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VĎAKA ŠTUDENTOM UMENIA JE
DETSKÉ ODDELENIE AKO Z ROZPRÁVKY
Skrášliť priestory detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne bolo
cieľom dobrovoľníkov z Akadémie umení, ktorí malým pacientom ku Dňu detí
darovali zázračný príbeh so šťastným koncom.
Vďaka dekoráciám a
obrazom študentov banskobystrickej Akadémie
umení najnovšie lieči deti
z Breznianskeho okresu
okrem lekárov a sestričiek
aj čarovná sila rozprávok.
Krajina zázrakov odbúrava stres
Umenie lieči. Stará múdrosť platná bez obmedzení.
Aj vedenie detského oddelenia NsP v Brezne si uvedomuje jeho široké uplatnenie a preto bolo iniciátorom projektu s príznačným
názvom Krajina zázrakov.
Primárka Denisa Raffajová
s požiadavkou urobiť výstavu a skrášliť priestory prijímacieho oddelenia a vstu-

pu na lôžkové oddelenie
oslovila Akadémiu umení
v Banskej Bystrici a bola
úspešná. Takáto forma pomoci bola pre budúcich
umelcov výzvou a tak zostavili tím študentov, ktorý na báze dobrovoľníctva
zmenil chodby detského
oddelenia na nepoznanie.
Jeho priestormi sa v priebehu pár dní rozvinul rozprávkový príbeh o Alici,
Malom princovi a Ferdovi Mravcovi, v ktorom sa
spoločne učia a zoznamujú
s novým prostredím. Rodičia z neho zároveň môžu
odpozorovať, čo si majú pre
svoje hospitalizované dieťa do nemocnice doniesť
a dieťa sa zase môže pro-

stredníctvom obrazov na
stenách stotožniť s hlavnými hrdinami, takže sa v novom prostredí nebude cítiť
stresujúco.
Nádejní domáci umelci
Záštitu nad celým projektom prevzal rektor Akadémie umení Vojtech Didi
a ďalší významní pedagógovia z jednotlivých fakúlt.
Po materiálnej stránke ho
zabezpečilo a financovalo
vedenie breznianskej nemocnice. V tíme niekoľko
dní intenzívne pracovalo
sedem talentovaných poslucháčov Fakulty výtvarných umení z Brezna, Heľpy, Brusna a Banskej Bystrice.

„Oslovili sme študentov, ktorí majú bydlisko v
Brezne a okolí. Sú s touto
lokalitou spätí a prostredie
je pre nich známe. Dôležité
bolo pomôcť deťom, prijať
túto povinnosť za svoju.
Zároveň prezentovať svoje umenie a kreativitu, čo
je veľká výzva pre každého
umelca. Trvalosť uvedeného projektu je samozrejme časovo ohraničená, ale
myšlienka, urobiť z tejto aktivity výzvu pre ostatných
ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k svojmu okoliu, je náš
skrytý záujem,“ vysvetľuje
zámer projektu Marta Holécyová z Akadémie umení.
(Pokračovanie
na 2. strane)
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Mesto pomohlo breznianskej nemocnici
a je pripravené s pomocou pokračovať
FOTO: MSÚ

Vďaka študentom umenia je
detské oddelenie ako z rozprávky
(Dokončenie z 1. strany)

Útek do krajiny
rozprávok

Slávnostné odovzdanie novej rozprávkovej „medicíny“
sa uskutočnilo v magický dátum 6.6.2016 pri príležitosti
nedávneho Medzinárodného
dňa detí a za účasti vedenia
mesta, nemocnice aj Akadémie umení. „Pre našu školu
je dôležitý fakt a poznanie,
že dobrovoľnosť a charita našim študentom nie sú cudzie.
Vnútorné pocity študentov
boli veľmi silné. Uvedomovali
si, že to robia pre deti a proces
hospitalizácie, ktorý okrajovo

mali možnosť prežiť, v nich
vyvolával nový prílev energie poskytnúť chorým deťom
krátky útek do krajiny rozprávok,“ uviedla Holécyová.
Ako ďalej pokračovala,
Akadémia umení už v minulosti prezentovala záverečné
práce študentov v nemocnici
Zelený sen v Banskej Bystrici a do podobných aktivít
ako v Brezne sa rada zapojí
aj v budúcnosti. „Veríme, že v
spolupráci s mestom Brezno
pripravíme ďalšie projekty,
ktorých sa zúčastnia študenti
všetkých fakúlt,“ dodala na
záver Marta Holécyová.
(eš)

Chodníky v Brezne už
opravuje nový finišer
Brezňania sa môžu tešiť na
lepšie chodníky. Pomocou
novej techniky ich už technické služby opravili na Rázusovej ulici a na ČSA.
Nový finišer technických
služieb mal už začiatkom
tohto mesiaca premiéru. V
piatok 3. júna pomocou neho opravili poškodenú časť
chodníka na Rázusovej ulici.
Ako povedal vedúci miest-

nych komunikácií a stavieb
Ivan Brozman, dôležité je, aby
sa stroj naučili ovládať, čo si
vyžaduje určitý čas. „Veríme
však, že po zapraxovaní nová
technika bude prínosom pre
opravu chodníkov v meste,“
dodal Brozman. Ďalším na
rade je chodník na frekventovanej Ulici ČSA, kde je už
opravovaná plocha podstatne
väčšia.
(md)
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V pondelok 6. júna sa v
priestoroch našej nemocnice
uskutočnilo stretnutie zástupcov vedenia mesta Brezno, Akadémie umení v Banskej Bystrici a samotnej NsP
Brezno, ktorého hlavným cieľom bola pomoc pacientom.

Nová výpočtová technika
i finančný príspevok

Mesto Brezno dávnejšie avizovalo, že situácia v nemocnici
sa týka aj miestnej samosprávy a preto je ochotné podať
zdravotníckemu zariadeniu
pomocnú ruku. O tom, že táto
pomoc môže byť naozaj rôznorodá, svedčí skrášlenie priestorov Detského oddelenia, ktoré
svojimi rozprávkovými ilustráciami spestrili talentovaní študenti Akadémie umení
v Banskej Bystrici. Za účasti
jej rektora Vojtecha Didiho už
boli priestory začiatkom týždňa odovzdané do užívania.
Spolupráca mesta a umelcov
tak prináša hneď od začiatku
hmatateľné pozitívne výsledky.
Stretnutia sa zúčastnil aj primátor Tomáš Abel a viceprimátori Ján Králik a Petra Dzurmanová. Spoločne venovali detskému oddeleniu výťažok viac
ako dvesto eur z „primátorského guľášu“, zorganizovaného
v rámci nedávnych Dní mesta
Brezna. Súčasťou daru bola aj
nová výpočtová technika, ktorá zahŕňala multifunkčné zariadenia, monitory a notebook
a výrazne uľahčí prácu zamestnancom nemocnice.

Ocenili progres nemocnice

Celé odovzdávanie sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére. Primátor aj ako predseda Správnej rady NsP Brezno
poďakoval vedeniu nemocnice
za nadštandardné vzťahy i dobrú komunikáciu a ocenil jeho
snahu neustále napredovať.
Vyzdvihol prácu nového riaditeľa NsP, pod ktorého vedením
nemocnica skvalitnila zdravotnú starostlivosť poskytovanú
pacientom a tiež zlepšila výsledky hospodárenia. Riaditeľ
nemocnice Peter Mečiar vyjad-

Vedenie mesta odovzdalo breznianskej nemocnici finančný príspevok a novú výpočtovú techniku.

ril vďaku za dlhodobý záujem
mesta o dianie v nemocnici
a zároveň vyslovil odhodlanie pokračovať v nastúpenom
trende. Súčasne uznal prínos
novej primárky detského oddelenia Denisy Raffajovej, ktorá
postupnými krokmi a bez toho,
aby bola ohrozená spokojnosť
pacientov, dokázala oddelenie dostať z červených čísel.
Zástupcovia vedenia mesta
si následne prezreli priestory
detského oddelenia a osobne
pozdravili niekoľkých malých
pacientov.

primátor vysvetlil slovami:
„Nemocnica je tu pre občanov
z celého regiónu a preto by
sme sa jej mali snažiť pomôcť
spoločne. Som presvedčený, že
našu snahu už čoskoro pocítia
aj pacienti.“ V závere nezabudol poďakovať za doterajšiu
spoluprácu: „Ďakujem pánovi
riaditeľovi nemocnice, pani
primárke a personálu detského oddelenia za všetku prácu
pre naše deti. Veľké poďakova-
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nie patrí tiež pánovi rektorovi,
zamestnancom a študentom
Akadémie umení v Banskej
Bystrici, ktorí tak krásne vymaľovali steny detského oddelenia.“ Poďakovanie ale patrí
aj samotnému primátorovi,
ktorý prisľúbil, že z vlastných
a sponzorských zdrojov zabezpečí obnovu podlahy detského
oddelenia v hodnote približne
2500 eur.

(sp)

Pomoc do budúcna

Už začiatkom roka na
stretnutí regionálneho ZMOS-u vyzval primátor Tomáš
Abel starostov okolitých obcí, aby tiež v rámci možností
pomohli nemocnici v Brezne
a spolupodieľali sa na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. Výzva sa stretla s pozitívnou odozvou a finančný príspevok pre NsP Brezno predbežne prisľúbili viaceré obce
nášho okresu. Svoj zámer pán
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Tržnica ostane na pôvodnom mieste, na námestí pribudnú trhy s ľudovými výrobkami
Téma možného presťahovania breznianskej tržnice
zarezonovala medzi občanmi natoľko, že po vedúcich
zamestnancoch mestského
úradu sa so zástupcami trhovníkov stretol aj primátor
Tomáš Abel. Najdôležitejším
záverom ich stretnutia je, že
tržnica naďalej ostane na Ulici ČSA.

Zámer s novými
stánkami

To, že Technické služby Brezno výrazne rozšírili záber svojich aktivít môžu občania vidieť
na každodennom dianí v našom meste. Ako jeden z mnohých vznikol aj nápad vyhotovenia nových jednotných stánkov s breznianskym erbom.
V spolupráci s miestnymi podnikateľmi a zručnými študent-

mi zo Strednej odbornej školy
techniky a služieb boli vytvorené prvé esteticky zaujímavé drevené stánky, ktoré mali
premiéru počas nedávnych
Dní mesta. Stánky nielenže výborne dotvorili atmosféru jarmoku ľudových výrobkov, ale
celkovo vhodne zapadli aj do
vzhľadu severnej časti námestia. Mal to byť prvý krok k obnoveniu tradície hugánskych
trhov, aké sa kedysi v Brezne
dlhodobo konali. V ponuke by
tu boli najmä ľudovo-umelecké
a remeselné výrobky, čím by sa
oživilo centrum mesta a stánky
by tiež našli svoje pravidelné
využitie.

berať aj myšlienkou rozšírenia
ponuky trhových produktov
o čerstvé ovocie a zeleninu,
vďaka čomu by už stánky mohli
plniť aj účel klasickej tržnice.
V prospech takéhoto rozhodnutia hovorilo vybudované
zázemie, vrátane sociálnych
zariadení a dostatok parkovacích miest pre predávajúcich aj
zákazníkov. Skôr ako sa z úvah
stal konkrétny zámer a stihol
byť predstavený trhovníkom
i širokej verejnosti, trhovníci
bez vysvetlenia vzájomných
stanovísk so zástupcami mesta,
zrejme v obave o ďalšie fungovanie tržnice, rozbehli petičnú akciu, ktorú za dva týždne
podporilo približne 1500 ľudí.
Až neskôr prebehlo stretnutie
Možné presťahovanie
zástupcov trhovníkov s vedútržnice
Až neskôr sa popri tradič- cimi zamestnancami mestskéných trhoch začalo mesto zao- ho úradu, kde sa predajcovia

na súčasné priestory i bližšia
vzdialenosť k autobusovej zastávke. V neposlednom rade sa
za zachovanie tržnice na Ulici
ČSA postupne vyslovili ďalší
Brezňania. Po stretnutí primátora s členmi petičného výboru
je teda jasné, že tržnica sa sťahovať definitívne nebude. Ako
uviedol primátor Tomáš Abel:
„Názor verejnosti je pre mesto
dôležitý a ani do budúcna nebudeme podnikať kroky, ktoré
budú v rozpore so záujmami
našich občanov.“ Zároveň dodal, že témou presťahovania
tržnice sa mesto už počas aktuálneho volebného obdobia
Tržnica sa sťahovať definitívne nebude.
FOTO: MSÚ
zaoberať určite nebude. Na pras predstavenými argumentmi Názor občanov je pre
videlné trhy s ľudovými výroba návrhom budúceho fungova- mesto dôležitý
kami na námestí sa obyvatelia
nia tržnice na námestí čiastočNásledne však predsa prevá- mesta môžu tešiť už v priebehu
ne stotožnili.
žil negatívny pohľad na prípad- tejto letnej sezóny.
(sp)
né sťahovanie, dlhoročný zvyk
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Na Mazorníku pribudne
60 parkovacích miest
Technické služby sa poriadne činia. Popri iných
prácach začali budovať aj nové parkovacie miesta na Mazorníkove, ktoré vzniknú na
mieste pri otočke autobusov,
pribudne i nový bezbariérový prechod.

V meste pribudnú ďalšie
parkovacie miesta. Tentoraz
až šesťdesiat technické služby
budujú pri otočke autobusov
na Ulici MPČĽ na Mazorní-

Milovníci plávania a vodných športov si opäť môžu prísť na svoje.

kove. Ako povedal riaditeľ Ján
Lukáč, práce potrvajú podľa
počasia, do konca júna až začiatku júla by tam už mali parkovať autá. „Spevnené plochy
budú vyzerať rovnako ako ostatné v meste – zatrávňovače
vyplnené štrkom a cestné obrubníky po obvode. Plánujeme doplniť aj chodník, ktorý
zvýši komfort a zjednoduší
prístup od najbližšieho paneláku,“ dodal Ján Lukáč.
(md)
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Plaváreň je opäť otvorená!

Vynovenú prevádzku spustili na Medzinárodný deň detí
Plaváreň na Mazorníkove
mesto po štyroch mesiacoch
rekonštrukčných prác znovu
otvorilo. Osviežiť sa vo vode, ako aj pozrieť si vynovené
priestory mohli návštevníci
práve na Medzinárodný deň
detí.

skorodované časti a povrchovo upravili aj založili obkladový materiál,“ povedal riaditeľ
Ján Lukáč. Podľa jeho slov, aby
práce stihli ukončiť včas, boli
nútení pracovať na dve zmeny.
Podarilo sa, v posledný májový týždeň sa už len venovali
upratovaniu a napúšťali novú
Milovníci plávania a vod- vodu do bazéna. Prevádzku
ných športov si v Brezne od 1. opätovne spustili v stredu 1.
júna opäť môžu prísť na svoje. júna, a tak urobili radosť hlavne deťom pri príležitosti ich
veľkého sviatku.
Opätovnú prevádzku

plavárne spustili
na deň detí

Mestská plaváreň na Mazorníkove bola z bezpečnostných
dôvodov zatvorená od vlaňajšieho septembra. Vo februári
tohto roka sa rekonštrukcie
ujali Technické služby Brezno,
ktoré opravovali strešnú konštrukciu nad bazénom. „Počas
nej sme rozobrali poškodený
podhľad, opieskovali a natreli

Technické služby sa ujali
prác s plným nasadením

zamestnancom technických
služieb, ktorí sa na rozsiahlej
rekonštrukcii podieľali. Väčšina z nich s takýmito prácami
nemala skúsenosti a tejto výzvy
sa ujali s plným nasadením, čomu nasvedčuje kvalitne prevedená práca a splnený termín,“
povedal Ján Lukáč.

strechu technické služby už dočasne zabezpečili pred dažďom
prekrytím takmer polovice
zničenej krytiny pogumovanými plachtami a fóliami. „Životnosť riešenia je ale len na niekoľko mesiacov. Momentálne
pracujeme na návrhu komplexného riešenia odizolovania ako
aj kalkulácii rozpočtu na nutné
opravy, ktoré bude potrebné
Na rade je susediaca
vykonať v priebehu leta, najnetelocvičňa
Ušetrené prostriedky chce skôr však na jeseň tohto roku,“
mesto investovať do opravy dodal Ján Lukáč.
(md)
susediacej telocvične, ktorej

OTVÁRACIE HODINY NA PLAVÁRNI

Všetky práce mesto robilo
svojpomocne prostredníctvom technických služieb, čím
ušetrilo približne tretinu z vyčleneného rozpočtu, nadplán
opravili aj bočné kovové konštrukcie. „Tento projekt bol
náročný a rád by som sa touto
formou poďakoval všetkým

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

od 6.00 do 9.00
od 6.00 do 9.00

od 14.00 do 17.00
od 14.00 do 21.00
od 14.00 do 17.00
od 14.00 do 21.00
od 14.00 do 17.00
od 14.00 do 21.00

od 18.00 do 21.00
od 18.00 do 21.00
od 18.00 do 21.00

od 10.00 do 21.00

Mesto dostalo dar. Kvetinovú
výzdobu v hodnote 4000 eur
Pohľad na Brezno je zase
o niečo krajší. Technické služby v priebehu mája osadili
na stĺpy verejného osvetlenia takmer tisícku muškátov,
ktoré majú mestu dodať príjemnejší a najmä estetickejší
vzhľad.
Tak, ako minulý rok, aj tento
pribudli v meste stovky nových
rastlín. Aktuálne zdobia nielen
námestie, ale prvýkrát aj dva
mosty ponad Hron.

kontrolu ich zdravotného stavu.

Pokračujú v skultúrnení
verejných priestranstiev

V meste pribudli stovky nových kvetín.

FOTO: MSÚ

Kvetinová výzdoba ako tových kvetináčov, špeciálne a Fraňa Kráľa. Na otázku, či
substráty a hnojivá a na mieru budú v kvetinovej výzdobe
dar
Technické služby Brezno sa
opäť môžu pochváliť novým
prírastom. Tentokrát nejde
o strojové vybavenie, ale živé
kvety v nemalej hodnote. Nebolo by na tom nič zvláštne,
veď jednou z úloh TS je aj obnova a starostlivosť o mestskú
zeleň, ale Brezno túto kvetinovú nádielku dostalo ako dar.
„Záhradné centrum v Bujakove venovalo Breznu takmer
tisícku muškátov, 200 plas-

vyrobené stojany a držiaky, dokonca nám to aj všetko sponzorsky zasadili. Trhová cena
je približne 4000 eur,“ uviedol
šéf breznianskych techničiarov
Ján Lukáč.

Na svetlách aj mostoch

Darované kovové konštrukcie pracovníci TS nainštalovali na stĺpy verejného osvetlenia v meste aj na dva mosty
cez Hron na Kuzmányho ulici

pokračovať aj v zónach mimo
centra mesta, Ján Lukáč odpovedal: „Keby sme chceli takto
skrášliť celé mesto, museli by
sme ich mať 15 tisíc, takže sa
znovu budeme venovať iba
hlavným ťahom. Zóny mimo
mesta ale chceme obsadiť stálou zeleňou, nie letničkami.“
O samotné rastliny sa bude starať záhradník TS, ktorý bude
zodpovedný za ich hnojenie,
polievanie, ako aj pravidelnú

Aj v rámci vjazdu do mesta v smere od Červenej Skaly
došlo k výrazným a hlavne viditeľným zmenám. „Už sme sa
dlhšie nedokázali pozerať na to
smetisko, popri ktorom denne
prechádzajú tisícky áut a kazia
imidž celého mesta. Celú čiernu skládku sme vyčistili, terén
za pomoci ťažkej techniky vyrovnali a navozili zem z kompostárne, ktorú sme vyplanírovali,“ uviedol riaditeľ TS.
Okolie samozrejme vyčistili
od náletových drevín, vysiali
trávu, doplnili betónové žľaby,
upravili stojisko na 1100-litrové kontajnery a zvažujú
aj výsadbu okrasných drevín.
„Podobným štýlom sa budeme
postupne posúvať na východ
do Halán, aby sme skrášlili celý
vstup do mesta v tejto komplikovanej lokalite,“ dodal Lukáč.
(eš)

Šesťdesiat nových parkovacích miest pribudne na Mazorníkove.
FOTO: MSÚ

Pozor na medvede!
Mesto Brezno na základe oznámenia od občanov
upozorňuje obyvateľov mesta na výskyt medveďa hnedého vo svojom katastrálnom území. Naposledy bol
pozorovaný v mestskej časti
Podkoreňová, kde sa pohyboval v blízkosti ľudských

obydlí. Zvýšený výskyt týchto šeliem môže byť spôsobený aktuálne prebiehajúcou
medveďou rujou, mesto
preto vyzýva svojich občanov, aby si pri prechádzkach
v spomínanej lokalite dávali pozor a boli maximálne
obozretní.

V Brezne nainštalovali
nové dopravné zrkadlá
Na základe požiadaviek
občanov na zvýšenie bezpečnosti v niektorých neprehľadných križovatkách
pribudli na území mesta dopravné zrkadlá.
Mnohí vodiči pravidelne
jazdiaci ulicami Brezna určite zaregistrovali pozitívne
zmeny v postupnej obnove
dopravného značenia. V niektorých lokalitách okrem výmeny starých značiek správca miestnych komunikácií,
ktorým sú Technické služby
Brezno, pristúpil na návrh
mesta a s odobrením Okresného dopravného inšpektorátu v Brezne aj k inštalácii
úplne nových dopravných
zariadení.

Ako informoval Ján Medveď, referent na úseku dopravy
a komunikácií Mestského úradu v Brezne, ide o dopravné
zrkadlá, ktoré z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky situovali
na miestach s obmedzenými
výhľadovými pomermi v križovatkách alebo na miestach
častých dopravných nehôd.
V meste tak doteraz pribudli
štyri dopravné zrkadlá na križovatkách ulíc Hviezdoslavova – Jesenského, Lichardova –
Kiepka, Hradby - Školská a výjazd z „tankodromu“ na Ulicu
Hradby. „V krátkom čase bude
umiestnené dopravné zrkadlo
aj na križovatke ulíc Vránskeho - Školská pri novom cintoríne,“ dodal Medveď.
(eš)

Dopravné zrkadlá nainštalovali v neprehľadných križovatkách.
FOTO: MSÚ
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Prečo mám rád Brezno

Lebo som „hugáň“... Lebo
Brezno je moja srdcová záležitosť... Prežil som tu úžasné
detstvo, navštevoval škôlku,
základnú deväťročnú školu
aj gymnázium. Niekoľko rokov som pôsobil aj v ZPOZ-e a so zanietenými ľuďmi
som zakladal kynologický
klub v meste. Myslíte, že sa
na to dá zabudnúť??? Nedá!
Ostane to vo vás. Dostane sa
vám to pod kožu, do krvi.
„Navoniate“ sa tým mestom
a už nikdy v živote tú vôňu
nestratíte. Mám pocit, že
ja som sa nasiakol vôňou
Brezna už pri narodení.
A všade, kde som ako profesionálny vojak slúžil, som
to dával najavo, lebo Brezno
je moje rodné mesto. A čím
dlhšie som bol mimo mesta,
tým viac mi „mesto medzi
kopcami“ chýbalo. A kdekoľvek som býval, ísť domov

bolo len ísť do Brezna. Pre
mňa je domov tam, kde som
vyrastal, kde mám rodičov,
ktorí ma učili mať rád Brezno, kde mám teraz rodinu,
ktorú teraz ja učím mať rád
Brezno.
Ján Fedor
náčelník mestskej
polície

Spravte dobrý skutok
a darujte zdravotné pomôcky
Mesto Brezno v roku
2010 zriadilo pre svojich obyvateľov požičovňu pomôcok, ktorá sídli
v priestoroch Zariadenia
núdzového bývania Náruč
na Ulici B. Němcovej 25 v
Brezne.
Požičovňa slúži najmä seniorom a ľuďom so závažnými zdravotnými problémami
najmä v oblasti uľahčenia mobility a zlepšenia kvality života a tým pomáha aj rodinným
príslušníkom, ktorí sa o chorých ľudí starajú. Sortiment
požičovne tvoria najmä darované pomôcky – barly, rolátory, chodítka, toaletné stoličky,
vozíky. V roku 2016 sa nám
podarilo získať polohovateľnú posteľ, ktorá je žiadanou
pomôckou.
Väčšinu pomôcok ste nám
darovali vy, naši občania, preto vám touto cestou chceme
ešte raz poďakovať a zároveň
vás požiadať o ich ďalšie da-

Tomáš Abel zasadil posledných sto sadeníc z celkovo 178
550 stromčekov, ktoré Lesy
mesta Brezno, s.r.o. plánovali
vysadiť počas jarného zalesňovania. Týmto dal bodku
za najdôležitejšou činnosťou
v práci lesníka, ktorú ocenia
až nasledujúce generácie.
Všetko sa to udialo v prvý júnový utorok v lokalite Čertova
svadba vo výške 1400 m n. m.,
kde končí hranica lesa a začína
pásmo kosodreviny a hôľnych
lúk. V náročných podmienkach, kde treba starostlivo vyberať vhodné sadenice podľa
pôvodu a spôsobu pestovania
si brezniansky primátor vyskúšal prácu zamestnancov Lesov
mesta Brezno (LMB). „Sadili
sme jamkovou metódou voľnokorenné sadenice smreka,
určené do bežných podmienok
a krytokorenné sadenice smreka, ktoré sú predurčené na výsadbu a rast na extrémnych stanovištiach s nedostatkom pôdneho substrátu,“ povedal Ivan
Horvát, vedúci škôlkarského

Neľahká práca vo výške 1400 m n. m. v lokalite Čertova svadba.

strediska LMB v Michalovej.
Tomáš Abel ocenil prácu
všetkých ľudí, ktorí pracujú
v lese a zabezpečujú tak, že sa
Brezno môže pýšiť prekrásnym
vencom lesov, ktoré ho obklopujú aj napriek množstvu kalamít počas uplynulých období.
Do obnovy lesa pritom mestské

lesy investujú nemalé finančné
prostriedky. „Cena sadbového materiálu, dopestovaného
na škôlkarskom stredisku Michalová a vysadeného v mestských lesoch, bola za jar 2016
vo výške 28 519 eur a práca ľudí
pri výsadbe bola ocenená vo
výške 32 408 eur. Zalesnilo sa

FOTO: MARTIN KOHÚT

28,58 ha nových plôch a doplnilo sa 12,29 ha už zalesnených
plôch. Produktom práce lesníka, jeho cieľom je vypestovaný
zdravý zelený les. Drevo je len
prostriedkom na obnovu lesa,“ dodal riaditeľ Lesov mesta
Brezno.
(lmb)

Žiaci Základnej umeleckej školy z Brezna
dosiahli medzinárodný úspech
rovanie. V prípade, že máte
doma zdravotné pomôcky,
ktoré nepotrebujete, ale môžu
ešte pomôcť ostatným, kontaktujte nás telefonicky: Janka Zubáková, 048/6306243,
e-mailom: janka.zubakova@
brezno.sk, alebo osobne:
Mestský úrad, odbor starostlivosti o obyvateľa, Nám. gen.
M. R. Štefánika 2, Brezno počas pracovných dní.
(jl)

AKO VYBAVIŤ?

Opatrovateľská služba
 klient si vyzdvihne Žiadosť o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu osobne
- na Odbore starostlivosti
o obyvateľa, Mestský úrad
Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 2, Brezno, alebo si ju
stiahne z www. brezno.sk formuláre na stiahnutie - sociálna pomoc

Primátor s lesníkmi vysadil
posledných 100 sadeníc

stavený posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu, v ktorom je určený
stupeň odkázanosti (najvyšší
je VI. stupeň)

 na základe rozhodnutia
si klient dohodne rozsah poskytovania opatrovateľskej
služby, ale musí si rovnakým
spôsobom (osobne alebo pro k žiadosti doloží aktuál- stredníctvom webu) podať
ne lekárske nálezy, dokladajú- Žiadosť o zabezpečenie poce nepriaznivý zdravotný stav skytovania sociálnej služby
 následne je s klientom
 pracovník Opatrovateľskej služby vykoná sociálne uzatvorená zmluva o poskyšetrenie v domácom prostredí tovaní sociálnej služby
(eš)
žiadateľa a následne bude vy-

Bližšie informácie (aj o úhrade za službu):
Janka Zubáková, tel: 048/6306243,
e-mail: janka.zubakova@brezno.sk

S veľkými emóciami a obrovskou radosťou sa učitelia
a žiaci Základnej umeleckej
školy v Brezne vracali v piatok 3. júna z Komárna. A prečo to nadšenie? Získali veľký
úspech.
V Komárne sa v tento deň
uskutočnil 8. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky
Júliusa von Beliczayho v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových
zoskupení. Súťaž bola mimoriadne náročná. V sólovej hre
súťažilo viac ako 70 žiakov
nielen zo slovenských štátnych
a súkromných hudobných škôl,
ale veľký počet súťažiacich bol
z Maďarska a Rakúska (medzi
inými z miest ako Budapešť,
Eger, Orosháza, Györ, Vác,

Ingolstadt). Porotu tvorili
vysokoškolskí pedagógovia
husľovej hry z Maďarska. Rozhodovali naozaj veľmi prísne
a odborne.
Nuž a v takejto konkurencii žiačka z Brezna Mária Kamenská získala zlaté pásmo,
hoci bola vo svojej kategórii
najmladšia. S odvahou sa postavila pred porotu a v nádhernej sále Podunajského múzea
predviedla svoj výkon. Jej učiteľka Zuzana Šoltésová bola
odmenená diplomom pre najlepšieho pedagóga. Vzácne je aj
bronzové pásmo Emky Turňovej z triedy učiteľa Ivana Nemkolektív Základnej umeleckej školy v Brezne.
kyho v kategórii 10- až 12-roč- Úspešný
FOTO: MARIAN ŠVOŇAVA
ných žiakov, pričom bola tiež
najmladšou súťažiacou vo nom obsadení, mali sme aj tu Gabriela Pravotiaková ako kosvojej kategórii. Keďže sa sú- zastúpenie. Majka Kamenská, repetítorka dostali diplomy za
ťažilo aj v komornej hre v rôz- Veronika Fašková a riaditeľka účasť.
(ma)

Mesto ponúka na predaj nové zaujímavé pozemky
Rozmýšľate o kúpe nehnuteľnosti? Mesto má záujem
prilákať do Brezna nových
obyvateľov, ale tiež čo najviac skvalitniť život tým súčasným. Vytvára preto podmienky pre moderné bývanie,
prípadne rozbehnutie alebo
zefektívnenie rôznej podnikateľskej činnosti.

Voľné pozemky na Rohoznej aj na Mazorníku

Na účel rozšírenia mestskej
zástavby samospráva vyčlenila
na predaj pozemky v rôznych
častiach mesta. Niektoré z parciel sú už aktuálne v ponuke
a prípadným záujemcom prinášajú hneď niekoľko výhod,

vrátane možnosti napojenia na
inžinierske siete a prístupovej
cesty. V časti Rohozná je ponúkaných niekoľko parciel, každá
s rozlohou približne 1100 m2 .
Z hľadiska územného určenia
sa jedná o obytné územie vidieckeho typu, ktoré je vhodné najmä na výstavbu rodinných domov, bytov majiteľov
a správcov alebo zariadení
základnej občianskej vybavenosti. Spomínané pozemky už
sú prístupné na predaj za cenu
10 eur/m2. Ďalších 7 parciel
je k dispozícii na Mazorníku,
z toho 5 má rozlohu cca 700 m2
a ďalšie dve cca 350 m2. Podľa
územného určenia sa jedná
o zmiešané územie podnikateľ-

ských aktivít, s vhodným využitím predovšetkým ako živnostenské domy, drobné prevádzky, objekty na nevýrobné
služby, remeslá a opravárenské
služby, parkovacie garáže alebo parkoviská. Tieto pozemky
budú pre záujemcov k dispozícii po odsúhlasení podmienok
predaja mestským zastupiteľstvom.

Pribudnú ďalšie parcely

Vymenovanými pozemkami sa však možnosť investovať
nekončí a predstavitelia mesta plánujú vyčleniť na predaj
parcely aj v ďalších častiach
Brezna. Jedny z prvých pribudnú v širšom centre mesta

na Moyzesovej ulici. Už čoskoro tu má vzniknúť 5-6 parciel
vhodných na mestské bývanie.
Na konkrétnych podmienkach kúpy pre túto lokalitu sa
momentálne ešte len pracuje,
no už teraz je zrejmé, že pôjde
o lukratívne miesto. Podrobnejšie informácie o všetkých
ponúkaných parcelách a tiež
vyhlásené obchodné verejné súťaže nájdete na mestskej
webstránke v časti «Ponuka
majetku mesta». V prípade
záujmu môžete kontaktovať
zamestnancov mestského úradu na čísle 048/6306 270 alebo
priamo prednostu MsÚ Martina Juhaniaka na čísle 0910
996 020.
(sp)
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Oľga Jorčíková: Šťastie je stav duše, tela, mysle,
s tým treba pracovať a uvedomiť si, že svet je krásny

Jej snom bolo pracovať v cestovnej kancelárii a ľuďom ukazovať
krásy vtedajšieho Československa. Neľutuje, že sa tak nestalo,
pretože teraz sa snaží bádať človeka a hľadať krásy v ňom. Riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Brezne Oľga Jorčíková.
Začiatok profesijného života
ste ako pedagogička odštartovali medzi žiakmi v Čiernom
Balogu. Čo vám prinieslo obdobie, ktoré sama označujete
za školu života?
- Do školy v Čiernom Balogu som vhupla rovno po študijných pobytoch v Rusku, vo
Francúzsku a bol to pre mňa
šok. Vyučovať som chcela cudzie jazyky, ale takáto možnosť
bola minimálna. Popri iných
predmetoch som nakoniec vyučovala francúzštinu len na nultých hodinách alebo poobede.
Dodnes stretávam niektorých
žiakov, ktorí mi ďakujú za to, že
som im dala dobrý základ.
V roku 1980 prišla zmena.
Nastúpili ste učiť do vtedajšej
Osobitnej školy v Brezne, kde
ste sa vypracovali na post riaditeľky...
- Doslova som sa bila aj
o zmenu jej názvu. Išlo o nedocenené pracovisko, bolo v katastrofálnom stave a na štyroch
miestach. Napríklad jedno sa
nachádzalo v Rohoznej, kam
deti museli dochádzať autobusom. Často zmeškali alebo
nemali na cestovné a išli pešo.
Bála som sa, aby sa nestal nejaký
úraz. Nakoniec, aj keď s veľkými problémami, sa mi podarilo
školu presťahovať na dve miesta
v meste, a to na ulice Záhradnú a Nálepkovu. Bola to práca
hlavne s rómskymi deťmi, ktorá
ma baví dodnes a rozumiem jej.

ska, ako aj za mimoriadne
úspechy a prínos pre školstvo
a poradenstvo v regióne Horehronia Cenu mesta Brezna.
Ktoré z ocenení si najviac vážite?
- Cenu mesta Brezna si vážim
viac ako Veľkú medailu sv. Gorazda, ktorá sa týka odbornej
stránky. Veď nad odbornosťou
je vždy človek a všetko, čo s ním
súvisí! Ako sa hovorí, doma nie
je nikto prorokom. Pozná ma
veľmi veľa ľudí, len za posledných 19 rokov ich bolo okolo
štyridsaťtisíc. Práve preto ma
Cena mesta Brezna potešila a na
jej preberanie mám nádherné
spomienky, ako aj moji najbližší
a kolegyne.

rokov vediete Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Bolo to
náročné vybudovať inštitúciu,
ktorá je uznávaná odborníkmi
na celoslovenskej úrovni?
- So vznikom okresu Brezno
bolo potrebné aj tu zriadiť pedagogicko-psychologickú poradňu. Ľutujem, že som začiatky
nefilmovala a nefotila, pretože
to bolo veľmi ťažké. V tých časoch mi vyšiel v ústrety okresný
úrad v spolupráci s mestským
a ponúkli mi priestory v Materskej škole na Hradbách, kde sa
centrum nachádza dodnes.
Vašu klientelu tvoria deti do
18 rokov. V centre kladiete dôraz na prevenciu, profylaxiu,
viete poradiť, či je dieťa zrelé
do školy...
- Ďakujem rodičom, že nám
prejavujú dôveru a umožnia
nám vyšetriť školskú zrelosť ich
detí. Je to veľmi dôležité, lebo
sa spoznáme s nimi, aj s deťmi,
zistíme ich silné a slabé stránky.
Ak treba, navrhneme odklad
povinnej školskej dochádzky
o jeden rok a dieťa ide potom do
školy pripravené. Nejde o postihnutie, nejde o nič. Ani na
jabloni nie sú naraz všetky jablká zrelé, preto počkáme, kým
dozrú. A tak je to aj s deťmi.
Ročne uskutočním približne
500 rozhovorov s rodičmi predškolákov.

Zrejme tak pomôžete rodičom predísť mnohým probléProblematika vás zaujala mom...
natoľko, že ste vyštudovali aj
-Áno. Mnohí rodičia po tejto
špeciálnu pedagogiku a už 19 skúsenosti navštívia naše cen-

Oľga Jorčíková získala už množstvo ocenení, jedným z nich je aj Cena
mesta Brezna.
FOTO: MSÚ

trum oveľa skôr. Donedávna
chodili k nám prvýkrát zväčša so šiestakmi až siedmakmi,
ktorí už mali veľký problém so
správaním, záškoláctvom, prospechom, závislosťami alebo
negativizmom, či sebapoškodzovaním. Ak dieťa dostane
v škole zlé známky, poznámky,
spolužiaci sa mu vysmievajú,
doma ich rodič za to potrestá.
Často sa to stáva. Rodičia chcú,
aby dieťa išlo v ich línii, no predpoklady má na niečo úplne iné.
Roky ste pôsobili v popredných funkciách oceňovaných
na vládnej úrovni, jedným
z nich bol aj tím expertov pre
vzdelávanie rómskych komunít. Podľa vášho názoru
a na základe vašich dlhoročných skúseností, čo by sa dalo
v tejto problematike na Slovensku vylepšiť?
-Vážna situácia je aj v na-

OĽGA JORČÍKOVÁ
riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Brezne
• narodila sa v Brezne, kde prežila detstvo a pracuje
• vybudovala inštitúciu, ktorá je uznávaná odborníkmi
na celoslovenskej úrovni
• v centre evidujú vyše 11 600 klientov
• pôsobí ako člen expertných tímov v školstve
• je lektorkou celonárodných projektov
• za aktivity získala množstvo ocenení v rámci Slovenska
• jej snom je, aby sa vylepšili priestory Materskej školy
na Hradbách, kde sídli ich okresné pracovisko

Historické zrkadlo mesta

História miest sa nám javí
o to bohatšou, čím viac konkrétnych postáv sa v nej objavuje. Pripisujú sa im zásluhy

doložené historickými faktami,
prípadne vymyslené, doplnené
fantáziou pokolení. Brezno
sa nemôže pochváliť množstvom stredovekých hrdinov,
no predsa jedna postava púta
pozornosť zvedavcov. Ozbrojený rytier v mestskom znaku.
Na prvý pohľad nie je nijakou
výnimkou, podobné postavy sa
objavovali aj v znakoch iných
miest. Podľa miestnej „mytológie“ ide však o neobyčajného
hrdinu. Tajomstvo Bomburu,
ako doteraz túto postavu Brezňania nazývajú, sa podarilo po-

odhaliť Michalovi Matunákovi,
historikovi, pri bádaní v kremnickom archíve.
Keďže v Brezne pôsobil istý
čas ako katolícky kňaz, povesť
o našom hrdinovi mu nebola
neznáma. „Bombura je historickou osobou, nie vybásnenou,“ napísal vo svojom
príspevku uverejnenom v Slovenských pohľadoch v r. 1925.
Nebyť toho, že Bomburu chytili v okolí Kremnice a predvolali pred mestský senát,
nedozvedeli by sme sa žiadne
skutočnosti o tejto postave.

šom okrese, kde sa percento
detí z rómskych rodín zvyšuje.
V Brezne je už takmer každé
tretie šesťročné dieťa rómske
a materskú školu ich navštevuje len pár. Pred rokmi som
stála za zrodom nultých tried,
ktoré vznikli v mnohých školách v okrese. Tvrdím, že veľmi
potrebné sú materské školy alebo materské centrá pre nich, na
názve nezáleží. Ak by ich rómske deti od troch do šiestich
rokov navštevovali a prípadne
ešte nultý ročník, tie, ktoré by
to potrebovali, výrazne by sa
tak zlepšili podmienky pre ich
vstup do školy. Vyrastali by
z nich vzdelanejší a úspešnejší ľudia. Treba s nimi pracovať
denne, aby si zvykli na hygienu,
aby si osvojili seba obslužné,
pracovné a stravovacie návyky, spisovný jazyk, získali vzťah
k učeniu. Viete, rómske deti si
treba získať. Keď navštívia naše
centrum, každému darujeme
hračku, zväčša je prvá a jediná!
Stalo sa nám, že dieťa prišlo
po roku s našou hračkou v ruke a mama ho za to vadila, že
nechcelo ísť bez nej k nám. Sú
to dojímavé stretnutia. Ak je
dieťa sociálne znevýhodnené,
to neznamená, že je mentálne
postihnuté a musí chodiť do
špeciálnej školy. Treba pracovať
s malými deťmi a venovať sa im.
Ostatné pôjde samé.
Za aktivity ste získali množstvo ocenení v rámci Sloven-

Súdny protokol z 23. augusta
1618 hovorí o vypočúvaní
väzňa Jakuba z Brezna,
podozrivého zbojníka. Nakoľko jeho
vzhľad a výpoveď
o spôsobe života v posledných dňoch
vzbudzovali
podozrenie,
konfrontoval
senát jeho
totožnosť so
svedkami.
Kremnický
minciar v ňom
spoznal vraha
istej breznianskej

Kto je vašou pravou rukou,
v kom nachádzate obrovskú životnú oporu?
- Odpoviem vám takto: kde
ja končím, tam moja dcéra začína a to je dôležité a podstatné.
V tejto práci jednotlivec neurobí nič. Potrebujete tím, obrovskú dôveru. Práca s ľuďmi
je veľmi náročná práve v tom,
že na Slovensku nie sme ešte
zvyknutí ísť ku psychológovi
so svojimi problémami, tobôž
otvoriť si tam dušu. V Amerike
je zasa iný extrém, tam majú terapeutov na všetko. Keď k nám
ľudia prídu a pomôžeme im, sú
šťastní, uľaví sa im. Mnohí nám
pri stretnutí aj po rokoch poďakujú. A to je pre mňa tiež veľkou
oporou. Moja práca má zmysel.
S akými životnými príbehmi
sa najčastejšie stretávate?
- Vedela by som vám o nich
rozprávať celé hodiny. Ja sama
som si myslela, že ma už nemá
čo zaskočiť vzhľadom k mojej

praxi a skúsenostiam. Žasnem
však, minimálne raz za týždeň
sa vyskytne niečo také, čo mi
doslova vyrazí dych. Predišli
sme mnohým nešťastiam i samovraždám a keď rozbaľujem problémy detí, dostávam
sa k závažným veciam, ktoré
vznikli z neriešených maličkostí. Hovorí sa, že ak nechceme
spraviť chybu vo výchove, mali
by sme sa ku svojmu dieťaťu
správať ako k cudziemu a k cudziemu ako k svojmu. V tejto
vete je ukrytá veľká životná
múdrosť. Bolo by dobre, keby sa
nad ňou zamysleli niektorí rodičia a učitelia.
Neprenášajú sa problémy
iných do vášho súkromného
života? Ako sa s nimi vyrovnávate?
- Je to náročné, ale už to viem.
Veď žijem v Nízkych Tatrách,
mesto Brezno je moje rodisko,
vo Vyšnej Boci mám krásnu
chalupu po predkoch, kde trávim veľa voľného času a Ďumbier je predsa vynikajúci terapeut!
Aký je váš recept na spokojný život pre rodiny s deťmi?
- Už rodina je šťastie. Dieťa je
šťastie. Spokojný život môžu žiť
len spokojní ľudia a pokoj môže nájsť len každý sám v sebe.
Môže byť niekto šťastný medzi
nešťastnými? Môže byť šťastný
bohatý medzi chudobnými?
Každé dieťa je jedinečné nielen
zvonku, ale aj zvnútra. Je to náš
malý veľký učiteľ. Šťastný, kto to
pochopí. Šťastie je stav duše, tela, mysle a s tým treba pracovať
a uvedomiť si, že svet je krásny.
Ja už nepotrebujem o tom rozprávať, ja sa tak cítim.
(md)

Pracovné stretnutie so psychológom Jozefom Ihnacíkom.
FOTO: ARCHÍV O. J.

čarodejnice, banskobystrický vojak sa „rozpamätal“
na Jakuba, ako na člena
zbojníckej skupiny.
6. septembra Bomburu uväznili. V priebehu pätnástich
dní sa mala
dokázať vina
či nevina Jakuba Mikovíniho, alias
Bomburu
z Brezna.
Ne p om oh la ani otcova
prosba.
Celý problém
vyriešil list Eli-

áša Mikoviusa (Mikovíniho)
zo Senice, ktorý sa dozvedel
o nespravodlivom uväznení
svojho synovca. Nielenže potvrdil Jakubovu totožnosť, ale
upozornil na jeho zemiansky
pôvod. Svojou svedeckou výpoveďou mu poskytoval alibi,
keďže v inkriminovanom čase
sa zdržiaval na jeho panstve.
V jeho prospech intervenovala aj mestská rada Brezna. 18.
septembra Bomburu, schudobneného zemana, kremnický richtár prepustil z väzenia...
Legendu o Bomburovi beletristicky spracoval Martin Rázus
v rovnomennej poviedke.
(hmb)
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ZŠ s MŠ Karola Rapoša na Pionierskej ulici č.4
týmto oznamuje, že
športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku
pokračujú vo svojej činnosti aj v budúcom školskom roku.
Akékoľvek iné informácie nie sú pravdivé.
Vedenie ZŠ

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
APOLO

Apollo sa našiel pobehovať po
ceste neďaleko útulku, pravdepodobne ho tam niekto vyhodil.
Apollo je priateľský, spoločenský
a hravý mladý psík, je aktívny a
temperamentný. Je vhodný do
rodinného domu so záhradou,
kde by sa mohol do sýtosti vybehať. Má asi jeden rok a je kastrovaný,
čipovaný a očkovaný.

Mesto apeluje na svojich občanov, aby v prípade zistenia vývozu alebo
zámeru uloženia stavebného odpadu inde ako na skládku, túto skutočnosť
bezodkladne nahlásili na príslušný odbor Okresného úradu v Brezne - odbor starostlivosti o životné prostredie, konkrétne úsek odpadového hospodárstva a Mestskej polícii.
Subjekty zodpovedné za búracie práce, ako napríklad subjekty v areáli
bývalých kasární sú povinné stavebný odpad rozmerovo upraviť a materiálovo zhodnotiť v zmysle platných právnych predpisov. Takýmto postupom
však určite nie je svojvoľné rozvážanie odpadu po rôznych mestských lokalitách.
Zároveň občanov upozorňujeme, že vlastník pozemku, ktorý nie je na
takýto účel určený (lúky, pasienky, trvalé trávnaté porasty alebo pozemok,
pre ktorý nie je vydané rozhodnutie o využití územia) nesie právnu ako aj
finančnú zodpovednosť za nápravu protiprávneho stavu, t.j. odstránenie
nezákonne uloženého odpadu a to aj v prípade jeho súhlasu s uložením
odpadu.

DODO

Dodo je mladý priateľský psík,
je plný energie, hravý, zvedavý a
učenlivý. Je vhodný k aktívnym
ľuďom, ktorí mu doprajú dostatok pohybu a pozornosti. Je
vhodný do rodinného domu, ale
s trochou trpezlivosti by si určite
zvykol aj v byte. Je nekonfliktný, nemá problém ani s inými psíkmi. Má jeden rok, je kastrovaný, čipovaný a očkovaný.
Chily bol od nás adoptovaný ako malé
šteniatko. Po troch rokoch nám ho vrátili
so slovami, že psík nešteká a pre nich nemá zmysel ho ďalej chovať. Chily je psík
so skvelou povahou, je priateľský, nekonfliktný, nenáročný a poslušný. Je zvyknutý na život von. Je hravý, vhodný aj k deťom, hľadá milujúcu rodinku, ktorá ho už
neopustí. Má tri roky a je kastrovaný, čipovaný a očkovaný.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno utuloktulacik@gmail.com
0918 888 411, 0915 048 612

Obnovme ihrisko v Brezne
spoločne s SPP

26. 6. NEDEĽA, 19:00 hod.
DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Sci-Fi/Akčný/Dobrodružný, USA, 2016, 110 min., slovenské
titulky, MP12, 2D. Vstupné: 4€. Vedeli sme, že sa vrátia, DEŇ
NEZÁVISLOSTI predefinoval kategóriu katastrofických filmov, ale nová veľkolepá kapitola prináša globálnu katastrofu
nepredstaviteľného rozsahu.
28. 6. UTOROK, 19:00 hod.
SKAZA KRÁSOU
Dokumentárny, Česká republika, 2016, 90 min., česká verzia,
MP12, 2D. Vstupné: 4€. Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola
jej krása najväčším darom aj prekliatím zároveň. Vzťah s ministrom ríšskej propagandy Josephom Goebbelsom z nej však
obratom spravil národného nepriateľa a symbol kolaborantstva. Dokumentaristka Helena Třeštíková sa s Baarovou stretla
v jej zahraničnom exile. Na sklonku herečkinho života nakrútila otvorenú spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej
hviezdy.

23.6. o 17.00hod., koncertná sála školy, II. absolventský koncert,
vstupné dobrovoľné,
27.6. o 17.00hod., kinosála MsDK, predstavenie žiakov tanečného
odboru

Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2016
Prevádzka MŠ
august
zatvorená

Nálepkova 50

zatvorená

zatvorená

Materská škola pri ZŠ Pionierska 2
Hradby 9

zatvorená

otvorená /1.8. – 26.8.

Boženy Němcovej 17

zatvorená

zatvorená

Materská škola pri ZŠ MPČĽ

zatvorená

otvorená

17. 6. PIATOK, 19:00 hod.
TEÓRIA TIGRA
Komédia/Dráma/Road movie, Česká republika, 2016, 101
min., česká verzia, MP12, 2D. Vstupné: 4€. Aj skrotení muži
môžu zdivočieť. Veterinár Jan (Jiří Bartoška) má toho akurát
tak dosť. Poslednou kvapkou v mori je smrť svokra, ktorému
tiež došli sily a trpezlivosť. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy
rozhodovala o jeho živote, starobe, a nakoniec ešte aj o tom,
ako a kde bude pochovaný. Nerešpektovala žiadne jeho priania
a túžby, v dobrej viere, že ona sama vždy a lepšie ako on vie, čo
je pre neho najlepšie.

21. 6. UTOROK, 19:00 hod.
SAULOV SYN
Dráma, Maďarsko, 2015, 107 min., české titulky, MP15, 2D.
Vstupné 4€. Reprízujeme pre záujem divákov. Strhujúci historický triler, ktorý mení spôsob zobrazenia holokaustu a upiera
divákovi bezpečný odstup od témy. Film ovenčený oceneniami. Oscar - zahraničný film, Zlatý Glóbus - najlepší zahraničný
film.

Základná umelecká škola pozýva

otvorená

17. 6. PIATOK (2D), 19. 6. NEDEĽA (3D), 25. 6. SOBOTA (2D),
26. 6. NEDEĽA (2D) 16:00 hod.
HĽADÁ SA DORY
Animovaný/Komédia/Dobrodružný/Rodinný, USA, 2016, 90
min., slovenský dabing, MP. Vstupné: 4€ (2D), 5€ (3D). Nezabudnuteľná výprava, ktorú si pravdepodobne nebude pamätať.
Príbeh filmu Hľadá sa Dory!, sa bude odohrávať šesť mesiacov
po udalostiach prvého filmu Hľadá sa Nemo. Zábudlivá Dory
sa začne rozpamätávať na svoju rodinu. Vydá sa na misiu ju
hľadať? Okrem toho sa ukazuje, že Dory počas spánku nevedomky pláva.

19. 6. NEDEĽA, 25. 6. SOBOTA, 19:00 hod.
PODFUKÁRI: 2. dejstvo
Akčný/Komédia/Triler, USA, 2016, 115 min., české titulky,
MP12, 2D. Vstupné: 4€. ŠTYRIA JAZDCI sú späť! Špičkoví iluzionisti zo skupiny ŠTYRIA JAZDCI (Jesse Eisenberg, Woody
Harrelson, Dave Franco a Lizzy Caplan) sa vracajú vo svojom
druhom dobrodružstve, aby na svojom celosvetovom turné
predviedli kúsky presahujúce hranice ľudského chápania a posunuli hranice javiskových ilúzií do nových výšin.

Nadácia SPP poskytla mestu Brezno finančný príspevok vo výške 1.000 EUR na obnovu ihriska na nábreží
Hrona pri gymnáziu a minigolfe. Mesto plánuje spolu
s príspevkovou organizáciou - Technické služby Brezno
do konca júna zmeniť nevyužitý a zanedbaný areál na
zaujímavý upravený priestor pre šport, aktívny oddych
a relax, pre stretávanie sa najmä detí a mládeže za účelom aktívneho využitia voľného času. Obnovené ihrisko
bude s trávnatým povrchom a doplnené funkčným vybavením pre realizáciu loptových hier. Prínosom bude
poskytnutie priestoru pre spoločensko-športové podujatia a skvalitnenie celkového mestského spoločenského
života.

Dr. Clementisa 3

www.kino.brezno.sk

18. 6. SOBOTA, 24. 6. PIATOK, 19:00 hod.
HRA PEŇAZÍ
Dráma/Triler, USA, 2016, 95 min., slovenské titulky, MP15,
2D. Vstupné: 4€. Dej sa odvíja v reálnom čase a herecké hviezdy
George Clooney a Julia Roberts sa objavujú v rolách moderátora finančného televízneho programu Leeho Gatesa a jeho
producentky Patty, ktorí sa ocitajú vo veľmi výbušnej situácii
po tom, čo kontrolu nad štúdiom násilím prevezme nahnevaný
finančník, ktorý prišiel o všetok svoj majetok.

Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku.

júl

mestské noviny

18. 6. SOBOTA, 16:00 hod.
WARCRAFT: Prvé stretnutie
Fantasy/Dobrodružný/Akčný, USA, 2016, 120 min., slovenský
dabing, MP12, 2D. Vstupné: 4€. Nikdy nekončiace spory medzi zoskupením rás Aliancie a Hordy budeme sledovať prostredníctvom ľudského generála Anduina Lothara a orkského
náčelníka Durotara. Navštívime tak najznámejšiu baštu ľudského pokolenia - Stormwind, magický Dalaran alebo pod horou ukrytý Ironforge.

CHILY

Materská škola pri ZŠ K.R.Pionierska 4

Brezňan

OZNAM
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., oznamuje návštevníkom a pacientom nemocnice, že počas júna bude prebiehať
rekonštrukcia komunikácií a parkoviska v areáli nemocnice.
Vedenie NsP upozorňuje na možné dopravné obmedzenia počas realizácie týchto prác a prosí verejnosť o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov obsluhujúceho personálu parkoviska.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
16. – 19. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
20. – 26. 6. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
27. – 30. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.

B
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Členovia CK Route 66 Brezno sa už teraz tešia z pohybu s vami.

FOTO: MSÚ

TOUR ROUTE 66 štartuje už túto nedeľu

Presne na Deň otcov šliapnu do pedálov všetci nadšenci cyklistiky. Z Brezna totiž
vyštartuje prvý ročník cyklistických pretekov TOUR
ROUTE 66. Viac ako 170-kilometrová trasa povedie, ako
inak, po horehronskej šesťdesiatšestke.

Krásy Horehronia
zo sedla bicykla

Len vlani v októbri oficiálne
začal svoju činnosť cyklistický klub CK ROUTE 66 Brezno a už v spolupráci s mestom
Brezno organizuje prvé veľké
preteky. Okrem reprezentácie
mesta a kraja, v ktorom pôsobí, si už vtedy stanovil za cieľ
Slovenská Route 66 sa raz rozvoj športovej činnosti v obmožno tiež stane legendárnou. lasti cestovného ruchu a s tým
Ak nie kvôli motorkárom, tak spojenú prezentáciu krás okolitého prostredia. Premiéru
určite vďaka cyklistom.
v tejto súvislosti bude mať už

Autor:

PK americká vačica

potešenie

oznámilo
úradom

Slov. poľn.
výsk.
organizácia
(skr.)

najbližšiu nedeľu 19. júna, kedy
z breznianskeho námestia odštartuje prvý ročník cyklistických pretekov TOUR ROUTE
66.
Hlavným zámerom organizátorov je ukázať pretekárom
z iných častí Slovenska, aké je
Horehronie krásne, a predovšetkým zo sedla bicykla. „Náš
kraj je výsostne predurčený na
túto športovú aktivitu. Dlho tu
nič nebolo a cesta I/66, ktorá
spája jednotlivé obce Horehronia, si priam vyžaduje, aby sa

pracuj s pluhom

dokončená

omotala

na nej urobili nejaké preteky,“ Pole, aby sa opäť mohla vrátiť do
uviedol Miroslav Kováčik, pod- cieľa na námestí v Brezne. Súťaží
predseda CK Route 66 Brezno. sa v šiestich mužských a dvoch
ženských kategóriách, pričom
na pretekárov čakajú aj rých170 tisíc dĺžkových
lostné prémie v Predajnej, Sloa 1500 výškových
Viac ako 170-kilometrová venskej Ľupči, Brusne, Brezne,
trasa s prevýšením takmer 1500 Polomke, Telgárte a Heľpe.
Organizátori ale nezabúdajú
metrov najskôr povedie západným smerom z Brezna cez Va- ani na najmladších účastníkov.
laskú, Podbrezovú a Predajnú „Do vyhlásenia celkových výdo Slovenskej Ľupče, kde sa sledkov TOUR sa na chodnízvrtne na východ cez Brusno, koch v praku na breznianskom
Nemeckú, Brezno, Beňuš, Po- námestí uskutočnia detské cyklomku, Heľpu, Telgárt a Pusté listické preteky pre 4- až 11-roč-

povraz so
slučkou

zohol
Obchodná
akadémia

hudobné dielo

EČV Revúcej

poopadával

kuť po česky

omámenie

bralo po
esperantsky
popevok

né deti, ktoré okrem iného zabaví aj moderátor Marek Poliak
z Valaskej,“ približuje Kováčik.
Na bezpečnosť celého podujatia budú dohliadať príslušníci
Policajného zboru v spolupráci
s členmi CK ROUTE 66 a SCK
Ďumbier. Prihlášky je ešte stále
možné posielať na route66ck@
gmail.com alebo sa stačí jednoducho prezentovať priamo
na mieste v deň štartu 19. júna
od 7.30 do 10.00. CK Route 66
Brezno sa už teraz teší z pohybu
s vami. (eš)

ako hosť (skr.)

zadováži kúpou

pooliepal

americký štát

druh hracích
kariet

český súhlas
plošná miera

T2

koleso
ruský parlament

dedina (rus.)

kráčame

zožeň kúpou
dlhá chvíľa

nepožívaj
tekutiny
pichá

ťažké kladivo
Mária (dom.)

myseľ (čes.)
vhodné,
kvalitné

klopká
ženské meno

EČV Malaciek

diera v zemi
vlk po latinsky

zobúdzal
stáva sa
riedkym

darovalo
listnaté stromy

pokolenia, klany
útesy

les
ochrana tovaru

slovenské
mesto

bedákanie
pevnosť

oblej horúcou
vodou
severovýchod

T3

T1

znížený tón E

hrádze

kód Talianska
poumýval

pyšná
Kraj. oblastné
divadlo

oranie
Olina (dom.)

pieskový presyp

European Press
Agency

EČV Košíc
otázka na čas

prvý muž
umývala

slávna herečka
dromedár

orgán sluchu

Pomôcky:
KRAN,
ROKO,
ALSO

vyhynutý
kočovník
teda (nem.)

maďarská rieka
Kristína (dom.)

mládza

Občianska dem.
aliancia
poobíjaj

Frajer Fatimy
a pod.(skr.)

žeriav (rus.)
hokejový oddiel

vydá

vodič lietadla

Moc nie je daná človeku na to, aby utlačoval ... (dokončenie v tajničke). 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. júna 2016. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Martu Haázovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Brezno opäť ožije športom

Do súťaží sa môžete priamo zapojiť alebo len pretekárov povzbudzovať
Brezňania si v najbližších
dňoch užijú množstvo športových podujatí. V ponuke je
na výber pestrá paleta akcií od
behu cez cyklistiku, streetball,
volejbal až po halový futbal.
Mesto dáva športu zelenú a
ponúka podujatia pre všetky
vekové kategórie. Tento týždeň
sa už uskutočnil Beh olympijského dňa, ako aj charitatívne
podujatie Na bicykli deťom
2016. Na rade sú ďalšie súťaže.

Streetballový turnaj
venovaný Mirkovi
Pocklanovi

Sobota 18. júna bude v
Brezne športová. Na námestí
od 9.30 sa uskutoční prvý ročník charitatívneho podujatia s

názvom Streetball ľuďom. Je to
stretnutie o ľuďoch, ktorí majú blízko k športu, ku zdraviu,
ktorí chcú pomôcť iným. „Každým ročníkom tejto akcie chcú
organizátori podať pomocnú
ruku jednému človeku z okresu Brezno a venovať mu celú
finančnú čiastku vyzbieranú
zo štartovného a reklamných
príspevkov turnaja, mimo
sumy nevyhnutne potrebnej na uskutočnenie podujatia,“ uviedol Miroslav Baran.
Tentoraz výťažok odovzdajú
17-ročnému Mirkovi Pocklanovi z Podbrezovej - Štiavničky, ktorý sa narodil s detskou
mozgovou obrnou, s vrodenou
srdcovou chybou a hypospádiou. Postupne mu pribudli
ďalšie diagnózy.

Volejbal aj cyklistické
Pozvanie pre verejnosť na
akcie pokračuje. Vo štvrtok
preteky
23. júna od 9.30 na futbalovom
štadióne v Brezne okresná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku organizuje krajské športové hry seniorov. Súťažiaci si zmerajú sily v behu,
hode granátom, vrhu guľou,
v stolnom tenise a v streľbe
zo vzduchovky. Príďte ich povzbudiť.
V sobotu 25. júna zasa ožije Aréna, tentoraz netradičným halovým futbalovým
turnajom. Od 8.30 sa súčasne
odohrajú dva zápasy, a to systémom 4 na 4 hráčov, pričom
počet v jednom tíme je 10. V
prípade záujmu sa môžete na
Príďte povzbudiť
seniorov aj futbalistov turnaj prihlásiť do 17. júna.
(md)
do Arény
V sobotu od 8.30 ihrisko
na Hradbách bude patriť už
15. ročníku Medzinárodného
volejbalového turnaja seniorov, na ktorom sa stretnú veteráni z českej Senice na Hané,
Kežmarku a z Brezna.
Športový týždeň zavŕšia
v nedeľu 19. júna cyklistické
preteky pre verejnosť Tour
Route 66, Brezno -Brusno –
Brezno – Heľpa - Brezno so
začiatkom o 10.30. Počas nich
sa v meste uskutočnia detské
cyklopreteky. Viac o podujatí
sa dočítate na strane 7.

Zlato z majstrovstiev Slovenska pre Karaťáčik
Vlani v septembri v Karate
Klube MP Brezno vytvorili skupinu Karaťáčik. Túto
prípravku vedú trénerky Monika Jenčová (2. dan) spolu
s Ivetou Ruskovou (2. kyu),
ktoré trénujú v Centre voľného času na Školskej ulici
v pondelok a stredu.

Karaťáčik tvorí 15 detí,
s ktorými cielene a systematicky rozvíjajú všeobecnú pohybovú zdatnosť, venujú sa
rozvoju rýchlosti, motorike
a schopnostiam obratnosti.
Všetky cvičenia sú zamerané
na senzitívne obdobie rozvoja
detí od 4 do 6 rokov. V skupine môže byť z tohto dôvodu
maximálne 15 detí. A samozrejme sa venujú základnej
technike karate, súbornému
cvičeniu Kata a rýchlostno-obratnostnej disciplíne Agility.
Práca tréneriek a snaživosť
malých karaťáčikov už v tomto roku priniesla prvé úspechy. Súťažnú sezónu Karaťáčika otvorila najmladšia karatistka Peťka Jenčová, ktorá ako
skúšobná lastovička vyskúšala
adrenalín zo súťažných tatami
a priniesla domov niekoľko
medailí. Táto jej snaživosť,
podporovaná na tréningoch
ostatnými detičkami ju vyniesla v Slovenskom pohári
na prvé miesto a tak sa stala
najmladšou víťazkou Slovenského pohára v kategórii Kata dievčatá 5-ročné a zároveň
získala postup na Majstrov-

Práca tréneriek a snaživosť malých karaťáčikov priniesla prvé úspechy.

stvá Slovenska, ktoré sa konali v máji v Poprade. Vo veľkej
konkurencii porazila všetky
svoje súperky a domov tak
priniesla aj druhý pohár ako
majsterka Slovenska v Kata
5-ročných. Tento jej úspech
je úspechom celej skupiny
Karaťáčika. Postup na maj-
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strovstvá Slovenska si vybojovali aj ďalší traja pretekári
a to Martina Komorová, Jakub
Dundovič a Matej Čellár, ktorým však šťastie na tejto súťaži
tak neprialo. Aj tak je veľkým
úspechom už len nominácia
medzi tých najlepších z celého
Slovenska.
(pj)

SCK Ďumbier pozýva na cyklovýlety:
18.6.2016 BICYKLOM NA
HRB (35 km)
Chvatimech – Podbrezová
– Lopej – Kelemenov tunel
(vodopády) – Kolba – Žliabky – chata pod Hrbom (peší
výstup na Hrb) – Tri vody –
Osrblie – Hronec – Chvatimech.
Zraz: 9:00 hod. Chvatimech – Pizzeria

26.6.2016 BICYKLOM
DO SLOVENSKÉHO RAJA
(48 km)
Brezno – Dobšinská ľadová jaskyňa (preprava osôb
a bicyklov zabezpečená
sprievodnými vozidlami)
– Krivian – sedlo Kopanec
– Biela voda – Podlesok –
Glacká cesta – Stratená
(kaňon) – Krivian – Dobšinská ľadová jaskyňa – Brez-

no (preprava osôb a bicyklov zabezpečená sprievodnými vozidlami).
Termín
záväzného
prihlásenia na akciu je
do 26.6.2016, 24:00 hod
SMS-kou na t. č. 0905
637 985
Zraz: 7:00 hod. Brezno
– pred predajňou Agromix, Brezenská ulica
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