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BEZBARIÉROVÝ VÝŤAH
NA POŠTE SA STANE REALITOU
Kvôli početným požiadavkám občanov najmä zo strany mamičiek s deťmi, seniorov a ZŤP osôb mesto dlhodobo hľadalo spôsob vybudovania vhodného bezbariérového prístupu na poštu na Ul. Boženy Němcovej. Toto úsilie sa blíži do
úspešného konca a pri pošte už začali so stavebnými prácami.
Našli spoločnú reč
Keď pôvodný zámer s vybudovaním kovovej rampy
pozdĺž celej budovy pošty
stroskotal aj pre nevôľu
mnohých Brezňanov, začalo nové vedenie mesta hľadať inú alternatívu. V septembri 2015 sa podarilo
zvolať niekoľko stretnutí za
účasti primátora, zamestnancov mestského úradu
a zástupcov Slovenskej pošty. Spoločne hľadali najvhodnejšie riešenie, ktoré
by bolo zároveň investične
i stavebne prijateľné. V tejto fáze rokovaní Slovenská

pošta, a. s., predložila návrh
vytvorenia bezbariérového
vstupu pomocou výťahu
osadeného vedľa hlavného
vchodu do budovy pošty
a súčasne navrhla technické
riešenie a prevedenie stavby. Po ďalších vzájomných
diskusiách bol koncom
roka 2015 odsúhlasený definitívny zámer vybudovania uzavretej hydraulickej
plošiny z prízemia na prvé
podlažie. Nasledoval výber
vhodného zhotoviteľa diela a po podpise zmluvy sa
začiatkom júna začalo so
samotnou realizáciou.

Bezbariérový prístup už
chýbať nebude
Po dokončení búracích
prác je už v priebehu tohto
týždňa naplánovaná montáž uzavretej hydraulickej
plošiny. Pokrok v stavebných prácach teší aj primátora Tomáša Abela:
„Ďakujem generálnemu
riaditeľstvu pošty za túto
veľkú pomoc. Teší ma, že sa
Brezňania dočkali výstavby
bezbariérového prístupu,
ktorý pri pošte veľmi chýbal. Verím, že bude dlho
slúžiť všetkým, ktorí to potrebujú.“

Podobne tento progres
vníma aj vedenie Slovenskej pošty. „Som rád, že
Slovenská pošta, a. s. vybuduje bezbariérový prístup
do pošty, pretože pomôže
hendikepovaným občanom
a mamičkám s kočíkmi pohodlne vstupovať do budovy a uľahčí tak Brezňanom
ich každodenný život. Stavebné práce budú ukončené do konca júna, následne
bude prebiehať preberacie
konanie a kolaudácia,“ priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.
(sp)
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Výsledok hospodárenia mesta
za minulý rok je pozitívny
Mesto racionalizačnými
opatreniami realizovanými
ešte v minulom roku ušetrilo
takmer 380 000 eur. Okrem
nich urobilo aj ďalšie opatrenia, a tak celková úspora
mesta predstavuje sumu 600
000 až 700 000 eur. Výsledok
záverečného účtu je pozitívny.

V týchto priestoroch na ŠLN by mal vyrásť nájomný dom.
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Výstavbe nájomného domu na
ŠLN v Brezne dali poslanci zelenú
Spoločnosť Združenie Nájomné byty Brezno, ako víťaz
verejnej obchodnej súťaže,
plánuje postaviť na Ulici
ŠLN nájomný bytový dom
s 24 bytovými jednotkami,
ktorý mesto Brezno po získaní úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania od združenia odkúpi.
V súčasnosti mesto od 1.
januára do 13. júna eviduje
26 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, z toho však 6
nespĺňalo podmienky. Cieľom mesta je podporiť bývanie mladých rodín v Brezne
a podľa vyjadrenia primátora
Tomáša Abela, lokalita na ŠLN
je z plôch vo vlastníctve mesta jediná možná na výstavbu.
„Uvažovali sme aj o Mazorníkove, ale z hľadiska dopytu

po bývaní hlavne v meste sme
sa rozhodli práve pre tento
priestor.“ Spoločnosť Združenie Nájomné byty Brezno plánuje postaviť vo vnútrobloku
na ŠLN nájomný bytový dom
s 24 bytovými jednotkami,
ktorý mesto Brezno po získaní úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania od združenia
odkúpi. V tejto dobe prebieha
odpredaj pozemku pod bytovkou spoločnosti Nájomné
byty, s. r.o., kvôli plynulejšiemu zosúladeniu financovania
so stavebnými prácami. Tieto
by mali byť ukončené do konca roka 2016, aby sa mesto
mohlo vo februári 2017 uchádzať o dotáciu a odsúhlasenie
úveru. Aj táto téma bola jedným z bodov zastupiteľstva,
ktorý poslanci podporili.
(md)

Už tento víkend štartuje
Breznianske kultúrne leto
Brezňania sa počas najbližších dvoch mesiacov môžu tešiť na širokú plejádu koncertov, filmov, divadiel a sprievodných podujatí, ktoré pre
nich pripravilo mesto.
Séria kultúrnych akcií pod
názvom Breznianske kultúrne leto sa každoročne teší
veľkej obľube. Aj tentokrát
sa organizátori snažili do
programu zaradiť množstvo
kvalitných podujatí, ktorými
by oslovili všetky vekové kategórie a prispeli tak k oživeniu breznianskeho námestia.
Každý piatok bude námestie
medzi terasami už tradične
patriť živej hudbe, pre filmo-
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vých fanjšmekrov je pripravené sobotné letné kino v parku
a dobrou správou je, že svojho
pokračovania sa dočkali aj obľúbené nedeľné divadielka pre
najmenších. „Tohtoročnou
novinkou bude joga v mestskom parku, ktorú si záujemcovia môžu zacvičiť každú
nedeľu dopoludnia. Program
kultúrneho leta sme zostavovali aj na základe podnetov
a nápadov obyvateľov mesta,
takže verím, že si v ňom každý nájde to svoje,“ povedala
zástupkyňa primátora Petra
Dzurmanová. Kompletný
program nájdete na stránke
www.brezno.sk.
(eš)

Poslanci vzali na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej
závierky mesta Brezno za rok
2015 a o preverení súladu hospodárenia mesta Brezno so zákonom, tiež schválili celoročné
hospodárenie mesta za vlaňajšok „bez výhrad“.

Podľa kontrolórky dlh
mesta klesá

Odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta predkladala hlavná kontrolórka mesta
Ingrid Konečná Veverková.
Ako zhodnotila, spracovaný
bol erudovane so všetkými
náležitosťami, ktoré má obsahovať. Za súčinnosť pri jeho
spracovaní poďakovala ekonomickému odboru a mestskému
úradu. Zároveň upozornila na
tri vážnejšie momenty. Jedným
z nich je, že mesto musí hľadať
vnútorné zdroje, ktoré má pri
hospodárení s vlastným majetkom. „Som nesmierne pyšná ,
keď prednášam a hovorím po
Slovensku, že v Brezne máme
veľa vlastných príjmov z hospodárenia s našimi mestskými lesmi, ktoré nám prinášajú
nájom. Teší ma, že výborným
smerom sa uberajú aj technické služby.“ Druhý moment sa
týka dlhu, ktorý klesá. „Konečne sme sa zbavili neinvestičné-

Jedným z bodov mestského zastupiteľstva bola informácia o záverečnom účte mesta.

ho dodávateľského úveru, tzv.
PP projektov, ktorý sme splatili. Tretí moment sa podľa kontrolórky týka programového
rozpočtovania. „Napísala som
odporúčania a verím, že ako
pred rokom, aj tento rok budú
zo strany mesta brané na zreteľ.
Treba sa vrátiť k programovému rozpočtovaniu a k tomu, čo
je jeho cieľom.“

Úspora z racionalizačných opatrení je 379 353
eur

Mesto vyhodnotilo racionalizačné opatrenia, ktoré prebehli v roku 2015 v troch bodoch, a to z pohľadu mestského
úradu, Lesov mesta Brezno a
zlúčenia príspevkových organizácií. Ako informoval ekonóm Vladimír Grlický, z pohľadu racionalizácie pracovných
miest bolo vrátane odstupného

usporených 97 249 eur, zmenou úverových podmienok,
znížením úrokov sa zasa ušetrilo 61 205 eur. Úsporou na
mzdách v lesoch sa usporilo 50
000 eur, s odvodmi je to 68 760
eur. „Po zlúčení príspevkových
organizácií došlo k úspore 152
139 eur s tým, že sme tam započítali aj pracovníkov TIKu a
odboru kultúry a športu, ktorí
prešli na mesto. Celková úspora z racionalizačných opatrení
je 379 353 eur.“

Celkové opatrenia mesta
prispeli k 600- až 700-tisícovej úspore

Podľa primátora sa racionalizačné opatrenia v plnom rozsahu prejavia až v tomto roku.
„Urobili sme aj ďalšie opatrenia, ktoré sa týkali zmlúv, personálnych vecí alebo prehodnotenia hospodárenia vo vý-
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davkových častiach. Dovolím
si povedať, že celkovo predstavujú balík vo výške 600 až 700
tisíc eur. Pri našom rozpočte
je to značná suma, ktorá nám
pomôže. Pri tom sme sa snažili
aspoň čiastočne vyhovieť aj požiadavkám organizácií, obyvateľom mesta, a to aj v sociálnej
oblasti.“
Výsledok hospodárenia za
minulý rok je z pohľadu Tomáša Abela dobrý. „Opatrenia
mali svoj zmysel a budeme sa
nimi zaoberať aj naďalej. Verím
tomu, že výsledok na budúci
rok bude ešte lepší. Ďakujem
všetkým, ktorí podporili veľké
ako aj nie všetky príjemné zmeny.“ Ako dodal na záver, mesto
zrealizovalo 37 menších aj väčších investičných akcií, čo v porovnaní s plánovaným počtom
bolo trikrát viac.
(md)

Dokončili rekonštrukciu verejného osvetlenia
V Brezne sa podarilo úspešne zrealizovať ďalší významný projektový zámer. Okrem
zvýšenia kvality bude pre
Brezňanov nové osvetlenie
znamenať aj zvýšenie bezpečnosti a tiež výraznú finančnú
úsporu.

Nevyhnutná
modernizácia

Väčšina svietidiel pôvodného verejného osvetlenia
bola v Brezne inštalovaná ešte
v 80.-tych rokoch minulého
storočia. Svietidlá nespĺňali príslušné normy, niektoré
z nich už boli na hranici životnosti, iné úplne nefunkčné.
V takejto situácii bola modernizácia verejného osvetlenia
pre mesto nevyhnutnosťou,
nemalo však dostatok vlastných finančných prostriedkov
na jej realizáciu. Preto koncom
augusta 2015 mesto Brezno
podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok a zapojilo sa
do vyhlásenej výzvy z operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Ako úspešný žiadateľ začalo
mesto v marci 2016 s rekonštrukciou, počas ktorej bolo
celkovo vymenených 1066 svetelných bodov na 54 breznianskych uliciach .

Verejné osvetlenie v meste prešlo rekonštrukciou.

Na rad prídu aj
ďalšie lokality

Stavebné práce projektu
realizovali zamestnanci našich technických služieb. Ako
uviedol riaditeľ Technických
služieb Brezno Ján Lukáč: „Výmena svetelných bodov bola
urobená na všetkých hlavných
ťahoch, centrálnych križovatkách a vstupoch do mesta. Ostatné lokality budú riešené samostatne v ďalšej etape.“ Jedná
sa o mestské úseky, ktoré nevyhovovali podmienkam výzvy
a tak nemohli byť zahrnuté do
projektu. Celkovo bolo preinvestovaných viac ako 750 000
tisíc eur, z toho najväčšiu položku predstavoval nenávratný
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finančný príspevok z fondov
Európskej únie vo výške cca
650 000 eur. Projekt bol ukončený približne tri mesiace po
začatí prác vykonaním svetelno – technického merania.

Ekonomické svietenie

Rozdiel v kvalite osvetlenia je
pre občanov viditeľný na prvý
pohľad. Tým sa však prínos nových svietidiel ani zďaleka ne-

končí. Ich finančnú výhodnosť
ozrejmil primátor Tomáš Abel
slovami: „Vďaka úspešnej realizácii tohto projektu plánujeme
dosiahnuť ročnú úsporu nákladov na spotrebe a údržbe okolo
15 000 eur. Ušetrené prostriedky budú ďalej investované do
zlepšenia a rozšírenia siete verejného osvetlenia v Brezne.“
Nové svetelné body sa zároveň
vyznačujú dlhou životnosťou a
nízkymi svetelnými emisiami,
takže sú zároveň šetrné k životnému prostrediu. Samospráve
sa teda podarilo splniť cieľ stanovený pred podávaním žiadosti a vybudovať hospodárnu
a efektívnu sústavu verejného
osvetlenia. Vedenie mesta súčasne verí, že svetelné body
s vysokou svietivosťou prispejú
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie v
Brezne a v neposlednom rade
aj k zníženiu kriminality.
(sp)

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
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Útulok Tuláčik nezrušia

Mesto navrhlo kompromisné riešenie
Hluk a zápach. To boli argumenty iniciátorov petície
za zrušenie alebo presťahovanie psieho útulku Tuláčik
z priestorov na Staničnej ulici, kde len nedávno našli svoj
nový domov opustené, túlavé
a týrané zvieratá. Mesto sa
tento spor snaží vyriešiť v prospech oboch strán.

nov. „Výsledkom rokovania
bolo, že útulok ponecháme
na súčasnom mieste s tým, že
urobíme opatrenia, ktoré zabezpečia odhlučnenie tohto
objektu, aby sme vyhoveli aj
obyvateľom, ktorí spísali petíciu,“ uviedol primátor Tomáš
Abel.

Pripravujú spoluprácu

Petíciou sa zaoberali aj poslanci na pracovnom stretnutí
priamo v útulku, ale aj na ostatnom rokovaní mestského
zastupiteľstva.

Petícia ich prekvapila

Nechcú ich majitelia, nesmú
byť na ulici, kam teda majú ísť?
Touto otázkou reagovali dobrovoľníci z občianskeho združenia Tuláčik na iniciatívu
niektorých obyvateľov Brezna,
ktorej cieľom bolo zrušenie
alebo premiestnenie útulku
pre psy zo súčasnej lokality na
Staničnej ulici. Argumentovali
intenzívnym štekotom a hlukom, ktorým je znížená kvalita
ich bývania a pokojný život.
Petícia, pod ktorú sa podpísalo približne 100 občanov,
OZ Tuláčik v prvom rade veľmi prekvapila. „Mrzí nás, že
sa to nevyriešilo dialógom a že
sme museli ísť až do petícií,
pretože nikto nás nekontaktoval, nikto sa nesťažoval, nikto
nebol osobne v útulku ani na
mestskej polícii, takže sme

Tuláčik zostáva v objekte na Staničnej ulici, mesto však zabezpečí jeho
odhlučnenie.
FOTO: MSÚ

o tom ani nevedeli,“ povedala
predsedníčka OZ Tuláčik Janka Kokavcová. Na svoju obranu aj oni spustili petičnú akciu
za zachovanie útulku, ktorú
v priebehu pár dní podpísalo
viac ako osem a pol tisíc ľudí.

Mesto zabezpečí
odhlučnenie

Predstavitelia mesta na
čele s primátorom sa chceli
o argumentoch oboch strán
sporu presvedčiť na vlastnej

koži a tak absolvovali pracovné stretnutie priamo v
priestoroch útulku. Zhodli sa,
že samospráva aktuálne nevie o vhodnejšej lokalite pre
umiestnenie zariadenia tohto
typu, do ktorého už OZ Tuláčik investovalo nemalé finančné prostriedky, navyše jeho
sťahovanie niekoľko mesiacov
po oficiálnom otvorení považujú za neférové. Na druhej
strane mesto neberie na ľahkú
váhu ani petičnú akciu obča-

Na júnovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva poslanci ocenili prácu dobrovoľníkov z útulku a slovami
chvály nešetril ani primátor,
podľa ktorého OZ Tuláčik do
veľkej miery supluje úlohu samosprávy pri aktívnom riešení problematiky túlavých psov,
za čo sa mu aj verejne poďakoval. „Mesto s Tuláčikom momentálne pripravuje zmluvnú
spoluprácu, na základe ktorej
bude v útulku pôsobiť zamestnanec platený mestom a do
budúcna pracujeme aj na tom,
aby bola v týchto priestoroch
vybudovaná karanténna stanica,“ povedal Tomáš Abel.
Podpora zo strany mesta teší
aj samotné združenie. „Psíkov
je strašne veľa, stále ich máme okolo 60 a aj keď sa jeden
adoptuje, ďalší štyria prídu.
Sami to už nezvládame ani po
finančnej stránke, takže budeme radi, keď budeme spolupracovať s mestom,“ dodala
Janka Kokavcová.
(eš)

Moje. Film o tom, že rodina
je základ, natáčali aj Brezňania
Dve rodinné drámy pod
jednou strechou. To nie je titulok z bulvárneho časopisu, ale
pozvánka na štvrtkový večer
do kina Mostár. Jeden z nich
produkoval mladý brezniansky multitalent Matej Struhár
a hlavnú úlohu si v ňom zahral šéf tunajších ochotníkov
Gabriel Obernauer.
Dvadsaťminútová snímka
mladého režiséra Petra Gábora
Moje rozpráva príbeh o tom,
aké komplikované môžu byť
vzťahy v jednej rodine.

Rodina je základ

Krátky hraný film Moje
vznikol z iniciatívy mladých
filmových tvorcov z Banskej
Bystrice a Brezna s cieľom ukázať šikovnosť miestnych hercov
a potenciál lokácií nášho kraja.
Snímka vznikla v spolupráci
s Divadelným súborom Jána
Chalupku z Brezna, pričom
hlavnú úlohu v nej stvárnil
miestny herec Gabriel Obernauer.
„Vo filme hrám otca, ktorý
má zvláštny a komplikovaný
vzťah so svojím synom. Nevideli sa roky a stretnú sa vlastne
len kvôli tomu, že im zomrela
stará mama,“ opisuje dej filmu
šéf breznianskych chalupkovcov. Obaja hlavní hrdinovia
sú však ako supy, ktoré ďobú
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po vlastných krkoch, a to len
preto, aby sa navzájom okradli
o spomienky na milovanú osobu. Kam ich však toto stretnutie plné pretvárky dovedie
a akú rolu zohráva v tomto príbehu majetok, ktorý po matke
ostal? Dozviete sa už čoskoro.

Vo štvrtok v Brezne

Ťažkej, no v každej dobe veľmi aktuálnej témy sa nezľakol
čerstvý absolvent Akadémie
umení v Banskej Bystrici Peter
Gábor. Mladý režisér a scenárista v jednej osobe má už totiž
s nadčasovými námetmi svoje
skúsenosti. S absolventským
dokumentom o láske dvoch
mužov s názvom Svätenie vlani
získal Grand Prix na medzinárodnom festivale lokálnych
televízií v Európe, ako aj Zlatú
kazetu za najlepší dokumentárny film na festivale Young
Film Fest.
Spoluprácu s ním a jeho
štábom na filme Moje vysoko
hodnotí aj Gabriel Obernauer.
„Hralo sa mi dobre, pretože
so mnou spolupracovali mladí šikovní ľudia, absolventi
Akadémie umení, ktorí vedeli, čo chcú robiť a ako to chcú
robiť.“ Ich spoločným zámerom bolo poukázať na potrebu vzájomnej komunikácie
medzi príbuznými v rodine.
Či sa im to podarilo, sa môžete

30.6. 2016
19:00
Mestský Dom Kultúry

Dráma, 20 min. – spojená s besedou s tvorcami ﬁlmu sonda do rodinných vzťahov otca a syna
Krátky hraný ﬁlm je iniciatívou mladých ﬁlmových tvorcov
z Banskej Bystrice a Brezna s cieľom ukázať šikovnosť miestnych hercov
a potenciál lokácií nášho kraja.
Film vznikol v spolupráci s DSJCH z Brezna a hlavnú úlohu stvárnil Gabriel Obernauer.
BONUS: po skončení diskusie
Dráma, ČR/SR, 2015, 106 min.

Eva Nová
Sonda do života rodinných vzťahov matky a syna
Vstupné dobrovoľné

Voľné pozemky na Mazorníku.
Šanca pre vaše podnikanie!
Mesto Brezno ponúka v časti Mazorníkovo na predaj kompletne vybavené pozemky s prístupovou cestou a možnosťou
napojenia na kanalizáciu, vodu i elektrinu. Všetky sa nachádzajú na Ulici 9. mája vedľa predajne Coop Jednota.

Mesto ponúka:
 sedem kompletne vybavených pozemkov na Ulici 9. mája
 prístupová cesta a možnosť napojenia na kanalizáciu a siete
 husto obývaná lokalita s dopytom po prevádzkach a službách
 dva menšie (337 m2) a päť väčších (697 m2) pozemkov s rozmanitým využitím
 vhodné najmä na výstavbu remeselnej dielne alebo drobnej prevádzky s bývaním
 prípustné aj umiestnenie živnostenského domu alebo výrobného objektu
 výhodná cena 25,25 eura za m2
 spustená obchodná verejná súťaž pre všetkých záujemcov
 bližšie informácie na www.brezno.sk, alebo u prednostu mestského úradu
(sp)
Martina Juhaniaka na tel. č. 0910 996 020

Volejbalové ihrisko pri Hrone
dostalo druhú príležitosť
Brezno získalo od Nadácie SPP finančný príspevok
vo výške 1000 eur na obnovu
ihriska pri minigolfe. Slušný
štart pre nový začiatok.

Chátrajúce volejbalové
ihrisko pri Hrone v blízkosti gymnázia dostalo druhú
šancu. Vďaka finančnej injekcii od Nadácie SPP sa
mesto pustilo do jeho obnovy s cieľom prinavrátiť mu
pôvodnú funkciu. Technické
služby upravili zanedbaný a
nevyužitý areál tak, aby opäť
mohol slúžiť na aktívny oddych a relax širokej verejnosti.
Práce tu bolo naozaj dosť. Zamestnanci TS tento priestor
vykosili a chemicky upravili
postrekom proti burinám,

hraciu plochu vyrovnali, navozili zeminu, zvalcovali, vysiali trávnik, osadili lavičky
a napokon aj stĺpy slúžiace na
upevnenie sietí pre loptové
hry. „Vstup bude bezplatný,
ale režim využívania ešte nie
je dohodnutý. Chceli by sme,
aby kľúče mali prevádzkovatelia minigolfu alebo učitelia
z gymnázia, aby bol pohyb ľudí koordinovaný “ uviedol riaditeľ TS Ján Lukáč. Prínosom
takto obnoveného ihriska má
byť poskytnutie priestoru pre
spoločensko-športové podujatia a aktívne využitie voľného času detí a mládeže. (eš)

O škôlkarov bude počas
prázdnin postarané
Materské školy v Brezne budú počas prázdnin fungovať v
tzv. letnom režime. V júli bude otvorená na Clementisovej
ulici, v auguste na Hradbách
a na Mazorníku. O jednotlivé
prevádzky majú záujem rodičia takmer 230 škôlkarov.
Mesto je zriaďovateľom piatich materských škôl a počas
prerušenia prevádzky sa deti
sústredia v niektorej z nich.
Takýmto spôsobom mesto vychádza v ústrety rodičom, ktorí
potrebujú umiestniť dieťa do
inej materskej školy, keďže tá
ich je zatvorená. Na uliciach
Clementisovej a na Nálepko-

vej je prihlásených 105 detí, v
MŠ na Hradbách a na Boženy
Němcovej 61 a na Mazorníkove 62. Čísla svedčia o tom, že zo
všetkých 435 škôlkarov v meste, prevádzku v júli a v auguste
využije viac ako polovica.
Noví škôlkari opäť pribudnú
v septembri. Materské školy v
Brezne, ktoré spadajú pod základné školy, sa snažili vyhovieť
väčšine žiadateľov o umiestnenie detí, výnimkou boli niektoré prípady, kedy ešte nedovŕšili
tri roky veku. Naopak uprednostnili predškolákov alebo
deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou.
(md)
júl

presvedčiť už tento štvrtok 30.
júna o 19.00 v mestskom dome
kultúry, kedy je naplánovaná
breznianska premiéra filmu
Moje. Súčasťou projekcie bude
aj diskusia s tvorcami a aktérmi

snímky. Vstupné je dobrovoľné, pričom pre návštevníkov je
pripravený aj bonus v podobe
celovečernej slovenskej drámy
Eva Nová.
(eš)

Prevádzka MŠ
august

Materská škola pri ZŠ K.R.Pionierska 4
Dr. Clementisa 3
Nálepkova 50

otvorená
zatvorená

zatvorená
zatvorená

Materská škola pri ZŠ Pionierska 2
Hradby 9
Boženy Němcovej 17

zatvorená
zatvorená

otvorená /1.8. – 26.8.
zatvorená

Materská škola pri ZŠ MPČĽ

zatvorená

otvorená
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Mesto uzatvorilo dohodu o spolupráci s tromi
najlepšími vysokými školami na Slovensku
Mesto Brezno uzavrelo dohodu o spolupráci s tromi vysokými školami, ktoré v rebríčku hodnotenia patria k najlepším na Slovensku. Plánuje
tak rozvíjať vzájomné vzťahy
v kultúrnej, architektonickej,
vedecko-výskumnej, vzdelávacej či publikačnej oblasti.

Ak vás zaujíma pohľad študentov na vybudovanie nového
areálu bývalých kasární, môžete sa prísť pozrieť na výstavu
ich prác v synagóge na konci
septembra.

či zďaleka. Mesto sa tak podpísaním zmluvy zaviazalo úzko
spolupracovať pri vytváraní
programovej náplne so všetkými fakultami Akadémie umení, ako aj zabezpečiť technické
podmienky pri organizovaní
akcií. Akadémia zasa prisľúbila,
že sa bude podieľať na vytváraní
programovej náplne v oblasTri zmluvy, každá iného cha- tiach výtvarnej, hudobnej i drarakteru a významu, majú pod- matickej tvorby.
poriť spoluprácu mesta s konkrétnymi vysokými školami.
Študenti STU vypracovali

Spolupráca vo
vzdelávacej, vedeckej
či publikačnej činnosti

urbanistické štúdie
Akadémia umení pomôže kasární
pri tvorbe programu
Mesto nadviazalo dlhodobú
spoluprácu aj s Fakultou archiv synagóge

Breznianska samospráva
práve pri rekonštrukcii synagógy prišla s myšlienkou uzavrieť
Memorandum o spolupráci s
Akadémiou umení v Banskej
Bystrici. Keďže ide o budovu
s výbornou akustikou, môžu sa v nej organizovať pestré
kultúrne podujatia pre Brezňanov i návštevníkov zblízka

tektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Na základe zmluvy študenti pracovali
na urbanistických štúdiách areálu bývalých kasární v Brezne
pre rozvoj zmiešaného, obytného a rekreačného územia. Ako
informovala architektka mesta
Barbora Halásová, návrhy budú slúžiť ako prehlbujúci územ-

Prečo mám rád Brezno
Aj keď som sa narodil
v Podbrezovej, tak Brezno
som vždy považoval za svoje rodné mesto. Vyrástol
som tu, vychodil základnú
a strednú školu a celý môj
pracovný život je spojený
s Breznom. Keď je niekde
pozitívna zmienka o Brezne,
tak pociťujem hrdosť a naopak smútok, keď sa objavia
negatívne správy. Mám rád
Brezno, jednoducho je to
moje mesto. Každé ráno, keď
schádzam z Vrchdolinky, ho
mám ako na dlani a vždy ma
ten pohľad zahreje pri srdci.
Som veľmi rád, že na záver
svojho pracovného života sa
môžem, z pozície vedúceho
odboru ekonomiky a financovania, aspoň malou čias-

noplánovací podklad. „Takmer
desať prác prinesie pre Brezno a
jeho obyvateľov nový pohľad na
kasárne a poslúži aj pri usmerňovaní developera. Študentom
sme vysvetlili, čo od nich očakávame, pričom v ich návrhoch

točkou podieľať na reštarte
Brezna. Schválne používam
výraz „reštart“, lebo sa ukazuje, že pri vôli počúvať občanov mesta sa aj s obmedzenými financiami dá urobiť veľa
pre spokojnosť Brezňanov.
Vladimír Grlický
vedúci odboru ekonomiky a financovania

Príspevok pre mladé talenty
o finančný príspevok pre mladé talenty, a zašle ju na adresu
Mestský úrad Brezno, Nám.
gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
Brezno
 žiadosť musí obsahovať: identifikáciu žiadateľa,
resp. aj zákonného zástupcu,
potvrdenie o návšteve školy,
dosiahnutých študijných výsledkoch, ako aj o výsledkoch
mimoškolskej odbornej činnosti, požadovanú výšku finančného príspevku s účelom
použitia, čestné prehlásenie
o bezúhonnosti a súhlas so
spracovaním osobných údajov
 žiadosť treba predložiť
v lehote najskôr dva mesiace pred začiatkom školského
roka, najneskôr do 15. septembra príslušného školského
roka
(eš)

Bližšie informácie: Ing. Vladimír Grlický,
048/6306250, vladimir.grlicky@brezno.sk

okrem bývania v kasárňach,
nesmeli chýbať obchody, služby, park, zeleň, vodná plocha a
športoviská.“
Na druhej strane spolupráca
je výhodná aj pre fakultu, ktorá
zadania reálnej praxe uvítala.

FOTO: MSÚ

„Študentov tak motivujú, súčasne preverujú ich schopnosti
a získané vedomosti. Praktická
príprava prispieva k zvýšeniu
kvality a rozvoja procesu vysokoškolského vzdelávania,“ povedala Barbora Halásová.

Služba rodinný asistent je spustená

Mesto Brezno v spolupráci so spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s. zahájilo poskytovanie sociálnej služby
monitorovanie a signalizácia
potreby určenej pre seniorov
a občanov s nepriaznivým
zdravotným stavom známu
ako „náramky pre seniorov“.

AKO VYBAVIŤ?
 na finančný príspevok
pre mladé talenty má nárok
bezúhonná fyzická osoba –
žiak základnej školy alebo
študent strednej školy vo veku
13 – 19 rokov, ktorý ku dňu
podania žiadosti nedosiahol
fyzický vek 20 rokov a má trvalý pobyt v meste Brezne
 žiadateľ musí mať v predchádzajúcich dvoch rokoch
priemerný študijný prospech
do 1,85 a dosahovať mimoriadne úspechy v celoštátnych
kolách súťaží, predmetových
olympiád alebo medzinárodné úspechy v rôznych súťažiach
 žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca vypíše žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku, ktorú nájde na stránke www.brezno.sk v sekcii
Mestský úrad - Formuláre na
stiahnutie - Dotácie - Žiadosť

Memorandum o spolupráci.

Ako tretiu v poradí uzatvorilo mesto dohodu o vzájomnej
spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity, a to vo
vedecko-výskumnej, vzdelávacej a informačno-publikačnej
oblasti. Jej súčasťou je napríklad
rozvoj odbornej spolupráce pri
tvorbe vedeckej teórie týkajúcej
sa výkonu samosprávy, odborné vzdelávanie zamestnancov
mesta na úseku samosprávy,
prístup študentov na vybrané
pracoviská mesta na krátkodobú stáž či možnosť prispievania
zamestnancov mesta do zborníkov a iných časopisov, ktoré
uverejňuje fakulta.
(md)

O službu požiadalo desať
seniorov, prevažne osamelo žijúcich, ktorí sa vďaka jednoduchému inteligentnému zariadeniu vo forme hodiniek môžu
cítiť v bezpečí. V prípade zhoršenia zdravotného stavu, alebo
inej výnimočnej situácie budú
stlačením jedného tlačidla na
hodinkách spojení s non-stop
dohľadovým centrom, ktoré im
sprostredkuje primeranú pomoc, či už privolaním zložiek
záchranného systému, alebo
príbuzných. Hodinky k službe s názvom Rodinný asistent

majú okrem iných pokročilých funkcionalít tiež funkciu
bežného volania, ktorú podľa
potreby môžu seniori využívať.
Prostredníctvom webovej aplikácie je možné do systému vložiť informácie podľa vlastného
uváženia, týkajúce sa zdravotného stavu, užívaných liekov
a podobne, ktoré v mnohých
prípadoch uľahčia dohľadovému centru správne vyhodnotenie a riešenie situácie. Keďže
webová aplikácia môže byť pre
seniorov technicky náročná, jej
naplnenie bude v spolupráci
so seniormi a ich príbuznými
vykonávať sociálny pracovník
Odboru starostlivosti o obyvateľa. Mesačný poplatok za
službu pre klientov je 9,90
eura v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením VZN
č. 05/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v zariadeniach v zriaďovateľ-
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skej pôsobnosti mesta Brezno
a ďalších sociálnych služieb
v znení neskorších zmien a doplnkov. Mesto Brezno zakúpilo
uvedené prístroje a mesačným
doplatkom za poskytovanie
služby vo výške 1 euro bude
prispievať každému prijímateľovi sociálnej služby.
Ďakujeme pracovníkom
spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. za ústretovosť a ochotu

spojenú so sprevádzkovaním
služby.
Bližšie informácie o poskytovanej službe: Katarína Kokavcová, Denné centrum Prameň, 048/611 4056, katarina.
kokavcova@brezno.sk, Mgr.
Janka Lemberková, Odbor starostlivosti o obyvateľa, MsÚ
Brezno, janka.lemberkova@
brezno.sk.
(jl)

Mestská tržnica dostala novú tvár

Zostala na svojom pôvodnom mieste, ale prešla viditeľnými zmenami. Reč je
o mestskej tržnici, ktorú počas uplynulého týždňa opravili a usporiadali tak, aby bola
kultivovanejším miestom pre
nakupujúcich aj predajcov.

Efektívne využitie priestoru
trhoviska bolo hlavným cieľom
Technických služieb Brezno,
ktoré sa v priebehu dvoch júnových dní pustili do opráv a presunu stánkov na miestnom trhovisku.

Chýbalo komplexné
riešenie

Mesto bez tržnice si väčšina z nás nevie ani predstaviť.
Brezno ju síce má, ale ako tvrdí
riaditeľ miestnych technických
služieb Ján Lukáč, už dlhšiu
dobu si vyžadovala komplexnejšiu opravu stánkov, ako aj
riešenie parkovania a umiest-

Miestna tržnica prešla viditeľnými zmenami.

ňovania tovaru na plochu. Nezostalo však len pri slovách, ale
v uplynulý týždeň prišli na rad
aj činy. „Stánky sme rozmiestnili s ohľadom na potreby a požiadavky trhovníkov, ale aj kupujúcich. Medzi stánkami sme
vytvorili označené uličky, ktoré
musia zostať voľné pre prechod
nakupujúcich a jednoznačne sa
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vyznačili plochy, kde si trhovníci môžu umiestňovať tovar,“
vysvetľuje šéf breznianskych
techničiarov. Opravy samotných stánkov spočívali vo
zváraní najzničenejších miest
a novom zelenom nátere.

Pribudli aj parkovacie
miesta

Predajné stánky neboli jediné objekty, ktoré prešli pozitívnou zmenou. „Posunuli sme
čiaru parkovania, po ktorú
trhovníci odstavujú svoje automobily a spriechodnili zadnú
časť trhoviska tak, aby mali kde
manipulovať s tovarom, čím
sa vytvorí približne desať parkovacích miest určených pre
zákazníkov. Ďalej sme doplnili
jeden chodník a presunuli šesťhranný predajný stánok, ktorý
slúži ako odkladací priestor.“
Celý proces kompletnej obnovy a reorganizácie trhoviska
načasovali tak, aby čo najmenej zasiahli do jeho bežného
chodu. „Trhovníci boli obmedzení v predaji dva dni, počas
ktorých sa museli „zmestiť“ len
na jednu polovicu plochy. Bola
to vzájomná dohoda s predajcami a uprednostnili sme ju
pred úplným zavretím tržnice
na jeden celý deň,“ dodal Lukáč.
(eš)
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Chemik Peter Horváth z Brezna

Historické
zrkadlo mesta

má našliapnuté na malú Nobelovu cenu
Má len dvadsaťtri rokov, študuje v Brne, momentálne pôsobí
v Saudskej Arábii a postupne si dláždi cestičku do spoločnosti
celosvetovo uznávaných vedcov. Peter Horváth z Brezna.
Po ukončení štúdia na
breznianskom gymnáziu ste
odišli študovať na Moravu.
Ako sa vám darí dnes?
- Na Masarykovej univerzite
(MU) v Brne som pred dvoma
mesiacmi úspešne ukončil bakalárske štúdium oboru Chemie. Počas štúdia som pracoval vo dvoch výskumných
skupinách. Vo fotochemickej
skupine na Ústave chemie MU
som pracoval na vývoji nových
organických fluoroforov pre
zobrazovacie aplikácie v biológii, napríklad fluorescenčnú
mikroskopiu. V druhej skupine patriacej pod Fakultnú nemocnicu u sv. Anny v Brne som
pracoval na výskume kmeňových buniek. Počas výskumu
fluoroforov sa nám podarilo
vyprodukovať dva články, prvý
publikovaný v The Journal of
Organic Chemistry, jednom z
najprestížnejších časopisov v
oblasti. Druhý článok je v štádiu dokončovania. V oboch
článkoch figurujem ako prvý
autor, takže môžem povedať, že
sa mi darí výborne.
Čo znamená vyvíjať nové
organické fluorofory pre bežných smrteľníkov?
- Fluorofory sú molekuly,
ktoré sú schopné absorbovať
svetlo s vyššou energiou (na-

príklad modré) a konvertovať
ho na svetlo s nižšou energiou
(napríklad červené). To má široké uplatnenie pri výskume
v biológii, ale aj v diagnostike
niektorých ochorení.
Vyzerá to tak, že ešte o vás
budeme počuť. Otázne je, či
práve v slovenských médiách.
Myslíte si, že sa vede venuje
dostatočná pozornosť, mediálny priestor a v konečnom
dôsledku aj honor v celospoločenskom meradle?
- Myslím, že slovenské médiá
v poslednom čase propagácii Peter sa venuje príprave látok, ktoré sú schopné zachytávať slnečné žiavedy venujú dosť veľa pozor- renie a premieňať ho na elektrický prúd.
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nosti, čo ma teší. Existujú médiá, ktoré sa venujú výlučne tejto oblasti. Čo sa týka slovenské- národnej konkurencii. Poda- ty. Článok, ktorý nám vyšiel v
ho celospoločenského záujmu, rilo sa vám zopakovať podob- The Journal of Organic Cheje to horšie.
né úspechy aj v rámci vysoko- mistry, bol ocenený ako ACS
Featured Article a boli sme tiež
školského štúdia?
Rád sa vraciate domov, do
- Možnosti medzinárodných požiadaní o vytvorenie titulnej
projektových súťaží pre vysoké stránky vydania, v ktorom bol
Brezna, do školy?
- Do Brezna sa vraciam rád školy sú oproti stredným ško- publikovaný, čo sa dá považokvôli rodičom a kamarátom. lám obmedzené. Momentálne vať za môj doterajší najväčší
A vždy, keď som doma dlhšiu sa prihlasujem so svojou vý- profesionálny úspech.
dobu, chodím navštíviť aj gym- skumnou prácou do súťaže Undergraduate Awards, ktorú nienázium.
Akému výskumu sa venujektoré zdroje označujú za malú te teraz?
Už ako gymnazista ste zís- Nobelovu cenu a získanie oce- Pred pár týždňami som
kali množstvo prestížnych nenia v nej by bol naozaj veľký sa presťahoval do Saudskej
ocenení doma aj v zahraničí. úspech. Za vynikajúce výsledky Arábie, kde budem aj vďaka
Z chemickej olympiády v New vo výskume som získal dvakrát grantovému programu Talenty
Yorku ste si dokonca odniesli Cenu Ústavu chemie a Cenu Novej Európy, ktorý som predzlatú medailu v silnej medzi- dekana Prírodovedeckej fakul- nedávnom získal, najbližšie

PETER HORVÁTH
mimoriadne úspešný študent chémie
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na pokračovanie

Múdra víla Ruženka

Na okraji hustého lesa, neďaleko ľudských príbytkov, žila
niekoľko stáročí rodina víl, matka Šarlota a jej dve dcéry Rusalka a Ruženka. Všetky tri svorne
spolu nažívali, až kým sa staršia
z dcér, Rusalka, nezahľadela do
mladého ľudského tvora, švárneho šuhaja Jurka. Netrvalo dlho a víla sa za Jurka vydala. Keďže porušila všetky mimozemské
zákony, stala sa smrteľnou ľudskou bytosťou. Spolu s Jurkom

• narodil sa 26.6.1993 v Brezne
• ešte ako gymnazista dosahoval vynikajúce výsledky v domácich a zahraničných
súťažiach z chémie
• v roku 2011 na olympiáde na Newyorskej štátnej univerzite v Oswegu získal zlatú
medailu a špeciálnu cenu za najlepšie vedomosti v konkurencii žiakov zo 43 krajín
sveta
• v roku 2012 získal 3. cenu v kategórii chémia na najprestížnejšej súťaži mladých
vedcov Intel ISEF v Pittsburghu
• je držiteľom Ceny predsedu Slovenskej akadémie vied, Ceny ministra školstva,
Ceny primátora Brezna a množstva ďalších
• študoval chémiu na Masarykovej univerzite v Brne, kde ako najmladší študent
získal Cenu Ústavu chémie a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty
• absolvoval množstvo odborných stáží na Slovensku, v Česku, Francúzsku
a aktuálne aj v Saudskej Arábii
• svoj výskum publikoval v prestížnom vedeckom časopise The Journal of
Organic Chemistry
žili šťastne a v radosti dlhé roky
a potom sa obidvaja pominuli.
A tak matke Šarlote ostala už len
dcéra Ruženka, dievča ako živé
striebro a výmyselníčka, akej
nebolo páru. Za niekoľko rokov
navyvádzala toľko huncútstiev,
že by ste ich na desiatkach párov
rúk nespočítali. Ale teraz ľudia
už pomaly zabúdali na dôvtipnú
a peknú Ruženku, lebo po stodvadsiatich rokoch života tvrdo
zaspala.
Ruženka spala celých tridsať
rokov a keby nie matky, možno
by spala dodnes.
„Vstávaj, dcérenka, v našom
lese sa dejú čudné veci. No tak,
prebuď sa, vari nechceš prespať
celé polstoročie!“ budí ju matka.
„Vari som spala tak dlho?“
ospalo rečie Ruženka. „Bodaj

by sa mi, mama, nebolo dobre
spalo, keď som ležala na postieľke posypanej tými najkrajšími
lúčnymi kvetmi.“ Prstami si šúchala modré oči.
„Spala si celých tridsať rokov,“ odvetí matka, „a ľudia na
teba a tvoje výstrelky už zabudli.
A mladí ťa nepoznajú, ani neveria, že si na svete.“
„Neboj sa, mama, všetko sa
vráti do starých koľají. Keď sa
trochu rozkukám, to sa mi bude zase vystrájať, keď som sa do
ružova vyspala,“ vraví Ruženka.
„Ja ti dám vystrájať. Poriadky
treba robiť!“ nakazuje matka.
„Dobre, mama, urobím poriadky, len mi najprv vyrozprávaj, čo nové a zaujímavé sa za tie
roky v okolí udialo?“ vyzvedá už
celkom prebratá víla.

Matka jej vyrozprávala rôzne
príbehy, ktoré sa za ten čas stali,
aj ten posledný, ktorý ešte nemal koniec. Preto ju dnes ráno
zobudila.
„Hovoríš, že drevorubači
chcú vyrúbať náš prekrásny
les?“ pýta sa Ruženka.
„Teraz náš a nabudúce možno
aj ďalší. Musíš tomu zabrániť,“
prosí ju matka.
„Tým drevorubačom to prekazím! Ešte tejto noci im dám
o sebe vedieť.“ Ruženka sa nemohla dočkať, kedy príde noc,
tešila sa, že zase vytresce nejakého nafúkanca alebo možno
aj poučí.
Nestačilo sa ešte ani zotmieť,
a Ruženka už zazrela piatich
drevorubačov, ktorí sa vracali
domov z lesa po celotýždennej

štyri mesiace pracovať v Solar
& Photovoltaics Engineering
Research Center na King Abdullah University of Science
and Technology. Venujem sa
tu syntéze nových organických
molekúl s využitím v aktívnych
vrstvách novej generácie fotovoltaických článkov. Inými slovami, pripravujem látky, ktoré
sú schopné zachytávať slnečné žiarenie a premieňať ho na
elektrický prúd.
V jednom z rozhovorov
spred niekoľkých rokov ste sa
vyjadrili, že vás to najviac ťahá
k vývoju liečiv. Teraz sa podieľate na vývoji moderných
technológií na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Čo
vás k tomu motivuje?
- Áno, teraz to už neplatí.
Vývoj liečiv je oblasť, ktorá sa
na univerzitnej pôde robí dosť
ťažko, väčšina výskumu je koncentrovaná vo farmaceutických
spoločnostiach. Počas štúdia
na univerzite som mal možnosť
pracovať vo výbornej skupine zameranej na fotochémiu
a fotofyziku. Tam som získal
množstvo vedomostí, skúseností a hlavne motiváciu zostať
pri výskume látok schopných
interakcií so svetlom. Je to oblasť, ktorá má budúcnosť či už
v kontexte zobrazovacích technológií v biológii a medicíne
alebo konverzie svetelnej energie na elektrickú. A presne to
robím teraz.
Čo plánujete po ukončení
štúdia?
- Po ukončení stáže v Saudskej Arábii budem pokračovať
v magisterskom štúdiu v Brne.
Potom pravdepodobne začnem pracovať ako doktorand
na inej univerzite.
Asi táto otázka vyznie trochu absurdne, ale spájajú sa
vaše plány do budúcnosti aj
so Slovenskom?
- V najbližšej dobe určite nie. Neviem o žiadnych
kvalitných slovenských výskumných skupinách pracujúcich na rovnakej oblasti výskumu ako pracujem ja. Nemal by
som tu čo robiť.
(eš)

lopote, pričom spomínali na
staré dobré časy, o ktorých im
rozprávali rodičia.
„A vraj niekedy,“ hovorí jeden z nich, „ak si sa dal zvábiť,
v týchto miestach ťa víly tak
vytancovali, že si si aj nohy zodral.“
„Aspoň netáraj, ktože by takým rozprávkam veril?“ hovorí
druhý.
„Veď v tomto lese rúbeme
drevo celý týždeň, ale ešte sa
nám nič nestalo a ani sme tu
nevideli nič zvláštne,“ pridá sa
tretí.
To bolo na vílu Ruženku priveľa. „Však vy uvidíte!“ hovorí si
potichu.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

Stavovské
povstania
v Uhorsku sa nemalou mierou dotkli aj obyvateľov mesta Brezna. Prvýkrát vtedy,
keď sa sedmohradské knieža
Štefan Bocskai podporovaný
Turkami a uhorskou protestantskou šľachtou postavil
na čelo povstania namiereného proti habsburskej moci
v Uhorsku. Jeho hajdúcke
oddiely ovládli najprv časť
východného Slovenska, Novohradskú a Hontiansku stolicu a v roku 1605 obsadili aj
priestor stredoslovenských
banských miest. Toto vojsko
niekoľkokrát prechádzalo aj
cez Brezno, pričom mesto bolo nútené zabezpečiť ho potravou. Podobné výdavky muselo
zrejme znášať aj nasledujúci
rok, keď do Brezna prišlo prezimovať Szénásiho hajducké
vojsko. Väčšie útrapy zažili
Brezňania počas ďalšieho protihabsburgského povstania
vedeného sedmohradským
kniežaťom Gabrielom Bethlenom. Na výzvu pána z Muráňa Juraja Széchyho sa Brezno
stalo Bethlenovým prívržencom, za čo bolo oslobodené
od platenia dežmy zvolenskému arcidiakonovi. Széchy
však čoskoro prešiel na stranu
habsburgského panovníka a 8.
júna 1621 v noci Brezno prepadol a vyraboval. Brezňania
sa tentokrát zrejme postavili
na odpor, o čom svedčí aj zápis v ľupčianskej matrike, že
obyvatelia Brezna v týchto
bojoch zabili nejakého vojaka. Bethlen sa znova odvďačil
mestu za jeho vernosť oslobodením od všetkých poplatkov
na tri roky. Ďalšie ťaženia jeho
vojsk v rokoch 1623 a 1626 sa
Breznu vyhli, napriek tomu
muselo mesto opäť dodávať
pre hajducké oddiely. Posledný písomný prameň z obdobia Bethlenovho povstania
je Bethlenov rozkaz mestu,
aby poslalo pre jeho kuchyňu
svine, ovos, voly, kury, husi,
lebo v prípade neposlúchnutia vyšle do Brezna 400 až 500
jazdcov.
(hmb)
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2. júla SOBOTA, 9. júla SOBOTA, 16:00 hod.
HĽADÁ SA DORY
Animovaný/Komédia/Dobrodružný/Rodinný, USA, 2016, 90
min., slovenský dabing, MP, 2D. Vstupné: 4€. 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.
3. júla NEDEĽA, 19:00 hod.
CENTRÁLNA INTELIGENCIA
Komédia/Akčný, USA, 2016, 114 min., slovenské titulky,
MP12, 2D. Vstupné: 4€. Dwayne Johnson a Kevin Hart sú
hviezdami akčnej komédie, v ktorej sa títo dvaja bývalí spolužiaci zo strednej školy po rokoch znovu stretávajú. Tentokrát
však v úplne iných rolách, ako zažili počas školských čias. Bob
Stone (Dwayne Johnson) je šikanovaný čudák, ktorý sa stane
agentom CIA. Teraz sa vracia späť na svoju strednú školu, kde
denne zažíval peklo. O pomoc požiada svojho najväčšieho tyrana Calvina (Kevin Hart). Ten je dnes účtovníkom a smutne
spomína na dni zašlej slávy počas strednej školy.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
NINA

Nina je krásna, jemná fenka, náš malý
smejko. Bola odobratá zo zlých podmienok, kde žila na reťazi a porodila
tam aj tri šteniatka, ktoré tiež skončili
u nás v útulku. Nina je prítulná, priateľská fenka pokojnej a nekonfliktnej
povahy. Znesie sa aj s inými psíkmi.
Je vhodná k deťom aj starším ľuďom
a skôr do vnútra. Nina má asi dva roky
a je kastrovaná, čipovaná a očkovaná.

AMOR

Amora do útulku priniesli naši spoluobčania. Má asi dva mesiace, je to
malý macko, predpokladáme, že v dospelosti bude stredného až väčšieho
vzrastu. Je hravý, zvedavý, priateľský,
hľadá domov, kde ho budú ľúbiť a bude členom rodiny. Je očkovaný a čipovaný.

ŠARIK

Šarik je mladý psík, ktorého sme spolu s ďalšími 13-timi psíkmi zachránili z
rómskej osady v Brezne. Má veľmi milú
a priateľskú povahu. Miluje hladkanie,
ľudskú spoločnosť a pozornosť. Je to
parťák na dlhé prechádzky, skvelý spoločník na leňošenie na gauči, ale aj dokonalý priateľ pre celú rodinu, či už deti
alebo starších ľudí. Je vhodný do bytu
aj do rodinného domu, určite by mu
nevadil ani psí kamarát. Má jeden rok,
je kastrovaný, čipovaný a očkovaný.

Breznianske kultúrne leto 2016

„NEDEĽNÉ DIVADIELKO PRE NAJMENŠÍCH“

P O L E P ET K O

„V tejto pestrofarebnej zemi žije jeden chlapec, len je trošku popletený. A keďže v chaos vždy zmení všetko, volajú ho Polepetko“. Humor a
hravé pesničky v podaní hercov divadla Clipperton z B.Bystrice

12. júla UTOROK, 19:00 hod.
ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE NEBO
Dokumentárny, Slovensko, 2016, 70 min., MP, 2D. Vstupné:
3€. Príbeh jednej horehronskej obce cez osudy jej obyvateľov je
reflexiou sociálnej a ekonomickej reality súčasného Slovenska
a zároveň hľadaním zmyslu bytia či vzťahu k svojej zemi, k svojim koreňom. Udržiavanie tradícií ľudovej kultúry a folklóru
nie je iba romantickým zahľadením sa do dedinskej society.

ODBER KRVI
Najbližší výjazdový odber krvi sa uskutoční 6.7. v Mestskom dome kultúry
na Švermovej 7 v Brezne. Odberové hodiny od 7.30 do 10.00

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE

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

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

10. júla NEDEĽA, 19:00 hod.
MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY
Komédia, USA, 2016, 98 min., slovenské titulky, MP12, 2D.
Vstupné: 4€. Milovníci večierkov bratia Mike (Adam Devine) a
Dave (Zac Efron) si na internete vytvoria inzerát s cieľom nájsť
si perfektný dievčenský doprovod (Anna Kendrick, Aubrey
Plaza), ktorý by zobrali so sebou na havajskú svadbu svojej sestry. Mladíci dúfajú, že si užijú divokú dovolenku. Nekontrolovateľná divokosť ich parťáčiek však prekvapí aj ich.

30. 6. – 3. 7. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
4. – 10. 7. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
11. – 14. 7. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A

dňa 3.7. - nedeľa o 16.00
v mestskom parku

V prípade nepriaznivého počasia sa predstavenie
uskutoční v Mestskom dome kultúry
Vstup zadarmo!

Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.
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Netradičný halový turnaj
zaznamenal úspech

Futbalom žije celá Európa
a Brezno nie je výnimkou.
V uplynulú sobotu mestská
Aréna hostila osem amatérskych tímov, ktoré zápolili v
netradičnom halovom futbale.
Nové športové podujatie zaznamenalo pozitívny ohlas a už
teraz je jasné, že sa uskutoční aj
o rok.

Zaobišli sa bez brankára

Odbor kultúry a športu v
Brezne v poslednú júnovú sobotu zorganizoval netradičný
halový futbalový turnaj. Netradičný preto, že sa doňho mohli
zapojiť amatérske futbalové
partie, ktoré nemajú brankára.
Na hraciu plochu 30 x 20 metrov totiž proti sebe nastúpili ôsmi hráči, ktorí sa počas dvadsiatich minút snažili zasiahnuť súperovu hokejovú bránku. „Práve takéto tímy pravidelne hrajú
futbal či už v telocvični alebo na
multifunkčných ihriskách a v
breznianskej Aréne sme vzhľadom na rozmery hracej plochy
mohli hrať dva zápasy súčasne,“
vysvetľuje svoj zámer hlavný
organizátor podujatia Miroslav
Baran.
V netradičnom turnaji si
napokon zmeralo sily osem

Autor:

PK

nižší turecký
dôstojník

smola, asfalt

Na turnaji sa zúčastnilo osem tímov z Brezna a okolia.

mužstiev z Brezna a blízkeho
okolia. Zatiaľ čo FK Brezno, FK
Dorast, IRIS team, Kofča Boys
a Sršne sa mohli tešiť predovšetkým z hry, družstvo Bar Zimák,
Ultimate team a Pusinky sa
radovali aj z bronzu, striebra a
zlata. Víťazné poháre im navyše
prišla odovzdať viceprimátorka
mesta Petra Dzurmanová.

Futbal v meste nekončí,
ale začína

ženské meno

šál z peria

Netradičný futbalový turnaj
v Aréne jednoznačne zaujal,
o čom svedčia reakcie účastníkov aj organizátorov. „Toto nové podujatie hodnotím veľmi
pozitívne. Hráči boli spokojní,
keďže si mohli zahrať na inom,
menšom ihrisku a zdokonaliť si
techniku, a ocenili tiež fakt, že
sme sa pokúsili inovovať futbal,“ uviedol Miroslav Baran.
Týmto však futbal v Brezne
nekončí, ale práve začína. V júli

999 v Ríme

udieraj
druhá

air-to-air

štartujú tréningy Futbalového
klubu Brezno mužov a dorastencov, pričom muži budú hrať
v 1. triede Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica.
„Breznianski fanúšikovia futbalu sa už 5. júla dozvedia, aký
žreb nás čaká. Domáce zápasy
mužov sa budú hrať na Mestskom futbalovom štadióne
v Brezne,“ dodal Miroslav Baran.
(eš)

záhrada po
poľsky

patriaci šéfke

Low Noise
Amplifier

vajce po
nemecky

Hľadali a našli nových olympionikov
Slovenský atletický zväz
v spolupráci s CVČ Junior
Banská Bystrica usporiadal
krajské kolo celoslovenskej
postupovej súťaže Hľadáme
nových olympionikov, ktorému predchádzali školské kolá
v disciplínach v behu na 600
m a 4x60 m dievčat (ročníky
2003 a mladšie) a ich rovesníkov chlapcov v behu na 1000
m a 4x60 m. Jedinými zástupušiel,
odcestoval
(čes.)

vzorka po
nemecky

cami nášho okresu na tejto
každoročnej postupovej súťaži
boli žiaci ZŠ s MŠ Pionierska
2, Brezno, ktorí si vybojovali
tri postupové miesta na septembrové Majstrovstvá Slovenska v Dubnici nad Váhom.
Výsledky: 1. Martin Lupták,
1000 m (3:24,1); 2. 4x60 m žiaci - Lupták, Kovalčík, Štulajter,
Murín (34,6); 3. Karolína Berčíková, 600 m (2:04,4).(jch)

zamieňaj

predložka

MPZ Rumunska

T1

mohamedánske
náboženstvo

unav, umorduj
zasieval

odošlem

T6

T5

pružné trubice

hudobný nástroj

aréna po
nemecky

sála

T2

časť budovy,
krídlo

tamtá

T3

prieko pri ceste
vlastní

T4

vynálezca
naftového
motora
oblok

rádioprijímač
egyptský boh
slnka

Rhode Island

zvýšený tón A
pohyby tváre

pracoval na
mlyne
straší ťa

EČV Nitry a
Turč. Teplíc
odsúhlas
berýlium
(chem.)
Extra
Nomination Of
the Year

otec (dom.)
okrasné
stromoradie

lietadlá (hov.
čes.)

ostrov v
Stredozemnom
mori

Chaplinova
žena
zvýšený tón E

nemecké mesto
mužské meno

Interhotel

poobjedáme
Slovenská
republika

potomok
predložka

som (čes.)
nemecký
obchodný
reťazec

koniec (nem.)
3001 v Ríme

na to miesto

501 v Ríme
odporovacia
spojka

Talian (čes.)
címer

včelí produkt
zachraňujem
(hov.)

temnota

Pomôcky:
OGROD,
OSIP, AGA,

pár (nem.)

FOTO: M. K.

amerícium
(chem.)
Patrícia (dom.)

ruské mužské
meno (Jozef)
urobil (angl.)

odvážny (angl.)
latinská spojka

povrchová baňa rieka pri Omsku

hovorilo íkavsky
Estónsko (kód)

T7
sprievodca
blesku

zaisťuj

nápad,
myšlienka

japonská
lovkyňa
perlorodiek

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 8. júla 2016.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Vieru Helebrandtovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Seniori v Brezne potvrdili, že nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa
Na štadióne v Brezne to
vo štvrtok 23. júna poriadne
žilo, a to vďaka 18. ročníku
krajských športových hier
seniorov. Účastníci podujatia potvrdili, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť
sa. Každý sa snažil vyvinúť
maximálne úsilie pre dobrý
výkon a čestnú reprezentáciu
družstva.
Tento ročník sa aj vďaka
podpore mesta a jeho predstaviteľov zaradil medzi najúspešnejšie.

V extrémne teplom
dni seniori dokázali
svoje kvality

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v
Brezne pod záštitou primátora
Tomáša Abela vo štvrtok 23.
júna na mestskom štadióne
zorganizovala krajské športové
hry seniorov. Ako informoval
predseda organizačného výboru Ján Dianiš, 79 účastníkov
z desiatich okresných organizácií okresov Banskobystrického kraja v extrémne teplom
dni dokázalo vysoké morálne
kvality. Podujatie, ktoré otvoril
primátor, osviežili vystúpením
členovia z denného centra Prameň, a to zo Speváckeho zboru
Senior a MažorTetky. Pretekárov svojou prítomnosťou
podporili aj vzácni hostia zo

Krajské športové hry.

FOTO: MSÚ

štátnej správy a samosprávy, z štafety RIO 2016,“ povedal Ján
tribúny povzbudzovali mnohí Dianiš.
členovia základných organizáV celkovom hodnotení zíscií z okolitých obcí Brezna.
kala putovný pohár ako najúspešnejšia organizácia Detva
s 91 bodmi pred Breznom
Brezno skončilo
(71) a Revúcou (47). „Hoci v
na druhom mieste
Atmosféra na športových úvode si seniori pripomenuli
hrách vládla neopakovateľ- slová zakladateľa novodobých
ná. „Umocnená bola výročím olympijských hier Piera Couvzniku novodobých olympij- bertina, že nie je dôležité zvíských hier, keď 23. jún sa osla- ťaziť, ale zúčastniť sa, každý
vuje ako celosvetový olympij- sa snažil vyvinúť maximálne
ský deň. Nielen súťažiaci, ale úsilie pre dobrý výkon a čestnú
i diváci si uvedomovali poctu, reprezentáciu družstva.“ Víťaže preteky sa konajú v rámci zi v jednotlivých disciplínach

získali medailu a diplom, ktoré
im odovzdala viceprimátorka
Petra Dzurmanová a prednosta mestského úradu Martin
Juhaniak. Šestnásť najúspešnejších bude reprezentovať
kraj na celoslovenských športových hrách seniorov 17. - 19.
júla v Šamoríne.
„Na záver už len treba povedať, že preteky boli vydareným
podujatím pre všetkých, športovo úspešné, ľudsky príjemné
a spoločensky prospešné,“ dodal Ján Dianiš.
(md)

Výťažok z prvého ročníka Streetball
ľuďom venovali Mirkovi Pocklanovi
V tretiu júnovú sobotu sa
na breznianskom námestí
stretli nadšenci pouličného basketbalu s cieľom získať triumf na premiérovom
ročníku turnaja Streetball
ľuďom. Nebol to však ich jediný cieľ. Svojou aktívnou
účasťou podporili charitatívnu myšlienku tejto akcie,
ktorou je pomoc ľuďom so
zdravotným postihnutím.
Organizátori sa rozhodli
výťažok z prvého ročníka venovať Mirkovi Pocklanovi zo
Štiavničky.
Na samotnom turnaji sa zúčastnilo jedenásť dvojčlenných
družstiev z Brezna, Valaskej
a Martina, ktoré boli rozdelené
v dvoch skupinách po 6 resp. 5
družstiev. V skupinách sa hralo systémom každý s každým,
pričom do nadstavbovej časti
turnaja postúpili prvé štyri
družstvá z každej skupiny. Cez
následné sito play-off zápasov prešli dvojičky tímov JBC
(Tomáš a Lukáš Pocklanovci)
s Jumpers (Róbert Severény, Miroslav Koralka) a Bordel
(Michal Bulla, Matej Kurek)
s Créme della créme (Jozef
Čerňanský, Andrej Kušnier).
Po vyrovnaných semifinálových zápasoch sa napokon
do finále prebojovali Bordel

Streetball ľuďom. Krásna akcia s charitatívnu myšlienku.

s Créme della créme a v súboji
o bronz si zvyšné sily zmerali
JBC s Jumpers. Chýbajúce sily a troška športového šťastia
napokon rozhodlo v prospech
JBC a Pocklanovci sa tešili
z tretieho miesta. Finále bolo
pravým vyvrcholením turnaja,
keď v kvalitnom a napínavom
zápase lepšie zvládli koniec
duelu chlapci z Créme della
créme, a tak putovný pohár pre

Beh olympijského dňa

Olympijský deň sa v rámci
25. ročníka celoslovenského
športového podujatia uskutočnil aj v Brezne. Odštartovali ho zapálením pochodne
primátorom mesta, s ktorou
atlétky s biatlonistkami pobežali na mestský štadión,
kde ich čakali účastníci od
škôlkarov až po stredoškolákov.
Podujatie všetkým bez
ohľadu na športovú zdatnosť
umožnilo stať sa súčasťou
olympijského hnutia.

Olympijskú pochodeň
zapálil Tomáš Abel

Mesto Brezno, AK Mostáreň
MŠK Brezno a Základná škola
s materskou školou Pionierska 2 v stredu 15. júna v rámci
25. ročníka celoslovenského
športového podujatia zorganizovali Beh olympijského dňa,
určeného pre všetky vekové
kategórie od škôlkarov až po
dospelých. Ráno o ôsmej členovia Atletického klubu Mostáreň MŠK Brezno a Klubu
biatlonu Brezno pod vedením
olympioničky, čestnej občianky Brezna Anny Murínovej zavítali do obradnej siene mestského úradu, kde ich privítal
primátor Tomáš Abel a zapálil pochodeň. Ako povedal,
mesto chce šport podporovať
aj do budúcna. „Teším sa tiež
ako bývalý športovec z toho,
že takáto akcia sa koná aj v našom meste. Olympiáda spája
všetkých ľudí, nielen športov-

cov, ale i tých menej aktívnych
či fanúšikov.“ Ambasádorka
podujatia poďakovala za prijatie a dodala: „Dôležité je, aby
sa deti niečomu venovali a netúlali sa po meste.“

Na behu dominovala
Pionierska 2 a
gymnazisti

So zapálenou pochodňou
už atlétky s biatlonistkami bežali na štadión, kde ich čakali
účastníci Behu olympijského
dňa. Ako po skončení informoval riaditeľ podujatia Milutín Černák, v prevažnej miere
sa zúčastnili základné a stredné školy z Brezna, medzi ktorými jednoznačne dominovala Pionierska 2 a gymnázium.
Nešlo o súťažné disciplíny, no
popri behu na trati dlhej 200
– 500 m si účastníci vyskúšali
streľbu zo vzduchovky, pohybové aktivity zdravého životného štýlu ako aj najmenší
kreslenie na asfalte.
„Vzhľadom k nepriaznivému počasiu, ktoré veľa účastníkov odradilo, hodnotím
podujatie ako veľmi úspešné.
Najmä od škôlkarov môžeme
v budúcnosti v športe očakávať výkony, ktoré by ich „katapultovali“ do repre výberov
v jednotlivých športoch,“
zhodnotil Milutín Černák.
Na záver len na pripomenutie, Letné olympijské hry
2016 sa uskutočnia od 5. do
21. augusta v brazílskom meste Rio de Janeiro.
(md)

FOTO: MSÚ

víťaza putoval do Martina.
Turnaj sprevádzalo viacero
sprievodných akcií. Víťazom
súťaže v trojbodových hodoch
sa stal Matej Kurek zo strieborného tímu Bordel. Deti a dámy
si zas prišli na svoje pri stánku
s glitter tetovaním. Nádhernou
bodkou akcie bolo odovzdanie
symbolického šeku a finančnej
hotovosti Mirkovi primátorom mesta Tomášom Abelom.

Všetkým aktívne zúčastneným,
sponzorom, darcom a prispievateľom sa podarilo pre Mirka
vyzbierať krásnu sumu vo výške 777 eur, za čo sa im chceme
veľmi pekne poďakovať. Veríme, že nasledujúci ročník bude
minimálne rovnako úspešný
a opäť dokážeme pomôcť ďalšiemu nášmu spoluobčanovi,
ktorý to potrebuje.
(mk)

Beh mestom s olympijskou pochodňou.

FOTO: MSÚ
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