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AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ INFORMUJÚ
UŽ AJ NÁLEPKY NA KONTAJNEROCH
Technické služby Brezno v spolupráci s miestnym gymnáziom sa rozhodli uľahčiť obyvateľom mesta dilemu zvanú triedenie odpadu. Navrhli a vyrobili jednoduché nálepky
s inštrukciami, ktoré postupne umiestňujú na všetky kontajnery v meste.
Zmyslom projektu je uľahčiť
občanom rozhodovanie, ktorý
odpad patrí na separáciu a ktorý je bežným komunálnym odpadom.
Správne triedenie
šetrí peniaze
Dlhodobým a spoločným
záujmom mesta je krajšie
a ekologickejšie Brezno. Najnovšie k tomu majú dopomôcť
aj nové informačné fólie s návodom, ako správne separovať
odpad, ktorými samospráva
postupne označuje všetky
1100-litorvé nádoby na zber
komunálneho, ale aj separovaného odpadu v správe Technických služieb Brezno.
„Zmyslom projektu je uľahčiť občanom rozhodovanie,
ktorý odpad patrí na separáciu
a ktorý je bežným komunálnym odpadom. Ak je odpad
správne vyseparovaný, mesto

šetrí nemalé finančné prostriedky a čo je veľmi dôležité,
správame sa ekologicky,“ povedal riaditeľ TS Ján Lukáč.
Spolupráca s gymnáziom
Techničiari s lepením informačných nálepiek začali
už počas druhej polovice júna
a plánujú v tom pokračovať
podľa voľných kapacít až do
jesene. Okrem nich sa do tejto verejno-prospešnej aktivity
zapojil aj poslanec mestského
zastupiteľstva Daniel Struhár spolu s učiteľmi a žiakmi
z Gymnázia Jána Chalupku
v Brezne. „Pri rozhovoroch
s pánom Lukáčom sa nám
vnukla myšlienka, že by bolo fajn do tejto akcie zapojiť v
rámci environmentálnej výchovy aj našich žiakov. Okrem
informácií, aký odpad kam
patrí, ktoré si určite pri lepení
informačných nálepiek neraz

prečítali, sme spravili dobrú
vec aj pre mesto a zažili netradičnú hodinu. Budem rád, keď
sa spolu s našou školou budeme môcť podieľať aj na ďalších
aktivitách prospešných pre
mesto,“ uviedol Struhár.
Grafický návrh, rovnako ako obsahovú časť materiálov, riešili technické služby
svojpomocne, tlač a orezanie
ich pritom vyšlo na niečo cez
300 eur. „Životnosť fólií je štyri roky, skôr sa ale poškodia
mechanicky pri manipulácií
s odpadom. Táto investícia sa
vráti už pri správnom vyseparovaní 10 ton odpadu. Pre
predstavu sa z mesta za rok
2015 na skládku vyviezlo približne 5500 ton,“ dodal Ján
Lukáč.

zdravom a čistom životnom
prostredí svojich obyvateľov,
svedčí aj skutočnosť, že na ostatnom rokovaní mestského
zastupiteľstva poslanci schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s maximálne 5% spoluúčasťou
na realizáciu projektu Zber a
zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a drobného
stavebného odpadu.
V prípade úspešnej žiadosti
bude môcť mesto zakúpiť novú užitočnú techniku, ktorá
bude zahŕňať traktor, traktorový príves, štiepkovač drevnej
hmoty, miešací voz s hydraulickou rukou, ramenový nosič
kontajnerov, zberové vozidlo
s rotačným lisovaním na zvoz
biologicky rozložiteľných odpadov, ale aj cestnú mostovú
váhu, nakladač a drvič stavebSnahou je skvalitniť
ného odpadu.
nakladanie s odpadmi
(eš)
O tom, že mestu záleží na
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Mestská polícia Brezno
upozorňuje na medvede
Hubárska sezóna je už
v plnom prúde, mestská polícia preto vyzýva všetkých
hubárov a ľudí pohybujúcich
sa v lesoch v okolí Brezna,
aby si dávali pozor z dôvodu
zvýšeného výskytu medveďa

hnedého hlavne v lokalitách
Kozlovo, Koreňová, Kabátová, Hlboká a Rúry. Akýkoľvek výskyt tejto šelmy treba
ihneď nahlásiť na stálu službu
MsP Brezno na tel. č. 159.
(jf)

Mesto akýkoľvek pokus o výstavbu nelegálnych príbytkov zruší ešte na jeho začiatku.
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Hugánske trhy pokračujú
Už po druhýkrát sa v rámci
Hugánskych trhov na severnej strane námestia naplnia
predajné stánky ľudovo-umeleckými a remeselníckymi výrobkami. Ambíciou
mesta je, aby tomu bolo tak
počas celého tohtoročného
leta a preto tu remeselníci
vždy vo štvrtok a v piatok

každý párny týždeň v mesiaci
ponúkajú obyvateľom a návštevníkom Brezna 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.
(eš)

Brezno zintenzívnilo boj
proti čiernym stavbám
Vedenie samosprávy sa
k problému s čiernymi stavbami postavilo čelom. Akýkoľvek pokus o výstavbu nelegálnych príbytkov zruší ešte
na jeho začiatku.
Čierne stavby sú neslávnou
súčasťou Brezna už niekoľko
rokov, pričom charakter mestskej zástavby špatia najmä
v okrajových častiach mesta.
V prípade čiernych resp. nelegálnych stavieb sa spravidla

jedná o budovy postavené bez
stavebného povolenia a neraz
zároveň na pozemkoch, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke
právo alebo iné právo užívania.
Laická verejnosť ich môže vnímať aj ako tzv. prílepky k existujúcim stavbám.
Vedenie samosprávy sa
k problému s čiernymi stavbami postavilo čelom a voči tým,
ktorí nesplnia zákonné náležitosti, rázne zakročí. Ako informoval primátor Tomáš Abel,

aj v mesiaci júl mestská polícia
zaznamenala pokus o čiernu
stavbu na pozemku mesta. „Ihneď sme konali a chcem uistiť
Brezňanov, že takéto pokusy
budú v meste končiť ich likvidáciou. Techniku a ľudí máme pripravených na 24 hodín
sedem dní v týždni,“ uviedol
primátor.
Mesto robí pravidelný monitoring vzniku čiernych stavieb
a v prípade pokusov výstavby
akýchsi príbytkov ihneď koná.
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„Aj napriek nepružnému
stavebnému zákonu sme ešte
minulý rok začali desiatky konaní proti čiernym stavbám,
ktoré buď budú odstránené alebo musia byť dodatočne riadne
legalizované,“ uzavrel Tomáš
Abel.
Primátor zároveň vyzýva
občanov, aby o nelegálnych
stavbách ihneď informovali
mestskú políciu na čísle 159
alebo stavebný úrad mestského
úradu.
(md)

Odovzdali výťažok z charitatívnej zbierky
Jarný beh pre radosť nielen
tešil, ale aj pomáhal. Mesto
v rámci neho vyhlásilo zbierku, ktorej výťažok poputuje
na liečbu bývalého futbalistu
Lukáša Amricha.

Hugánske trhy nájdete na námestí každý druhý týždeň.
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Pomôcť človeku v núdzi
bolo hlavnou myšlienkou iniciatívy mesta vyhlásiť charitatívnu zbierku počas májového
Jarného behu ulicami Brezna.
Niekdajší brezniansky športovec Lukáš Amrich zostal po
ťažkej autonehode v bdelej
kóme a keďže jeho najbližší

nemajú dostatok finančných
prostriedkov na to, aby Lukáš
mohol kedykoľvek podstúpiť
finančne náročnú liečbu v špecializovanom liečebnom zariadení, mesto sa ho rozhodlo
aj takouto formou podporiť.
Počas športového podujatia sa
podarilo vyzbierať takmer 250
eur, ktoré Lukášovi formou
symbolického šeku odovzdal
primátor Brezna Tomáš Abel
spolu s Jankou Lemberkovou
z odboru starostlivosti o obyvateľa.
(eš)

Verejnosť prispela na liečbu Lukáša sumou 250 eur.
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Záver prázdnin, aký tu ešte nebol

Mesto chystá stredoveké Bomburove dni
Vrátiť sa v čase o niekoľko
storočí sa nedá len tak. Záver
tohtoročných prázdnin však
bude iný. Do centra mesta zavíta pravý stredovek.
Breznianske kultúrne leto
je v plnom prúde, no organizátori už teraz pripravujú jeho
originálne vyvrcholenie v podobe stredovekých Bomburových dní.

Za všetkým hľadaj
Berezun

Berezun. Podľa najstarších
zachovaných záznamov z 13.
storočia ide o historický názov
Brezna ako hranice poľovného
revíru. Rovnomenné pomenovanie pre svoju skupinu si pred

sedemnástimi rokmi zvolili
aj miestni nadšenci, ktorým učarovali dejiny,
šermiarske a bojové techniky, ale aj
stredoveké kulinárske umenie
či móda.
Práve skupina
historického
šermu Berezun stojí za
my š l i e n kou
usporiadať v
Brezne podujatie venované popularizovaniu čias
dávno minulých. Vlani to skúšali v komornejšom
prostredí, tentoraz sa však so

súhlasom a podporou kráľovského mesta rozhodli na dva
dni utáboriť na severnej strane breznianskeho námestia,
aby verejnosti ponúkli
všetko, čo k stredoveku
patrí.

Bomburove
dni ako záver
prázdnin

Organizátori sa dvojdňové
podujatie, ktoré
má byť akýmsi
slávnostným ukončením Breznianskeho
kultúrneho
leta, rozhodli pomenovať podľa rytiera Bomburu.
Legenda o ňom hovorí ako

s erbovou postavou mečom
ozbrojeného fúzatého rytiera
v prilbe, stojaceho nad mestským znakom.
Na pripravovaných Bomburových dňoch budú dávne doby sprítomňovať práve
chrabrí rytieri, ale aj spanilé
dámy, ostrozrakí lukostrelci,
šermiari, sokoliari, pôvabné
brušné tanečnice či stredovekí hudobníci a herci. Nebudú
chýbať ani ochutnávky dobových jedál, remeselný jarmok,
šachový turnaj, ohňová šou či
pravý stredoveký tábor. Všetko to v centre Brezna vypukne
Skupina historického šermu Berezun počas Dní mesta.
FOTO: MSÚ
v posledné prázdninové dni 2.
o breznianskom hrdinovi, kto- a svojím víťazstvom zachrá- a 3. septembra a vy pri tom nerý sa nebojácne prihlásil do nil mesto pred zničením. Sta- môžete chýbať.
súboja s tureckým vojakom rí Brezňania ho stotožňovali
(eš)
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Kosenie v meste sa
stalo samozrejmosťou

V tomto roku technické
služby kosili v meste trikrát,
niekde až sedemkrát. V posledných mesiacoch sa venovali aj vyrovnávaniu terénu, a
tak dosiahli, že sa dostanú na
miesta nielen s vyžínačom, ale
aj bubnovou či traktorovou
kosačkou.

naraz pokosené v rovnakej
výške. „Prosím obyvateľov o
zhovievavosť, robíme čo je v
našich silách a kosíme šesť dní
v týždni. Ak nás bude „počúvať“ technika, do konca roka
chceme v celom meste pokosiť
päť až šesťkrát, vlani sme tak
urobili trikrát.“

Starostlivosť o zeleň v meste sa znásobuje, čo isto neujde
nielen očiam Brezňanov, ale aj
návštevníkov z blízka či z ďaleka.

Na mestských pozemkoch zeleň nevysádzajte

Intenzívnejšie sa kosí
v hlavných ťahoch mesta

Zvýšenú pozornosť venujú
technické služby koseniu verejných priestranstiev, s čím
začali už 15. apríla. Ako povedal riaditeľ technických služieb
Ján Lukáč, v minulosti sa kosilo
asi dvakrát, čo bolo nedostatočné. V tomto roku už kosili
celé mesto trikrát, niektoré
časti šesť až sedemkrát. „Intenzívnejšie sa venujeme hlavným
ťahom v meste, uliciam - Švermova, ČSA, Rázusova, Cesta
osloboditeľov, námestiu, hracím plochám či detským ihriskám. V posledných dňoch sme
kosili v Bujakove a Halnoch,
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V tejto sezóne sa v celom meste kosilo už trikrát.

postupne sme sa presunuli na
Mazorníkovo, futbalový štadión a cintoríny,“ uviedol šéf
techničiarov. Na kosenie používajú traktorové a bubnové
kosačky a vyžínače. „Momentálne obstarávame dve traktorové kosačky, ktoré majú široký
záber, veľké zberné koše a výškové vyklápanie pokosenej trávy. S novou technikou budeme
vedieť lepšie zvládať hlavne jarné obdobie, kedy je teplo a veľa zrážok, čo spôsobuje veľmi
rýchly rast trávy.“
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Novozavedený systém
pozornosti občanov isto
neunikol

Brezňania s technickými
službami spolupracujú a istotne si všimli aj novozavedený
systém v meste. „Občas sa stane, že nás upozornia na vysokú trávu v ich okolí. Tento rok
je toho ale už málo, minulý rok
to bolo určite častejšie,“ tvrdí Ján Lukáč. Podľa jeho slov,
trávnaté plochy v meste majú
viac ako 800 000 m2, preto
nie je možné, aby bolo všetko

Pre rýchlejšie kosenie trávnatých plôch technické služby
v posledných troch mesiacoch intenzívne pracovali aj
na vyrovnávaní terénu. Na
miestach, kde sa predtým dalo
kosiť len vyžínačom, už vedia
kosiť aj bubnovou alebo traktorovou kosačkou. „Námestie
sme chemicky ošetrili pred
burinou - dvojklíčnolistovými
rastlinami, pohnojili a dosiali
trávové osivo. Systematicky
vyklčujeme náletové dreviny
z kosných plôch, aby nám nezavadzali pri kosení. Chcel by
som opätovne požiadať občanov Brezna, aby na mestských
pozemkoch svojvoľne nevysádzali akúkoľvek zeleň, zamestnanci technických služieb majú nariadenie ju odstraňovať.“
(md)

AKO VYBAVIŤ?

Obchodná verejná súťaž
 obchodná verejná súťaž
(OVS) je súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpno-predajnej alebo nájomnej
zmluvy
 zapojiť sa do nej môže
ktokoľvek, kto splní súťažné
podmienky
 ak sa súťaží o majetok mesta, podmienky OVS
schvaľuje mestské zastupiteľstvo
 mesto uverejní podmienky a kritéria súťaže v písomnej
forme minimálne na 15 dní
pred uzávierkou na podávanie
návrhov na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke

jeho organizáciám
 ak sa do súťaže zapojí
podnikateľ alebo firma, musí
k ponuke priložiť aj aktuálny
výpis (príp. overenú kópiu)
zo živnostenského alebo obchodného registra, ktorý nie
je starší ako 3 mesiace
 návrh treba zaslať poštou alebo kuriérom na adresu Mesto Brezno - Mestský
úrad Brezno, odbor služieb
občanom a vnútornej správy,
Námestie gen. M. R. Štefánika
1, 977 01 Brezno s presným
označením odosielateľa, alebo návrh doručiť osobne do
podateľne Mestského úradu v
Brezne

 záujemca musí predložiť svoju ponuku písomne a
to na riadne vyplnenom tlačive, ktoré nájde na stránke
www.brezno.sk, v sekcii Pre
investorov – Ponuka majetku
mesta, alebo si ho osobne prevezme v úradných hodinách v
kancelárii č. 25 na Mestskom
úrade v Brezne

 ponuky doručené po termíne nie sú akceptované, rozhodujúci je dátum doručenia,
nie dátum poštovej pečiatky

 k súťažnému návrhu priloží čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu ani

 aktuálne ponuky nájdete
na www.pozemkybrezno.sk
(eš)

 súťažná komisia vyhodnotí návrhy najneskôr do 5
pracovných dní od uplynutia
lehoty určenej na ich podávanie

Bližšie informácie: Michal Vetrák, tel.: 048/6306 262,
e-mail: michal.vetrak@brezno.sk

Termín odovzdania prvej etapy výstavby
obchvatu mesta sa posunul na máj 2017
Prvá etapa obchvatu, ktorá bude začínať na začiatku
mesta a končiť kruhovou križovatkou pri odbočke na cestu
smerom na Čierny Balog, mala uzrieť svetlo sveta už v auguste. Pre nepredpokladané
zmeny ju však stavebná spoločnosť odovzdá do užívania
v máji 2017.
Začiatok užívania prvej
etapy obchvatu mesta s dĺžkou 2,54 kilometra sa posunie
o niekoľko mesiacov. Ako informovala Lenka Salvianyová zo Slovenskej správy ciest,
stavba podľa Zmluvy o diele
mala byť ukončená v auguste 2016, no pre zmenu technického riešenia zárubných
múrov na Mostárenskej ulici,
križovatke Mazorníkovo a ceste II/529, bol aktualizovaný
harmonogram, podľa ktorého sa realizujú stavebné práce
s predpokladaným ukončením
stavby o rok v máji. „Po od-

Termín ukončenia výstavby obchvatu sa posúva o 290 dní.

kope svahov na spomínaných
miestach bolo nutné prerušiť
práce a zrealizovať podrobný inžiniersko-geologický
prieskum z dôvodu odlišných
vlastností zemín a hornín
uvažovaným v projektovej dokumentácii (PD). Na základe
výsledkov podrobného inžiniersko-geologického prieskumu (IGP) projektant navrhol
zmenu technického riešenia

FOTO: MSÚ

zárubných múrov. Prerušenie
prác, realizácia IGP a následné vypracovanie zmeny PD
má vplyv na zmenu termínu
ukončenia stavby o 290 dní,“
informovala Lenka Salvianyová. Podľa jej slov, obmedzenia
pre vodičov platia na začiatku
stavby na štátnej ceste I/66 a na
jej konci na Mostárenskej ulici,
štátnej ceste II/529.
(md)

Seniori by si mali dať pozor na podvodníkov
V súvislosti s výskytom
prípadov podvodov a inou
trestnou činnosťou páchanou
najmä na senioroch sa polícia
v Brezne opätovne obracia na
starších občanov s dôležitým
upozornením.
Seniori by nikdy nemali dávať
peniaze osobe, ktorú nepoznajú,
a to ani vtedy, keď tvrdí, že ju za
nimi posiela ich príbuzný alebo
známy. Ak zatelefonuje osoba,
ktorá sa predstaví ako vnuk,

syn, prípadne iný príbuzný
alebo známy, vždy si treba najskôr overiť, či sa skutočne jedná
o spomínanú osobu - stačí sa
skontaktovať so svojimi príbuznými. V prípade podozrenia, že
by mohlo ísť o podvodníka, bezodkladne treba zavolať na políciu na číslo 158 a to aj vtedy, ak
ste sa už stali obeťou podvodu.
Rovnako treba postupovať
aj vtedy, keď k vám príde osoba, ktorá sa predstaví ako pracovník istej spoločnosti (napr.

zdravotnej poisťovne) s výhodnou ponukou, zľavou na lieky či
zdravotnícke pomôcky. Polícia
odporúča seniorom nevpúšťať
tieto osoby dnu a nereagovať na
výhodné ponuky, zľavy a darčeky. V prvom rade si treba uvedomiť, že pracovníci zdravotných poisťovní nenavštevujú
osobne seniorov v ich príbytkoch za účelom uplatnenia zliav
na zdravotnícke pomôcky, lieky
alebo odovzdania rôznych vecí.
(sp)
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Prečo mám rád Brezno

Mám rád Brezno? Najprv
som si položil túto otázku,
lebo doteraz som nad tým vôbec nerozmýšľal. A odpoveď
pre mňa bola ÁNO. Mám rád
svoje mesto. Prežil som tu celý život a to mám už 65 rokov.
Som rodákom nášho mesta a
väčšina zážitkov môjho života sa spája s Breznom. Prešiel
som stovky rôznych miest na
Slovensku aj v zahraničí a vždy
som sa tešil na návrat domov,
do Brezna a nikdy som vážne
neuvažoval nad možnosťou
zostať natrvalo niekde inde. Aj keď som tu zažil veľmi
smutné chvíle a zlé situácie,
spomínam len na to pekné. Či
už to boli nádherné časy študentské, tak aj mládenecké. Tu
som si našiel prvé lásky, priateľov (aj nepriateľov), tu som
si založil rodinu a tu aj žijem.
V Brezne som pracoval viac

ako 40 rokov, v Brezne som
hrával futbal, v Brezne som
bol poslancom MsZ, v Brezne
hrávam divadlo už 55 rokov
a v Brezne žije moja rodina,
moji najbližší, moji priatelia,
ktorých mám rád. Toto sú tie
dôvody, pre ktoré bola moja
odpoveď ÁNO. A prečo mám
rád Brezno? Ja viem prečo.
Gabriel Obernauer
predseda Divadelného
súboru Jána Chalupku

V rámci Breznianskeho kultúrneho leta sa
predstaví svetoznáme fínske trio Värttinä
Iba málokto urobil pre popularizáciu fínskej hudobnej
scény toľko, ako skupina Värttinä a pre mnohých je možno
„Vreteno“ dodnes jedinou fínskou kapelou (ak nerátame tie
metalové), ktorú poznajú.
Värttinä vznikla v roku 1983
v dedine Rääkkylä v juhovýchodnej časti Fínska. Skupinu
založili sestry Mari a Sari Kaasinen a spočiatku to bol pätnásťčlenný dievčenský spevácky zbor. Zostava sa však viackrát menila, až sa ustálila na
ženskom triu a sprievodných
hudobníkoch. Za viac ako tridsať rokov hudobnej kariéry

Brezňan
mestské noviny
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vydala skupina Värttinä 16 albumov, získala množstvo cien,
spolupracovala pri zhudobnení
muzikálu Pán prsteňov a vystupovala na koncertoch a festivaloch po celom svete. Na Slovensku sa doteraz zastavili trikrát
– v rokoch 2004 a 2013 v Bratislave a v roku 2004 na festivale
Pohoda v Trenčíne. Tento rok si
v rámci svojej európskej šnúry
vybrali ako jednu zo zastávok
nezávislý kultúrny priestor
Bombura v Brezne, kam pozývajú svojich fanúšikov vo štvrtok 11. augusta. Ako predkapela vystúpi domáca folk-etno
formácia Margetky zo Šumiaca.
(r)

O Nedeľné divadielka
pre najmenších je veľký záujem
Breznianske kultúrne leto
je venované aj najmenším.
V nedeľu popoludní v mestskom parku pri kostole sa
môžu tešiť z divadelných
predstavení určených práve pre deti, pričom do rozprávkového sveta s nimi radi
vniknú aj ich rodičia či starí
rodičia.

Počas kultúrneho leta venovaného občanom Brezna
a okolia si na svoje opäť prichádzajú aj deti. Vždy na konci týždňa im mesto ponúka
program pod názvom Nedeľné
divadielka pre najmenších. Na
trávniku pri kostole popoludní
sa už mohli vytešiť z rôznych
predstavení, naposledy z bábkovo-činohernej rozprávky
v podaní Divadla bez opony
z Banskej Bystrice Snehulienka a sedem trpaslíkov. Ako
informovala viceprimátorka
Petra Dzurmanová, tento typ
podujatia sa stretáva s veľkým
úspechom, navštevujú ho nielen deti s rodičmi, ale aj starými rodičmi. O divadielka je
veľký záujem a stoličky sú ob-

Každú nedeľu popoludní deti vstúpia do sveta rozprávok.

sadené do posledného miesta.
V prípade, že je nepriaznivé
počasie, predstavenie sa koná
v mestskom dome kultúry.
Najbližšiu nedeľu zavíta do
Brezna Divadlo zo šuflíka zo
Žiliny s Pinokiom, po ňom august odštartuje program plný
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zaujímavých nápadov a pesničiek s názvom Klauniáda. Príde aj divadlo Clipperton z Banskej Bystrice s Princeznou so
zlatou hviezdou, Divadlo Na
doske z Prešova odohrá predstavenie o Fúzatej Snehulienke
alebo o Bublinkovom kráľov-

stve a na záver Breznianskeho kultúrneho leta divadlo
Tamariky z Banskej Bystrice
ponúkne rozprávku Princezná
a drak. Program je uverejnený
na úradnej tabuli, ako aj webovej stránke mesta.
(md)

Až z Francúzska si prišli uctiť pamiatku generála Štefánika
Predseda Československých dobrovoľníkov vo
Francúzsku Pavel Lesak splnil úlohu, ktorú si predsavzal. Spolu s rodinou a priateľmi pricestoval do Brezna,
aby vzdal hold velikánovi
našich dejín.
Počas uplynulých dní navštívila metropolu Horehronia
skupinka Francúzov, ktorých
rodinné a priateľské vzťahy
siahajú do bývalého Československa. Nebolo by na tom nič
zvláštne, keby Pavel Lesak a Daniel Compagnon so svojimi
príbuznými neprišli do Brezna,
aby si uctili pamiatku generála

Milana Rastislava Štefánika.
„Tento rok som bol už desaťkrát
na rôznych vojenských pietnych aktoch a sľúbil som, že keď
prídem do Brezna, položím generálovi Štefánikovi veniec za
Československých dobrovoľníkov a Československú legionársku obec,“ uviedol Pavel Lesak.
Ako ďalej pokračoval, vo Francúzsku je približne 200 hrobov
československých legionárov
a ako predseda dobrovoľníkov
si zaumienil, že každému z nich
raz venuje kytičku. „Mali by
sme si ich vážiť a nezabúdať,
pretože ak dnes máme mier, tak
je to aj ich zásluha.“
(eš)

Francúzi si uctili pamiatku generála M. R. Štefánika
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Kultúra v Brezne športovala
Členovia komisie kultúry
spolu so združeniami, ktoré
ju v Brezne tvoria, sa stretli
na minigolfovom turnaji, aby
zabojovali o Pohár primátora.
Cieľom neformálneho stretnutia bolo lepšie sa spoznať a priniesť nové nápady.

V synagóge otvorili výstavu Rastislava Bera
Prostredníctvom svojich
fotografií prináša rodák
z Brezna originálny pohľad
na umenie stavby budov.
Aj keď autor fotografickej výstavy Architektúra, ktorú počas
uplynulého týždňa sprístupnili v priestoroch breznianskej
synagógy, nedávno dovŕšil 81
rokov, jeho harmonické a progresívne diela vedia nadchnúť
a prekvapiť nejedného súčasného diváka. Rastislav Bero sa
fotografovaniu venuje už viac
ako 40 rokov, pričom ťažiskom
jeho práce je predovšetkým vy-

sokohorská krajina, portréty zo
sveta hudby, ale aj architektúra,
ktorú študoval. Očarený čistým
tvarom a pravidelným rytmom
jednotlivých stavebných prvkov vytvára originálne obrazy
vyznačujúce sa brilantnou
technikou a emotívnym nábojom. Vďaka svojmu majstrovskému narábaniu so svetlom
pozdvihuje elementárne architektonické detaily na umelecké
diela. Jeho aktuálna výstava
teda ponúka nevšedný zážitok,
ktorý si v breznianskej synagóge môžete užiť do 12. augusta.
(eš)

Neformálne zasadanie komisie kultúry sa uskutočnilo
v druhý júlový piatok na minigolfovom ihrisku pri Hrone.
Pozvaní boli nielen jej členovia, ale aj všetci, ktorí v kultúre
a pre kultúru v Brezne niečo
robia. „Veľakrát práve na takýchto neformálnych stretnutiach vznikajú nové zaujímavé
nápady, alebo sa vyriešia mnohé problémy, ktoré pociťujú
kultúrni pracovníci. Zároveň je
to také milé poďakovanie všetkým, ktorí často nezištne robia
kultúru v našom meste,“ povedal Andrej Barančok, predseda
kultúrnej komisie a zároveň
autor myšlienky neoficiálneho
zasadnutia.

Kultúrnici z Brezna sa zišli na neformálnom stretnutí.

Okrem diskusií, v akom stave je dnes breznianska kultúra
a akým smerom sa uberá, sa
však aj súťažilo. Dvojčlenné
tímy zložené zo zástupcov občianskych združení, spolkov
a skupín bojovali o titul Top
športového kultúrnika v minigolfe. Záštitu nad podujatím

prevzal primátor mesta Tomáš Abel, takže víťaz turnaja,
ktorým sa mimochodom stala
obľúbená country skupina Vodopád, získal putovný Pohár
primátora. Za komisiu kultúry
súťažila viceprimátorka Petra Dzurmanová s predsedom
Andrejom Barančokom, ktorý
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ich spoločný výkon zhodnotil s úsmevom: „Zistili sme,
že máme čo doháňať, pretože
z deviatich družstiev sme skončili až na ôsmom mieste, takže
sa musím s pani zástupkyňou
dohodnúť, kedy začneme trénovať do budúceho ročníka.“
(eš)
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Zita Medveďová: Vďačnosť za svoju

existenciu budete vždy cítiť z mojej práce
Zrejme ich chcete zúročiť
vo vlastnej kolekcii plaviek...
V čom chcete byť iná?
- Moje plavky budú inšpirované Brazíliou a ich identita
bude odrážať extravagantnú,
sebavedomú, ale stále tak trochu romantickú ženu, ktorá sa
nebojí ukázať svoje prednosti a
má rada výstrednosť. Nie však
lacným spôsobom. Rada by som
vyvážila eleganciu s extravaganciou tak, že s mojimi plavkami
budete môcť vyjadriť svoju
osobnosť a zachováte si obdiv.
Budem používať veľa farieb s
jednoduchým strihom, aby si
prišla každá žena na svoje. Budem používať kvalitný materiál
a dám si záležať aj na tom, aby
si moje zákazníčky mohli vybrať
niekoľko plaviek, ktoré potom
budú môcť kombinovať.

Má len 26 a už žije a pracuje ako módna stylistka a modelka v
New Yorku. O tom, či je to málo, alebo veľa porozprávala sama.
Zita Medveďová z Brezna.
Kedy ste prvýkrát privoňali
k modelingu?
- Prvýkrát som sa s ním stretla v 11-tich rokoch a až do
ukončenia strednej školy som
sa mu venovala na Slovensku
a vo Viedni. Po strednej škole
som podpísala zmluvu s modelingovou agentúrou v Prahe a
následne na to som odcestovala
do Milána. Ešte mesiac predtým
som sa zúčastnila Miss Tourism
Queen International 2009. Po
týchto skúsenostiach som však
rýchlo zistila, že chcem skôr
pracovať za kamerou ako súčasť
kreatívneho tímu než ako modelka.
Prečo?
- Prišla som na to pri foteniach, počas ktorých som si
myslela, že styling a vizáž, ktorú
mi spravili, sa dali spraviť lepšie
a vždy som to v hlave chcela vyskúšať. Pózovať pred fotoaparátom ma však baví dodnes.
Z Milána ste odišli do Brazílie... Čo vás tam pritiahlo?
- Nikdy som neplánovala cestu do Brazílie. Bolo to spontánne rozhodnutie. V Miláne som
spoznala veľa Brazílčanov a
uchvátil ma ich spôsob prejavu. Hlavne ich štýl obliekania,
ich tetovania a zdravý spôsob
života. Neovládala som síce
jazyk, ale nebála som sa ho naučiť. Moja mama hovorí, že si
vždy vyberám tú najťažšiu cestu.
Možno má pravdu. Ja nad tým
takto nepremýšľam. Tvorím si
svoj život sama a svoju prácu
beriem vážne. Takto si budujem
svoju identitu nielen ako človek,

ale aj ako stylistka. Niektorí stylisti kopírujú, niektorí tvoria z
vlastnej skúsenosti. A ja som sa
rozhodla tvoriť.
Ako sa vám v Južnej Amerike darilo?
- V Sao Paule som okrem ostatných ľudí, ktorých som spoznala v Miláne, poznala aj Mateusa Verdelha. Bol to práve on,
kto mi dohodil fotenie pre značku, ktorej bol vtedy sám tvárou.
Vďaka nemu som krátko po príchode do Sao Paula fotila a stala
som sa tvárou kolekcie jar/leto
2013, čo mi tu neskôr výrazne
pomohlo s prácou. Bol to úplný
sen a ja som sa nevedela nabažiť
brazílskeho štýlu od všetkých
tých ľudí, ktorí ma obklopili.
Naučila som sa tu vážiť si život.
Nielen ten svoj, ale naučila som
sa tu byť vďačná za všetko živé
a uvedomila som si, že vlastnou
negativitou ničím tú dobrú, ktorá je okolo. Takéto prepojenie s
prírodou, pochopenie fungovania energie a vďačnosť za svoju
existenciu budete určite vždy
cítiť z mojej práce.

Zita a Mateus Verdelho.

mich krajinách. Mala som tú
možnosť navrhovať fotenia pre
známe športové značky, robiť
im styling a podieľať sa na ich
kreatívnom vedení s mojimi kolegami. Neskôr som začala robiť
produkciu a styling Marošovi
Baranovi, s ktorým sme v Prahe
urobili veľký rozruch okolo jeho
úprimnej a hlbokej tvorby. Toto
obdobie bolo pre mňa magické
a vždy vďaka nemu budem na
Prahu rada spomínať.

Ste modelka, fotíte, stylujete... Čo považujete za svoj
najväčší úspech?
- Za jeden zo svojich najväčších úspechov doteraz považujem prácu pre Vice CS, kde
som rok pracovala ako módna
editorka. Táto skúsenosť mi
priniesla veľa zaujímavých ľudí
do života a mohla som tu proVlani ste sa však opäť rozdukovať vlastné fotenia. Mojím hodli vrátiť do Brazílie. Prenajúspešnejším bol Lemona- čo?
de Blues, ktorý sa publikoval
- Kamarátke som pomohla
aj na Vice UK a v ďalších sied- rozbehnúť značku plaviek. Nau-
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čila som sa s ňou vyrábať brazílske bikiny a tento rok si chcem
svoje skúsenosti ešte prehĺbiť na
FIT škole v New Yorku, kde som
už absolvovala iné módne kurzy.

Ako vidíte svoju budúcnosť? Je spojená s úspechom
vo Veľkom jablku?
- V New Yorku postupne dotváram svoju identitu ako stylistka. V budúcnosti sa chcem
hlavne venovať ikonickej fotke,
portrétom umelcov a celebrít,
editoriálom a nájsť si pár hudobníkov, ktorým by som pomohla vyjadriť ich imidž.
(eš)

ZITA MEDVEĎOVÁ
módna stylistka a modelka
•
•
•
•
•
•
•
•

na pokračovanie

Múdra víla Ruženka

(pokračovanie z minulého čísla)

Za ten čas, čo Kubo tancoval
s Ruženkou, štyria drevorubači
trielili odušu z lesa, až sa celí zadychčaní stretli v dedine pri hostinci. Dlho tam čakali na Kuba,
ale keď nechodil, najmladší Zolo
hovorí:
„Mne sa toto nepáči. Mali by
sme ísť Kuba hľadať! Čo ak sa mu
niečo stalo?“

narodila sa 7. septembra 1989 v Brezne
od 11 rokov sa venuje modelingu
po ukončení bilingválneho gymnázia pôsobila v Miláne
v Sao Paole sa stala tvárou kolekcie jar/leto 2013 známej
brazílskej značky
rok pracovala ako módna editorka pre Vice CS
počas posledného fashion weeku v New Yorku asistovala
so stylingom Site Abellan
plánuje založiť vlastnú značku plaviek
žije a tvorí v New Yorku

„Netáraj, čo by sa mu malo
stať?“ osopí sa naňho Ďuro.
„Pôjdeme ho hľadať ráno, lebo
za tmy by sme ho určite nenašli,“
navrhol Ján.
Na druhý deň ráno, len čo sa
rozbrieždilo, štyria drevorubači mieria znovu do lesa, odkiaľ
v noci prišli.
„Už by sme mali byť na mieste, kde sme včera Kuba nechali,“
vraví Ján.
„Tu nevidieť nikoho,“ odpovie
Ďuro.
„Čo ste slepí? Aha, leží pri
tamtom strome!“ ukazuje Vilo
prstom.
„Nič mu nie je, len spí,“ oznamuje Ďuro, keď príde bližšie ku
Kubovi.
„Ale prečo je bosý? Kde má

čižmy?“ pýta sa začudovane Ján.
„Aha, tam sú zavesené!“ zvolá
Vilo a ponáhľa sa ich zvesiť z konára mohutného stromu.
„Pozrite, podošvy sú úplne
zodraté. Určite v nich celú
noc tancoval. Čo som vám
hovoril, víly existujú, a
nechceli ste mi veriť!“ lamentuje Zolo.
„Aspoň netáraj a zobuď
Kuba, určite nám všetko
rozpovie,“ hovorí Ján.
„A toto je čo?“ ukazuje
Zolo na udupaný kruh v
tráve. „Kubo, vstávaj, už je
ráno!“ budí ho.
Unavený a ubolený Kubo sa
iba pomaly prebúdza. „Už je ráno?“ nechápavo sa pýta kamarátov.

Sita Abellan v stylingu Zity Medveďovej.

„Pravdaže. A teraz nám rozpovedz, čo si robil v noci, keď
sme ťa našli spať bosého a s deravými čižmami?“ vypytuje sa
ho Ján.
„Tancoval som s prekrásnou vílou a viac si
nepamätám...“ zašomre Kubo a nechápavo si
prezerá deravé, od tanca zodraté čižmy.
„Pozrite, aj naše stratené batohy sú tu!“
ukazuje Vilo obďaleč.
„Chlapi, musíme
si dávať v tomto lese veľký pozor, najmä
v noci, lebo tak sa mi zdá, že
sa tu znovu objavila krásna víla
Ruženka,“ vraví Ján.
„Tá, o ktorej nám rozprávali
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rodičia?“ pýta sa Zolo.
„Áno, a zase robí poriadky,“
ozve sa Ján a rozdáva batohy kamarátom.
Cestou domov nahnevaný Kubo kamarátom sľúbil, že víle túto
príučku nedaruje a vráti jej ju aj
s úrokmi.
Na ďalšiu noc sa už Kubo na
vílu Ruženku dobre pripravil.
Aj nové čižmy si zadovážil. Čakal skrytý v húštine a hovoril si:
„Dnes sa jej neozvem, ani keby sa
čo robilo!“
Nadišla noc a na čistinke sa
razom zjavujú jedna za druhou
tancujúce víly. Učupený Kubo
len čakal, čo sa bude diať, lebo
víly stále tancovali, vykrúcali sa a
výskali. Ani nepobadal, že sa stále približujú k jeho úkrytu.

Historické
zrkadlo mesta
Protihabsburské povstania mali charakter stavovských zápasov, v ktorých
uhorské a sedmohradské
kniežatá sledovali predovšetkým dosiahnutie svojich záujmov, práv a slobôd.
Súčasťou stratégie týchto
zápasov bolo využívanie
a manipulácia s náboženskou slobodou evanjelikov.
Brezňania, ktorí boli väčšinou evanjelického vyznania,
sa právom domáhali náboženskej slobody, a preto ich
účasť v povstaniach a porušenie lojálnosti voči panovníkovi bola podmienená
túžbou po zrovnoprávnení
ich cirkvi. V poradí tretie
povstanie Juraja Rákocziho I. (1643 – 1645) zasiahlo
Brezno len okrajovo. Problémy nastali až o niekoľko
rokov neskôr, keď panovník
obvinil mesto zo spoluúčasti
na sprisahaní palatína Františka Vešeléniho. 28.1.1670
zasadali v meste vyslanci
preddunajských a hornouhorských stolíc. Prerokovávali problém ďalšieho
priebehu povstania po smrti
jeho vodcu. Na požiadanie
jedného zo zúčastnených,
podžupana Zvolenskej stolice, súhlasil richtár Daniel
Chmelius s prípravou pohostenia. Z mestského rozpočtu zaplatili 60 funtov
(približne 30 kg) hovädziny,
49 f. teľaciny, 90 f bravčoviny, 20 moriakov, 4 husy, 1
srnu, 4 zajacov, 11 jarabíc,
23 sliepok, 4 f. rýb, súdok
kapusty, 4 f. fajnového syra...
O prípravách sprisahania,
ktoré pokračovalo v B. Bystrici, kam aj Brezno vyslalo
svojich zástupcov, sa dozvedela viedenská cisárska
komora už vo februári. Pred
mimoriadnymi (tzv. krvavými) súdmi sa ocitli takmer
všetci aktéri sprisahania. Vo
vykonštruovaných procesoch obvinili predovšetkým
protestantskú inteligenciu:
„pohrdli božou bázňou
a vážnosťou vrchnosti a neuctievali svätých, zapríčinili
verejné povstanie a podnecovali ľud, čiže poslucháčov
k vzbure, a tak sa stali neverní Kráľovskému Veličenstvu...“ 29. marca predvolali do Bratislavy aj Daniela
Chmeliusa.
(hmb)
„Kubko, Kubko, veďže sa nám
ozvi!“ volajú ho. „Kdeže si nám,
ukáž sa nám!“ počuje nežný hlások.
Kubo len napoly otvoril oči, lebo bol zvedavý, ktorá víla ho tak
milo volá. Iba tu ho razom víly
schytia a poďho do tanca! Keby
nie víly Ruženky, boli by ho celého v tanci zodrali.
„Na dnešnú noc stačí!“ povie
Ruženka vílam. „Ešte budete mať
dosť príležitostí zatancovať si s
hôrnymi chlapcami.“ A vzala
omámeného Kuba vílam z rúk
a uložila na hŕbu lístia. Na konár zavesila jeho ďalšie zodraté
čižmy.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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Vybrané dokumenty z filmového festivalu JEDEN SVET v synagóge

2. augusta o 20:00
PLAVBA
Muzikant Nabil, novinárka Angela a IT-ičkár Rami utiekli pred
vojnou v Sýrii do Egypta. Skupina priateľov volí veľmi riskantné
riešenie: plavbu do Európy. Autentické zábery natočené priamo
na lodi umožňujú divákom cestu fyzicky prežiť spolu s nimi.
Ako z toho vyviaznu? A čo ich v Európe čaká? Po niekoľkých
mesiacoch na novom kontinente zisťujú, že z lode, ktorá sa môže kedykoľvek potopiť, bohužiaľ ešte nevystúpili.
Nórsko, 2015, 55 min., české titulky, od 14 rokov.
Vstup zadarmo.
3. augusta o 20:00
CARGO 200
Vo vojne na Ukrajine každodenne umierajú ruskí vojaci. Ich telá tajne dopravujú do Ruska pod kódom „Cargo 200“. Namiesto
pohrebu vojnového hrdinu ich čaká anonymný hrob. Kto sú tí
žoldnieri a dôstojníci, ktorí bojujú na Ukrajine za Rusko? Prečo
sú ochotní riskovať vlastné životy?
Rusko, Ukrajina, 2015, 52 min., slovenské titulky, od 18 rokov.
Vstup zadarmo.
4. augusta o 20:00
ZDROJ
O tajomstvách, ktoré skrývajú staré ropné polia v Azerbajdžane
a o tom, ako všetko so všetkým súvisí. Dokumentárny film o
poliach, do ktorých bol vraj zamilovaný Hitler, o „spasiteľskom“
kontrakte, zamotanej politike a o jej vysokej cene.
Česká republika, 2005, 77 min., české titulky, od 18 rokov.
Vstup zadarmo.

KULTÚRA / OZNAMY
28. 7. 2016

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
28. – 31. 7. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
1. – 7. 8. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
8. – 11. 8. 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.

Túžiš spraviť dáke gesto?
Podpor svoje krajské mesto!
Hrdý si na svoj kraj? Chorým deťom pomáhaj!

Tak znie hlavné heslo projektu “Nádej z kraja” , ktorý realizuje organizácia Euro deťom n. f. založená s cieľom pomáhať rodinám a
deťom so zdravotným postihnutím ako je detská mozgová obrna,
spinálna svalová atrofia, farmakorezistentná epilepsia a pod.
Mesto Brezno túto iniciatívu podporuje a vyzýva občanov, ktorí
majú záujem sa do projektu zapojiť a chcú pomôcť, aby zaslali finančné prostriedky na Účet verejnej zbierky Euro deťom n.f., vedený vo VÚB a.s. IBAN: SK7402000000003596479158.
Do poznámky prosím uveďte svoje meno a skratku kraja (BB)
Prispievať môžete do 20. septembra 2016.
Spojme sily a ukážme, že práve ten náš kraj na Slovensku
je najštedrejší s obrovským srdcom a chuťou pomáhať.
Podrobné informácie na www.eurodetom.sk

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
DIANA

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.

SANDRA

Sandra je 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 nebolí ani nijak
neobmedzuje. Je priateľská, vďačná
za každé pohladenie, vhodná len na
bývanie do vnútra. Má jeden rok a je
kastrovaná, čipovaná a očkovaná.
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

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
od 14.7.2016 do 31.8.2016 sú upravené úradné hodiny
v Mestskom úrade v Brezne nasledovne:
Pondelok 7.00 h– 15.00 h
Utorok
7.00 h – 15.00 h
Streda
8.00 h – 16.00 h
Štvrtok
7.00 h – 15.00 h
Piatok
7.00 h – 15.00 h

Brezňan
mestské noviny

www.kino.brezno.sk
29. júla PIATOK, 19:00
KROTITELIA DUCHOV
Akčný/Komédia/Sci-fi, USA, 2016, 96 min., slovenské titulky,
MP12. Vstupné: 4€. Chris Hemsworth, Melissa McCarthy a
Kristen Wiig v hlavných úlohách komédie, v ktorej prídu na
scénu nekompromisné krotiteľky duchov!
30. júla SOBOTA, 6. augusta SOBOTA, 16:00
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
Animovaný/Komédia, USA, 2016, 95 min., MP. Vstupné: 4€.
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.
31. júla NEDEĽA, 19:00
JASON BOURNE
Akčný/Triler, USA, 2016, 110 min., české titulky, MP12. Vstupné: 4€. Jason Bourne (Matt Damon) už poskladal skoro všetky čriepky svojej rozbitej životnej mozaiky. Potrestal väčšinu
tvorcov zvláštneho programu, ktorý z neho spravil stroj na
zabíjanie. Chce hodiť minulosť za hlavu a ďalej pokračovať jednoduchou prítomnosťou. Z tohto komfortu ho vytrhne bývalá
kolegyňa, zbehlá agentka Nicky (Julia Stiles), ktorá mu pripomenie, že na tie najpálčivejšie otázky ešte odpovede nedostal.
5. augusta PIATOK, 19:00
UČITEĽKA
Dráma, Slovensko, Česká republika, 2016, 102 min., česká verzia, MP12, 2D. Vstupné: 4€. Príbeh Učiteľky sa odohráva v roku
1983. V jednej predmestskej základnej škole sa stretáva riaditeľka s rodičmi detí jednej z tried. Hľadá spolu s nimi spôsob,
ako sa zbaviť učiteľky, bezdetnej vdovy po vysokom armádnom
dôstojníkovi. Z priebehu rodičovskej schôdzky postupne vyplynie, akým spôsobom si učiteľka podrobuje rodiny svojich
žiakov a manipuluje celým okolím.
7. augusta NEDEĽA, 19:00
ZOZN@MKA
Komédia, Česká republika, 2016, 90min., česká verzia, MP12,
2D. Vstupné: 4€. „Roky randenia, blbnutia na zoznamkách a je
to stále rovnaké. Kretén strieda kreténa,“ povzdychne si hrdinka filmu a jej ďalšie rande na inzerát s tvárou Lukáša Pavláska sa
rýchlo zaradí do jej oddielu katastrof a kreténov. Podobný zoznam príšerných schôdzok postupne rozširujú i ďalšie postavy.
Zozn@mka je totiž komédia o mužoch, ženách a zaujímavom
fenoménu doby - internetovej zoznamke.
9. augusta UTOROK, 19:00
TRABANTOM DO POSLEDNÉHO DYCHU
Road movie/Dokumentárny/Outdoor, Česká republika/ Slovesnko, 2016, 96 min., česká verzia, MP, 2D. Vstupné: 3€. Staručký „dederónsky“ trabant sa stal Danovi Přibáňovi, zrejme
najznámejšiemu českému cestovateľovi súčasnosti, osudným.
Ako sme mohli vidieť v jeho predošlých dokumentárnych filmoch a televíznych seriáloch, precestoval na ňom už Hodvábnu cestu, Afriku, Južnú Ameriku i Austráliu.

ODBER KRVI
Najbližší výjazdový odber krvi sa uskutoční 3. 8. v Mestskom dome
kultúry na Švermovej 7 v Brezne.
Odberové hodiny od 7.30 do 10.00

B
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Na breznianskom ľade opäť trénuje
slovenská brankárska špička
Ľadová plocha v Aréne
Brezno, ako jedna z mála na
Slovensku, funguje už od
polovice júla. Navyše okrem
hokejistov a krasokorčuliarov opäť hostí prestížnu Školu hokejového brankára pod
vedením najlepších slovenských trénerov.
Brankársky projekt Jána
Filca a Rudolfa Jurčenka na
budúci rok oslávi 25 rokov.
Tri posledné ročníky pritom
odohrali na zimnom štadióne
v Brezne.

Hviezdni tréneri

Od 17. do 30. júla na ľade
Arény Brezno znova trénuje
jedna z najväčších brankárskych škôl v Európe. Do metropoly Horehronia pricestovali na letné sústredenie mladí
brankári z celého Slovenka,
aby pod dohľadom hokejových odborníkov zlepšovali
svoje hráčske kvality a stali
sa tak prínosom pre svoje domovské kluby.
„ Máme
pr ipr ave ný
program, ktorý má za cieľ všetkým účastníkom našej Školy
hokejového brankára uľahčiť
vstup do novej sezóny a prispieť k čo najlepšej výkonnos-

Autor:

PK

Mária (hov.)

T5

Škola hokejového brankára nabitá trénerskými hviezdami. 
Mladí brankári z celého Slovenka trénujú na breznianskom ľade. FOTO: MSÚ

ti v ich brankárskej kariére,“
uviedol jeden z hviezdnych
trénerov Rudolf Jurčenko.
Okrem neho sa nádejným hokejistom venujú aj brankárske
legendy ako Ján Filc, Eduard
Hartmann, Jaromír Dragan,
Roman Mega a ďalší.

solventov Školy hokejového brankára patria aj mnohí
slovenskí reprezentanti. „Ján
Lašák, Rastislav Staňa, Peter
Budaj, Jaroslav Halák, Jaroslav
Janus majú visačku našej školy
a oni sa k tomu aj hlásia. Pokiaľ
im to možnosti dovolia, tak
vždy prídu ako hostia. Chalani ich hltajú, lebo prakticky
Príjemné letné
sú jednými z nich a zároveň sú
schladenie v Aréne
Medzi najúspešnejších ab- ich vzormi.“

darujem

informačné
technológie

stredná dámska
móda

druh hlodavca

golfový výraz

indián

Keď realizačný tím školy
pred tromi rokmi prvýkrát
prišiel do Brezna, pozitívne
ho prekvapil moderný multifunkčný priestor aj vybavenie
mestskej športovej haly. Navyše včasná výroba ľadu je tiež
jeden z dôvodov, prečo sa Aréna Brezno stala obľúbeným
miestom nielen pre hokejové,
ale aj krasokorčuliarske letné
kempy či korčuľujúcu verejnosť.
(eš)

kohosi, čísi

pridal soľ do
jedla

nanášal
vakovku

český súhlas

Hokejový kemp. FOTO: MSÚ

lepšie (čes.)

skúšal, proboval
(hov.)

pookopáva
Európsky
parlament

česká rieka
Odborový zväz

obidva
merací prístroj

znížený tón A

austrálsky
pštros
oblej horúcou
vodou

zvieracia tlapa
alžírsky prístav

bezočivo
domáce zviera

značka bezp.
dverí
spevák rapu

Pomôcky:
upravoval účes
AERONY,
len
AVIS, ORAN

zapisuj
Technické
podmienky

nasával
nevesty po
česky

Ubytovacie
oddelenie
Otravné látky

červení (angl.)
mužské meno
(Kroták)

spevnenie nôh
stoličky
skr.súhvezdia
Panna (Virgo)

Jarmila (dom.)
spoločenská hra

interný (skr.)

Elemír (dom.)

plače (hov.)
mužské meno

ženské meno
druh palmy

lietadlá (hov.
čes.)
bývalé platidlo v
Taliansku

vzťah

požičovňa áut

Technické
služby
nos, prenášaj

obloky
zatýkací rozkaz

nápoj s penou
mastná tekutina

potop, zatop

T4

hádam, vari
ukrajinský (skr.)

časť tváre
vari, hádam

ozdobná skrinka
mrchožrút

typ automobilov

oslavná báseň

patriaci Adovi
Emanuel (dom.)

hlavné jedlo

alkoholický
nápoj

rádium (chem.)

Rozália (dom.)

T2

polodrahokam

FOTO: MSÚ

časť nervovej
sústavy
zinc yellow

papagáj

aj Alla
Hokejový oddiel

udieraj

T3

T1

erbium (skr.)

nech (čes.)

peniaze (hov.)

letecké zliatiny

predložka

Všetky dobré zásady sú už v ... (dokončenie v tajničke). Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo vhoďte do schránky vo vestibule mestského úradu do piatka 5. augusta 2016. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali J. Skurčákovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Beh nočným Breznom už po štvrtýkrát
V druhú augustovú sobotu už tradične preverí
kondíciu bežcov takmer
osemkilometrový okruh
nočnými ulicami mesta.
Novinkou tohto ročníka
bude beh štvorčlenných
tímov.
Občianske združenie ZaBeR
v spolupráci s mestom Brezno, technickými službami a s
podporou VÚC opäť organizujú nočný beh ulicami Brezna.
Pretekári už v sobotu 13. augusta o 21.00 odštartujú z námestia
v Brezne, aby absolvovali tri
okruhy po dočasne uzavretých
uliciach Boženy Nemcovej, Malinovského, Laskomerského,
Švermovej, Pionierskej, Bottovej a Hviezdoslavovej s cieľom
opäť na námestí.
Súťažiť sa bude v mužskej aj

Novinkou tohto ročníka bude beh štvorčlenných tímov.

ženskej kategórii a tentokrát aj
kategórii štvorčlenných tímov,
na 7,5-kilometrovej trati s minimálnym prevýšením. Záujem je
každoročne veľký, vlani dokon-

ca organizátori museli obmedziť
maximálny počet účastníkov
na 500 bežcov. „Z roka na rok
ich počet narastá, takže v tomto ročníku púšťame o stovku

viac. Už teraz je prihlásených
viac ako 120 bežcov,“ povedal
riaditeľ pretekov Daniel Struhár. Zaregistrovať sa dá online
na zaber.sk, marathonbbtour.

V centre Horehronia sa konali
Majstrovstvá Slovenska v minigolfe

ILUSTRAČNÉ FOTO: ZABER.SK

sk alebo priamo v deň pretekov.
Na návštevníkov podujatia navyše čaká zaujímavý sprievodný
program. Po detských cyklopretekoch, behu mestským parkom

pre rodiny s deťmi a hlavnom
nočnom behu príde na rad koncert skupiny Los Babracos a laserová šou.
(eš)

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE V ARÉNE BREZNO

28.7.
30.7.
30.7.
31.7.
31.7.
04.8.
06.8.
06.8.
07.8.
07.8.

štvrtok
sobota
sobota
nedeľa
nedeľa
štvrtok
sobota
sobota
nedeľa
nedeľa

14.45 – 16.00 hod.
15.00 – 16.45 hod.
17.15 – 19.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.
15.00 – 16.30 hod.
14.45 - 16.30 hod.
14.30 - 16.00 hod.
17.00 - 18.30 hod.
13.45 - 15.15 hod.
16.00 - 17.30 hod.

prevádzka : Krytá Plaváreň Mazorník, Mládežnícka 4, Brezno
Minifolfové Majstrovstvá Slovenska v Brezne.

Brezňania majú po víkende minigolfové majsterky
Slovenska v seniorskej aj ženskej kategórii. Chýbajú už len
juniorky.
Od 22. do 24. júla sa
v Brezne uskutočnilo finále I.
ligy 2015/2016 a zároveň Majstrovstvá Slovenska v minigolfe. V areáli minigolfového
ihriska pri Hrone sa zišlo dovedna 44 hráčov z golfových
klubov z Bratislavy, Trnavy,
Prievidze, Košíc, Žiliny, domáceho Brezna, ale aj dvoch rakúskych tímov. Na piatkovom
finálovom turnaji sa najlepšie
darilo družstvu GK Bratislava,
pred MTGK Brezno a GK Bankov Košice, takže v celkovom
hodnotení sa víťazmi I. ligy v
sezóne 2015/2016 stali golfisti
z Bratislavy, druhí skončili Trnavčania a tretie miesto obsadili hráči Brezna.

V sobotu pokračovali minigolfovými majstrovstvami Slovenska a ani na nich sa
Brezňania nenechali zahanbiť.
Posúďte sami.
Výsledky MSR – muži: 1.
Ľubomír Zontág (GK BA), 2.
Ľubomír Parák (MTGK BR),
3. Jakub Kalník (GK BA); ženy: 1. Elena Kupcová (MTGK
BR), 2. Veronika Pavlíková (1.
MTGC PD), 3. Andrea Králiková (GK TT); seniori: 1.
Günter Schwarz (Steyer), 2.
Igor Qualich – majster Slovenska, 3. Michal Putnoky (obaja
Seefeld Kadolz); seniorky: 1.
Vanda Kupcová (MTGK BR),
2. Iveta Véghová (GK TT), 3.
Janka Slivková (GK Bankov
KE); juniori: 1. Jaroslav Murín
(GK Bankov KE), 2. Denis Pakanec (GK TT), 3. Jakub Pétér
(1. MTGC PD).
V nedeľu bol na programe
turnaj o absolútneho majstra

Slovenska, do ktorého postúpilo 32 hráčov. Hralo sa
vyraďovacím KO systémom
a víťazstvo si odniesol Günter
Schwarz (Steyer), za ním skončil Jakub Kalník (GK BA) a tre-

FOTO: MSÚ

tí Ján Tolarovič (GK TT). Miniatur golf klub Brezno navyše
už o necelý mesiac 20. a 21. augusta pripravuje ďalší turnaj,
tentokrát súťaž párov.
(eš)

od 1.8.2016

Otváracie hodiny PLAVÁREŇ
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

: 6.00 - 9.00
:
: 6.00 - 9.00
:
:
:
:

12.00 - 17.00
12.00
12.00 - 17.00
12.00
12.00 - 17.00
12.00
10.00

18.00 - 21.00
21.00
18.00 - 21.00
21.00
18.00 - 21.00
21.00
21.00

-

Rozpis zápasov FK Brezno

FOTO: MSÚ

8/7/2016 16:30

FK SOKOL NEMECKÁ

FK BREZNO

8/13/2016 16:30

FK Šalková (B)

FK BREZNO

8/21/2016 16:00

FK BREZNO

OFK Slovenská Ľupča

8/28/2016 16:00

FK 09 Bacúch

FK BREZNO

9/1/2016 15:30

TJ ŠK Hronec

FK BREZNO

9/4/2016 15:30

FK BREZNO

ŠK Poniky (A)

9/15/2016 15:00

FK BREZNO

FK Sokol Braväcovo

9/18/2016 15:00

FK BREZNO

OFK Slovan Valaská

9/25/2016 15:00

FK Podkonice

FK BREZNO

10/2/2016 14:30

FK BREZNO

TJ Partizán Dolná Lehota

10/9/2016 14:30

TJ Tatran Čierny Balog (A)

FK BREZNO

10/16/2016 14:00

FK BREZNO

FK - 34 Brusno - Ondrej

10/23/2016 14:00

TJ Slovan Michalová

FK BREZNO

10/30/2016 14:00

FK BREZNO

TJ Partizán Osrblie
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