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FINANČNÉ OZDRAVENIE MESTA
ZAUJALO ZÁSTUPCOV MÉDIÍ
Vo štvrtok 7. júla absolvoval primátor Tomáš Abel stretnutie so zástupcami regionálnych i celoštátnych médií, ktorých informoval o úspešnom hospodárení mesta v roku
2015. Zároveň tu predstavil najdôležitejšie plánované investičné zámery.
Zníženie dlhu popri
investovaní
Z údajov zo schváleného
záverečného účtu vyplýva, že
zatiaľ čo ku koncu roka 2014
bol dlh mesta vo výške 37,50
% bežných príjmov predchádzajúceho roka, na konci roka
2015 prestavoval dlh mesta už
len 28,46 % bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Ako
uviedol vedúci ekonomického odboru Mestského úradu
v Brezne Vladimír Grlický:
„Dlh na jedného obyvateľa sa
oproti roku 2014 znížil zo 189
eur na 161 eur. Zároveň sme
v roku 2015 hospodárili so
zostatkom finančných prostriedkov vo výške takmer
446 tisíc eur.“ To všetko sa

nášmu mestu podarilo pri
objeme investícii vo výške
približne osem miliónov eur,
vrátane tých neplánovaných.
Výsledok hospodárenia je o
to chvályhodnejší, že počas
rokov 2010 – 2014 patrilo
Breznu v rebríčku hospodárenia slovenských miest podľa
inštitútu INEKO opakovane
miesto v prvej desiatke najzadlženejších miest na Slovensku.
Investície budú
pokračovať
Pozitívny finančný dopad
racionalizačných opatrení,
ktoré vedenie mesta urobilo
na mestskom úrade, v mestských lesoch i príspevkových

organizáciách, sa prejavil už
v prvom roku volebného obdobia. Zostatok finančných
prostriedkov by bol ešte vyšší
ako spomínaných necelých
446 tisíc eur, no mesto zrealizovalo aj niekoľko neplánovaných investičných akcií
a súčasne investovalo do modernizácie mechanizmov pre
technické služby. Vďaka nim
sa zefektívnili mnohé služby
poskytované občanom, ktoré
sú pre samosprávu vo vlastnej
réžii naviac lacnejšie. Techničiarom sa zároveň podarilo
naštartovať podnikateľskú
činnosť, ktorú plánujú ďalej rozvíjať. Dobrý výsledok
hospodárenia nabáda mesto
k ďalším investíciám. O tých

najvýznamnejších sa pre novinárov vyjadril primátor
Tomáš Abel: „V tomto roku
sa plánujeme zamerať na rekonštrukciu materských škôl
a opravy sa dočká aj interiér
Kina Mostár. V meste pribudnú nové športoviská a chystáme tiež konkrétne kroky na
podporu cestovného ruchu.“
Aj naďalej by sa mala zlepšovať občianska vybavenosť
budovaním nových kontajnerových stojísk, parkovacích
miest, ciest a chodníkov. Súčasťou ambiciózneho plánu
vedenia samosprávy je znižovať zadlženie mesta a hospodáriť so zostatkom finančných prostriedkov aj v roku
2016.
(sp)
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Zákazníci rozhodli, že pomoc
poputuje do zariadenia Náruč
Projekt mesta Brezno Žijeme spolu v jednom meste
zapojený do programu Vy
rozhodujete, my pomáhame 2016 Nadácie Tesco vyhral hlasovanie zákazníkov
v breznianskom regióne. Samospráva tak získala 1300 eur
na úpravu záhrady v priestoroch Zariadenia núdzového
bývania Náruč.

Mesto na obnovu ihriska získalo 1000 eur od Nadácie SPP.
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ANKETA
Mesto sa zapojilo do projektu s názvom Obnovme
ihrisko v Brezne spoločne
s SPP a bolo úspešné. Na
úpravu zanedbaného a nevyužitého areálu pri Hrone získalo 1000 eur, vďaka
ktorým tento priestor opäť
slúži na šport a relax širokej
verejnosti. Táto aktivita sa
uskutočnila vďaka finančnej
podpore Nadácie SPP a my
sme sa pýtali, ako hodnotíte
obnovu volejbalového ihriska pri minigolfe vy?

Slavomír Pôbiš,

samostatný odborný
referent na úseku
masmediálnej komunikácie:
- Viem, že väčšina aktívnych volejbalistov chodí hlavne v letných mesiacoch hrávať
volejbal mimo Brezna, keďže
v meste chýbajú ihriská. Takže
každá plocha, ktorú sa tu podarí dať do užívania športovcom, je naozaj veľkým prínosom. Nové ihrisko určite ocenia aj žiaci blízkeho gymnázia
a spolu so susedným minigolfom tak vznikne zaujímavý
športový areál. Celkovo jednoznačne dobrá a prospešná
myšlienka.

Vladimír Libič,

dlhoročný bývalý učiteľ
na Gymnáziu v Brezne:
- Vedenie Mestského úradu
mesta Brezna v spolupráci s
Technickými službami Brezno upravili časť priestoru za
telocvičňou Sokolovňa pri
minigolfe, ktorá bude slúžiť
občanom mesta na aktívny
odpočinok a tiež aj na šport.
Na tomto bývalom viacúčelovom priestranstve sa začiatkom minulého storočia hrával
ľadový hokej na regulárnom
ihrisku s drevenými mantinelmi. Tiež druholigový
volejbal tu mal svoje miesto,
ako aj futbal a ľahká atletika.
Základná škola na Štúrovej
ulici ho využívala na hodiny
povinnej telesnej výchovy.
Neskôr ihrisko začalo chátrať
až do času, keď sa tu zriadil
dráhový golf. Myslím si, že po

vyriešení niektorých technických problémov, súvisiacich
s prevádzkou (zodpovedný
správca a dozor, časový rozvrh
pre užívateľov) pribudne pre
občanov mesta Brezno ďalšia
možnosť zmysluplne stráviť
svoj voľný čas.

Július Obernauer,
referent odboru kultúry
a športu:
- Volejbalové ihrisko pri
minigolfe kedysi slúžilo aj na
majstrovské zápasy. Nevýhodou tohto ihriska bolo a aj
bude pomerne malý priestor
okolo kurtu. Často sa stávalo,
aj napriek vysokým plotom,
že sa muselo ísť pre lopty do
vedľajších záhrad. Nedá sa
využiť na iný účel - napr. tenis. Je trošku ”od ruky” a ja len
dúfam, že už keď sa do tohto
ihriska investuje, bude tam
mať aj kto hrávať... a to je dosť
otázne.
Daniel Struhár,

poslanec mestského
zastupiteľstva a pedagóg
na Gymnáziu J. Chalupku
v Brezne:
- V čase, keď sme dostali
ihrisko do nájmu ako florbalový klub, vyzeralo zle. Potom
sme ho začali zveľaďovať, no
došli nám financie a práce zastali. V zmluve o nájme stálo,
že mesto dá klubu ihrisko do
nájmu v stave hodného užívania. Nenapísali však, že nie
v stave užívania na športové
účely, ale na pestovanie lesných plodov. Nové vedenie
mesta však zmluvu naplnilo a
dnes ihrisko vyzerá ako športový areál. Treba si uvedomiť,
že aj na tento projekt boli obmedzené financie. Verím, že
časom z trávnatého ihriska
bude pieskové. Navyše ma teší
fakt, že ihrisko môžu využívať
aj naši žiaci, je to slabšie zadosť učinenie za predaj telocvične Sokolovne, ktorú sme
využívali na hodinách telesnej
výchovy. Vždy ma poteší nové
ihrisko, hlavne keď je garancia, že bude využívané.
(eš)

Na nový altánok, záhradné
lavičky, stoly, stoličky aj hojdačky sa môžu tešiť rodiny s
deťmi, seniori, ako aj ťažko
zdravotne postihnutí či občania v nepriaznivej životnej situácii v Brezne.

Viac ako desať tisíc

Presne 10 469. To je počet
hlasov, ktorý získal brezniansky projekt Žijeme spolu v jednom meste a spomedzi troch
najlepších v regióne suverénne
zvíťazil. Úspech teší o to viac,
že o samotnom prvenstve rozhodli práve občania okresu ako
zákazníci spoločnosti Tesco. Za
každý nákup v hypermarkete
totiž získali žetón, ktorý mohli
vhodiť do jedného z troch hlasovacích boxov a pomôcť tak
svojmu favorizovanému projektu. „Ďakujeme všetkým,
ktorí nás podporili a hlasovali
za náš projekt,“ povedala Janka Lemberková, poverená vedením odboru starostlivosti
o obyvateľa Mestského úradu
v Brezne, ktorá iniciovala účasť
mesta na grantovom programe
Nadácie Tesco.
Podľa nej je v Brezne nedostatok priestorov na spoločné
stretávanie a realizáciu aktivít
pre rodiny s deťmi, seniorov,
občanov v nepriaznivej životnej situácii a ťažko zdravotne
postihnutých. „Je prirodzenou
potrebou ľudí, aby sa stretávali, vymieňali si informácie,
spoznávali sa a poskytovali si
vzájomnú podporu. V objekte

Preberanie šeku. Zľava Janka Lemberková, Monika Molnárová a Petra Dzurmanová.

Zariadenia núdzového bývania Náruč je k dispozícií veľká
nevyužitá záhrada, ktorá bude
na takéto stretnutia ideálnym
miestom.“

Upravia schátraný
exteriér

Symbolický šek v hodnote
1300 eur z rúk riaditeľky Tesco
Brezno Moniky Molnárovej
prevzala zástupkyňa primátora
Petra Dzurmanová, ktorá pri
tejto príležitosti povedala: „Teší
ma, že Brezňania, ale aj ostatní
obyvatelia nášho regiónu na
výzvu zareagovali pozitívne a
verím, že vďaka týmto finančným prostriedkom sa nám

podarí priniesť viac radosti do
životov ľudí, ktorí to skutočne
potrebujú.“
Získané peniaze totiž poslúžia na úpravu záhrady v
priestoroch Zariadenia núdzového bývania Náruč, v ktorom
samospráva poskytuje pomoc
mamičkám s deťmi, ktoré sa
ocitli v nepriaznivej životnej
situácii. Zrevitalizovaný areál,
kde pribudne nový altánok,
záhradné lavičky, stoly, stoličky
aj hojdačky či okrasné dreviny,
bude slúžiť na organizovanie
kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít
pre konkrétne cieľové skupiny.
Na stretnutí s riaditeľkou
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spoločnosti Tesco Brezno boli
prejednané aj ďalšie konkrétne formy pomoci mestu, čím
chce Tesco naplniť svoju víziu
byť dobrým susedom každému
mestu, v ktorom sídli. Tento
zámer potvrdila aj Monika
Molnárová: „Som veľmi rada,
že sme mohli tento symbolický
šek odovzdať práve projektu
mesta Brezno, ktoré sa stalo víťazom. Mne aj mojim kolegom
záleží na tom, aby naše Tesco
v Brezne bolo vnímané nielen
ako obchodný reťazec, ale aj
ako dobrý sused, ktorý pomáha i takouto formou. Budeme
radi, keď s mestom budeme
spolupracovať aj naďalej.“ (eš)

Mesto chce obnoviť tradíciu hugánskych trhov
K mestu a jeho námestiu
neodmysliteľne patrili trhy a
jarmoky. Vyznačovali sa neopakovateľnou atmosférou s
množstvom predávajúcich aj
kupujúcich. O niečo podobné, aj keď v menšom, sa toto
leto pokúsi aj miestna samospráva.
Právo usporadúvať výročné
trhy zaručil Brezňanom prvýkrát uhorský kráľ Matej Korvín
v roku 1488. Bol určený na deň
Nanebovzatia Panny Márie a
týždenný trh na každú sobotu. Táto tradícia sa zapáčila
aj súčasnému vedeniu mesta,
ktoré sa okrem Ondrejského
jarmoku, Vianočných trhov
a Letného jarmoku počas Dní
mesta rozhodlo usporiadať
aj pravidelné hugánske trhy.
Stánky s ľudovo-umeleckými
a remeselníckymi výrobkami
na námestí prvýkrát vyrastú už
14. a 15. júla a potom vždy vo
štvrtok a v piatok každý párny
týždeň v mesiaci. „Nové jednotné stánky s breznianskym

Atmosféra jarmokov na breznianskom námestí v minulosti.

erbom, ktoré mali premiéru
počas Dní mesta, budú umiestnené na chodníku od mestského úradu smerom na severnú
stranu námestia,“ uviedla Kvetoslava Ďuriančíková z odboru
služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
v Brezne.

FOTO: HMB

Podľa jej slov tu okoloidúci
nájdu rôzne výrobky z dreva a
prútia, ručne robenú bižutériu
a doplnky, obrázky, drevené
a šité dekorácie, vyšívaný textil, ako aj pečené dobroty či liečivé výrobky z bylín. Sortiment
sa samozrejme bude obmieňať.
„Už dávnejšie sme avizovali, že

máme záujem obnoviť tradíciu
trhov na námestí a tým oživiť aj
jeho severnú stranu. Ak sa táto
iniciatíva stretne s pozitívnym
ohlasom, budeme v nej môcť
pokračovať, prípadne ju aj ďalej rozširovať,“ dodala zástupkyňa primátora Petra Dzurmanová.
(eš)
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Každú nedeľu si v mestskom
parku môžete zacvičiť jogu

Uvažujete o tom, ako si spríjemniť nedeľu doobeda? Poradíme vám. Od 10.00 do 11.00
zavítajte do mestského parku a
zacvičte si jogu. Stačí, ak si so
sebou prinesiete karimatku a
dobrú náladu.

štýl, ktorý pozitívne ovplyvňuje psychickú aj fyzickú stránku
človeka.

Cvičenie v parku sa koná v
pokojnom duchu

Cvičiteľkou jogy je Stanislava Steinbachová, ktorá sa zo
Joga má svoje korene v Indii severných Čiech prisťahovala
a je to určitá filozofia či životný za manželom do Hronca. Ako

Každú nedeľu si môžete zacvičiť jogu v mestskom parku.

MESTO PONÚKA NA PREDAJ
Voľné pozemky na Rohoznej.
Vaše bývanie v krásnom prostredí!
osem pozemkov vhodných na atraktívne bývanie vidieckeho typu
siete a prístupová cesta budú dobudované v spolupráci s mestom
jedna z najkrajších oblastí na periférii mesta
lokalita s veľkým potenciálom na ďalší rozvoj
dva menšie (897 m2) a šesť väčších (cca 1100 m2) pozemkov
na rodinné domy
 výhodná cena od 10,00 € za m2
 obchodná verejná súťaž pre všetkých záujemcov bude
spustená v septembri 2016
 bližšie informácie na mestskom webe alebo mailovej adrese
predajpozemkov@brezno.sk
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prezradila, momentálne je na
rodičovskej dovolenke s takmer
dvojročným synom Jankom a s
myšlienkou organizovať takúto športovú aktivitu v Brezne
ju oslovili z odboru kultúry a
športu mestského úradu. „Veľmi ma to potešilo a ponuku
som prijala. Absolvovali sme už
dve hodiny a môžem povedať,
že nikto s tým nemal problém,
konala sa v pokojnom jogovom
duchu. Ani som netušila, koľko
Brezňanov má záujem o jogu
a ešte k tomu na verejnosti v
centre mesta. Takmer väčšina
mala aspoň drobné skúsenosti
s jogou, čo ma veľmi potešilo,“
dodala s úsmevom Stanislava,
ktorá sa joge venuje šesť rokov.

náhle sa ocitnete pri záverečnej
relaxácii, máte potrebu sa stále
usmievať a zistíte, ako je vám
dobre. „Tak, ako v živote, aj v
joge je veľmi dôležité dýchanie,
čo stále pripomínam na svojich
hodinách,“ povedala Stanka.
Podľa jej slov, joga je vhodná
pre všetky žijúce tvory a odporúča ju mladým, starším, mužom, ženám a deťom.
„Všetky pozície majú niekoľko variantov a každý si môže
vybrať pre neho ten najvhodnejší. Ľudia sa domnievajú, že
všetky takéto aktivity - joga,
pilates, aerobik sú len pre ženy.
Ale vôbec to tak nie je. Napríklad joga je určená pre všetkých a ja dúfam, že budem mať
aj viac mužských priaznivcov,“
dodala s úsmevom Stanislava
Pri joge je dôležité
Steinbachová.
dýchanie
(md)
Údajne sa rozpráva, že ako-

Rohozná

Pozemok pre vaše rodinné bývanie alebo
záhradu aj v časti Bujakovo – Padličkovo!










päť pozemkov v pokojnej lokalite na periférii mesta
lokalita v blízkosti rodinných domov obklopená prírodou
pozemky s rozlohou cca 600 m2 a prístupovou cestou
jedna parcela vhodná na vidiecke bývanie v rodinnom dome
ostatné parcely je možné využiť najmä ako zázemie úžitkovej
záhrady rodinného domu
prípustné aj využitie na chov drobného hospodárskeho zvieratstva
znalecká cena 10,93 €/m2
práve prebieha obchodná verejná súťaž pre všetkých záujemcov
bližšie informácie na mestskom webe alebo mailovej adrese
predajpozemkov@brezno.sk

Pätnáste výročie spolupráce
Brezna a poľského Ciechanówa
Od podpisu zmluvy a oficiálneho nadviazania partnerských vzťahov koncom júna
uplynulo presne 15 rokov.
Symbolicky na tento dátum
pripadli aj tohtoročné Dni
mesta Ciechanów, kde nechýbala ani naša breznianska delegácia.

Padličkovo

Strávte príjemné večery na námestí
Aj druhý júlový víkend
bolo námestie v Brezne plné
hudby, spevu, kvalitnej kinematografie a rozprávkových príbehov.

Mesto v údolí rieky
Lydynie

S Ciechanówom nadviazalo
Brezno oficiálne zahraničné
vzťahy ako v poradí s tretím
partnerským mestom po francúzskom Meudone a českom
Novom Bydžove 22. júna 2001.
Podpisom zmluvy sme získali
partnera ležiaceho v centrálnej
časti Poľska, ktoré je hlavným
mestom severného Mazowska.
Dominantou mesta je Zamek
Książąt Mazowieckich z 15.
storočia, ktorý nedávno prešiel
komplexnou rekonštrukciou.
Práve v areáli zámku a jeho
okolí sa odohrávala aj podstatná časť kultúrneho programu
a športových aktivít Dní mesta. Hlavnou udalosťou osláv
bol beh ulicami Ciechanówa
aj so slovenským zastúpením.
Po skončení behu breznianska
delegácia odovzdala prezidentovi (obdoba nášho primátora) mesta Ciechanów ďakovný

Na tamojších Dňoch mesta sa zúčastnila aj breznianska delegácia.

list primátora mesta Brezno
s poďakovaním za doterajšiu
spoluprácu a záujmom o jej pokračovanie. Krzysztof Kosiński
ocenil vzťahy našich miest, pozdravil vedúcich predstaviteľov
samosprávy i všetkých Brezňanov a to, že ako novozvolený prezident do Brezna zatiaľ
nezavítal, plánuje zmeniť už
v priebehu najbližšieho roka.

i poľskú srdečnosť množstvo
Brezňanov. Eminentný záujem
na tom, aby výmenné pobyty
pokračovali má aj nové vedenie
mesta. Za potrebné považujú,
aby odkaz partnerstva a prirodzenú blízkosť dvoch susedných stredoeurópskych štátov
pochopila aj mladá generácia.
Práve na ňu sa chceme zamerať v ďalšom rozvíjaní vzájomných vzťahov. Primátor Tomáš
Abel k zámeru uviedol: „Vieme
Možnosti ďalšej
o konkrétnej škole z Ciechaspolupráce
Za 15 rokov partnerstva nówa, ktorá má záujem o memalo možnosť spoznať osobi- dzinárodnú spoluprácu. Spotú miestnu kultúru, tradície ločne s našimi školami budeme
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hľadať spôsob, aby sa do výmeny mohlo zapojiť čo najviac
breznianskych študentov. Aktivity by, samozrejme, mali fungovať recipročne.“ Spolupráca
sa však neobmedzí len na školy a naďalej nebude obchádzať
ani oblasť kultúry, športu či
činnosť miestnej samosprávy.
Čo všetko sa z nej podarí zrealizovať ukáže až čas. Už teraz
je však jasné, že súčasní predstavitelia oboch partnerských
miest našli pri vzájomných rozhovoroch mnoho spoločných
tém a cieľov.
(sp)

So svojím najnovším repertoárom sa v piatok večer
na pódiu medzi terasami
predstavil Dychový orchester
Brezno, po ktorom to roztočila kapela Retro s množstvom
hitov z rokov minulých. Sobotná noc v parku patrila
českej romantickej komédii

Cesta z mesta a nedeľné popoludnie mohli deti spolu
s rodičmi stráviť sledovaním
bábkohereckého predstavenia Na zemi dobre mi. Dobre vám ale môže byť opäť už
tento víkend, kedy je pripravená ďalšia dávka letnej
breznianskej kultúry v podobe hudobného Tria Excellence, filmovej lahôdky Rok
ďábla či nedeľného divadielka Soľ nad zlato. Kompletný
program nájdete na stránke
www.brezno.sk.
(eš)

Breznianske kultúrne leto ponúka množstvo podujatí.

FOTO: MSÚ
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Prečo mám rada Brezno

Brezno je mesto a ako
mesto, ktoré nám zabezpečuje služby, ho aj vnímam
– oproti dedinke, kde som
vyrastala. Ako uzol tradícií
Horehronia nás spája a prirodzene vlieva do jedného údolia. Jeho poloha medzi lúkami
a lesmi je nevšedná a osobitá.
Nemáme betónové a tmavé ulice, ale farebné, zelené
mesto so slnkom, snehom,
hmlou a potenciálom v srdci
hôr.
Páči sa mi malebnosť detailov mesta, zvyklostí a veľkosť
krajiny, v ktorej leží. Páči sa
mi, keď ľudia vidia túto krásu,
a keď sa snažia niečo zmeniť
k lepšiemu. Páči sa mi úsmev
na tvárach ľudí, ktorí tu žijú
a tradície či hodnoty, ktoré si

Nemocnica získala ďalší dar

Je ním ultrazvukový prístroj, ktorý slúži na chirurgickom oddelení
Breznianska nemocnica
vďaka humanitárnej pomoci
získala ultrazvukový prístroj,
ktorý slúži na chirurgickom
oddelení, ako aj tri invalidné
vozíky. Darca Maltézsky rád
už jej tak doposiaľ poskytol
nemocničné lôžka, nočné stolíky a terapeutickú vaňu.
vážia. A páči sa mi, že sa vždy
máme jeden od druhého čo
učiť. Mám rada Brezno, pretože vidím, ako ideme vpred,
a koľko sily do toho dávame.
Barbora Halásová
architektka mesta

Spolupráca nemocnice a
Maltézskeho rádu pokračuje.

Ultrazvukový prístroj
oceňujú lekári aj pacienti

Nemocnica s poliklinikou
v Brezne začiatkom mája žiadala o poskytnutie humanitárnej materiálnej pomoci cez
maltézsky Projekt Flamatt. Po
zaregistrovaní sa do databázy dostala ponuku na dodanie ultrazvukového prístroja
TOSHIBA SSA/3256A JUST
VISION 400 s konvexnou
sondou, ktorý s vďačnosťou
prijala. Ako informovala vedúca prevádzkového oddelenia
Gabriela Mikovínyová, už slúži na chirurgickom oddelení,
kde doposiaľ absentoval, preto
museli pacienti vyšetrenie absolvovať na RTG oddelení. Darovaný prístroj oceňujú nielen
ošetrujúci lekári chirurgie, ale
najmä hospitalizovaní pacienti.

Maltézsky rád
na návšteve nemocnice
Zdroj: Krajina záchrancov

AKO VYBAVIŤ?

Sociálny taxík
 sociálny taxík je určený senior nad 62 rokov (0,50€),
pre obyvateľov mesta Brez- občan s nepriaznivým zdrano, ktorí sú ťažko zdravotne votným stavom (1€), rodičia
postihnutí, seniori, občania s maloletými deťmi (1€)
s nepriaznivým zdravotným
 paušálne poplatky pri
stavom alebo rodičia s malo- prevoze od 11 - 20 km: občan s preukazom ŤZP (1€),
letými deťmi
 je možné ho využiť na senior nad 62 rokov (1€), obprepravu do zdravotnícke- čan s nepriaznivým zdravotho zariadenia v meste Brez- ným stavom (1,50€), rodičia
no a v rámci SR, do kúpeľov s maloletými deťmi (1,50€)
Sliač, Brusno, Kováčová, do
 paušálne poplatky pri
zariadení sociálnych slu- prevoze nad 20 km: občan
žieb v okrese Brezno, ako aj s preukazom ŤZP (0,20€/
na bežnú prepravu po mes- km), senior nad 62 rokov
te Brezno (len seniori, ŤZP (0,20€/km), občan s nepriaza rodičia s maloletými deť- nivým zdravotným stavom
(0,30€/km), rodičia s malomi)
 prepravu v rámci mesta letými deťmi (0,30€/km)
je potrebné objednať deň vo paušálny poplatok
pred, prepravu mimo mesta v rámci bežnej prepravy po
meste je 1€ pre všetkých
7 dní vopred
 objednanie: 0903
 paušálne poplatky pri
prevoze od 1 - 10 km: občan 562199, 0903 127 797
s preukazom ŤZP (0,50€),
(eš)
Bližšie informácie: Janka Lemberková, tel.: 048/6306240,
e-mail: janka.lemberkova@brezno.sk

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

Nedávno do breznianskej
nemocnice zavítali na slávnostnú prehliadku daru členovia Maltézskeho rádu, ktorí
zároveň venovali tri invalidné
vozíky, slúžiace už pacientom
na neurologickom oddele-

Ultrazvukový prístroj na chirurgickom oddelení.

ní a Liečebne pre dlhodobo
chorých. Riaditeľ Maltézskej
pomoci Kežmarok Peter Mikuláši vedenie nemocnice
bližšie oboznámil s projektom
Flamatt, ako aj s činnosťou
Maltézskeho rádu. „Ďakujem
za pomoc, ktorú nám v minulom období poskytli vo forme
nemocničných lôžok, nočných
stolíkov a terapeutickej vane,“
poďakoval riaditeľ nemocnice
Peter Mečiar a zároveň odovzdal ďakovné listy pre darcov a všetkých zúčastnených
na Projekte Flamatt, ako aj
pred chirurgickým oddelením

FOTO: ARCHÍV NSP

umiestnil tabuľku s logom pobytu.“
Modernizáciou a zvýšením
Maltézskeho rádu.
poskytovaných služieb sme
prispeli k rozvoju celého regióModernizácia prispela
nu bez finančného zaťaženia
k rozvoju regiónu bez
nášho zariadenia,“ povedal
finančného zaťaženia
Podľa slov riaditeľa nemoc- Peter Mečiar. Ako povedal, ponice vďaka humanitárnej po- skytnutú humanitárnu pomoc
moci zvýšili úroveň posky- vníma ako prejav medziľudskej
tovaných služieb pacientom solidarity a nezištnej pomoci
a zmodernizovali vybavenie členov Maltézskeho rádu, ktorí
lôžkových oddelení. „Personál na dobrovoľníckej báze poskytnemocnice má uľahčenú prácu li hmotnú pomoc. „Veríme, že
s imobilnými pacientmi. Pre naša spolupráca bude mať aj
pacientov hospitalizovaných naďalej pokračovanie v realizáv našom zdravotníckom za- cii Projektu Flamatt,“ dodal na
(md)
riadení sa tak zvýšil komfort záver Peter Mečiar.

Breznianski Kováči už 37-krát v priebehu jedného roka
Len málo súborov, amatérskych ba dokonca aj niektorých profesionálnych, sa
môže pochváliť, že v priebehu roka odohrá jednu inscenáciu 37-krát, ktorú navštívi
takmer 4000 divákov a najazdí viac ako 6000 km. Chalupkovci to s hrou Kováči dokázali na rôznych scénach na
Slovensku, ako aj v zahraničí.
Naposledy v Martine, na
festivale Dotyky a spojenia,
kde diváci vo vypredanej sále
odmenili aktérov hry dlhotrvajúcim potleskom. Ťažisko
programu tohto festivalu spočíva v prezentácii najinšpiratívnejších divadelných inscenácií,
ktoré vznikli na Slovensku v období uplynulého roka. Je to najväčšia a najreprezentatívnejšia prehliadka predovšetkým
profesionálnych činoherných
divadiel na Slovensku. Výber
inscenácií zabezpečuje Dramaturgická rada v spolupráci s externými expertmi, ktorí monitorujú tvorbu jednotlivých
divadiel na Slovensku. Diváci
majú možnosť po vzhliadnutí
týchto inscenácií porozprávať
sa s tvorcami priamo po skončení predstavenia.
Aj po našom predstavení
sme spolu s režisérom prof. Ľ.
Majerom odpovedali na reakcie
a ohlasy divákov. Spokojne môžeme konštatovať, že tak ako na

Beseda po predstavení.

FOTO: BRAŇO KONEČNÝ

amatérskych, tak aj na profesionálnych scénach - v Mestskom
divadle v Žiline, SND v Bratislave, ako aj na tomto festivale
Slovenského komorného divadla v Martine, náš súbor preukázal svoje kvality a úspešne
reprezentoval nielen seba, ale
aj mesto Brezno. V najbližších
týždňoch nás čaká, verím, že
zaslúžený oddych, a „kuť“ začneme až koncom augusta na
ďalších podujatiach (kultúrne
leto v Poprade, Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy) a aktivitách nášho
súboru. Želáme všetkým našim
divákom a priaznivcom krásne
leto úžasných zážitkov.
Za DSJCH mesta Brezno
Gabriel Obernauer

Odmena pre hercov.
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PUBLICISTIKA
14. 7. 2016

Vicemajsterka sveta Ivana Belková z Brezna:
Mám okolo seba úžasných ľudí, ktorí mi fandia
Bol to silný emotívny zážitok
a mala som naozaj čo robiť, aby
som sa nerozplakala. Úžasný
pocit bol, keď nám hrali slovenskú hymnu. Nikdy predtým pre
mňa neznela krajšie ako v daný
moment, počas ktorého som si
v hlave premietla celú moju polročnú prípravu, ktorá bola veľmi náročná nielen fyzicky, ale aj
psychicky. Vtedy som si povedala, že predsa len moja drina a vytrvalosť stáli za to.

Brezno má vicemajsterku sveta v naturálnej kulturistike. Šarmantná Ivana Belková v Budapešti potvrdila priority súťaže a
zaslúžene si odniesla striebornú medailu. Na stupienok víťazov
ju vyniesla nielen symetrická postava, ale aj sebaistota, vhodne
upravená pokožka, vlasy, líčenie a doplnky.
Keď sa človek o niečo snaží,
na rad príde zaslúžené ovocie.
Tak je to aj vo vašom prípade.
Celosvetový úspech prišiel po
rokoch tvrdej driny. Odkedy
sa venujete naturálnej kulturistike?
- Fitness je môj životný štýl.
Keď sa tak zamyslím, je to už
desať rokov odvtedy, čo cvičím,
vlastne od čias, kedy som ešte žila v Anglicku po skončení strednej školy. Súťažne sa fitnessu
venujem rok a pol.
Môžete prezradiť, kto je vaším trénerom a kde sa pripravujte na súťaže?
- Trénujem v Brezne vo fitness centre Iron Gym, ktorého
majitelia moje prípravy na súťaže podporujú a neskutočne
mi pomáhajú. Môj tréner je
úspešný kulturista Peter Bella,
ktorý súťaží v klasickej kulturistike mužov. Je 5-násobným
majstrom SR (2008, 2010, 2012,
2013, 2015), získal dve bronzové
medaily na majstrovstvách Európy (2012, 2013). Zaujímavosťou je, že v juniorských časoch
(2007) získal titul majstra sveta
práve v Budapešti.

som systémom 3+1, to znamená
tri dni po sebe a jeden deň bol
zameraný na regeneráciu. S blížiacim sa termínom súťaže trénujem bez prestávky, každý deň.
A čo váš jedálniček? Určite je
prísny...
- Závisí od toho, v akej fáze
prípravy sa nachádzam. Môj
jedálniček obsahuje predovšetkým kuracie a morčacie mäso,
kvalitné hovädzie mäso a ryby,
vajcia, zeleninu, ryžu, tvaroh,
ovsené vločky. Zdá sa byť monotónny, ale vždy si jednotlivé
jedlá pripravujem tak, aby som
mala pocit, že stále jem niečo
iné, aj keď v podstate jem stále
dokola to isté.

Je náročné odopierať si rôzne dobroty?
- Zo začiatku bolo, ale postupom času som sa to naučila
a zvykla som si. Už vôbec mi
nechýba čokoláda alebo iné
sladkosti, ak by som si mala vybrať medzi čokoládou a mäsom,
dám si mäso. Podobne ako v súťažnej príprave sa stravujem aj
v mimo súťažnom období. Preto diéta pre mňa vlastne nie je
diétou, a to, že si dám kuracie
Pred majstrovstvami sveta mäso so šalátom alebo tuniaka
ste istotne nezaháľali, práve vo vlastnej šťave, je pre mňa úplne bežné jedlo.
naopak...
- Áno presne tak. Ku koncu sa
už moje tréningy začali podobať
Z Budapešti ste si z majstrovna vojenský výcvik, trénovala stiev sveta v naturálnej kultusom dvojfázovo. Keďže pracu- ristike priniesli krásnu striejem a aby som prišla do zamest- bornú medailu. V akej kategónania včas, vstávala som ráno rii ste získali druhé miesto?
o piatej, nasledoval tréning a
- Najskôr musím povedať, že
ďalší dva a polhodinový zasa ih- majstrovstvám sveta predcháneď po práci vždy o 16. hodine. dzali Majstrovstvá Slovenska
Moja príprava zahŕňala ranné v Kolárove, kde nomináciu zísa potréningové kardio a samo- kalo šesť najlepších pretekárok,
zrejme silový tréning rozdelený medzi nimi som na 6. mieste
na jednotlivé partie tela. Cvičila skončila aj ja. V Budapešti som

Vicemajsterska sveta v naturálnej kulturistike.

súťažila v kategórii bikini fitness
do 168 cm. Táto kategória je zameraná predovšetkým na telesnú proporcionalitu a symetriu
postavy. Nekladie sa taký veľký
dôraz na svalový objem a vyrysovanie. Celé telo musí pôsobiť
vyváženým a prirodzeným harmonickým dojmom. Z pretekárky by mala vyžarovať fyzická
príťažlivosť, sebaistota, šarm,
mala by mať správne držanie tela, vhodne upravenú pokožku a
vlasy, líčenie a doplnky.
Súťažili ste v silnej konkurencii?
- Zúčastnilo sa nás takmer
300 pretekárov z 28 štátov sveta.
Ja som súťažila v silnej konku-
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rencii 22 dievčat, pričom všetky
tri medaily putovali na Slovensko.
Aké pocity ste prežívali pri
vyhlasovaní výsledkov?
- Neopísateľné. Do dnešného
dňa tomu nemôžem uveriť. Keď
som postúpila do finálovej TOP
6, automaticky som počítala so
6. miestom. Keď sme ostali stáť
na pódiu už len tri pretekárky,
začala som cítiť napätie a s výherkyňou Natáliou sme sa celý čas držali za ruky. Keď však
nakoniec povedali moje meno
a že strieborná medaila ide na
Slovensko, istotne bolo vidieť,
že som neskrývala prekvapenie,
zároveň aj neskutočnú radosť.

Kto je vašou veľkou oporou
pred súťažami a samozrejme aj
počas nich?
- Mojou najväčšou oporou sú
moji rodičia, vďaka ktorým sa
moje sny a životné ciele stávajú
skutočnosťou. Boli časy, kedy
som bojovala s únavou a vyčerpanosťou, vtedy vždy prišli
a pomohli mi. Samozrejme, nesmiem zabudnúť ani na mojich
priateľov, ktorí mi pomáhajú
a fandia. Veľkou oporou, ale
zároveň aj najväčším kritikom,
je môj tréner. Vie ma však pochopiť, vžiť sa do mojich pocitov
a nakopnúť ma vždy, keď už nevládzem, keďže on sám je úspešný kulturista. Napriek tomu je
na mňa prísny a neodpustí mi
ani len jednu minútu z tréningu. Preto si uvedomujem, že
moja medaila je vlastne aj jeho
medailou, pretože do mojej prípravy naozaj vložil všetko, nič
nenechal na náhodu. Keďže je
detailista, celú moju prípravu
perfektne načasoval a prepracoval, a preto si dovolím tvrdiť,
že na svetovom šampionáte som
sa predviedla v mojej životnej
forme.

veľmi ťažké, pretože týmto športom žijem 24 hodín denne a prispôsobujem mu celý svoj život,
čo samozrejme pociťuje aj moje
najbližšie okolie. Keď sa však
z priameho prenosu, ktorý celý
deň sledovali, dozvedeli, že som
prvou vicemajsterkou sveta a na
krku mi visí strieborná medaila,
veľmi sa tešili a aj si poplakali.
Povedali mi, že sú na mňa hrdí, to bolo pre mňa to najväčšie
víťazstvo a už nič sa mu nevyrovná.

Stretli ste sa už aj so závisťou? Napr. v práci, medzi známymi a podobne...
- Zatiaľ som sa stretla len
s pozitívnymi reakciami, závisť
nevnímam a ani ju neriešim.
Mám okolo seba úžasných ľudí,
ktorí mi fandia a podporujú ma,
za čo im veľmi pekne ďakujem,
pretože práve oni ma posúvajú
vpred, dodávajú mi silu a energiu. Všetci moji priatelia, známi
a kolegovia mi verili, že sa domov vrátim s medailou, sama
som o tom však pochybovala.
Dnes som rada, že som ich nesklamala a naozaj som domov
priniesla medailu.

Čo vás čaká najbližšie?
- Oddych, pretože telo sa
potrebuje zregenerovať od ťažkých tréningov a diét. Budem
doháňať zameškané a venovať
sa veciam, ktoré som kvôli príprave zanedbávala. Potom začneme s trénerom konzultovať,
kam sa budem ďalej uberať a či
sa zúčastním na majstrovstvách
Európy, ktoré sa majú konať už
v októbri, alebo si doprajem
dlhšiu povinnú pauzu. Mala by
Ako vaše úspechy vnímajú mi pomôcť k tomu, aby som napredovala a zlepšovala sa.
vaši najbližší?
- V príprave to majú so mnou
(md)

IVANA BELKOVÁ
vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike
• z Majstrovstiev sveta v Budapešti priniesla striebornú medailu
• na stupienok víťazov ju vyniesla nielen symetrická postava, ale aj sebaistota,
vhodne upravená pokožka, vlasy, líčenie a doplnky
• k úspechom patrí aj 6. miesto na majstrovstvách Slovenska
• fitnessu sa venuje od skončenia strednej školy, súťažne rok a pol
• športom žije 24 hodín denne
• jej trénerom je 5-násobný majster Slovenska v klasickej kulturistike mužov Peter Bella
„Chlapi, veď ja nemám svoj
batoh, a len pred chvíľkou som
ho držal v ruke!“ ozve sa jeden
z drevorubačov.
„Aj mne sa stratil!“ hovorí
druhý.
na pokračovanie
„Doparoma, aj môj niekto
ukradol,“ bojazlivo povie tretí.
Múdra víla Ruženka „Toto nie je náhoda. Berme
(pokračovanie z minulého čísla) sa my, chlapi, rýchlo preč, lebo
môže byť aj horšie,“ radí štvrtý
Keď drevorubači zastali, aby a tratí sa v tme.
Ostatní tiež nelenili, vzali
sa osviežili pramenistou vodou zo studničky, víla všetkým nohy na plecia a už ich nebolo.
Len neveriaci Kubo, ktorý nišikovne skryla batohy.

Na majstrovstvách sveta v Budapešti spolu s víťazkou a druhou vicemajsterkou.
FOTO: ARCHÍV I. B.

kdy na víly ani povery neveril, „Ukáž sa mi, ak sa ma neboZrazu sa mu Ruženka ukása nezľakol a pokojne si pís- jíš!“ dodá smelo.
že v celej svojej kráse, bosá,
„Veruže nebojím, len v krásnych svetlomodrých šakajúc, kráča ďalej
trošku postoj, nevládzem točkách.
lesom.
za tebou,“ odpovedá Ru„Hej, Kubko!“
Kubo zostal stáť ako prikoženka, ale Kubovi sa ne- vaný. V živote ešte vílu neviozve sa jemukazuje. „Nechcel del, a navyše takú krásnu. „Tak
ný ženský hlas.
by si si so mnou predsa len mali moji rodičia a
„Počkaj trošku!“
z at anc ov ať ? “ kamaráti pravdu,“ šepká očaV tej chvíli spoprehovára ho. rený.
zornel. „Ktože to
na mňa volá?“
„Teraz ma pojmeš do tanca,
„Aj
by
pýta sa a obzerá
som, ale ako, ako si sľúbil?“ spytuje sa Rusa v tú stranu,
keď ťa nevi- ženka,
odkiaľ začul
„Veľmi rád,“ hovorí, celý
dím?“ odveženský hlas.
zahľadený do víly. Vzal ju za
tí Kubo.

ruku a už sa ňou zvŕtal na lúke
uprostred lesa.
Boli by spolu tancovali až
do bieleho rána, ale razom víla
zastala.
„Kubko, na dnes ti stačí zvŕtania, ale nabudúce už nemusíš tak dobre pochodiť,“ riekla
a v okamihu zmizla.
Od tanca zmorený Kubo padol na zem a tuho zaspal.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
DIANA

Brezňan
mestské noviny

www.kino.brezno.sk

Diana je hravá, poslušná mladá fenka,
ktorá sa veľmi rýchlo prispôsobí a učí.
Je to veľký maznoško, je veľmi rada v
ľudskej spoločnosti. Je nekonfliktná,
bez problémov sa znáša s inými psíkmi. Má jeden rok a je kastrovaná, čipovaná a očkovaná.

15. júla PIATOK, 19:00
PRAZDNINY ALL EXCLUSIVE
Komédia, Francúzsko, 2015, 93 min., český dabing, MP12,
vstupné 4€. Predstavte si, že dáte dokopy štvoricu po opici, odfakovaného pána profesora 2 a všetko to pekne krásne pošlete
prvým lietadlom do Brazílie…

SANDRA

16. júla SOBOTA, 16:00 (3D), 17. júla NEDEĽA, 19:00 (2D),
23. júla SOBOTA, 16:00 (2D)

Sandra je mladá maličká fenka, ktorá
vo svojom živote nič pekné nezažila.
V minulosti utrpela zlomeninu prednej labky, ktorá sa zle zrástla a labka jej
ostala krivá. Našťastie ju to však nebolí
ani nijak neobmedzuje. Je priateľská,
nekonfliktná, vďačná za každé pohladenie. Je vhodná len na bývanie do
vnútra. Má jeden rok a je kastrovaná,
čipovaná a očkovaná.

DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
Animovaný/Komédia, USA, 2016, 95 min., MP. Vstupné: 6€
(3D), 4€ (2D). Ľadová udalosť roku! Snaha veveričky o získanie žaluďa ju doslova katapultuje mimo Zeme, kde nešťastnou
náhodou spôsobí sériu kozmických udalostí, ktoré ohrozujú
planétu. Kvôli záchrane pred nebezpečnou situáciou o prežitie
Manny, Sid, Diego a zvyšok stáda opustia svoj domov a vydajú sa znovu na púť plnú vzrušenia, úspechov i neúspechov, no
hlavne dobrodružstva na cestách.

MOLLY

19. júla UTOROK, 19:00
DENNÍK KOMORNEJ
Dráma, Francúzsko/Belgicko, 2015, 96 min., české titulky,
MP12. Vstupné 4€. Ambiciózna a krásna chyžná Célestine prichádza na prelome 19. a 20. storočia pracovať na francúzsky
vidiek k zámožnej rodine Lanlairovcov. Musí sa vyrovnať ako
so sexuálnymi návrhmi svojho pána, tak i s nevrlou paňou domu, ktorá vládne v domácnosti pevnou rukou. Zároveň je ale
fascinovaná Josephom tajuplným záhradníkom so sklonmi k
antisemitizmu.

Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení
adopčného poplatku.
KONTAKT: OZ Tuláčik Brezno - utuloktulacik@gmail.com, tel.č. 0918 888 411

22. júla PIATOK, 19:00
JULIETA
Dráma. Španielsko, 2016, 99 min., české titulky, MP12. Vstupné 4€. Príbeh osudom skúšanej ženy, ktorá je manželka a matka. Julieta stretne v živote veľa ľudí a každé jedno stretnutie jej
prinesie nový príbeh, trápenie a výčitky.

Molly je mladá fenka, ešte také odrastené šteniatko, veľmi rada sa hrá,
je nekonfliktná a znášanlivá, hneď zapadla medzi ostatné psíky. Vhodná k
aktívnym ľudom, ktorí jej doprajú dostatok pohybu, je rozumná, učenlivá, s
trochou trpezlivosti by si určite zvykla
aj v byte. Má jeden rok a je kastrovaná,
čipovaná a očkovaná.

24. júla NEDEĽA, 19:00
OSLNENÍ SLNKOM
Krimi/Dráma/Mysteriózny, Taliansko/Francúzsko, 2015, 120
min., české titulky, MP15. Vstupné: 4€. Príjemné a horúcim
slnkom poznačené stretnutie sa postupne mení v atmosféru
plnú skrytých vášní, nedôvery, podozrievania a hlavne žiarlivosti. Herecký koncert, ktorý rozohrávajú všetci protagonisti
filmu ocenili minulý rok na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach.
26. júla UTOROK, 19:00
LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPELY
Dokumentárny, Česká republika, 2016, 89min., originálna verzia, MP12. Vstupné: 4€. 30 rokov spolu, 30 rokov od seba. Fenomenálna hudobná skupina Lucie sa prvýkrát predstaví aj na
plátnach kín v celovečernom filme Lucie: Príbeh jednej kapely.
Strhujúca cesta časom, štyri životy plné hudby v jednom z najväčších českých dokumentárnych projektov tohto roka.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
14. – 17. 7. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
18. – 24. 7. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
25. – 28. 7. 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.
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Futbalový klub Brezno je po desiatich rokoch opäť realitou
rezňan
mestské noviny

14. 6. 2016

Sen mnohých Brezňanov sa
stal skutočnosťou. Už počas
letných prázdnin sa do bojov
o ligový postup v novom futbalovom ročníku 2016/2017
opäť zapojí FK Brezno.

OFK Priechod. „Mládežnícke
mužstvá zatiaľ zakladať neplánujeme, keďže ŽP Šport pracuje s mládežou na profesionálnej
úrovni, ktorú by sme my z tých
zdrojov, ktoré máme, nikdy
nevedeli zabezpečiť. Dohoda
ale je, že tí, ktorí budú mať v
budúcnosti záujem hrávať za
Brezno, môžu prestúpiť či už do
dorasteneckého mužstva alebo
do áčka dospelých,“ dodal Abel.

Mestu sa podarilo oživiť futbalový klub, ktorý sa od začiatku júla aktívne pripravuje na
súťažný ročník 2016/2017.

Dohoda so ŽP

Presne po desiatich rokoch
uvidia futbaloví fanúšikovia
v Brezne svoje mužstvo opäť
v akcii. Predsavzatie bývalého
breznianskeho hráča a súčasného primátora mesta Tomáša
Abela oživiť futbalovú históriu
Brezna a pretaviť ju do prítomnosti, sa splnilo. „Je to jeden
z bodov môjho volebného
programu, ktorý sa podarilo
naplniť vďaka tomu, že sme sa
ako bývalí futbalisti Brezna dali
dokopy a spoločne sme začali
podnikať kroky k tomu, aby sme
opäť mohli hrávať,“ uviedol Abel.
Podľa neho bolo prvoradou úlohou dohodnúť sa so Železiarňami Podbrezová, ktoré majú obidve futbalové ihriská v meste v
dlhodobom nájme. „Na základe
rokovaní sme dospeli k tomu, že
do budúcna budeme užívať jeden
aj druhý štadión spoločne, či už
v rámci tréningov, alebo pri majstrovských zápasoch.“

Kostru tímu tvoria
Brezňania

Autor:
PK

najvyššia karta odhad výsledku

Potrebujú silnú divácku
podporu

FK Brezno počas jedného z tréningov.

Približne 20 dorastencov a
15 mužov sa už teraz aktívne
zapája do tréningového procesu, pričom ide o kvalitných
hráčov z tretej, štvrtej aj piatej
ligy. Kostru tímu tvoria práve
Brezňania.
Futbalisti aj členovia realizačného tímu budú pôsobiť
bez nároku na odmenu, takže
mesto im chce vytvoriť čo najlepšie podmienky na rozvoj.
„Je dôležité, aby hráči mali záujem, aby mali vzťah k futbalu, k tomuto mužstvu, ale aj k
Breznu ako takému a ja budem
len rád, keď sa zapojí aj verejnosť a bude podporovať náš novovzniknutý futbalový klub,“

hliník (chem.)

klesalo
vzduchom

FOTO: MSÚ

povedal Tomáš Abel. Sám sa
pritom angažuje nielen morálne, ale podobne, ako pri iných
športových kluboch, aj finančne - hľadaním externých zdrojov na fungovanie a materiálne
zabezpečenie tímu.

Muži aj dorast

FK Brezno, po súhlase všetkých zainteresovaných klubov,
teda začne svoje pôsobenie v
I. triede Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica
pod vedením hlavného trénera
Daniela Kleskeňa. Domáce zápasy bude hrávať na Mestskom
futbalovom štadióne v Brezne.
„Súťažný ročník odštartuje

omotaj

ženské meno

A ako vidí budúcnosť futbalového klubu jeho predseda
Milan Belko? „Novovzniknuté
FK Brezno chce Brezňanom
hrdo pripomínať a niesť zašlú
slávu svojich predchodcov ako
boli Dukla Brezno, Mostáreň,
MFK, VTJ... Všetky budúce
mužstvo mužov 7. augusta na úspechy aj neúspechy budú
ihrisku v Nemeckej, v druhom viazané na tom, ako ochotne
kole sa tím Brezna predstaví dokážu zainteresovaní hráči,
na ihrisku v Šalkovej a na prvý
FK SOKOL NEMECKÁ
domáci zápas sa futbaloví fanú- 8/7/2016 16:30
FK Šalková (B)
šikovia môžu tešiť 21. augusta, 8/13/2016 16:30
FK BREZNO
kedy hráči Brezna privítajú Slo- 8/21/2016 16:00
venskú Ľupču,“ povedal Miro- 8/28/2016 16:00
FK 09 Bacúch
slav Baran, vedúci odboru kul- 9/1/2016 15:30
TJ ŠK Hronec
túry a športu v Brezne.
9/4/2016 15:30
FK BREZNO
Okrem mužov sa v novom 9/15/2016 15:00
FK BREZNO
ročníku predstaví aj mužstvo 9/18/2016 15:00
FK BREZNO
dorastencov, ktoré si zahrá IV. 9/25/2016 15:00
FK Podkonice
ligu U19 skupina C pod tré- 10/2/2016 14:30
FK BREZNO
nerskou taktovkou Vladimíra
10/9/2016 14:30
TJ Tatran Čierny Balog (A)
Koštiaľa. Prvý zápas odohrajú
10/16/2016 14:00
FK BREZNO
už 20. augusta na svojom domácom futbalovom ihrisku na 10/23/2016 14:00 TJ Slovan Michalová
Brezenskej ulici proti mužstvu 10/30/2016 14:00 FK BREZNO

obliekla, odela

vodca Hunov

poskočenie

bývalý (skr.)

patriaci
šarhovia

pomoc (hov.)

dvojmocný
alkohol
pichá, kole

zobrala

FK BREZNO
TJ Partizán Dolná Lehota
FK BREZNO
FK - 34 Brusno - Ondrej
FK BREZNO
TJ Partizán Osrblie

administrator
(skr.)

T5

On-Line Service

vyhynutý
kočovník

krásny dom
obedová
ponuka

zvinutý predmet
mužské meno

lano so slučkou

na to miesto
darovalo

rozomieľaj,
roztĺkaj
kozmická loď

láska (tal.)
dodávam lesk

pooral
doľava (maď.)

Eduard (dom.)
temnota

bodky
sladkovodná
ryba

existuj

FK Sokol Braväcovo
OFK Slovan Valaská

slovenské
mesto
číra tekutina

kúzlo
podarúnky

T1

orgány zraku

FK BREZNO
ŠK Poniky (A)

zápal príušníc
Miroslav (dom.)

deviantovi

daj do vnútra

OFK Slovenská Ľupča
FK BREZNO

cudzie ženské
meno (Adéla)
drobné motýle

voltampér
(skr.)

opica z pralesa

starší pretekár
F1

FK BREZNO
FK BREZNO

hrubý povraz

T2

značka aviváže

Pomôcky:
BALRA,
ASBA

citoslovce
povzdychu

etiópske sídlo
Enviro. and
Natur. Resource
Office

značka kvalitnej
múky

časť pretekov

tréneri a funkcionári pracovať, hrať a odovzdať všetko pre
tento klub. Verím, že stojíme
na prahu úspešných futbalových dejín v našom meste. Celé
vedenie FK je zložené zo známych futbalových Brezňanov,
ktorých môžem hrdo pomenovať “srdciari“. Verím, že náš
entuziazmus podnieti k pro aktivite všetkých ostatných. Prvý
rok bude nesmierne náročný,
pretože sme si stanovili len najvyššie ciele a ostatné futbalové
kluby nám nič nedarujú a už
dnes „zbroja“ proti nám. Práve
preto budeme potrebovať silnú
divácku podporu.“
Už túto nedeľu sa fanúšikovia môžu tešiť na futbalový
turnaj na Mestskom futbalovom štadióne v Brezne, kde sa
predstavia mužstvá FK Brezno,
Partizán Čierny Balog, Tatran
Čierny Balog a Sokol Braväcovo.
(eš)

poranenie
jednotka dĺžky

nehoda,
nepríjemnosť
daruje

sicílska sopka
predmety

dekagram
(hov.)
stena

Vys. škola múz.
umení
dôveruj

liečivé horčiny
ovocná záhrada

časť textu
vysoká pec

model Fiatu

určí, zadá

ultra violet
Univerzita
Komenského

vlastníte
predložka

plošná miera

T3

T4

cvičná skladba

melón

značka hodiniek

pracuj s pluhom

lovec rakov

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 22. júla 2016.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Annu Sámelovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

varenie
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Atlétky Dunajská a Luptáková
víťazne v Dubnici nad Váhom
Začiatkom júla sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo 2.
kolo Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu
súťaží družstiev v kategórii
staršieho žiactva.
Medzi žiačkami obsadili pretekárky AK Mostáreň
MŠK Brezno 3. miesto, chlapci
skončili na 6. mieste z 13 prihlásených družstiev. Medailové umiestnenia pretekárov

Športové aktivity na námestí.

Brezna: 1. Dunajská Viktória
1500 m 5:43,12 min; 1. Luptáková Veronika 300 m pr. 53,03
s, 2. 100 m pr. 17,68 s, 3. diaľka
456 cm; 2. Kučeráková Radka
1500 m 6:02,46 min; 2. Forster
Viktória 150 m 20,63 s, 3. 60 m
8,71 s; 3. Ambrozová Sára 300
m pr. 59,10 s; 3. Lupták Martin
800 m 2:32,39 min; 1. štafeta
žiačky 4 x 300 m 3:20,68 min
(Čunderlíková, Dunajská,
Forster, Kučeráková). (mč)

FOTO: MSÚ

Interaktívne dni v Brezne

Na začiatku prázdnin deti na námestí zmysluplne trávili voľný čas
Už od prvých prázdninových dní bolo na námestí v
Brezne veselo. Občianske
združenie Svarupa v spolupráci s mestom pripravilo pre deti bohatý program, v ktorom
nechýbala hudba, tanec, šport
či výtvarná tvorba.
Občania mesta zažili novinku, ktorou bola pestrá škála
podujatí.

Deti zmysluplne trávili
voľný čas

V prvý júlový týždeň to od
pondelka do piatka na breznianskom námestí žilo. Občianske
združenie Svarupa v Brezne v
spolupráci s mestom pripravilo
pre deti interaktívny program,
počas ktorého si prišli všetci na
svoje. Ako informovala hlavná
organizátorka Katarína Kováčiková Šperková, občianske
združenie má s usporiadaním
rôznych podujatí pre najmenších skúsenosti a tentoraz chcelo potešiť aj deti z Brezna. „Som
nesmierne rada, keď trávia čas
zmysluplne a viem, že ony sú
za to vďačné. Napriek tomu, že
som rodená Kežmarčanka, milujem Brezno a chcem pre jeho
rozvoj a budúcnosť detí niečo

prínosné urobiť. Veď aj moje B s akrobatickými prvkami, kde ulici s hudobným „podmazom“
deti tu vyrastajú,“ prezradila efektívnosť ustupuje efektnosti. jedného zo sprejerov DJ Mercy
Katka.
z Bratislavy. „Tento vzácny hosť
nám zabezpečoval kompletné
Tancu priúčal umelecký
ozvučenie posledného intePrvý deň odštartovali
vedúci SĽUKu Stanislav
raktívneho dňa s názvom Hip
športovými aktivitami
Marišler
Program pod každodennou
Po sviatočnej cyrilo-metod- – Hop žije aj v Brezne. Okrem
moderátorskou taktovkou Ma- skej prestávke program na ná- Školičky hip-hopu pre nás výreka Poliaka občianske zdru- mestí pokračoval folklórnym stižne ozvučil aj floorballový
ženie vybralo podľa toho, o čo dňom. „Okrem vystúpení sa deti a streetballový turnaj a vo vejavia deti najväčší záujem. Roz- mohli znovu aktívne zapájať do černých hodinách urobil hipdelený bol do dvoch blokov, do- činností v Školičke tanca, Spe- -hop party na námestí,“ dodala
poludňajší sa konal od 10.00 do vavej školičke či do hry Jukebox. Katka.
13.00 a po poludňajšej „sieste“ Popoludní sme okrem folkovej
od 16.00 do 19.00. „Čoby v ňom módnej prehliadky mali opäť V prípade záujmu
nemalo chýbať sme tiež prero- atraktívneho hosťa - Stana Ma- podujatie zopakujú aj o rok
kovali s mládežníckym parla- rišlera, Brezňana, ktorý je umeTýždeň interaktívnych dní v
mentom mesta, ako aj s vlastný- leckým vedúcim SĽUKu a spolu Brezne je za nami. A ako túto
mi deťmi,“ dodala s úsmevom s Vandou Krištofovou realizova- novinku v meste hodnotí hlavpani Katka.
li tzv. Školu tanca aj pre dospe- ná organizátorka? „Potešila nás
Interaktívne dni otvoril pri- lých. Deň sme ukončili koncer- účasť, každý deň sa aktívne zúmátor Tomáš Abel spolu s hlav- tom na folklórnu nôtu s kapelou častnilo okolo 250 detí a mnoho
nou organizátorkou a odštarto- Katka & Kamaráti.“
dospelých. Ak mesto vyhodnotí
vali ich športovými aktivitami,
Štvrtok bol oddychovejší, podujatie ako prínosné, určite v
ktoré je možné robiť na ulici venovaný pouličnej výtvarnej budúcnosti radi znova podobné
alebo v mestskom parku. Zum- tvorbe. „Deti si mohli na sied- zorganizujeme. Ďakujem mesba, gymnastika či joga s inštruk- mich stanovištiach vyrábať tu, ktoré na tento program vytormi OZ bola parádnym lákad- magnetky, origami, náramky hradilo určitý rozpočet, ako aj
lom na rozhýbanie sa nielen pre a každé tak mohlo odísť s ne- zabezpečovalo technickú časť,
najmenších, ale aj ich rodičov. jakým svojím výtvorom na pa- dovoz náčinia, časť ozvučenia,
Prišli aj hostia z Banskej Bystri- miatku. Zaujímavým hosťom stánky a stoličky. Za poskytnuce, akrobatická skupina Slovak bol Ľuboš Pohančaník, ktorý tie financií patrí moje poďakoFreerun Family, ktorá ponúkla je autorom nového loga mesta vanie aj sponzorom,“ uzavrela
exhibíciu a workshop o spôso- Brezna,“ povedala Katka. Ve- Katarína Kováčiková Šperková.
be presunu z bodu A do bodu čer zavŕšili s grafity na Školskej
(md)

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
V ARÉNE BREZNO

Florbal.

FOTO: MSÚ

Školička tanca.

FOTO: MSÚ

16.7. sobota 13.30 - 15.15 hod.
17.7 nedeľa 12.30 - 14.15 hod.
18.7 pondelok 12.15 - 13.45 hod.
19.7 utorok 12.15 - 13.45 hod.
20.7 streda 12.15 - 13.45 hod.

21.7 štvrtok 12.15 - 13.45 hod.
22.7 piatok 14.00 - 15.30 hod.
23.7. sobota 14.00 - 15.45 hod.
a 17.00 - 18.45 hod.
24.7 nedeľa 14.00 - 15.30 hod.
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