B

rezňan

číslo 23 / ročník 3
16. novembra 2017

mestské noviny

Dvojtýždenník mesta Brezno / cena: zadarmo / tel.: 048/6306217 / e-mail: novinybreznan@brezno.sk / web: www.brezno.sk

FOTO: MSÚ

NA NÁBREŽÍ HRONA PRIBUDLI
ZNAMENIA ZVEROKRUHU
To, že oddychová zóna pri Hrone má obrovský rekreačný potenciál, si uvedomuje nielen miestna
samospráva, ale aj zanietení jednotlivci. Nápadité lavičky, gigantická šachovnica, dopravné či
workoutové ihrisko alebo fitpark sú len začiatok. Minulý týždeň k nim pribudlo 12 umeleckých
inštalácií s motívom hviezd.

Staré železo, ktoré autor Richard Boháč použil na realizáciu diel, má navodzovať dojem,
akoby po stáročia ležalo na dne
rieky.
Kovový šrot s príbehom
Iniciátorkou
myšlienky
skrášlenia zábradlia pri Hrone
od Baldovského mosta smerom
k malej stanici bola viceprimátorka Petra Dzurmanová, ktorej
viac ako poldruharočné úsilie
konečne prinieslo želaný výsledok. „Chceli sme, aby nábrežie
bolo zase niečím zaujímavé,
pretože vieme, že tento priestor
má svoj obrovský potenciál.
Zo začiatku tu vznikali lavičky,
ihrisko, fitpark, v priebehu budúceho roka začína plánovaná
realizácia kúpaliska, nová cesta
ako aj cyklotrasa, takže toto je

ďalšia drobnosť, ale veľmi príjemná pre potešenie duše, ktorá
do tej zóny jednoducho patrí,“
uviedla Petra Dzurmanová.
Podľa jej slov najdlhšie trval
samotný výber vhodných materiálov a techniky na ich opracovanie. „Všetci oslovení sponzori
boli veľmi ochotní a ústretoví,
dokonca tento projekt tak nadchol jedného z významných
slovenských podnikateľov, že
prejavil záujem o kúpu daných
umeleckých diel. Ponuku sme
ale odmietli, pretože sme chceli, aby diela zostali tam, kde boli
pôvodne plánované,“ popisuje
Dzurmanová.
V súvislosti so spracovaním
témy znamení zverokruhu oslovila svojho dlhoročného spolupracovníka, umeleckého kováča z regiónu Richarda Boháča,

ktorý na vytvorenie 12 originálnych diel použil kusy starého
železa. „Pri hľadaní takýchto
kúskov som sa cítil ako pri hubárčení či zbieraní byliniek, len
sa to celé odohrávalo na šrotovisku. Niektoré ma vyslovene
osvietili a s niektorými som sa
naopak poriadne natrápil, aby
zapadali do mojej „konštelácie
hviezd“.“
Hra kompozície s estetikou
Autor sa po vizuálnej stránke
rozhodol spracovať zadanú tému cez súhvezdia prislúchajúce
ku každému zo znamení, pričom sa zameral na hru kompozície s estetikou. „Obrazne som
tieto znamenia vylovil, snažiac
sa navodiť atmosféru historického artefaktu, akoby po stáročia ležali niekde hlboko na dne

vôd. Samotné diela by vôbec
neboli také výpovedné bez pomoci Sandry Steinsdorferovej,
ktorá dokonale poeticky opísala
každé z charakteristík znamení
zverokruhu.“ Pod jej tvorivým
textom, ktorý sa nachádza v
hornej časti diela, je ešte krátky
popis o skutočnom súhvezdí
na nočnej oblohe spolu s elementom, v ktorom znamenie
kraľuje.
„Som veľmi vďačný, že nám
bola poskytnutá dôvera vo zveľadenie oddychovej zóny na
nábreží a zapojení sa do kultúrneho rastu mesta Brezna.
Táto vďaka vo veľkej miere patrí
Petre Dzurmanovej, ktorá túto celú čistú kultúrnu osvetu
viedla a vedie, a v tomto prípade
vydržala až dokonca,“ dodal Richard Boháč.
(eš)

Domov pre seniorov chce mesto
stavať už na budúci rok
STRANA 2

Najviac hlasov v kraji získal
primátor Tomáš Abel
STRANA 3

Podstavekova heligónka patrí
medzi najlepšie festivaly
STRANA 4

Matej Ťažký: Street workout
má neobmedzené možnosti
STRANA 5

Nemocnica s pomocou
mesta renovuje priestory

Najbližšie číslo Brezňana vyjde
14. DECEMBRA 2017

STRANA 7

SPRAVODAJSTVO

2

Brezňan

16. 11. 2017

Domov pre seniorov
začnú stavať už v máji

mestské noviny

Zhotoviteľ nového domova dôchodcov, ktorý by mal
vzniknúť neďaleko centra
mesta v priestoroch súčasného Zariadenia núdzového
bývania Náruč, bude známy
už koncom novembra.

Obete vojen si uctili aj v Brezne.
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V Brezne si uctili obete
vojnových konfliktov
Symbolicky 11. 11. o 11.
hodine 11. minúte sa každý rok na pamäť skončenia
prvej svetovej vojny rozozvučia na celom svete zvony, aby pripomenuli obete
všetkých vojen. Pamiatku
hrdinov si uctili aj v Brezne.
Ľudia z celého sveta si 11.
novembra pripomínajú hrdinstvo tých, ktorí padli na
bojiskách v boji za slobodu
a mier.
Symbolom Dňa veteránov
je kvet vlčieho maku
Deň vojnových veteránov
si svet pripomína v deň výročia ukončenia 1. svetovej
vojny – 11. novembra, kedy
Nemecko po štvorročnom
krvavom konflikte podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu. Straty na ľudských
životoch, ktoré si táto vojna
vyžiadala, nemali dovtedy
obdobu v celých ľudských dejinách. Považovaná je za prvú
totálnu vojnu v dejinách ľudstva a jej vojnové hrôzy zostali hlboko vryté do povedomia
ľudí. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku
a jeho pôvod pochádza z básne In Flanders fields (doslova
V poliach Flámska), ktorú
v roku 1915 napísal kanadský
chirurg John McCrae, slúžia-

ci na západnom fronte. Táto
poľná rastlina pokryla hroby
mnohých obetí, čím dodnes
pripomína smutné udalosti
vtedajších dní.
Obete vojen si uctili
aj v Brezne
Jedenásty november je
dňom spomienky na vojnových veteránov a všetky
obete vojny. Na jeho počesť
znie zvon mieru v meste
Rovereto v severnom Taliansku, ku ktorému sa pridávajú mestá a obce v celom
svete. V Brezne sa od roku
2011 uskutočňuje pietny akt,
a tak tomu bolo aj v sobotu.
Účastníkom, medzi ktorými
nechýbali ani predstavitelia
štátnej správy, samosprávy,
členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
a miestneho odboru Matice slovenskej, sa prihovorila
viceprimátorka Petra Dzurmanová a prednostka Okresného úradu Ingrid Poliaková. Všetci si spoločne uctili
desiatky miliónov ľudských
životov zmarených v prvej
a v druhej svetovej vojne,
státisíce ranených a zmrzačených, útrapy civilného
obyvateľstva, no hlavne pripomenili, aby sme sa usilovali o to, že sa tieto hrôzy viac
nesmú opakovať.
(md)

Renovujú zastávky

Mesto Brezno od novembra realizuje opravu a
údržbu autobusových zastávok, ktoré sú z konštrukčného pohľadu v nevyhovujúcom stave a svojím vzhľadom už nespĺňajú súčasné
estetické požiadavky. Ide o
veľký počet zastávok (2 na
ČSA - pri Lidli, pri Tescu, 2
na Rázusovej ulici, 4 na Ceste osloboditeľov, 1 na Tisov-

skej ceste, 2 v Podkoreňovej,
1 na Tehelni, 1 v Bujakove a
v 2 Rohoznej) a časový harmonogram bude závisieť
hlavne od počasia. Stavebné
práce na jednej zastávke by
mali trvať maximálne dva
týždne, preto mesto žiada
občanov o pochopenie a trpezlivosť v súvislosti s touto
renováciou.
(mb)

V súťaži o Naj mesto Slovenska
2017 Brezno získalo druhé miesto
Mestá a obce z celého Slovenska bojovali o prestížny
titul v súťaži, ktorú spustil na webe Slovak region.
Všetci mali možnosť zapojiť
sa a hlasovať. Brezno skončilo na peknom druhom
mieste.
Deviaty ročník súťaže, ktorej cieľom bolo opäť poukázať na krásy Slovenska, začal
v apríli tohto roku a trval do
konca októbra. O prvenstvo
bojovalo 140 miest a 2785

obcí. Radosť mali najmä na
Liptove, pretože víťazstvo
v kategórii NAJ mesto získal
Liptovský Mikuláš (25 901
hlasov). Mestu obklopenému
Tatrami a Chočskými vrchmi
však na päty stúpa Brezno (25
756), ktoré v súťaži obsadilo
pekné druhé mesto. Víťaznú
trojicu uzatvoril minuloročný víťaz – Spišská Nová Ves
(25 689). Za nimi sa v prvej
päťke umiestnili Bardejov
a Levoča.
(md)

Na príprave projektu mesto
pracovalo od minulého roka
a zdá sa, že všetko je na dobrej
ceste.
Pre 40 klientov
Jednou z úloh breznianskej
samosprávy je starostlivosť
o svojich obyvateľov, sociálne
služby pre seniorov nevynímajúc. Nepriaznivý demografický vývoj čoraz viac poukazuje na potrebu budovania
nových zariadení pre celoročný pobyt ľudí v dôchodkovom
veku. „V našom meste je táto
služba v réžii Banskobystrického samosprávneho kraja
v podobe Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb
Luna, avšak kapacitne nepostačuje,“ uviedol primátor
Brezna Tomáš Abel.
Mesto preto plánuje vybudovať na Ulici Boženy Němcovej pri pošte nové zariadenie
pre seniorov s denným stacionárom, ktoré by podľa jeho
slov malo slúžiť pre 40 stálych
klientov a zároveň poskytovať ďalšie sociálne služby.
„Domov bude zabezpečovať
komplexnú sociálnu, zdra-

votnú, kultúrnu a duchovnú
starostlivosť a zároveň vytvorí
nové pracovné príležitosti pre
približne 20 odborných a pomocných zamestnancov.“

miestnosť vrátane zázemia pre
zamestnancov, nebude chýbať
jedáleň, ošetrovňa, klubovňa,
pietna miestnosť ani priestory
pre záujmové činnosti klientov
ako dielňa, telocvičňa či knižnica.
Zhotoviteľ bude známy
„Ukončenie procesu verejnéuž v novembri
Zariadenie bude pozostá- ho obstarávania na zhotoviteľa
vať z dvoch dvojposchodo- očakávame do konca novemvých bezbariérových objektov
s podkrovím a priľahlou záhradou, pričom projekt počíta
s 1- a 2-lôžkovými izbami so samostatnými hygienickými zariadeniami. „Na spodnom podlaží budú umiestnení mobilní
klienti, izby s balkónmi na hornom podlaží zas budú určené
pre ležiacich,“ uviedla Zuzana
Ďurišová, vedúca investičného
odboru na Mestskom úrade
v Brezne.
Súčasťou objektu by mala
byť recepcia a malá prijímacia

bra, následne by sa mali podpísať zmluvy a spolu s účasťou
Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý poskytuje samosprávam úvery, plánujeme začať
s výstavbu približne v máji budúceho roka. Ukončenie stavebných prác takisto predpokladáme v roku 2018,“ uzavrela
Zuzana Ďurišová.
(eš)

Z ôsmeho pracovného zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Mestskí poslanci sa v stredu 8. novembra stretli na
svojom pravidelnom zasadnutí. V programe tentokrát
dominovali najmä sociálne
a majetkové otázky a správy
o činnosti v oblasti školstva.

Vyššia suma na poukážky
pre dôchodcov
Brezno v ostatných rokoch
patrí medzi tie mestá, ktoré
sa snažia svojim občanom
pomáhať aj cez rôzne sociálne opatrenia a príspevky. Sem
môžeme zaradiť príspevok pri
narodení dieťaťa, príspevok
pre nadané deti, ale aj poukážkový systém pre seniorov.
Je potrebné zdôrazniť, že podobne pestrý zoznam dávok
nie je vo väčšine samospráv
ani zďaleka samozrejmosťou.
S ich zavedením je prirodzene
spojená úloha presne a spravodlivo určiť, ktorí obyvatelia
majú na danú pomoc nárok,
pričom niektoré nedostatky
môže odhaliť až samotná prax.
Z podobného dôvodu došlo
na minulotýždňovom zasadnutí aj k spresneniu a rozšíreniu podmienok, za ktorých si
je možné požiadať o jednorazový príspevok pri narodení
dieťaťa podľa VZN 14/2015.
Pre celkom inú skupinu občanov je určený tzv. poukážkový
systém na úhradu vybraných

Novembrové mestské zastupiteľstvo.

služieb a tovarov, na ktorí
si už starší občania v predchádzajúcich rokoch zvykli.
Vzhľadom k dobrému hospodáreniu mesta bol predložený
návrh na zvýšenie sumy zo
súčasných 14 na 18 eur, ktorý mestské zastupiteľstvo po
diskusii schválilo. Tento krok
obhajoval aj brezniansky primátor Tomáš Abel: „Obyvatelia mesta by mali pocítiť, že sa
samospráve darí. Nie je to síce
veľa, ale aj táto suma môže našim starobným a invalidným
dôchodcom pomôcť zvládnuť
ich neľahkú finančnú situáciu. Je to jedno z opatrení, na
ktoré nemôžeme nazerať len
z hľadiska ekonomiky. Omnoho dôležitejší je totiž jeho sociálny rozmer.“ V rozprave
ďalej zaznelo, že dopad tejto
zmeny na mestský rozpočet
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bude minimálny a neovplyvní
rozsah plánovanej investičnej
činnosti.
Žiadosť na kompostéry
k rodinným domom
Mestskí poslanci sa zaoberali aj odkúpením pozemkov pre cyklotrasu Brezno
– Valaská a schválili súťažné
podmienky pre vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže
na predaj pozemkov v lokalite Mlynná dolina. Špeciálne
vlastníkov rodinných domov
by mohlo potešiť, že mesto
podá aj ďalšiu žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z Environmentálneho fondu,
v tomto prípade na zakúpenie
kompostérov. Viac o projekte, ku ktorému zastupiteľstvo
schválilo povinné 5 %-né
spolufinancovanie, povedala

vedúca investičného odboru
Mestského úradu v Brezne
Zuzana Ďurišová: „Jedná sa
o projekt zameraný na domáce
kompostovanie. Celkovo sme
v ňom požiadali o 1180 nádob
s objemom 900 litrov. Rovnaký
je aj počet rodinných domov
so súpisným číslom na území
mesta. Celková cena projektu
je viac ako 133 tisíc eur. Bytové
domy s trávnatými plochami
a ďalšie podobné stavby by
sme mohli z hľadiska vybavenia kompostérmi riešiť pri vyhlásení podobnej výzvy v budúcnosti.“ Hlavným cieľom
mesta je v tomto prípade znížiť
náklady za spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov
a tiež zvýšiť aktívne zapojenie
sa občanov do procesu triedenia a likvidácie odpadov na
území mesta. Realizácia projektu prinesie okrem zlepšenia
estetického vzhľadu Brezna aj
šetrnejší prístup k životnému
prostrediu. Občanom nové
kompostéry zároveň zjednodušia život, keďže už nebudú
nútení biologický odpad vyvážať na mestskú kompostáreň
alebo do príslušných veľkoobjemových kontajnerov, tak ako
je to v súčasnosti. Konečná cena investície bude vysúťažená
v riadnom verejnom obstarávaní po posúdení žiadosti.
(sp)
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA

Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo
získať bližšie informácie o pripravovaných investičných zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše otázky vám rád osobne odpoviem v rubrike s názvom
K správe nášho mesta.

strany občanov, ale aj zo strany návštevníkov, ktorí chcú
spoznať naše mesto. Roky sa
táto otázka neriešila, no na základe podnetov obyvateľov aj
turistov chceme vytvoriť veľké
centrálne parkovisko, ktoré
by poskytovalo dostatočné
parkovacie kapacity v blízkosti námestia. Naším cieľom
je nielen skvalitniť parkovanie, ako aj zlepšiť plynulosť a
bezpečnosť cestnej premávky.
Preto sa aj prístupová cesta
k parkovisku takisto dočká
rozšírenia. Upravená komunikácia je navrhnutá ako obojsmerná miestna komunikácia
s jednostranným chodníkom.
V mieste napojenia na Ulicu
Československej armády je navrhnutý prídavný pruh pre odbočenie vozidiel vpravo. Tým
by sa malo zabrániť kolíznym
situáciám, ktoré vodiči v tomto úseku zažívajú denno-denne. Realizácia je naplánovaná
na budúci rok od začiatku stavebnej sezóny.

Chcel by som sa spýtať, ako Hradbách.
Vnímame dlhodobý prob- Brezno sa nedávno stalo
to je s „tankodromom“ a
lém s parkovaním jednak zo členom Iniciatívy stredako s rozšírením cesty na

né Slovensko, ktorá má,
okrem iného, zabojovať aj
za vybudovanie štvorpruhu z Banskej Bystrice do
Telgártu. Čo sa zatiaľ podarilo v tejto veci urobiť?
Pred časom sme sa stretli
na mestskom úrade v Banskej
Bystrici s primátorom Jánom
Noskom - predsedom Iniciatívy stredné Slovensko, primátormi Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Krupiny a starostami Heľpy a Podbrezovej.
Za rok máme viac ako 70 členov a teda obcí a miest. Brezno je zakladajúcim členom
Iniciatívy stredné Slovensko
a v požiadavkách na budovanie ciest vláde je aj štvorpruh
a dopravné riešenia v smere
Banská Bystrica - Brezno - Telgárt. Bez kvalitnej dopravnej
infraštruktúry bude región
upadať. Preto sme dohodli postup k dosiahnutiu tohto cieľa,
o ktorom vás budeme čoskoro informovať. Prvým úspechom, ktorý sa nám podaril,
je spracovanie štúdie realizovateľnosti a výsledky sú zatiaľ
pozitívne. Rovnako sa usku-

točnilo stretnutie aj s našimi
obcami pod vedením predsedníčky regionálneho ZMOS-u
starostky Tatiany Čontofalskej
a do Iniciatívy vstúpili všetky
prítomné obce Horehronia a
náš ZMOS.
Nehnevajte sa, ale interiér
breznianskej nemocnice
vyzerá hrozne. Kedy konečne dôjde k zmene?
Už k nej postupne dochádza. Po dohode s riaditeľom
Nemocnice s poliklinikou
Brezno n.o. Jaroslavom Mačejovským som predložil na
rokovanie našim poslancom
návrh na dotáciu nemocnici v Brezne. Tento návrh bol

schválený a z poskytnutých
finančných prostriedkov je
dnes už obnovená sanita,
chodba, svetlá na internom
oddelení. Tiež som hovoril s
pani primárkou o tom, čo je
potrebné. V uvedenom chceme pokračovať aj na ďalších
oddeleniach. Niektoré vyzerajú naozaj zle a preto priložíme
ruku k ich obnove a nebudeme sa len nečinne prizerať.
Ako predseda Správnej rady
NsP Brezno budem samozrejme informovať o novinkách a
podstatných zmenách k zlepšeniu starostlivosti o našich
pacientov.
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.

Predsedom župy sa stal Ján Lunter
Z poslancov bol najúspešnejším v kraji primátor Tomáš Abel
Osem
samosprávnych
krajov spoznalo svojich zástupcov v regionálnych parlamentoch. Celková účasť
na voľbách bola 29,95 %.
Najviac voličov prišlo k volebným urnám v Banskobystrickom kraji, ktorí si za
predsedu župy zvolili Jána
Luntera. Získal 48,53 % hlasov (99 169 hlasov), v okrese
Brezno 40,94 %. Z poslancov
bol najúspešnejší primátor
Tomáš Abel (12 799 hlasov).

Voliči v meste Brezno dali
najviac hlasov týmto kandidátom: Tomáš Abel (5861), Martin Juhaniak (3481), Miroslav
Fašang (2122), Daniel Struhár
(2096) a ďalší nad 1000 hlasov:
Andrej Barančok (1927), Eva
Laurinc Wolframová (1668),
Martin Ridzoň (1664), Slavomír Pôbiš (1013).

V sobotu 9. novembra sme
svojím hlasom rozhodli o tom,
kto nás bude zastupovať v samosprávnych krajoch.
Voľby mali rekordnú
účasť, najvyššia bola
v Banskobystrickom kraji
Tohtoročné voľby do ôsmich
samosprávnych krajov boli piate v histórii Slovenska.
K volebným urnám pristúpilo
na celom Slovensku 29,95 %
voličov, čo je v reálnych číslach
1 348 114 občanov. Je to doteraz najvyššia účasť vo voľbách,
pred štyrmi rokmi to bolo len
20,11 percenta voličov a naopak najnižšiu zaznamenali
v roku 2005 - 18,02 percenta.
Tentokrát volilo najviac ľudí
v Banskobystrickom kraji, a to
40,29 percenta.

podnikateľ z Banskej Bystrice,
ktorému podporu vyjadrila
Strana zelených, Smer-SD,
Most-Híd, strana SKOK-ELD,
strana Šanca, strana SPOLU
– občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana,
KDH a hnutie Progresívne
Slovensko, získal 99 169 platných hlasov (48,53 %). Druhý
skončil Marian Kotleba, ktorého podporilo 47 502 voličov
(23,24 %). V prvej päťke za
nimi sa umiestnili: Igor KaNovým županom sa stal
šper (21 741), Martin JuhaJán Lunter
Voľby do vyšších územ- niak (19 785) a Milan Urbáni
ných celkov boli po prvýkrát (2478).
jednokolové a predsedom
samosprávneho kraja sa stal Kandidát na predsedu
kandidát, ktorý získal naj- Martin Juhaniak z Brezna
viac platných hlasov. Kreslo v okrese skončil druhý
A ako sme volili v okrese
banskobystrického župana si
vybojoval nezávislý kandidát Brezno? V okrese zvíťazil Ján
Ján Lunter. Šesťdesiatšesťročný Lunter, za ním sa umiestni-
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li Martin Juhaniak, Marian
Kotleba, Igor Kašper, Milan
Urbáni. Nového predsedu Jána Luntera volilo 40,94 percenta občanov (8424 hlasov).
Najviac ich získal v obciach,
v rodnom Telgárte 69,77 %
(247 hlasov), Ráztoke 66,66 %
(68), Mýte 53,75 % (129), Heľpe 50,49 % (460). V ostatných
získal nad 28 %.
Druhým v okrese bol kandidát z Brezna Martin Juhaniak (5858). Najväčšiu podporu voličov mal v Drábsku
40,32 % (25), v Brezne 35,67
% (2718), Bystrej 35,10 % (33)
a na Sihle 32,92 % (27). Ďalší
kandidáti na predsedu získali:
Marian Kotleba (4530 hlasov)
a Igor Kašper (1036). Marian
Kotleba zabodoval v Šumiaci, kde získal 47,01 % hlasov,
v Pohronskej Polhore 38,15

%, Michalovej 37,82 %, Osrblí MOST – HÍD a ĽSNS. Nad
33,12 %.
desaťtisíc hlasov získal ešte
Ondrej Lunter, prvá pod touto
hranicou sa umiestnila Viera
Najväčší počet hlasov
Dubačová. Priemerný vek poz poslancov v kraji získal
slancov BBSK je 48 rokov.
primátor Tomáš Abel
V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa počet Okres Brezno bude
poslancov nemenil. Občanov zastupovať päť poslancov
Záujmy celého okresu
bude zastupovať 49-členné
zastupiteľstvo, pričom najviac Brezno bude hájiť 5 poslan22 kresiel obsadia nezávislí cov, pričom zo 43 kandidátov
poslanci, medzi nimi s najväč- najviac hlasov získali Tomáš
ším počtom hlasov (12 799) Abel (12 799 hlasov), Martin
primátor Tomáš Abel a za ním Juhaniak (7578), Eva Laurinc
poslanec mestského zastupi- Wolframová (4561), Daniel
teľstva v Banskej Bystrici Igor Struhár (3922) a Miroslav FaKašper (10 747), ktorý kandi- šang (3634).
Pre zaujímavosť: za nimi
doval aj na funkciu predsedu.
Päť poslancov bude zastupovať v prvej desiatke skončili: Anstranu SMK-MKP, štyria ko- drej Barančok (3490), Martin
alíciu SaS, OĽANO, NOVA, Ridzoň (3301), Slavomír Pôbiš
KDH, OKS a po jednom po- (3130), Tatiana Čontofalská
slancovi obsadia strany SNS, (2840), Jozef Tokár (2753).

Napriek dvom prípadom
bol celkovo priebeh
volieb pokojný
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho
kraja (BBSK) počas volieb
riešila dva prípady v obvode
Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného
moratória. TASR o nich informoval Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK.
V prvom prípade v jednej z
breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických
strán. Podľa Bahna ho na nevhodný odev upozornili členovia komisie, bez problémov
si ju hneď vyzliekol, údajne
si to neuvedomil. Druhý prípad sa týkal vydávania bločkov z registračnej pokladnice
kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK za
brezniansky obvod, ktorý má
obchod. Na spodnej strane
bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť.
Podľa Bahna prípad preverili
a ohlásili polícii, ktorá sa tým
zaoberá. Napriek týmto skutočnostiam, priebeh volieb
v okrese Brezno bol pokojný,
čo potvrdil aj predseda obvodnej volebnej komisie vo volebnom obvode číslo 3 Július
Šefranko.
(md)
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O výrub drevín môžu za obyvateľov
žiadať správcovské spoločnosti
Lampióny šťastia.
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Breznianske námestie
zaplnili lampióny šťastia
Pred dušičkovým obdobím
sa už v Brezne tradične koná
podujatie venované spomienke na tých, ktorí nás už opustili. Ani tentoraz si ho nenechalo ujsť veľa Brezňanov, ale
i ľudí z okolitých obcí, ktorí
zaplnili celé námestie.
V utorok 31. októbra sa v
novodobej histórii Slovenska
po štvrtýkrát konal v Brezne
lampiónový sprievod. Už tradične ho usporadúva Monika
Medveďová, ktorá ocenila veľkú účasť. „Teší ma, že z roka
na rok chodí čoraz viac ľudí
a aj tentoraz zaplnili celé námestie.“ Atmosféra bola skutočne výnimočná. Účastníci
prešli v sprievode magických
svetielok od Strednej odbornej školy techniky a služieb
na námestie, kde na nich čakal príjemný program pod
moderátorskou taktovkou
Mareka Poliaka. Počas tohto
jedinečného večera sa priho-

voril aj primátor Tomáš Abel,
ktorý zároveň poďakoval hlavnej organizátorke za to, že si v
Brezne i takýmto spôsobom
uctievajú pamiatku tých, ktorí
nás už opustili.
Vystúpil Detský spevácky
zbor pri Základnej umeleckej
škole v Brezne, Vladka Brveníková a za nádhernej piesne
Ave Maria v podaní skvelého
muzikálového speváka Martina Vetráka vypustili lampióny
šťastia. Do neba poslali pozdrav svojim blízkym s odkazom, že v ich srdciach ostávajú
a nikdy na nich nezabudnú.
„Nezabúdajme však ani na to,
že sú ľudia, ktorí sú ešte medzi
nami. Ak ich ľúbite, povedzte
im to. Vážme si každú spoločne prežitú chvíľu. Ďakujem
všetkým návštevníkom podujatia za to, že sme strávili pekný predsviatočný večer a teším
sa na všetkých opäť o rok,“ dodala na záver Monika Medveďová. (md)

Karty darcu vydávajú
už len do konca novembra
Na jar tohto roka mesto
Brezno pripravilo zvýhodnenia pre tých, ktorí darujú
to najcennejšie, aby pomohli
iným, pre darcov krvi. Takýmto spôsobom chce poďakovať týmto ľuďom za obetavosť a nezištnú pomoc, ktorá
prispieva k záchrane života
a zdravia, teda najväčším
hodnotám v živote človeka.
Pre každého, kto daroval
krv v roku 2016 a je nositeľom
jednej z Jánskeho plakiet, prípadne Kňazovického medialy
sme pripravili Kartu darcu,
ktorá občanom mesta Brezno
spĺňajúcim hore uvedené podmienky umožňuje bezplatný vstup na krytú plaváreň,
na klzisko v Brezne a taktiež
bezplatné zapožičanie zdravotnej pomôcky z požičovne
pomôcok zriadenej mestom.
Do zoznamu bolo zapísaných
149 darcov krvi – obyvateľov

mesta Brezno. Kartu darcu si
zatiaľ vyzdvihlo 127. Keďže sa
blíži koniec roka, vyzývame
tých, ktorí si Kartu darcu nevyzdvihli, aby tak urobili na
Mestskom úrade, Odbor starostlivosti o obyvateľa, Nám.
gen. M. R. Štefánika 2, Brezno,
kancelária č. 1.
Tí, ktorí spĺňajú podmienky na vydanie Karty darcu
(trvalý pobyt v meste Brezno,
darovanie krvi v roku 2016,
držiteľ niektorej z Jánskeho
plakiet či Kňazovického medaily) a neboli do zoznamu
zapísaní, nech sa prihlásia do
30.11.2017 na Odbore starostlivosti o obyvateľa, Mestský
úrad Brezno, Nám. gen. M. R.
Štefánika 2, Brezno, kancelária č. 1. v pracovných dňoch,
v úradných hodinách. Po tomto termíne už Karty darcov
krvi zhotovovať nebudeme.
Ďakujeme za pochopenie.
(jl)

Zamestnanci technických
služieb v týchto dňoch venujú
pozornosť aj výrubom drevín,
ktoré chcú stihnúť do konca
vegetačného obdobia, čiže
do 31. marca. Požiadať o túto
službu môžu za obyvateľov
správcovské spoločnosti alebo
bytové spoločenstvá.
Systém v podávaní žiadostí
o výrub drevín sa v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím
zmenil.
Súhlasiť musí minimálne
50 percent obyvateľov
bytovky
Technické služby začali s
výrubom drevín v meste 9.
októbra. O túto službu je zo
strany obyvateľov veľký záujem, pričom s požiadavkou
o výrub sa treba obracať na
svojho správcu bytov alebo bytové spoločenstvo. „Ten musí
zabezpečiť súhlas minimálne
50 % obyvateľov danej bytovky, doložiť potrebné podklady,
vrátane parametrov stromu,
fotodokumentácie a najmä
uviesť dôvod výrubu daného
stromu, čiže všetky náležitosti
potrebné k žiadosti. Technické
služby ako správca zelene ju
spracujú a spolu so správnym
poplatkom, listom vlastníctva
a kópiou z katastrálnej mapy
predložia na mesto,“ vysvetlila vedúca údržby mesta Oľga
Kvačkajová.

Výrub drevín v meste.

né správcom bytových domov
či bytovým spoločenstvám
posielať kedykoľvek. Každú
z nich zaevidujú a ku koncu
štvrťroka na Technické služby doručia jednu kompletnú žiadosť, ktorá sa následne
bude riešiť v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny.
„To znamená, že pri vykonaní
následnej terénnej obhliadky
budú posudzované dôvody na
výrub drevín jednotlivo. Nie
každá žiadosť o výrub stromu
však znamená, že daná dreviDôvody na výrub
na bude ozaj vyrúbaná. Na to
posudzujú jednotlivo
sú stanovené presné legislaJednotlivé žiadosti je mož- tívne podmienky, ktorých sa

musíme držať,“ skonštatoval
Peter Tichý z odboru životného prostredia a stavebného
poriadku. Ako dodal, hlavné
dôvody si občania môžu preštudovať vo vykonávacej vyhláške č. 24/2003 Z. z. k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Techničiari začali s výrubom
schváleným ešte na jar
Technické služby začali výrubom schváleným ešte 21.
marca tohto roku, ktorý nestihli, keďže do konca vegetačného obdobia im ostalo

Podstavekova heligónka v Brezne opäť
ukázala, že patrí medzi najlepšie festivaly
Jeden z najúspešnejších festivalov na Slovensku si zapísal
17. ročník. Aj tentokrát účinkujúci ponúkli veľmi kvalitný
program a ukázali, že sú špičkami na hudobnom poli.
Diváci si odniesli nezabudnuteľné zážitky, ktoré im navždy utkvejú v pamäti.
Ako vznikla Podstavekova
heligónka
S myšlienkou usporadúvať
podujatie prišiel hlavne Pavol
Berčík, ktorý s Milanom Podstavekom pracoval ako vodič.
„Milan hrával na heligónke
veľmi dobre a harmoniku vozil so sebou aj v Tatre. Keď
bola voľná chvíľa, chlapom
rád a ochotne zahral,“ povedal
hlavný organizátor festivalu
Peter Berčík, srdcom oddaný
ľudovej hudbe a fotografii. Aby
sa spomienka na kamaráta zachovala, súrodenci Berčíkovci
spolu s už zosnulým riaditeľom Horehronského múzea
Jánom Weissom vymysleli
pokusné stretnutie heligonkárov v garáži na Mazorníku. „V
jeden večer roku 2000 sa nás
stretlo šestnásť muzikantov,
nielen domácich. Keďže pokus
bol úspešný, o rok sme usporiadali festival v mestskom do-

Podstavekova heligónka.

me kultúry. Boli však obavy, či
naplníme sálu, ktorá nakoniec
praskala vo švíkoch, a tak to
zostalo až doteraz.“
V sále vládla vynikajúca
atmosféra
Podstavekova heligónka
patrí k najúspešnejším festivalom na Slovensku. Každý rok
je o vstupenky veľký záujem
a vypredané sú za pár minút.
Aj tentoraz do Brezna zavítali heligonkári zblízka i zďaleka, ktorí ponúkli kvalitný
program a ukázali, že sú špičkami na hudobnom poli. Ako
to už býva zvykom, najväčší
úspech majú predstavitelia
najmladšej generácie a v sobotu si veľký potlesk vyslúžil
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Juraj Belko z Čierneho Balogu,
ktorého spolu s bratom Petrom
priúča umeniu hrať a spievať
starý otec Jozef Pančík Šmičko.
Milovníkom ľudovej hudby sa
však veľmi páčili všetci účinkujúci, ktorí rozospievali publikum od prvého vystúpenia až
po posledné. Najstarším heligonkárom, ktorý nevynechal
ešte ani jeden ročník festivalu, je 86-ročný Anton Bendík
z Hrušova. Na záver organizátori podujatia za desaťročnú
moderátorskú spoluprácu kyticou kvetov poďakovali Marcele Čížovej. V sále viac ako
dve hodiny vládla vynikajúca
atmosféra, ťažko opísateľná
slovami. Ako sa povie, to treba
zažiť.(md)
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málo času. „Išlo o 14 drevín,
a to smreky pichľavé, brezy,
jasene, jablone a tuje. Zároveň
chceme robiť úpravy ostatných
drevín. Výrub sme už urobili aj na Fučíkovej ulici - 21 ks
drevín. Postupovať budeme
podľa ďalšieho rozhodnutia
a keď nadobudne právoplatnosť, presunieme sa na ulice
Malinovského 3, 12, 13, Sládkovičova 2, 6, 11, 14, 18 - 20,
Sládkovičova vedľa Základnej
umeleckej školy, Krčulova 19 a
Švermova 24 vo dvore,“ dodala
na záver vedúca údržby mesta
Oľga Kvačkajová.
(md)

Mesto podporuje
mladé talenty
Študenti a žiaci resp. ich
zákonní zástupcovia majú
na podanie žiadosti o finančný príspevok pre mladé talenty čas už len do konca mesiaca.
Miestna samospráva už
viac ako dva roky podporuje
nadaných mladých Brezňanov, ktorí svojimi úspechmi
zviditeľňujú mesto a šíria
jeho dobré meno doma
aj v zahraničí. Ešte v roku
2015 mestské zastupiteľstvo
schválilo všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré umožňuje
talentovaným žiakom a študentom získať finančné prostriedky na svoj rozvoj. Príspevok môžu získať aj tento
rok, ak najneskôr do 30. novembra oň mesto oficiálne
požiadajú a zároveň splnia
nasledujúce podmienky:
vek od 13 do 19 rokov ku
dňu podania žiadosti (ak
nedovŕšili 18 rokov, musia
byť zastúpení zákonným
zástupcom), trvalý pobyt
v meste Brezno, študijný
prospech za predchádzajúce
roky do 1,85 a dosiahnutie
mimoriadnych úspechov
v celoštátnych kolách súťaží,
predmetových olympiádach
alebo medzinárodných súťažiach.(eš)
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Matej Ťažký: Street workout
má neobmedzené možnosti
Jeho cieľom je robiť to, čo ho baví a byť v tom úspešný. Cvičeniu pomocou vlastnej telesnej hmotnosti sa venuje približne tri roky. Ako sám tvrdí, keď máte sen a chcete, aby sa stal
skutočnosťou, treba si za tým ísť, aj keď to bude dlhá a ťažká
cesta plná prekážok. Len 20-ročný workoutista Matej Ťažký z
Brezna.

Kedy ste sa dostali k street
workoutu a čo vás k tomu
viedlo?
- Od 16 rokov som chodil na
strednú do Trenčína. A tam sa
to celé začalo. Občas sme s chalanmi vybehli na hrazdy podvíhať sa. Páčili sa nám baby na
intráku, chceli sme sa im páčiť
tiež. Skúšali sme to aj takýmto
spôsobom, no postupom času
som si v tomto športe našiel
niečo ako dobrého kamaráta.
Pretože na samotnom tréningu
oddychuje časť tela, ktorú som
celé dni zaťažoval v škole, na intráku. Ale na tréningu nie. Je to
mozog. Perfektný spôsob, ako
vyvetrať hlavu, je zacvičiť si. A
po tréningu mám dobrý pocit,
že som spravil pre seba niečo
dobré, nesedel som len tak niekde v krčme a nefajčil jednu od
druhej a podobne...
To je pekný cieľ, zvlášť
u mladého človeka, ako ste vy.
Kde ste chodili trénovať?
- Objavil som Born To Trick
park pri Váhu, je to park navrhnutý na freerunnig a street workout, kde chodili trénovať chalani, čo už vedeli niečo, čo som
ja ani nepoznal. Perfektne ovládať svoje telo. Džony mi ukázal
stojku a že sa v nej dá klikovať,
tlieskať, ja som iba kukal s otvorenými ústami a chcel som to
vedieť. Stojkou to u mňa začalo.
Pretože sa ju učím skoro od začiatku a stále ju neviem tak, ako

by som chcel. Ostatné prvky sa
učím popri stojke.
Ste na seba náročný. Človek
má pri pohľade na vaše videá
pocit, že vám to ide dokonale...
- Áno, stále sa učím. A stále sa
učiť budem, vždy je čo sa učiť.
Street workout má neobmedzené možnosti.
Čo vám to dáva?
- Workout mi dáva veľa šťastia a spokojnosti, keď prídem
na tréning nervózny, šťastný z
neho odchádzam. Spoznal som
vďaka nemu veľa dobrých a šikovných ľudí, s ktorými sa vždy
znova rád stretnem, a samozrejna mazornícke ihrisko, ktoré
me je to aj zdravé pre telo.
nám postavil náš primátor, bez
Zdravé, ale do istej miery aj neho by som nevedel toľko prvnebezpečné. Tento šport sa to- kov, koľko viem. Ďakujem mu
tiž často spája doslova s akro- za tento projekt.
batickými kúskami. Čo všetko
Je tu v meste väčšia komuniworkout obnáša?
- Rôzne veci. Treba trénovať ta ľudí, ktorá sa venuje práve
a pred každým tréningom je workoutu?
- V Brezne je pár ľudí, ktodôležité dbať na poriadnu rozcvičku. Vďaka nej predídeme rí vedia, čo to je workout, ale
možným zraneniam, natiah- je ich veľmi málo, a čo sa týka
nutiu, vykĺbeniu atď. Samotný komunity, tak žiadna nie je. Ale
tréning a po ňom strečing, kto- možno sa to časom zmení, mám
rým zaťažené a zahriate svaly, v pláne spolu s inými šikovnými
kĺby uvoľníme, je takisto veľmi hlavičkami ho zviditeľniť.
podstatný.
Ako?
- Tento rok sa tu už konaDá sa v Brezne dobre zatréla súťaž, ktorú organizovalo
novať?
- Áno. Trénovať chodievam mesto Brezno s Martinom Vý-

Pod Ďumbierom.

na pokračovanie

Drotár liečiteľ

(pokračovanie z minulého čísla)
„Už nemám dlhý nos!“ vykríkol nadšene a tak tuho objal
drotára Olivera, že ten takmer
dušu vypustil. „Tak predsa sa ti
to podarilo, drotár Oliver! Do
poslednej chvíle som neveril,
že to dokážeš. Ale teraz som
ti na celý život zaviazaný. Ako

bošťokom a hodnotím ju na
výbornú. Samozrejme, že mala
svoje muchy, ale tie budúci rok
opravíme. Dúfam, že časom začne tento šport robiť viacej mladých, pretože je to oveľa lepšie
ako sedieť doma za počítačom...
Aj vy ste ešte veľmi mladý a
už sa radíte medzi slovenskú
špičku. Aké úspechy máte za
sebou a ktoré si vážite najviac?
- Párkrát sa mi podarilo dosiahnuť pekné výsledky, zatiaľ
mám päť pohárov a jednu medailu. Každú z týchto ocenení si
cením rovnako, pretože všetky
sú úspech. Chcem ich mať však
viac. Páčila by sa mi plná polička a vedomie, že som to dosiahol ja sám. Ale úspechy nie sú

Na súťaži.

FOTO: ARCHÍV M. Ť.

som sľúbil, tak aj vykonám.
Počkaj ma, hneď sa vrátim.“ A
ponáhľal sa do vedľajšej miestnosti.
Aj sám drotár sa veľmi čudoval, ako ľahko sa mu ten zázrak
podaril vykúzliť. Po chvíli sa
pán Diviš vrátil, držiac v ruke
šperkovnicu, vykladanú trblietajúcimi sa kamienkami. Pred
Oliverom ju otvoril a podal mu
ju so slovami:
„Toto ti dávam za to, čo si pre
mňa vykonal. Som nesmierne
šťastný, že si ma zbavil veľkého
bremena, nuž prijmi túto odmenu ako moje poďakovanie.“

Matej Ťažký.

„Toľké bohatstvo od vás nemôžem prijať!“ vraví drotár pri
pohľade na drahocennosti.
„Len ber, zaslúžiš si to,“ tisne
mu pán šperkovnicu do rúk.
„Ale to je nesmierne bohatstvo, čo mi dávate,“ hudie drotár tú svoju pesničku.
„Áno, je to bohatstvo, ale od
tejto chvíle len tvoje. Uži si ho
v spokojnosti,“ hovorí šťastný
pán.
Len po niekoľkých hodinách, keď už bol za mestečkom
v lese, sa drotár spamätal z
toľkého šťastia. Až sa mu ruky
triasli pri toľkom bohatstve.

FOTO: ARCHÍV M. Ť.

Nebudem musieť biedu trieť,
postavím sa na vlastné nohy,
rozmýšľal a pobral sa, kam ho
nohy viedli.
Od toho dňa sa drotárovi
Oliverovi iba darilo a všade,
kde prišiel, ho volali drotár liečiteľ. Pomáhal ľuďom bohatým,
ale aj chudobným. Zarobil si
peknú kôpku peňazí, za ktorú
si o niekoľko mesiacov dal postaviť aj skromný domček. Do
domu si o krátky čas priviedol
manželku Barboru, s ktorou
v spokojnosti a radosti nažíval dlhé roky. Drotár však na
svoje drotárske remeslo nikdy

FOTO: ARCHÍV M. Ť.

len poháre a umiestnenia. Na to
si treba dávať pozor.
To je pravda. Čo by ste teda
v tejto oblasti ešte chceli dosiahnuť?
- Ako som spomenul, tento
šport je veľmi málo známy a
nielen u nás, ale na celom Slovensku. Chcel by som mu byť
nápomocný tým, že ho zviditeľním. Chcel by som, aby makalo
viacej ľudí. A ja im s tým rád pomôžem. Čiže áno, chcel by som
robiť profesionálneho trénera.
Absolvoval som školenie, ktoré by bolo nevyhnutné mať na
vykonávanie tejto činnosti a absolvujem ďalšie. Človek sa stále
učí. Aj tréneri sa učia. Čoskoro
na facebookovej stránke Patience Workout Crew budem
pridávať príspevky ohľadom
tréningov, do ktorých sa môže
zapojiť každý. Najradšej by som
bol, keby makali aj mladšie generácie. Od tých 15 a viac rokov.
Myslíte, že sa vám podarí
osloviť práve túto cieľovú skupinu?
- Nie som si istý, ale dúfam,
že sa podarí, každopádne sa o to
pokúsim. Poznám ľudí, ktorí mi
s tým ochotne pomôžu, tak držte palce. Mladí sú budúcnosť.
Bola by škoda tejto vekovej kategórie.
(eš)
nezabudol. Drotársku kapsu
zavesil na klinec na stenu v
najväčšej izbe, aby mu
neustále pripomínala jeho ťažkú, ale aj
krásnu minulosť.
Chcete vedieť, či
stihol za svoj život
vyliečiť všetkých klamárov? Určite nie,
veď sa len poobzerajte okolo seba,
koľko ich ešte ostalo.
Napísal
a ilustroval:
Peter Zifčák

Historické
zrkadlo mesta
Najpoužívanejším stavebným
materiálom Brezňanov v stredoveku bolo drevo. Nedostatok kapitálu však spôsobil, že aj na takom dôležitom priestore, akým
bolo námestie, sa kamenné
domy objavovali len ojedinele.
Napr. komisia, ktorá začiatkom
18. storočia spisovala majetok v slobodných kráľovských
mestách, konštatovala v Brezne
prevahu drevených domov nízkej stavebnej hodnoty. Nečudo,
že časté požiare znamenali pre
„drevené“ mesto hotovú pohromu. Jedným z najstarších
kamenných domov na námestí
je meštiansky dom č. 13, dnes
budova Horehronského múzea.
Nápadná asymetria okien prezrádza zaujímavý stavebný vývoj. V prvej, najstaršej stavebnej
etape – okolo r. 1530 – jestvovala
na ľavej strane samostatná prízemná podpivničená budova
kónického tvaru. V druhej stavebnej etape pribudol v druhej
polovici 16. storočia na pravej
strane prízemný dvojpriestorový dom. O storočie neskôr sa
spomínané dva objekty zlúčili
preklenutím medzery. Vytvorením vstupného portálu vznikla
medzi nimi prejazdová chodba.
Na takto vytvorenom základe dobudovali majitelia druhé
podlažie. Koncom 17. storočia
objekt prestavali na dve úžitkové
(obytné) jednotky. V pozemkovom katastri evidovali tieto
domy pod. č. 9 (ľavý, dolný dom)
a pod č.10 (pravý horný dom).
Vlastniť takýto dom na námestí
znamenalo isté spoločenské postavenie a „solventnosť“ rodiny.
Od konca 17. storočia boli majiteľmi domu Bendíkovci. Rodina
sa zaoberala drevorubačstvom,
hutníctvom, železiarstvom,
vlastnila krčmu, pivovar, niektorí potomkovia sa venovali
obchodu s tabakom a chovali
ovce. Mnohí z nich zastávali významné funkcie. Napr František
Bendík sa v r. 1790 spomína ako
penzionovaný poručík telesnej
šľachtickej stráže, Daniel Bendík
bol zase v r. 1781/82 mestským
kapitánom. Pravdepodobne
on dal vyznačiť dátum obnovy
budovy nad vstupným portálom (keď ju v r. 1799 poškodil
jeden z najväčších požiarov). Čo
však prezrádza fragment nápisu
v hornej časti fasády, sa podnes
nepodarilo určiť.
(hmb)

KULTÚRA / OZNAMY
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www.kino.brezno.sk
16.11. štvrtok o 19:00
Alibi na mieru
Komédia, Francúzsko, 2017, 90
min, slovenské titulky, MP12,
vstupné: 5,50 €.

22.11. streda o 19:00
Čiara (3. extra repríza)
Krimi, Slovensko, Ukrajina, 113
min, 2017, slovenská verzia,
MP15+, 2D, vstupné: 4 €.

17.11. piatok o 16:00
Bocian Riško
Animovaný, Belgicko/Nemecko/
Luxembursko, 2017, 82 min, český dabing, MP, 2D, vstupné: 5,50
€.

23.11. štvrtok o 19:00
Nina
Dráma, Slovensko, 2017, 82 min,
slovenská verzia, MP, 2D, vstupné:
5,50 €.

17.11. piatok o 19:00
Thor: Ragnarok (3D)
Akcia/Sci-Fi/Dobrodružný/Fantasy, USA, 2017, 110 min, slovenské titulky, MP12, 3D, vstupné: 6
€.
18.11. sobota, 26.11. nedeľa
o 16:00
Príšerákovci
Animovaný/Komédia, Nemecko/V. Británia, 2017, 96 min, slovenský dabing, MP7, 2D, vstupné
5,50 €.

24.11. piatok o 16:00
Spievankovo a kráľovná
Harmónia
Detský/Hudobný/Rodinný, Slovensko, 2017, 70 min, slovenská
verzia, MP, 2D, vstupné: 5,50 €.
24.11. piatok o 19:00
Wind River
Akcia/ Krimi/ Mysteriózny, USA,
2017, 107 min, slovenské titulky,
MP15, 2D, vstupné: 5,50 €.

25.11. sobota o 19:00
Matky rebelky:
Šťastné a veselé
18.11. sobota, 30.11. štvrtok Komédia, USA, 2017, 116 min,
o 19:00
slovenské titulky, MP15, 2D,
Vražda v Orient Exprese
vstupné 5,50 €.
Krimi/Dráma, USA, Malta, 2017,
100 min, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €. 26.11. nedeľa o 19:00
Thor: Ragnarok
19.11. nedeľa, 25.11. sobota Akcia/Sci-Fi/Dobrodružný/Fano 16:00
tasy, USA, 2017, 110 min, slovenEsá z pralesa
ské titulky, MP12, 2D, vstupné:
Animovaný/Komédia, Francúz- 5,50 €.
sko, 2017, 97 min, slovenský dabing, MP, 2D, vstupné 5,50 €.
28.11. utorok o 19:00
Manžel a manželka
19.11. nedeľa o 19:00
Komédia, Taliansko, 2017, 100
Justice League 1. časť
min, slovenské titulky, MP15, 2D,
Akcia/Fantasy/Dráma, USA, vstupné: 5,50 €.
2017, 120 min, slovenské titulky,
MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.
29.11. streda o 19:00
Záhradníctvo: Nápadník
21.11. utorok o 19:00
Komédia/Dráma, Česká republiKým nás svadba nerozdelí
ka, Poľsko, Slovensko, 2017, 100
Komédia, Francúzsko, 2017, 115 min., česká verzia, MP12, 2D,
min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 5,50 €.
vstupné: 5,50 €.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE

TULÁČIKOVIA
HĽADAJÚ DOMOV
Boby je 3-ročný
kríženec stredného vzrastu, ktorý
sa našiel na ulici. Je
to skvelý bezproblémový psík, je
spoločenský, kontaktný, drží sa pri
ľuďoch, bude z neho skvelý rodinný
psík, je vhodný aj k deťom. Je nekonfliktný, poslušný, priateľský, nenáročný. Nový domov hľadá v rodinnom
dome so záhradou, ale s trochou trpezlivosti by si určite zvykol aj v byte.
Je veterinárne ošetrený, čipovaný a
kastrovaný.
Ťapko je maličký
5-ročný kríženec,
ktorý sa našiel potulovať na ulici.
Ťapko je milý, priateľský, nenáročný
psík, je nekonfliktný, vychádza aj s
ostatnými psíkmi a fenkami. Je vhodný k deťom aj starším ľuďom. Nový
domov hľadá v byte alebo rodinnom
dome s celoročným prístupom dovnútra. Je veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno,
utuloktulacik@gmail.com,
0918 888 411, 0915 048 612.
Na adopciu len do dobrých rúk
po podpísaní adopčnej zmluvy a
zaplatení adopčného poplatku.

Mesto Brezno otvára sezónnu ohrevovňu, ktorá je určená počas zimných mesiacov pre občanov bez
prístrešia, ktorí nespĺňajú podmienky poskytovania sociálnej služby
v nocľahárni. Sezónna ohrevovňa sa
nachádza v priestoroch nocľahárne
Nádej na Mládežníckej ulici č. 4, Brezno
a v prevádzke je denne od 18.00 do 8.00.
Ďalšie informácie poskytne Mgr. Šuchaňová,
tel. kontakt 048/6122489,
e-mail: janka.suchanova@brezno.sk

16. 11. Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
17. 11. Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
18. - 19. 11. Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
20. - 26. 11. Lekáreň Dr. Max OC TESCO, ČSA 59
27. 11 - 3. 12. Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
4. - 10. 12. Lekáreň Dr. Max OC TESCO, ČSA 59
11. - 14. 12. 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.
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Nemocnica s pomocou mesta renovuje
priestory na internom oddelení
Interné oddelenie nemocnice v Brezne prechádza
renováciou. Vynovené sociálne zariadenia, vymenené
stropné svietidlá, podlahová
krytina či vymaľovaná chodba budú slúžiť k spokojnosti
všetkých hospitalizovaných
pacientov. Novinkou bude
aj kaplnka oproti liečebne
pre dlhodobý chorých, ktorú
otvoria na sv. Mikuláša.

Nemocnica s poliklinikou
Brezno, n. o., ktorá zabezpečuje
liečebno-preventívnu starostlivosť pre široký región Horehronia aj Tisovca, sa dočkala
ďalších pozitívnych zmien.
Priestory interného
oddelenia sa menia
na nepoznanie
S renováciou na internom
oddelení začali na začiatku októbra. V prvej etape počas troch
týždňov obnovovali priestory
na ženskom oddelení, kde je už

Autor:
PK

roztvorili,
odomkli

T2

stave. „Mňa samú tieto problémy trápili, žiaľ, vždy je to otázka financií, ktorá nám bránila
niečo zmeniť. Taktiež som bola
vystavená riziku, že môže dôjsť
k zraneniam pacientov alebo
personálu.“
Ako primárka dodala, je veľmi rada, že tento stav je už minulosťou. Časť oddelenia vonia
čistotou, v dlážke nie sú diery
a pacienti sa neboja vstúpiť do
kúpeľne, spokojne sa môžu
osprchovať aj tí, ktorých stav si
vyžaduje bezbariérovú sprchu.
„Verím, že takto zmenené oddelenia budú slúžiť k spokojnosti všetkých pacientov.“
Kompletne vynovená kúpeľňa.

FOTO: MSÚ

kompletne vynovená kúpeľňa,
toalety, vymaľovaná chodba,
vymenená podlahová krytina,
stropné svietidlá, ako aj rozvody
vody a odpadu v kuchynke. Ako
povedala primárka oddelenia
Janka Adamčáková, táto časť
oddelenia sa zmenila na nepoznanie, čo potvrdili pacienti aj
ich príbuzní. Momentálne prebieha druhá etapa renovácie,
tentoraz na mužskom oddelení.
„Počas týchto prác fungujeme
v stiesnených podmienkach,

opak reverzu

tržnica

optický (skr.)

a to tak, že vo vynovenej časti máme zmiešané oddelenie.
Prosíme preto o porozumenie
všetkých pacientov aj návštevníkov, sme nútení prijímať len
najťažšie stavy. Ľahšie prípady ošetrujeme na centrálnom
príjme chorých a následne sa
pacienti liečia v domácom prostredí. Toto obdobie musíme
spoločnými silami prekonať, ale
myslím si, že niekoľko týždňov
sa to dá vydržať,“ uviedla primárka interného oddelenia.

prestalo bojovať

Anno domini

Priestory už voňajú
čistotou
Interné oddelenie si renováciu, na ktorej sa finančne
spolupodieľa aj mesto Brezno,
skutočne zaslúžilo. V nemocnici patrí k najviac obsadeným oddeleniam, mesačne
v ňom hospitalizujú pri plnej
prevádzke približne 220 pacientov. Podľa slov primárky,
denne bola vystavená otázkam,
prečo sú sociálne zariadenia či
podlaha v takom dezolátnom

jazyk

balón (čes.)

aníz (nem.)

Mikulášskym darčekom
nemocnice bude
novozriadená kaplnka
Novinkou v breznianskej
nemocnici bude čoskoro aj
kaplnka, ktorá sa pripravuje na prízemí oproti liečebne
pre dlhodobo chorých. Ako
informovala vedúca prevádzkového oddelenia Gabriela
Mikovínyová, kaplnka bude
ekumenického charakteru s vymedzeným časovým harmonogramom. Otvoriť ju plánujú
v stredu 6. decembra na sviatok
sv. Mikuláša. Momentálne je
v štádiu zariaďovania. Vyma-

potreba krajčíra

kód Estónska

hlbinné lomy
polihovať

kočovník

odolávať

T1

vzhľad (čes.)

liek (čes.)

vojenský pakt
oblak

oslovenie panej
opačná strana

rastlinná droga
okolie domu

dovidenia (hov.)
mačkovitá
šelma

oranie
otec (dom.)

prikrývka
Izidor (dom.)

Ivan (dom.)
prepoludním
(ante meridiem)

nie ľavá

Obč. demokr.
strana

krop rosou
načrel z
niečoho

penzijný (skr.)
sušienka

kvalitné mäso z
chrbta
strechy (dom.)

Protivzdušná
obrana

voltampér
ústna pomoc

dopravný
prostriedok
poníženosť

EČV Dolného
Kubína
japonská
dĺžková miera

dvojhláska

Pomôcky:
ANIS, AKOR,
RI, TOR

údajne, že
druh pečiva

stať sa opäť
živým
nahovára

druh zálivu

zomierala som,
trápila som sa

zadusil vo vode
srsť oviec

mužské meno
súvisiaca s
makom

na iné miesto

T5

zosilnené ako
spôsob urážku

Žel. oprav. a
strojárne
zvuk hodín

pálenka z ryže
otázka na smer

kôrovec

pookopávaj

sídlo v Mali
útok

popevok

osobné zámeno

Zrenovujú aj sociálne
zariadenia pôrodných sál
V renovácii priestorov bude nemocnica pokračovať aj
naďalej. Ako na záver dodala
Gabriela Mikovínyová, v blízkej budúcnosti plánuje vedenie
nemocnice prerobiť sociálne
zariadenie na pôrodných sálach. „Na spolufinancovanie
tejto akcie je prísľub z výťažku
podujatia Miss Horehronie
2017.“
(md)

kozmický (skr.)

T4

brána (nem.)

aký (rus.)

ľovanie priestorov a opravu
elektriny nemocnica vyriešila
z vlastných finančných zdrojov,
na ostatné prispeli sponzori,
ktorým touto formou patrí poďakovanie.
Podľa slov Gabriely Mikovínyovej, vedľa kaplnky sa
bude nachádzať aj kuchynka,
ktorá v budúcnosti poslúži na
občerstvenie pre pacientov
v prípade, že sa nebudú dobre
cítiť, a zároveň aj ako spovednica. Zariadenie kuchynky je
zatiaľ len plánované, pretože
sú potrebné ďalšie investície
v podobe maliarskych úprav
priestorov, výmeny podlahovej krytiny, kuchynskej linky,
osvetlenia a pod. Na spomínané aktivity zatiaľ nemocnica
hľadá sponzorov.

ranná hmla
decimeter

Okresná liga
spojka

T3
bodavý hmyz

bôžik lásky

chorobná
zúrivosť

jagot, ligot

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 24. novembra.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Ivana Majeríka z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Žiaci z Pionierskej 2 majstrami
Slovenska v cezpoľnom behu
Prekrásne prostredie Červeného kláštora privítalo
koncom októbra najlepších
školských cezpoľných bežcov zo všetkých krajov Slovenska.
Organizátori tentoraz pripravili za chladného jesenného počasia, veľmi náročnú
trať, ktorá po dlhšej dobe do
bodky spĺňala všetko, čo má
cezpoľný beh zahŕňať. Ťažšie stúpanie preverilo nielen
vytrvalostné, ale aj vôľové
vlastnosti všetkých pretekárov. Po úspešnom krajskom
kole v Žiari nad Hronom
(žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2

a študentky SG ŽP Podbrezová – prvé miesto, žiačky
ZŠ s MŠ Pionierska 2 – tretie
miesto, študenti Gymnázia
J. Chalupku Brezno – druhé
miesto) sú víťazstvá družstiev
horehronskej výpravy na majstrovstvách Slovenska obrovským, ale hlavne zaslúženým
úspechom.
Umiestnenia jednotlivých
pretekárov v družstvách: ZŠ
s MŠ Pionierska 2: 5. Zubák
Adrián, 6. Daxner Frederik, 9.
Turňa Oliver; SG ŽP Podbrezová: 1. Remeňová Mária, 2.
Remeňová Zuzana, 11. Smarkoňová Anežka.
(jch)
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Rytieri sa z Gelnice vrátili bez bodu

2. HOKEJOVÁ LIGA
HC REBELLION GELNICA - HK
BREZNO 4:3 (4:0, 0:1, 0:2)
Góly BR: 18 LONGAUER Andrej
(29 PINKA Lukáš, 21 ZNAK Radovan), 19 ŠMÁLIK Michael
(15 GUTTMANN Tomáš, 56 VAIS
Matej), 56 VAIS Matej (22 KOŠTIAL Martin, 15 GUTTMANN
Tomáš)
Do zápasu sme vstúpili bez
dôrazu a bez chuti po zisku
bodov a tak aj vyzeral stav po
10. minúte prvej tretiny, keď
sme prehrávali už 4:0 po zbytočných chybách. Prvá tretina
sa hrala vo vysokom tempe a
tempo hry určovali prevažne
hráči domáceho mužstva, ktorí nevypustili ani jeden súboj.

Od druhej tretiny sa obraz hry
postupne menil a iniciatívu
zobralo do rúk naše mužstvo,
keď sa nám podarilo do konca
druhej tretiny znížiť na 4:1 po
dobrej práci v rohu ihriska a
peknom zakončení Longauera tesne pred brankárom po
prihrávke od Pinku. Do tretej
tretiny sme nastúpili s veľkým
odhodlaním niečo s výsledkom
spraviť a domáce mužstvo sme
takmer do ničoho nepúšťali.
Dokázali sme si vytvoriť viac
gólových situáciu a na 4:2 znižoval kapitán mužstva Šmálik.
Tlak na domácich sa stupňoval
a v presilovej hre znižoval už
na 4:3 v 53. minúte Vais strelou spomedzi kruhov. Žiaľ dve
minúty pred koncom zápasu
sme urobili školácku chybu a
nechali sa vylúčiť na dve minúty za hru vysokou hokejkou.
Šanca na vytvorenie si ešte väčšieho tlaku a na vyrovnanie tak
bola o to menšia. Aj napriek
nášmu tlaku a veľmi dobrému záveru si domáce mužstvo
ustrážilo svoje vedenie a tak
sme sa domov vracali bez jediného bodu.

1. LIGA DORAST
HK LOKOMOTÍVA NOVÉ ZÁMKY
- HK BREZNO 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly BR: PECNÍK Filip (LASHEEN
Marwan Mohamed), PONČÁK
Richard Alexander (MAREK Filip)
HK LOKOMOTÍVA NOVÉ ZÁMKY
- HK BREZNO 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Góly BR: LASHEEN Marwan Mohamed, MAREK Filip (KOVÁČIK
Milan), MAREK Filip (KOVÁČIK Milan), MAREK Filip, HELC
Adam (KOVÁČIK Milan , PONČÁK Richard Alexander)

LIGA KADETI
MHC 46 BARDEJOV - HK BREZNO 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Góly BR: BÁLINT Marek (GÉRER
Jakub, KOŽUCH Jakub), BÁLINT
Marek (TURŇA Oliver), GÉRER
Jakub (LUKAČOVIČ Hugo, BÁLINT Marek), LUKAČOVIČ Hugo
(KOVÁČIK Richard)
V prvom dejstve sme boli aktívnejší, ale nedokázali sme sa
gólovo presadiť. Boli sme však
pokojní a trpezliví. Do druhej
tretiny sme išli s pokynom viac
sa pohybovať bez puku a vytvá-

rať si tým viac príležitostí na
kombináciu. Takto zrýchlený
pohyb a výmena miest viedla k
dvojgólovému vedeniu a mohlo
byť aj vyššie. Proti bol brankár
domácich. V záverečnej časti
sme chceli zlomiť odpor súpera,
ale už v druhom striedaní sme
inkasovali. Nasledovalo zbytočné vylúčenie na päť minút a
v ňom vyrovnávajúci gól. Domáci získali pohodu a v týchto
chvíľach mohli dokonať obrat.
My sme sa však ale dobre bránili. Šance na víťazný gól nám
znižovalo ďalšie vylúčenie. V
závere sme ale poriadne zabrali, nechceli sme stratiť body v
zápase, kde sme väčšiu časť dominovali. Po chybe domácich
a ukážkovom dôraze sme puk
dotlačili v predposlednej minúte do brány. Súper si v závere
zobral time-out a vsadil všetko na útok, buly v obrannom
pásme mu však vôbec nevyšlo
a my sme z toho vyťažili štvrtý
gól. Chlapci si za zápas zaslúžia
pochvalu, zvládli neľahkú tretiu
časť po strate náskoku, čo býva
neľahká psychologická skúška
aj pre skúsenejších hráčov.
(hkb)

Na majstrovstvách Slovenska.
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KORČUĽOVANIE PRE VEREJNOSŤ
V ARÉNE BREZNO
16.11.
17.11.
19.11.

štvrtok
piatok
nedeľa

11.30 - 13.30
11.30 - 13.30
14.45 - 17.30

FK BREZNO INFORMUJE

Po jesennej časti skončili breznianski dorastenci prví v tabuľke
I. trieda
13. kolo 29. októbra
Brezno – Šalková B 2:2 (0:1),
góly Brezna: Vojtko, Pribula,
rozhodca: Michal Schober, 50
divákov.
Brezno kontrolovalo tempo
hry, v kľúčových momentoch
ale nepostrážilo hostí. Tí sa
dostali do polčasu pred domácu bránu asi dva razy, z čoho si
vybojovali jednu penaltu a bolo
0:1. Domáci nevyužívali šance a položili ich aj dve červené
karty. Paradoxne hrali s ôsmimi
v poli lepšie ako s jedenástimi.
Koncom zápasu vyrovnali nepriaznivý stav a mohli aj vyhrať,
rezerva ale ustrážila bod za remízu.
(vh)

1. FK Podkonice
13 11 1
2. FK Sokol Braväcovo
13 9 1
3. TJ PARTIZÁN OSRBLIE 13 8 1
4. OFK Slovenská Ľupča 13 7 4
5. FK BREZNO
13 7 2
6. TJ ŠK Hronec
13 6 3
7. TJ Tatran Čierny Balog 13 5 4
8. FK - 34 Brusno - Ondrej 13 6 1
9. ŠK OPL Poniky
13 3 4
10. TJ - Družstevník Strelníky 12 4 1
11. FK SOKOL NEMECKÁ 13 3 3
12. OFK Slovan Valaská 13 2 4
13. FK Šalková B
13 2 2
14. TJ Mladosť Pohorelá 12 1 1

1
3
4
2
4
4
4
6
6
7
7
7
9
10

64:17 34
43:22 28
33:21 25
27:19 25
27:17 23
21:22 21
32:26 19
21:29 19
21:24 13
28:38 13
21:27 12
13:23 10
33:51 8
11:59 4

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

Po sklamaní v minuloročnom súťažnom ročníku pre
nepostúpenie z druhého miesta
z administratívnych dôvodov
sa kolektív dokázal zmobilizo13. kolo 28. októbra
Pliešovce - Brezno 1:2 (0:2), vať. Po jesennej časti sme skongóly Brezna: I. Bartoš, Gondáš čili na prvom mieste bez straty
(vl.), rozhodca: Peter Oružin- bodu. Teší ma, že sme v každom
majstrovskom zápase boli lepský, 50 divákov.
IV. liga
Dorast U19 sk. C

úspech v jesennej časti súťaže
dodal chlapcom chuť do trénovania v ďalšom období. Verím,
že v najbližších dňoch, ktoré
nás čakajú v príprave na novú
sezónu, nebudú oslavovať a lietať v oblakoch, ale budú poctivo
trénovať na zemi.
(vk)

Dorastenci FK Brezno skončili v jesennej časti prví.

ším družstvom. Medzi klady
by som zaradil bojovnosť v zápasoch, v ktorých nám nevyšiel herný prejav podľa našich
predstáv. Kolísavosť výkonnosti ovplyvnili časté zmeny v zostave, vystriedalo sa 26 hráčov,
potom to boli zranenia, tresty
a takisto nie najlepšia trénova-
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nosť u niektorých jednotlivcov.
Najviac zápasov (13) odohrali
Komora, Ivan Bartoš, Tomáš
Bartoš a Stančík. Najlepšími
strelcami družstva boli Tomáš
Bartoš so 16 gólmi, Pustaj s 13,
Ivan Bartoš s 10 a Balco rovnako s 10 gólmi.
Bol by som rád, keby tento

1. FK BREZNO
13 13 0
2. TJ - Prestavlky
13 12 0
3. MFK ŽARNOVICA
13 9 2
4. ŠKF Kremnica
13 8 1
5. FK - 34 Brusno - Ondrej 13 8 0
6. FK Šalková
13 7 2
7. TJ Slovan Dudince
13 7 1
8. ŠK Prameň Kováčová 13 6 1
9. TJ Tatran VLM Pliešovce 13 5 0
10. ŠK Heľpa
13 4 0
11. TJ Družstevník Očová 13 4 0
12. ŠK Hrochoť
13 1 3
13. FK Sitno Banská Štiavnica 13 1 2
14. OŠK Stožok
13 0 0

0
1
2
4
5
4
5
6
8
9
9
9
10
13

77:12 39
95:12 36
44:11 29
44:13 25
37:36 24
33:31 23
39:29 22
33:37 19
26:33 15
18:39 12
18:48 12
13:52 6
12:54 5
14:96 0

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