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Už sedem rokov zachraňujú
túlavých a týraných psíkov

Občianske združenie Tuláčik v uplynulú nedeľu oslávilo siedme narodeniny. Počas tohto obdobia jeho členovia zachránili a pomohli nájsť nový domov stovkám
psíkov, s ktorými sa osud príliš nemaznal.

Pri príležitosti siedmeho
výročia pripravili dobrovoľníci z Tuláčika príjemné popoludnie pre verejnosť venované
všetkým štvornohým obyvateľom útulku.

Dôvodom je
neopísateľný pocit

Na začiatku bolo odhodlanie štyroch mladých dievčat
riešiť neúnosnú situáciu s túlavými psíkmi v meste a jeho
okolí. Ich vytrvalosť napokon
priniesla svoje ovocie. „Tuláčik dnes pozná vďaka adopciám stoviek zachránených psíkov množstvo ľudí a to nielen
v Brezne. Je za tým ale tvrdá
každodenná práca pár dobrovoľníkov, ktorí aj napriek
množstvu driny v útulku ostali pri tulákoch až dodnes, za

čo im nesmierne ďakujem,“
uviedla Janka Kokavcová z
OZ Tuláčik.
Na otázku, prečo už sedem
rokov robia niečo, čo ich stojí veľa času, úsilia aj peňazí
bez toho, aby na tom zarobili, odpovedala: „Robíme to
práve pre tie nemé stvorenia
so smutnými očami, ktoré sú
na nás odkázané a nepomôžu
si samy. Bez našej pomoci, veľakrát v hodine dvanástej, by
dnes už neboli medzi nami.
Robíme to aj preto, lebo na
celom Horehroní nik dlhodobo nerieši situáciu túlavých
a týraných psíkov. A hlavne
je to neopísateľný pocit, keď
psík, ktorý bojoval o život,
prežije a nájde si svoju milujúcu rodinu,“ povedala Kokavcová.

Aj oni chcú šancu
na lepší život

Vlani v novembri sa občianskemu združeniu Tuláčik vďaka pomoci mesta, miestnych
podnikateľov a dobrých ľudí
podarilo vybudovať nový psí
útulok v priestoroch bývalej
betonárne pri malej železničnej stanici. Jeho krstným
otcom sa stal primátor mesta
Tomáš Abel, ktorý si nezištnú
prácu dobrovoľníkov v Tuláčiku nesmierne váži.
Práve oni každoročne organizujú Deň otvorených dverí,
aby verejnosť oboznámili so
svojou činnosťou a šírili osvetu v súvislosti so starostlivosťou o štvornohých domácich
miláčikov. „Psíkov každý deň
pribúda a aj touto akciou sa
snažíme ukázať ľuďom, aby si

vybrali psíka z útulku a dali
mu šancu na lepší život,“ vysvetľuje Janka Kokavcová.
Aj v prvú aprílovú nedeľu
pripravili tradičné podujatie, ktorého súčasťou bolo
spoločné venčenie tuláčikov,
benefičný obchodík, súťaže so psíkmi či maľovanie na
tvár. Keďže mecenášov, dobrovoľníkov a hlavne nových
majiteľov štvornohých chlpáčikov nikdy nie je dosť, do
pozornosti dávame stránku
www.tulacikbrezno.sk alebo
facebook.com/utuloktulacik,
kde všetci tí, ktorým nie je
ľahostajný osud túlavých, týraných a nechcených psíkov,
nájdu užitočné informácie
o breznianskom útulku, ako
aj forme, akou mu môžu pomôcť. (eš)
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Mesto sa poďakovalo učiteľom
a venovalo im kultúrne podujatie
Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa
učiteľov. Pri tejto príležitosti
primátor Brezna Tomáš Abel
poďakoval pedagogickým zamestnancom za ich poslanie,
trpezlivosť, obetavosť, ako aj
ich kolegom nepedagógom,
ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou dobre fungujúcej školy.
Deň učiteľov, ktorý vychádza
na 28. marca, sa spája s narodením veľkého filozofa, teológa,
mysliteľa a učiteľa Jána Amosa
Komenského.
Technické služby začali pri oprave plavárne pracovať na dve zmeny.
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Brezno napreduje
v rekonštrukcii plavárne
Predpokladaný termín
opätovného spustenia prevádzky krytého bazéna v
Brezne je začiatok mája tohto
roka.
Mestská plaváreň na Mazorníkove je z bezpečnostných dôvodov zatvorená od
vlaňajšieho septembra. Dlhodobý problém so zatekajúcou
strechou má vyriešiť rozsiahla
rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad bazénom. Nevyhnutné opravy v najväčšom
športovisku svojho druhu
v okrese postupne realizujú

breznianske technické služby
od februára tohto roka. Za ten
čas stihli rozobrať poškodený
podhľad, opieskovať a natrieť
časť skorodovanej konštrukcie, povrchovo upraviť OSB
dosky a drevený materiál,
ktorý plánujú založiť už v priebehu tohto mesiaca. „Začali
sme pracovať na dve zmeny,
aby sa to celé mohlo ešte viac
zrýchliť,“ informoval riaditeľ
Technických služieb Brezno
Ján Lukáč. Podľa neho plánujú opätovne spustiť prevádzku
plaveckého bazéna už začiatkom mája tohto roka. (eš)

Primátor učiteľom
odovzdal ďakovné
a pamätné listy

Na základe iniciatívy komisie pre školstvo pri mestskom
zastupiteľstve vedenie mesta
zorganizovalo Brezniansky
deň učiteľov za účasti všetkých
zamestnancov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ktorého
súčasťou bolo aj divadelné
predstavenie Trójsky kôň v
podaní hercov z divadelného
ochotníckeho súboru Ráztočan. Vo štvrtok 31. marca
v kinosále mestského domu
kultúry primátor Tomáš Abel
poďakoval všetkým pedagogickým pracovníkom za ich
poslanie, trpezlivú a obeta-

Primátor Tomáš Abel učiteľom odovzdal ďakovné a pamätné listy.

vú prácu s deťmi, ako aj kolegom nepedagógom, ktorí
sú neoddeliteľnou súčasťou
dobre fungujúcej školy. Počas
slávnostného večera zároveň
ocenil učiteľov, ktorí svojou
činnosťou a prístupom robia
zo svojich škôl výnimočné
vzdelávacie inštitúcie.
Za aktivitu a tvorivosť v oblasti vzdelávania detí a mlá-

POUKÁŽKY SENIOROM V BREZNE

Brezniansky deň učiteľov sa stane tradíciou

OD 15. APRÍLA 2016
Každý senior získa 7 poukážok v celkovej hodnote 14 eur
Kde si môžete poukážky vyzdvihnúť: pokladňa Mestského
úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
Kritériá:
• dovŕšenie 65. roku veku občana k 31.12.2015
(vrátane 31.12.2015)
• bez podlžnosti voči mestu (platí aj v prípade, že uvedenú
podlžnosť vyrovnáte) k dátumu prevzatia poukážok
• trvalý pobyt v meste Brezno k 31.12.2015
• doklad totožnosti ( občiansky preukaz)

Poukážky platia do 09. decembra 2016

Informácie o tom, kde je možné poukážky použiť nájdete na
zadnej strane poukážky.
Upozornenie: na poukážky majú nárok len seniori , ktorí sú
občanmi Slovenskej republiky

Odpad stačí doviezť
do zberného dvora
Ak sa potrebujete zbaviť
odpadu, nie je nič ľahšie,
ako ho priviezť do zberného
dvora Technických služieb
v Brezne. Je to ekologické, legálne a hlavne zadarmo.
Aj Brezno môže byť krásne
a čisté mesto a prispieť k tomu
dokáže každý z nás. Akýkoľvek prebytočný odpad totiž
stačí doviezť do zberného
dvora Technických služieb
na Rázusovej ulici v Brezne.
Po predložení občianskeho

preukazu tu môžete uskladniť železné a neželezné kovy,
plasty, sklo, batérie a akumulátory, žiarivky, tlačiarenské
farby, tonery do tlačiarní,
vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ale aj odpady z vymetania komínov, jedlé
oleje a tuky prípadne zeminu,
drevo a iný biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, trávu
a podobne. Odpad do zberného dvora môžete voziť každý
deň, okrem nedele, v čase od
8.00 do 17.00. (eš)

deže Tomáš Abel odovzdal
ďakovný list Jane Spáčovej
a Alene Majerníkovej zo ZŠ
K. Rapoša, Eve Pohančaníkovej a Anne Veverkovej zo ZŠ
na Pionierskej 2, Dane Englerovej zo ZŠ na MPČĽ a Zuzane Šoltésovej zo Základnej
umeleckej školy. Zároveň za
celoživotnú prácu v oblasti
školstva si pri príležitosti životných jubileí prevzali z rúk
primátora pamätné listy Anna
Gáliková, Ivan Nemky, Margita Vaňková, Eva Vančová,
Mária Bošeľová a Anna Fábiková.

Súčasťou podujatia bolo divadelné predstavenie Trójsky kôň.
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Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov
v troch základných školách
s materskými školami, Základnej umeleckej škole a Centre voľného času v Brezne sa
pohybuje okolo štyroch stoviek. Počas edukačného procesu rozvíjajú u detí a žiakov
zručnosti, nadania, venujú
im voľný čas, elán, nadšenie
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a odhodlanie. Ako povedala za
komisiu pre školstvo pri mestskom zastupiteľstve Eva Skačanová, myšlienkou uctiť si učiteľa pôsobiaceho v breznianskych školách sa zaoberali už
pred pár rokmi. „Vlani sme sa
k tomuto návrhu opäť vrátili
a požiadali vedenie mesta, aby
pripravilo kultúrne podujatie
s oceňovaním výnimočných
učiteľov v meste. Ďakujeme za
realizáciu myšlienky a v mene
svojom ako aj kolegov vyslovujem nádej, že tento deň spojený
s ocenením aktívnych a tvorivých učiteľov sa stane milou
tradíciou v našom meste.“
Podľa slov viceprimátorky
Petry Dzurmanovej, mesto má
záujem Brezniansky deň učiteľov usporiadať každý rok. „Je to
priestor na spoločné stretnutie
a osobné poďakovanie všetkým, ktorí sú neoddeliteľnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu za ich prácu,
ktorá je zároveň súčasťou ich
každodenného života,“ dodala
Petra Dzurmanová.“
(md)

Bezbariérové prístupy ku chodníku
vybudovali už aj na Švermovej ulici
Svetlo sveta uzreli v meste
ďalšie bezbariérové prístupy
ku chodníku. Technické služby v Brezne ich tentoraz vybudovali na Švermovej ulici.
Pozitívnou novinkou mesta sú aj ďalšie bezbariérové
prístupy ku chodníku, ktoré
uľahčia prechádzanie všetkým
občanom. Na konci marca
po Ulici ČSA prišli na rad na
Švermovej ulici, ktoré technické služby vybudovali v poradí
už ako deviate.
Ako informoval riaditeľ Ján
Lukáč, počas prác chodcom na
dva až tri dni obmedzili prístup, za čo sa im však odvďačili Technické služby už vybudovali v poradí deviaty bezbariérový prístup.
FOTO: MSÚ
bezbariérovým prechodom.
V budovaní ďalších budú „Brezňania už aj sami navrhu- bajú, preto postupujeme podľa používania,“ dodal Ján Lukáč.
technické služby pokračovať. jú, kde im takéto prístupy chý- ich požiadaviek a frekvencie
(md)
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Chalupkovci zožali v Bratislave úspech.
Stretli sa aj s prezidentom
DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO

Na predstavení v bratislavskej A4 divadelníci z Brezna
dohrali svoju hru Kováči do
konca. S neutíchajúcim potleskom a kyticou od prezidenta SR Andreja Kisku.
Po nedávnych udalostiach na
divadelných doskách v Brezne
pozvalo bratislavské nezávislé
Divadlo SkRAT na svoju domovskú pôdu A4 - priestor súčasnej kultúry breznianskych
ochotníkov s hrou Kováči.
Preklad: PhDr. Ján Jankovič, CSc.
Dramaturgia, scéna, kostýmy, výber hudby, réžia: Ľuboslav Majera a.h.
Asistent réžie: Jana Ovšonková a.h.

Atmosféra bola výborná

Vypredané predstavenie si
prišiel pozrieť aj prezident SR
Andrej Kiska. Ako uviedol
Gabriel Obernauer, herec a
predseda Divadelného súboru
Jána Chalupku mesta Brezno,
atmosféra bola výborná. „Diváci reagovali na každú situáciu, na každú pointu, zabávali
sa a nám sa takisto hralo veľmi
dobre. Navyše prítomnosť pána prezidenta dodávala tomuto
predstaveniu úplne iný, špecifický charakter.“
Po skončení sa Andrej Kiska
chalupkovcom osobne poďakoval a venoval im kyticu kvetov.
„Bol som veľmi milo prekvapený, ako sa zachoval a že sa s nami prišiel po predstavení poroz-

Účinkujú:
Július Obernauer, Gabriel Obernauer, Alžbeta Vagadayová,
Erik Obernauer, Ľubomír Bagačka
Spolupracujú:
Jarmila Obernauerová, Martin Šimončič, Vladimír Ridzoň,
Mária Kotočová, Renáta Papayová, Ondrej Podhradský, Pavol Moravčík

Mestský dom kultúry Brezno

14. apríl 2016 o 19.00 h
Už 14. apríla dohrajú svoje predstavenie v Brezne do konca.

právať. Povedal, že naša hra mu man Polák pre TASR uviedol,
absolútne nepripadala vulgárna že naša prvá scéna má v pláne
a skutočne sa bavil.“
pozvať Divadelný súbor Jána
Chalupku na svoje dosky. Ako
prezradil šéf breznianskych di14. apríla opäť v Brezne
Breznianski ochotníci sa vadelníkov, malo by sa tak stať
s Kováčmi v hlavnom meste ešte v tejto divadelnej sezóne,
zrejme nepredstavili posledný- pravdepodobne v júni.
V súvislosti s incidentom,
krát. Riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla Ro- ktorý sa v polovici marca odo-

Ak si seniori z Brezna zabezpečia sociálnu službu
Rodinný asistent, získajú verného služobníka
Seniori, zástupcovia organizácií ťažko zdravotne postihnutých, ako aj členovia
SČK sa stretli v dennom centre
Prameň, kde sa dozvedeli viac
o službe Rodinný asistent. V
prípade, že domácemu tiesňovému volaniu dali zelenú, získali verného služobníka.
Služba Rodinný asistent pomáha riešiť akúkoľvek krízovú
situáciu, ktorá sa osamelo žijúcemu seniorovi môže prihodiť
a prináša pocit istoty, že v každom okamihu si vie privolať
pomoc.

Záchrannú službu privoláte tlačidlom SOS

Rodina je pre väčšinu ľudí prioritou, no nie každý má
možnosť byť nepretržite nablízku svojim starším alebo
chorým príbuzným, ktorí sú
veľmi často odkázaní na rýchlu
pomoc iných, ale nedokážu alebo nemôžu si ju sami privolať.
Pomocnú ruku podáva služba
Rodinný asistent, ktorú v pondelok 21. marca v dennom centre Prameň v Brezne seniorom,
zástupcom organizácií ťažko
zdravotne postihnutých, ako aj
SČK prezentovali zamestnanci
spoločnosti Slovak Telecom. V
prípade, že sa pre tento druh sociálnej služby rozhodli, stali sa
majiteľmi diskrétneho zariadenia, tzv. hodiniek pre seniorov,
z ktorých sa dá tiež telefonovať a
jednoducho si privolať záchrannú zdravotnú službu. Stačí len
rýchlo stlačiť tlačidlo SOS a pomoc je zaistená.

V Prameni priblížili Rodinného asistenta, ktorý pomáha riešiť krízové situácie.
FOTO: MSÚ

Predstavenie pod záštitou primátora mesta Brezno Tomáša Ábela

FOTO: MSÚ

Vstupné dobrovoľné
Predstavenie nie je vhodné pre deti do 15 rokov.
Vstupenky: TIK Brezno alebo hodinu pred predstavením.

hral na divadelných doskách
v Brezne sa väčšina mestských
poslancov ohradila voči postupu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a podporila návrh Márie Majerčíkovej opätovne zorganizovať nedohraté divadelné predstavenie
domácich ochotníkov. Stane sa
tak už 14. apríla o 19.00 v mest-

Inscenáciu podporili:
S FINANČNOU PODPOROU

BANSKOBYSTRICKÉHO

Brezno industry
s.r.o.

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

LEKÁREŇ
PRI NEMOCNICI s.r.o.

skom dome kultúry. Vstupné je bo hodinu pred predstavením.
dobrovoľné, lístky si však treba Záštitu nad ním prevzal primávyzdvihnúť v Turisticko-infor- tor mesta Tomáš Abel.
mačnej kancelárii v Brezne ale(eš)

V meste pribudli parkovacie miesta
Technické služby Brezno pokračujú v budovaní
spevnených plôch určených
na parkovanie motorových
vozidiel. K parkovacím
miestam na uliciach Sekurisovej a Krčulovej, tak pribudli ďalšie na Sládkovičovej.
V týchto dňoch Technické
služby Brezno dokončili spevnenú plochu na Sládkovičovej
ulici, ktorú začali budovať ešte
vlani, no pre veľké mrazy nemohli pokračovať v betónovaní obrubníkov. Podľa slov riaditeľa Jána Lukáča, následne
upravia aj okolie a vysejú trávnik, aby sa nové plochy pekne
zladili s prostredím. Doposiaľ
tak vytvorili tri parkovacie
miesta na Sekurisovej ulici, 14
na Sládkovičovej a 32 na Krču-

V meste pribúdajú ďalšie parkovacie plochy.

lovej ulici, celkovo je ich 49 na
ploche 1023 metrov štvorcových. V budovaní odstavných
plôch technické služby plánujú pokračovať, a to približne v
rovnakom rozsahu ako minulý
rok. „O lokalitách ešte komu-
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nikujeme s investičným odborom mestského úradu a nové
parkovacie miesta budeme
budovať súčasne so stojiskami kontajnerov,“ uzavrel Ján
Lukáč.
(md)

niora. V prípade, že sa dostane
Rodinný asistent bude
fungovať na báze sociálnej mimo obvyklého miesta svojho
pohybu, dohľadové centrum
služby

Zariadenie je spojené s dohľadovým centrom, kde pracujú profesionáli, ktorí problém
vyhodnotia a rozhodnú o spôsobe pomoci. Ak vyhodnotia
situáciu ako rizikovú, okamžite
kontaktujú záchrannú zdravotnú službu, prípadne políciu alebo hasičský a záchranný zbor.
Výhodou je, že zariadenie dokáže samo rozpoznať niektoré
rizikové situácie a pomoc privolá automaticky bez potreby
zásahu ďalších osôb.
„Okrem toho je v hodinkách
zabudovaná aj detekcia pádu,
alebo nečinnosti. Po dohode
s klientom či jeho príbuznými
dokážu mapovať aj pohyb se-

dostane o tom informáciu.
Pre seniorov so začínajúcou
demenciou sú hodinky zabezpečené tak, aby si ich sami nemohli zložiť,“ dodala poverená
vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa Mestského úradu
v Brezne Janka Lemberková. „Rodinný asistent bude v
Brezne fungovať na báze sociálnej služby v zmysle platnej
legislatívy a v súlade s platným
VZN, preto bude pre seniorov
dostupný. Štandardne táto sociálna služba poskytovaná cez
mesto bude podstatne lacnejšia
ako cez telefonického operátora,“ uzavrel prednosta Martin
Juhaniak. (md)

Pomôžme si navzájom
V mesiaci január sa v priestoroch Zariadenia núdzového bývania „Náruč“ uskutočnila Burza
oblečenia všetkých veľkostí, módnych doplnkov, hračiek za symbolické ceny. Pre veľký
záujem verejnosti sme sa rozhodli usporiadať v mesiaci apríl ďalšiu burzu.
V prípade že máte doma oblečenie, ktoré nenosíte, spotrebný tovar či hračky a chcete pomôcť
ostatným, darujte nám ich. Zvýšený záujem je najmä o detské oblečenie.
Tovar môžete nosiť do Zariadenia núdzového bývania „Náruč“, Ul. B. Němcovej 25, Brezno
(budova pri pošte, „Centrum služieb pre dôchodcov“), denne v pracovných dňoch od 8.00
do 15.00 h. do 15.4.2016
Všetkým darcom vopred ďakujeme!
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Prečo mám rád Brezno

Je to moje rodné mesto,
v ktorom som strávil celý
svoj doterajší život. Narodil
som sa tu, vyrastal, navštevoval školy a len štúdium
na vysokej škole znamenalo
na pár dní v týždni, že som
sa ocitol v inom meste. V
rodnom meste som spoznal
takmer všetkých mojich kamarátov, ako aj svoju manželku, s ktorou plánujem
opäť žiť vo svojom rodnom
meste. Je to mesto, ktoré má
svoju históriu, množstvo príbehov, ktoré sa tu odohrali,
a svoje dôležité postavenie
v ňom hrá kultúra a šport.
Mnoho ľudí ma pozná hlavne z týchto dvoch oblastí,
prostredníctvom ktorých sa
budem snažiť zmeniť pohľad
ľudí na mesto, že to nie je len
obyčajné mesto, kde sa nikdy
neuplatnia, kde sa nikdy nič
nerobí, ale je to mesto, v ktorom sa neustále niečo deje,
robí sa pre ľudí, čoho dôkazom sú, či už pravidelné tra-

dičné podujatia alebo nové
pripravované podujatia, do
ktorých sa budú môcť zapojiť všetci, bez ohľadu na vek
či pohlavie. Stačí len vyjsť
z domu a zapojiť sa aktívnym
spôsobom, alebo len pasívnym povzbudením odmeniť
tých, čo sa aktívne zapojili.
Preto hlavným mojím cieľom
bude, aby ľudia aj prostredníctvom športu a kultúry vo
svojom meste chceli vidieť
svoju budúcnosť, tak ako ja.
Miroslav Baran, vedúci
odboru kultúry a športu

Technické služby Brezno
ponúkajú výkopové práce
Technické služby Brezno
vykonávajú výkopové práce a terénne úpravy, výkopy inžinierskych sietí alebo výkopy základov či čističiek odpadových vôd.
Práce realizujú už aj najnovším prírastkom - kolesovým rýpadlo-nakladačom
CASE 695 ST, s hydraulicky
naklápateľnou svahovačkou,
pohonom 4x4, paletizačnými vidlami a množstvom
podkopových lyžíc. Práce si
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môžu občania, ako aj firmy
objednať v cene 27 EUR/hod
bez DPH. TS majú ďalej k dispozícii UNC Locust za 18,50
EUR bez DPH alebo Tatru
UDS za 28,50 EUR bez DPH.
Ku všetkým strojom je
k dispozícii množstvo prídavných zariadení – ich prehľad,
ako aj cenník všetkých služieb
a strojov nájdete na stránke
tsbrezno.sk. Objednávky zasielajte na ts@brezno.sk alebo
0911 868 782.
(ts)

Ďumbierfest je späť. Dlhoročný
hostiteľ tentokrát hosťom

Po ročnej pauze sa do
Brezna vracia multižánrový
horský festival Ďumbierfest.
Síce s novým organizačným
tímom, ale s rovnakým cieľom namiešať z výnimočných
oudoorových surovín skvelý
festivalový kokteil.

právanie o cestovaní Južnou
Amerikou, netradičný pokus
zdolať osemtisícovku s bicyklom a mnoho ďalších.

Mimozemské tóny
aj hodnotné ceny

Po Jaroslavovi Vonderčíkovi prebralo organizačnú štafetu Ďumbierfestu občianske
združenie Horské spoločenstvo na čele so záchranárom,
chatárom a dobrodruhom
Marekom Šurinom.

Kvalitná kultúrna tradícia na Horehroní

Horský festival Ďumbierfest pred viac ako pätnástimi rokmi založil známy
brezniansky horolezec Jaroslav Vondečrík. Odrážal a
dokumentoval najmä horolezeckú a expedičnú scénu, posledné ročníky však boli zamerané hlavne na cestovanie,
skialpinizmus, skalolezectvo
a prírodu.
Po ročnej prestávke je tu
opäť, presnejšie už 13. pokračovanie tohto unikátneho
festivalu. Prečo unikátneho
vysvetľuje jeden z organizátorov Marek Šurina: „Pod
jednou strechou sa stretáva
poznanie, kultúra a zábava.
Tradične dvojdňový festival
bude netradične „len“ v klube
Bombura a predstavia sa na

4. 2016
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výsKum - OZ PRALES: pralesy na Slovensku, výskum hlucháňa
cesTovanie - Stano Šipkovský: Južná Amerika
Životný Štýl - Maťo Maličký / Jaro Švorc: 30 rokov pod krošňou
súťaŽ - Amatérske videá rôznych žánrov
uLTra beh - Rišo Pouš / Ľubo Mäkký: Nízkotatranská stíhačka
príroda - Karol Kaliský: dokumentárny film Vlčie Hory
ZMeNA ProGrAMu VyHrAdeNá!

www.atelierplus.sk

ňom aj známe mená.“ Ťahúňmi festivalu budú horolezec
Michal Sabovčík so svojím
slovenským prvovýstupom
na argentínsku horu Fitz Roy,
bývalý hostiteľ, no tentokrát

oZ nairam

hosť podujatia Jaroslav Vonderčík a prierez jeho horolezeckou kariérou či filmár a
lesník Karol Kaliský s nádherným dokumentom Vlčie hory.
Nemenej zaujímavé bude roz-

Ďumbierfest by nebol
Ďumbierfestom bez kvalitnej
hudobnej produkcie, ktorú
tradične zabezpečí dlhoročný spoluorganizátor festivalu
Marián Pavúk a jeho OZ Nairam. Za všetko hovorí koncert
kapely Hudba z Marsu a nespútaná klubová tancovačka.
Na návštevníkov je okrem
zaujímavého programu pripravená aj tombola a ceny
v hodnote viac ako 600 eur.
„Prvá cena je výstup s horským vodcom pre tri osoby na
ľubovoľný tatranský štít, druhá tandemový let padákom a
tretia značkový outdoorový
stan. Prvú cenu však môže
vyhrať len majiteľ permanentky,“ upozorňuje Marek
Šurina.
Vstupenky si záujemcovia
môžu kúpiť v TIK-u Brezno
alebo na mieste pred podujatím, študenti navyše za zvýhodnenú cenu. „Dúfame, že
udržíme latku Ďumbierfestu
vysoko, tak ako ju nastavil
Vondo. Všetci ste srdečne vítaní 22. a 23. apríla o 17.00 v
breznianskom klube Bombura.“

(mš, eš)

Mesto kontroluje povolenia na
umiestnenie reklamných stojok
Daň za užívanie verejného
priestranstva sa vzťahuje aj na
prenosné informačné zariadenia typu A umiestnené na
chodníku pred prevádzkami.
Prax však ukazuje, že mnohí
majitelia túto povinnosť zanedbávajú.
Mesto si v súvislosti so zlepšením výberu daní posvieti aj
na podnikateľov. Mestská polícia bude priebežne kontrolovať
reklamné stojky na chodníkoch.

14 centov na deň

Predmetom dane za užívanie
verejného priestranstva je aj
umiestnenie samostatne stojaceho zariadenia typu A, ktoré
sa denne umiestňuje pred príslušnou prevádzkou a slúži na
informačné účely prevádzky.
„Sadzba dane za umiestnenie
tohto zariadenia za každý aj
začatý meter štvorcový a každý
aj začatý deň je určená v zmysle
VZN 16/2015 vo výške 0,14 eura,“ vysvetľuje Vladimír Grlický, vedúci odboru ekonomiky
a financovania Mestského úradu v Brezne.
Táto daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného
užívania verejného priestranstva a zaniká dňom jeho skončenia. Daňovník je pritom
povinný oznámiť svoj zámer

Na reklamné stojky sa vzťahuje daň za užívanie verejného priestranstva.

správcovi dane, teda mestu, prenosného informačného zanajneskôr v deň vzniku daňovej riadenia.
povinnosti.
Po zaplatení dane bude vlastníkovi Áčka pridelená známka
s číslom, ktorú si nalepí na svoPridelia im známku
je prenosné informačné zarias číslom
Keďže mnoho majiteľov pre- denie. Podľa Grlického je dôvovádzok túto povinnosť zane- dom tohto opatrenia zvýšenie
dbáva, príslušníci mestskej po- transparentnosti platenia dane
lície ešte v priebehu minulého za zabratie verejného priestranroka vykonali kontrolu prenos- stva a zjednodušenie kontroných informačných zariadení, lovateľnosti či už mestskou
pričom upozornili vlastníkov políciou, občanmi mesta alebo
reklamných stojok na ozna- prevádzkovateľmi navzájom.
movaciu povinnosť voči mestu
a zároveň im rozdali tlačivá žia- Hrozí 33-eurová pokuta
dosti o povolenie umiestnenia
S kontrolami informač-

ilustračné FOTO: MSÚ

ných a reklamných stojok pred
jednotlivými prevádzkami v
Brezne budú mestskí policajti
pokračovať. Šéf mestských ekonómov upozorňuje, že v prípade nepreukázania zaplatenia
tejto dane bude musieť byť prenosné informačné zariadenie
z chodníka odstránené. Zároveň dodal, že neoprávnené zabratie verejného priestranstva
je v zmysle platných právnych
predpisov priestupkom proti
verejnému poriadku, za ktorý
možno v blokovom konaní uložiť pokutu do 33 eur.
(eš)
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Milutín Černák: Trénovanie
ma takpovediac drží pri živote
Športu sa upísal telom aj dušou. Ako učiteľ telesnej výchovy
formoval výkonnosť žiakov natoľko, že nejeden z nich si obliekol reprezentačný dres. Atletický odborník, tréner, funkcionár
a rozhodca z Brezna, Milutín Černák.
Prečo ste si z toho kvanta
športov vybrali práve atletiku?
- Pri aktívnom športe počas
štúdia na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Banskej Bystrici, práve atletika ma
„opantala“ už len pre to, že sme
boli skvelá partia rovesníkov,
navyše ma trénoval inžinier Andrej Hunčík, v tom čase československý reprezentant v hode
oštepom.

- Hlavnou disciplínou, ktorej
som sa venoval, bol hod oštepom. Samozrejme, že aj iné atletické disciplíny som musel na
vlastnej koži pocítiť, najmä keď
sa súťažilo v súťažiach družstiev,
kde sa cenil každý bodík. Preto
som „precítil“ desaťboj, prekážkový beh na 110 metrov aj
hod kladivom. Ako dorastenec
som absolvoval aj chôdzu na
päť kilometrov na dráhe v rámci súťaže družstiev, a to len pre
Práve on zrejme ovplyvnil to, že sme sa vrhači vyškierali
vaše ďalšie smerovanie, keďže chodcom, že vrtia zadkami, tak
ste sa stali oštepárom. Robili nás tréner surovo prihlásil aj na
chôdzu.
ste aktívne aj iné disciplíny?

Klub fair play SOV ocenil aj Milutína Černáka.

Odvtedy ste sa im už asi nevysmievali...
- Samozrejme, že nie. Chôdzu
beriem ako olympijskú atletickú
disciplínu, navyše pre slovenskú
atletiku úspešnú.

Verejnosť vás pozná predovšetkým ako atletického odborníka a trénera. Odkedy sa
vlastne venujete trénovaniu?
- Ako tréner som začal v Banskej Bystrici v roku 1971 a od
roku 1972 v Brezne, keď som
Ktoré úspechy si ako oštepár nastúpil na odborné učilište ako
učiteľ.
ceníte najviac?
- Určite tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska mužov
Dnes už neučíte, ale trénovav Bratislave v roku 1968 výko- nia ste sa nevzdali. Prečo? Čo
nom 58,86 m. Taktiež si cením vám to dáva?
víťazstvo na športových hrách
- Trénovanie ma takpovediac
školských pracovníkov v gréc- drží pri živote, pretože každokej Igumenitsa v hode oštepom denný kontakt so zverencami
Hod oštepom bol pre Milutína Černáka hlavnou atletickou disciplínou.
a vo vrhu guľou v roku 2001.
a najmä ich výkonnostný posun

FOTO: ARCHÍV M. Č.
ma utvrdzuje v tom, že táto práca
nevychádza nazmar.
MILUTÍN ČERNÁK
atletický odborník, tréner, funkcionár a rozhodca
Určite ste na nich patrične
hrdý.
Utkveli vám niektoré me• narodil sa 25. apríla 1949 v Ľubietovej
ná špeciálne v pamäti?
• vyštudoval telesnú výchovu – zemepis na Pedagogickej fakulte
- Z tých zverencov, ktorí to
v Banskej Bystrici
v skromných breznianskych
• pretekal za TJ Dukla v disciplíne hod oštepom
podmienkach dotiahli až na
• v roku 1972 začal učiť na Strednom odbornom učilišti strojárskom
majstrov ČSSR, ČSFR či SR spona Mazorníkove
meniem Zuzanu Medveďovú,
• v roku 2008 získal Cenu mesta Brezna za vynikajúce výkony
Annu Holcovú, Jozefa Prečucha,
v oblasti športu a športový rozvoj mesta Brezna
Miroslavu Medveďovú či Janku
• v súčasnosti je podpredseda Stredoslovenského atletického
Katrenčíkovú – Ličákovú.
zväzu, člen Športovo – technickej komisie SAZ a prezident
	AK Mostáreň MŠK Brezno
Za ich medailami a titulmi
• tento rok získal cenu Klubu fair play Slovenského olympijského výboru
stojíte aj vy a táto skutočnosť
za celoživotnú aktívnu a zodpovednú prácu v športe

na pokračovanie

Strašidelný mlyn

(Pokračovanie z minulého čísla)
Zatiaľ čo sa kamarátky na priedomí lúčili, v mlyne sa dve mužské
strašidlá tešili z ďalšej úspešne prestrašenej noci.
„Ale sme im dali! Videl si, ako
utekali? Tie dievčice sem viac nepáchnu,“ vraví prvé strašidlo.
„Nemusel si ich až tak. Veď sa ich

dalo postrašiť aj pomenej. Ktovie,
či sa im aj niečo nestalo?“ hovorí
druhé strašidlo.
„Hádam ich neľutuješ. Mne sa
zdá, že sa ti tá Zuzka akosi zapáčila,“
podpichuje strašidlo Bubur.
„Aspoň netáraj, Bubur,“ vraví
druhé strašidlo Hrombuch, „ľutujem ich, lebo sú to len mladučké
dievčence.“
„Dievčence, nedievčence, v noci
sa tu nemá kto čo opálať!“ nedá sa
Bubur.
„Ozaj, a nenapadlo ti, že tu my
dvaja takto sami strašíme už roky
rokúce?“ pokračuje Hrombuch.
„Čo tým chceš povedať?“ pýta sa
nespokojný Bubur.
„Len to, že sme sami ako koly v

plote. Čo keby sme si tie dve dievčence nahovorili?“ navrhuje Hrombuch.
„My, a dievčatá?! To mi veru
nikdy nenapadlo. Kto by ale chcel
dve strašidlá ako sme my, umazané,
strapaté a strašné?“ pretŕča sa Bubur pred popraskaným zrkadlom
na stene.
„Vieš čo? Keby sme sa umyli,
oholili a slušnejšie poobliekali,
možno by sme neboli na zahodenie,“ vyhutuje Hrombuch.
„Umyli a oholili? Veď to sme robili naposledy asi pred sto rokmi,
keď sme boli na plese. Pozvala nás
hradná pani Alžbeta,“ spomína
Bubur.
„Pamätáš si, akí sme boli fešáci?

Všetky paničky chceli iba s nami
plesať,“ dodá Hrombuch.
„A pamätáš si aj na to, ako sme tej
noci všetkých tak pekne nastrašili?“
skočil mu do reči Bubur. „Všetci do
jedného sa rozutekali.“
„Škoda len, že sme odvtedy pani
Alžbetku nevideli, a taká to bola
pekná pani!“ vzdychá Hrombuch.
„Nuž dobre, skúsme to s tými
dievčencami,“ vraví Bubur, „Ale
ako sa s nimi stretneme, keď sme
ich z mlyna nadobro vyhnali?“
„Pôjdeme na sobotňajšiu veselicu, čo ak tam prídu?“ Hrombuch sa
ako páv predvádza popred zrkadlo.

(Pokračovanie nabudúce)

Napísal a ilustroval:

Peter Zifčák

FOTO: JÁN SÚKUP

neostala nepovšimnutá. Nedávno ste získali cenu Klubu
fair play Slovenského olympijského výboru. Ako ju vnímate?
- Cenu Klubu fair play SOV
vnímam ako ohodnotenie mojej
doterajšej činnosti v atletickom
hnutí ako funkcionár, tréner či
rozhodca. Pri gratulácii v Bratislave padli aj také pripomienky:
konečne aj niekto z dediny, nielen z Bratislavy, resp. aj školský
šport niekto ocenil...
Porota vyzdvihla váš jedinečný prístup k rozvoju telesnej
kultúry a športu, ako aj prehlbovanie vzťahu detí a mládeže
k pohybu a športovým aktivitám. Keďže ste odborník na
slovo vzatý, čo podľa vás potrebuje regionálna, alebo ak chcete
priamo breznianska atletika?
- Breznianskej atletike pomôže vybudovanie tartanovej dráhy, ktorá v dnešnej dobe je nevyhnutnosťou. Talentov v Brezne
a okolí je dosť. Naozaj zlepšené
materiálne a tréningové podmienky by jej, ale aj iným športovým odvetviam, veľmi pomohli.
Samozrejme, že bez zanietených
„fanatikov“ to nepôjde.
(eš)

Historické
zrkadlo mesta

Naj s t a r š i e
mestské erby
na Slovensku
vznikali v tých
mestách, ktoré
dosiahli určitý
stupeň vývoja, najmä čo sa
týka hospodárskeho života,
samosprávy a s ňou súvisiacej administratívnej činnosti.
Potreba pečatiť písomnosti
nútila mestá zvoliť si vhodný
symbol, dobre identifikovateľný na pečati a navyše výstižne reprezentujúci charakter mesta a jeho obyvateľov.
Problematikou vzniku
a vývoja breznianskeho mestského erbu sa komplexnejšie
zaoberal Jozef Novák vo svojej publikácii Slovenské mestské a obecné erby, z ktorej
čerpáme aj v tomto príspevku. Najstarším vierohodným
prameňom je erbová listina
pre Brezno, vydaná Ferdinandom II. dňa 11. júla 1627,
v ktorej je podrobne popísaný mestský erb: štiepený štít,
prvá polovica osem ráz modro-strieborne delená, v ľavej
červenej polovici je šesť strieborných ľalií. Táto erbová
figúra je doplnená o ďalšie
časti, s ktorými tvorí úplný
erb. Na vrchnom okraji štítu
je rešetová prilba s tzv. prikrývadlami a tzv. klenot tvorí
obrnený a mečom ozbrojený
rytier, podľa miestnych tradícií stotožňovaný s Bomburom, údajným hrdinom z čias
tureckých vojen.
Samotné štítové znamenie
máme doložené už aj v 16.
a 15. storočí, avšak poznatky o vývoji mestskej heraldickej tvorby na Slovensku
nám dovoľujú datovať vznik
mestského erbu v Brezne do
staršieho obdobia, do obdobia vlády Anjouovcov jednak preto, že Brezno práve
od anjouovského panovníka
Ľudovíta I. dostalo roku 1380
mestské výsady, ale najmä
preto, že erb mesta priamo
korení v štátnom erbe Uhorska za vlády Anjouovcov.
Erb popísaný v erbovej
listine z roku 1627 sa teda
používa od konca 14. storočia s príslušným dobovým
kruhopisom (textom) na
mestských pečatiach až do
dnešných čias. Originál sa síce nezachoval, ale odpis tejto
erbovej listiny sa nachádza
v súpise mestských privilégií
z roku 1627, ktorý je vystavený v historickej expozícii Horehronského múzea v Brezne.
(hmb)
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Základná škola s materskou školou MPČĽ 35 Brezno
Základná škola s materskou školou MPČĽ 35 Brezno
Vážení
Základná
školarodičia
s materskoubudúcich
školou MPČĽ prvákov!
35 Brezno

Vážení
rodičia
budúcich
prvákov!
Základná
s materskou
MPČĽ
35 Brezno
Základná škola
sškola
materskou
školou
MPČĽ 35
Srdečne
Vásškolou
pozývame
na
Vážení
rodičia
budúcich
prvákov!
Srdečne Vás pozývame na

Váženíslávnostný
rodičia
budúcich
prvákov!
zápis do
Srdečne Vás pozývame
na 1. ročníka
slávnostný
zápis
do
Srdečne Vás pozývame na1. ročníka
17.4.2016
o 14.00 hod.
v jedálni
našej školy
slávnostný
zápis
do 1. ročníka
17.4.2016slávnostný
o 14.00 hod.
v jedálni
našej školy
zápis
do 1. ročníka
17.4.2016 o 14.00 hod. v jedálni našej školy
PonúkameSrdečne
Vám:
Vásvpozývame
na
17.4.2016
o 14.00 hod.
jedálni našej školy
 školu rodinného typu, prácu v menších kolektívoch

8. 4. PIATOK, 19.00 hod.
Londýn v plameňoch
Triler/Akčný/Krimi, USA, 2016, 99 min., MP15, české titulky, 2D.
Brezno
Vstupné 4€. Biely dom už dobyli a teraz si teroristi zoberú ešte väčšie
sústo. Na pohreb britského premiéra sa zídu lídri celého
západného sveta a vďaka bezpečnostným manévrom by Londýn v tej
chvíli mal byť tým najbezpečnejším miestom na zemi.

Vážení rodičia budúcich prvákov!
Ponúkame Vám:
školurodinného
s bezbariérovým
prístupom
a vybavením
  školu
typu, prácu
v menších
kolektívoch
Ponúkame
Vám:anglického
 školu
výučbu
jazyka
hravouaformou
od 1. ročníka
s bezbariérovým
prístupom
vybavením
  školu
rodinného
typu,
prácu
v
menších
vyučovanie
informatickej
výchovyformou
akokolektívoch
súčasť
vyučovacieho
Ponúkame
Vám:

výučbu
anglického
jazyka
hravou
od 1. ročníka
 školu
s
bezbariérovým
prístupom
a
vybavením
procesu
odinformatickej
1.typu,
ročníka
  školu
rodinného
prácu
v menších
vyučovanie
výchovy
ako kolektívoch
súčasť
vyučovacieho
 výučbu
anglického
jazyka
hravou
formou
od
1.
ročníka
využívanie
interaktívnych
tabúľ ako
základ moderného vyučovania
 školu
s bezbariérovým
a vybavením
procesu
odinformatickej
1.
ročníka prístupom
 vyučovanie
výchovy
ako súčasť
vyučovacieho
inovatívne
a alternatívne
vyučovacie
metódy
  výučbu
anglického
jazyka hravou
formou
od moderného
1. ročníka vyučovania
využívanie
interaktívnych
tabúľ
ako
základ
procesu
od
1.
ročníka
vyučovanie
v odborných
a počítačových
učebniach
  vyučovanie
informatickej
výchovy
ako metódy
súčasť
vyučovacieho
inovatívne
a
alternatívne
vyučovacie
 využívanie
interaktívnych
tabúľ ako
základ moderného vyučovania
odbornú
špeciálneho
pedagóga
procesu
od pomoc
1.
ročníka
vyučovanie
v odborných
a počítačových
učebniach
  inovatívne
a alternatívne
vyučovacie
metódy
široký
výber
záujmových
útvarov
(gymnastika,
florbal,vyučovania
atletika,
  využívanie
interaktívnych
tabúľpedagóga
ako základ moderného
odbornú pomoc
špeciálneho
 vyučovanie
v odborných
a počítačových
učebniach a pod.)
zumba,
stolný
tenis, spevácky,
počítačový
  inovatívne
a alternatívne
vyučovacie
metódy krúžok
široký
výber
záujmových
útvarov
(gymnastika,
florbal, atletika,
 odbornú
pomoc
špeciálneho
pedagóga
možnosť
do afutbalovej
prípravky
 vyučovanie
vzaradenia
odborných
počítačových
učebniach
zumba,
stolný
tenis, spevácky,
počítačový
krúžok
a pod.)
 široký
výber
záujmových
útvarov
(gymnastika,
florbal,
atletika,
popoludňajšiu
starostlivosť
o dieťa
v školskom
klube
do 1700 hod.
  odbornú
pomoc
špeciálneho
pedagóga
možnosť
zaradenia
do futbalovej
prípravky
zumba,
stolný
tenis,
spevácky,
počítačový
krúžok a umeleckej
pod.)
možnosť
navštevovať
výtvarný
odbor
základnej
  široký
výber
záujmových
útvarov
(gymnastika,
florbal,
hod.
popoludňajšiu
starostlivosť
o dieťa
v školskom klubeatletika,
do 1700 školy
 možnosť
zaradenia
do
futbalovej
prípravky
priamo
vnavštevovať
priestoroch
školy
zumba,
stolný
tenis, spevácky,
počítačový
krúžok umeleckej
a pod.) 00školy
možnosť
výtvarný
odbor
základnej
  popoludňajšiu
starostlivosť
o dieťa
v školskom
klube
do jedálni
17 hod.
možnosť
zdravého
a
chutného
stravovania
v
školskej
 možnosť
zaradenia
do
futbalovej
prípravky
priamo vnavštevovať
priestoroch školy
 možnosť
výtvarný odbor základnej umeleckej 00
školy
  popoludňajšiu
starostlivosť
o dieťa
v školskom
klube dojedálni
17 hod.
možnosť
zdravého
aškoly
chutného
stravovania
v školskej
priamo
v priestoroch
informácií
na stránke:www.zssmsbreznomazornik.edupage.org
 Viac
možnosť
navštevovať
výtvarný odbor základnej umeleckej školy
 možnosť zdravého a chutného stravovania v školskej jedálni
priamo
v priestoroch
školy
Viac
informácií
na stránke:www.zssmsbreznomazornik.edupage.org
 možnosť zdravého a chutného stravovania v školskej jedálni
Viac informácií na stránke:www.zssmsbreznomazornik.edupage.org
Tešíme sa na Vás!
Viac informácií na stránke:www.zssmsbreznomazornik.edupage.org
Tešíme sa na Vás!

9. 4. SOBOTA, 10. 4. NEDEĽA, 16.00 hod.
Pat & Mat vo filme
Animovaný, Česko, 2016, 80 min., česká verzia, MP, 2D. Vstupné: 4€.
Dvojica kutilov Pat a Mat sa vracia na scénu a to priamo v celovečernom filme pre celú rodinu. Známa dvojica v roku 2016 oslavuje
40. narodeniny a doteraz sa na striebornom plátne ešte nepredviedla.

slávnostný zápis do 1. ročníka

9. 4. SOBOTA, 17. 4. NEDEĽA, 19.00 hod.
17.4.2016 o 14.00 hod. v jedálni našej
školy
Spotlight

Triler/Historický/Dráma/Životopisný, USA, 2015, 129 min., české
titulky, MP12, 2D. Vstupné: 4€. Film natočený, podľa skutočných
udalostí, v ktorom reportéri amerického denníka The Boston Globe odhalili masívny škandál zneužívania maloletých predstaviteľmi
miestnej arcidiecézy. Prípad
nemal dopad len na hŕstku obvinených duchovných, ale otriasol celou katolíckou cirkvou. Film získal dvoch Oscarov - v kategóriách
Najlepší pôvodný scenár a Najlepší film.

Ponúkame Vám:
 školu rodinného typu, prácu v menších kolektívoch
 školu s bezbariérovým prístupom a vybavením
 výučbu anglického jazyka hravou formou od 1. ročníka
10. 4. NEDEĽA, 19.00 hod.
 vyučovanie informatickejTešíme
výchovy
sa na Vás! ako súčasť vyučovacieho
Ulica Cloverfield 10
Na zápis si prineste Tešíme
rodný sa
listnadieťaťa,
pastelky
a
10€
Vás!
procesu odNanazápis
1.
ročníka
Sci-fi/Dráma/Mysteriózny, USA, 2016, 100 min., slovenské titulky,
sadu
zošitov
do rodný
1. ročníka
si
prineste
list dieťaťa, pastelky a 10€
MP15,
2D. Vstupné: 4€. Príbeh filmu nás presunie do suterénu, kde
Na
zápis
si
prineste
rodný
list
dieťaťa,
pastelky
a
10€
na
sadu
zošitov
do
1.
ročníka
 využívanie interaktívnych tabúľ ako základ moderného
vyučovania
John Goodman väzní ženu Mary Elizabeth Winstead pred chemicna sadu
zošitov
do 1.rodný
ročníka
Na
zápis
si
prineste
list
dieťaťa,
pastelky
a
10€
 inovatívnenaasadu
alternatívne
vyučovacie metódy
kým zamorením, ktoré je všade na povrchu Zeme. Otázka je, či je to
zošitov do 1. ročníka
 vyučovanie v odborných a počítačových učebniach naozaj pravda.
Tuláčikovia hľadajú domov
 odbornú pomoc špeciálneho pedagóga
15. 4. PIATOK, 19.00 hod.
Saulov
syn

široký
výber
záujmových
útvarov
(gymnastika,
florbal,
atletika,
ELI
Dráma, Maďarsko, 2015, 107 min., české titulky, MP15, 2D. Vstupné
Eli je 5-ročná fenka nemeckého ovčiaka pokojnej,
priateľ- stolnýZŠ
zumba,
tenis,
spevácky,
počítačový
s MŠ
Pionierska
2, Breznokrúžok a pod.)
4€. Strhujúci historický thriller, ktorý mení spôsob zobrazenia holoskej, učenlivej a nekonfliktnej povahy. Je väčšieho vzrastu,
kaustu a upiera divákovi bezpečný odstup od témy. Film ovenčený

možnosť
zaradenia
do
futbalovej
prípravky
takže je vhodná skôr do domu so záhradkou ako miláčik,
pozýva
všetkých
predškolákov
na
00 Oscar - zahraničný film, Zlatý Glóbus - najlepší zahraktorý s radosťou postráži svoju rodinku.Je očkovaná,
čipopopoludňajšiu
starostlivosť o dieťa v školskom klube oceneniami.
do 17
ničný
film. hod.
vaná a bude kastrovaná.
 možnosť navštevovať výtvarný odbor základnej umeleckej školy
16. 4. SOBOTA, 16.00 hod.
SLÁVNOSTNÝ
ZÁPIS
priamo v priestoroch
školy
Kniha džungle – 3D
USA, 2016, 110 min., slovenský da možnosť zdravého a chutného stravovania v školskejFantasy/Dráma/Dobrodružný,
jedálni
RITA A TARA

Rita a Tara sú malé živé striebra, všetko ich
ViacV informácií
zaujíma, sú hravé a priateľské.
dospelosti
budú väčšieho vzrastu, takže sú vhodné
skôr na dvor. Budú z nich úžasní rodinní
miláčikovia, no vzhľadom na ich vzrast aj
výborní strážcovia. Majú tri mesiace, sú očkované a čipované.

DO 1.ROČNÍKA

bing, MP, 3D. Vstupné: 5€. Známy príbeh malého Mauglího, v novom
veľkolepom spracovaní, prichádza do nášho kina.

o 14.00 hod. v školskej jedálni
na17.4.2016
stránke:www.zssmsbreznomazornik.edupage.org
Prineste so sebou:
 rodný list dieťaťa
 občiansky preukaz zákonného zástupcu
Tešíme sa na Vás!
 10 eur na základné sady zošitov a pomôcok

JEFFO

16. 4. SOBOTA, 19.00 hod.
Moja tučná grécka svadba 2
Komédia, USA, 2016, 96 min., slovenské titulky, MP12, 2D. Vstupné:
4€. Ľudia sa menia. Gréci nie. Toula, Ian a ich rodina sa vracajú, aby sa
v pokračovaní najlepšej romantickej komédie všetkých dôb užili ešte
viacej smiechu, jedla a predovšetkým ďalšej veľkej gréckej svadby.
19. 4. UTOROK, 19.00 hod.

Jeffo je mladý psík malého vzrastu. Zo začiatku je trochu
ustráchaný, ale keď sa osmelí, je z neho veľký maznák. Je nekonfliktný, vhodný do bytu alebo rodinného domu s prístupom dovnútra. Je očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.

Hepnarová
Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, pastelky Ja,
aOlga
10€
Historický/Dráma, ČR/SR/Poľsko/Francúzsko, 2016, 105min., česká
verzia, MP12, 2D. Vstupné: 4€. Príbeh mladej ženy, ktorá v roku 1973
na sadu zošitov do 1. ročníka
nasadla do nákladného auta a v centre Prahy zabila osem ľudí, otváral na prestížnom festivale Berlinale sekciu Panoráma. Existenciálna
dráma o mladej vrahyni, ktorá svoj čin považovala za akt pomsty režimu, ponúka portrét poslednej ženy popravenej v komunistickom
Československu.

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

Zmena otváracích hodín
v Mestskej knižnici na Mazorníkove
Mesto Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy oznamuje, že od 4.4.2016 sa mení
výpožičná doba v Mestskej knižnici na Mazorníkove: Pondelok
– Piatok od 13.00 do 16.30 hod.

Pohotovostné lekárenské služby
v Brezne
7. – 10. 4. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
11. - 17. 4. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
18. – 21. 4. 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.

Základná umelecká
škola pozýva:
21.4. od 9.00 hod., budova školy,
Krčulova 21
X. ročník celoslovenskej
súťaže v hre na sláčikových
nástrojoch
Podujatie je organizované
s finančnou podporou BBSK.
28.4. o 17.00 hod., koncertná
sála školy
Koncert komornej
a štvorručnej hry.
Vstupné dobrovoľné.

Miestna organizácia spolku „Živena“
v spolupráci s mestom Brezno
vyzývajú občanov mesta Brezna na zapojenie sa do súťaže o
„Najkrajší balkón a predzáhradku v našom meste“.
Do súťaže sa možno prihlásiť do 15.4.2016 na tel. č.: 0948 134032,
prípadne e-mailom na adrese: halamovci@gmail.com
Súťaž bude priebežne hodnotená a pre víťazov sú pripravené hodnotné
ceny.
Pridajte sa k nám a skrášlite naše mesto!

B
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Florbalisti z Brezna si vybojovali postup do prvej ligy

Organizovaný florbal v
Brezne funguje od roku 2010,
kedy sa partia mladých ľudí
rozhodla zorganizovať Horehronskú florbalovú ligu.
Napriek tomu, že tá už dnes
neexistuje, jej odchovanci žnú
úspechy v celoslovenských
súťažiach doteraz. Aktuálne
sa im podaril najväčší triumf,
aký v našich podmienkach
môžu dosiahnuť. Postúpili do
prvej ligy.

Takto chutí sláva.

FOTO: ARCHÍV FBC

Za vznikom a rozvojom
florbalu v meste stojí občianske združenie Florbalový klub
Brezno. Počas šiestich rokov sa
mu tento šport podarilo spopularizovať natoľko, že k mužskému družstvu pribudli aj dve
mládežnícke.

povedal predseda Florbalového
klubu Brezno Daniel Struhár.
Bohužiaľ si to vyžiadalo aj daň a
komunálna liga zanikla. V priebehu troch rokov sa ale k mužskému družstvu pridali aj dve
mládežnícke. „Keďže sme mali
v tíme nielen hráčov z Brezna,
rozhodli sme sa do ligy vstúpiť
pod názvom FBC Horehronec,
O level vyššie
Po troch ročníkoch Hore- či FBC Horehronec Brezno.“
hronskej florbalovej ligy, ktorej súčasťou boli nielen tímy Sú v prvej lige!
z Brezna a Horehronia, ale aj z
Za najväčší doterajší úspech
Tisovca a Revúcej, sa jej zakla- považovali minuloročný podatelia rozhodli posunúť tento stup starších žiakov na finášport o level vyššie. „Prihlásili lové majstrovstvá Slovenska,
sme dve mužské družstvá do kde obsadili ôsme miesto. Deň
slovenskej ligy, kde sa chlapci 3.4.2016 sa však do histórie
mali možnosť porovnať s tíma- breznianskeho florbalu zapísal
mi zo stredného Slovenska,“ ešte výraznejšie. FBC Horehro-

Autor:

PK meno Remusa koniec modlitby bohatý sedliak

Slovenský jazyk

vlk z Knihy
džunglí

stanovená
voľbami

obrnený
transportér

počet rokov

Po nervy drásajúcom súboji proti domácim hráčom Rabče 6:4.

kazašské sídlo

bolkov prateľ

onakým
spôsobom

doslovný
preklad
pracujme s
ihlou

kopol (čes.)

patriaci Ane
blyšťanie

T1

chladiť

parlament
ženský hlas

ruský súhlas
srílanská rupia
(kód)

studňa z dreva
prsný implantát

meno
Komenského
megalitický
balvan

vanul
za hranicou

ázijský vozík
volanie na
hydinu

patriaci Eve
krútňava

osievanie
arktický (skr.)

umierať

krídlo (ved.)
železiareň

T2

pomôcka pre
chromých

T4

ozaj (hov.)
konzervujem
dymom

drobia,
rozomieľajú
TV stanica

mužské meno
hrubý povraz

býv. švéd.
Skupina

mužské meno

zalez dnu
jasne (nem.)

git, tesnenie
popísanie veci

značka nábojov
do vzduchovky

Národný výbor

FOTO: ARCHÍV FBC

obloha

srbská obj.
miera

trma-vrma

Izabela (dom.)

rastlinná
nátierka

Aj napriek obtiažnej práci
pri vedení tímov v slovenských
ligách sa Florbalovému klubu
Brezno podarilo znovu obno-

T3

austrálsky
pštros

501 v Ríme

polyetylén

priestorom nemôžeme rátať.“
Aktuálne využívajú športoviská
SOŠTaS Brezno, ZŠ MPČĽ 35,
atletické dráhy na Pionierskej
2 a Mazorníkove. Samotné zápasy odohrávajú v nafukovacej
hale v areáli ZŠ Sama Cambela
v Slovenskej Ľupči.
Otáznik visí aj nad trénerskou základňou. „Zišli by
sa nám dvaja, traja ľudia do
štruktúry našej organizácie,
no postupne si vychovávame
nasledovníkov a verím, že časom to bude lepšie. Tak, ako
ostatné tímy, aj my sa snažíme
zohnať peniažky od sponzorov.
Pomáhajú nám 2 % a dotácie z
mesta či VÚC na určité projekty. Väčším problémom je však
odliv dorastencov a juniorov
do iných miest,“ uzavrel Daniel
Struhár.
(eš)

Stále hľadajú tréningové
priestory

manažoval,
riadil

kôrovec

Pomôcky:
ALAM,
KLAR, LKR

nec Brezno postúpil do 1. ligy,
keď v nadstavbovej časti nenašiel premožiteľa a po troch výhrach a jednej remíze suverénne postúpil o ligu vyššie. „Boli
sme sa aj s pár dorastencami
pozrieť na zápasy v Rabči, robili sme priamy prenos na našej
funpage facebookovej stránke
FBC Horehronec, ktorý sledovalo niekoľko našich fanúšikov.
Naši chalani hrali svoju typickú
hru - prehrávaj o tri góly a začni
hrať,“ popisuje atmosféru zápasov predseda breznianskych
florbalistov Daniel Struhár.
Ako tvrdí, toľko vypätia, nervozity a adrenalínu ešte asi v živote nezažil.
„Chalanom sa podaril husársky kúsok, kedy porazili všetky

viť florbal na mestskej úrovni
v podobe večernej ligy či projektu Žiacka školská florbalová
liga, v ktorej momentálne hrá
12 škôl. Šesť z Horehronia a
šesť od Brezna až po Nemeckú.
Členskú základňu FKB pritom
tvorí 58 registrovaných hráčov,
no počet florbalistov, ktorí sa
pravidelne zúčastňujú na turnajoch, s prehľadom prevyšuje
stovku.
Ako potvrdil aj predseda
breznianskych florbalistov, pre
klub je najväčším problémom
adekvátny priestor na tréningy
a hlavne na reprezentáciu tohto športu v Brezne. „Rozmery
ihriska sú 40 x 20 metrov a to
nemá žiadna telocvičňa, ani tá
na Mazorníku. Tieto rozmery
tímy zo stredného Slovenska a vieme dosiahnuť len v Aréne,
za Banskobystrický kraj tak bu- ale keďže liga beží súbežne s
dú ako jedno z dvoch družstiev, hokejovou ligou, tak s týmto
ktoré budú hrať 1. ligu. Na čele
mi nerobili vrásky len infarktové situácie zo zápasov. Teraz
máme za úlohu zohnať sponzora, ktorý bude chcieť byť viditeľný po Slovensku a pomôže
nám hlavne finančne. Chcem,
aby chalani hrali 1. ligu, som
na nich veľmi hrdý a určite si to
zaslúžia,“ zhodnotil fantastický
triumf Daniel Struhár.

indium (chem.)
trávnatý trs

3 rím. číslicami

malá hruda
vodná
elektráreň

poobtieraj

ženské meno

exotické ovocie

kráľovský stolec

Ocean Zone
Divers

zviera (nem.)

ženské meno

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 15. apríla 2016. Výherca získa
darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Miroslava Malinu z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Navštívili vodopád pod Orlovou
Prvá aprílová sobota.
Breznianski turisti majú
v pláne túru k Pohorelskému
vodopádu na pamiatku bývalého podpredsedu, kamaráta a
významného značkára, ktorú
nazvali I. ročník Pochodu Janka Škrovinu k Pohorelskému
vodopádu.
Ján Škrovina pre breznianskych turistov objavil tento
krásny, vtedy zabudnutý kút
slovenskej prírody, a priviedol
ich k nemu po prvýkrát už na
jar v roku 2010. Pri nástupe na
túru ich vítalo mrazivé ráno,
takže cestou hore vyhľadávajú
miesta, kde sa opiera slniečko,
aby si zohriali zmrznuté údy.
Od rázcestia Na ohrade (1042

Pod vodopádom.

FOTO: E. K.

m n. m.) kráčajú lesným chodníčkom popri toku vody z Pohorelského vodopádu (1165 m
n. m.). V duchu chvália tých,
ktorí vyčistili chodník od popadaných stromov, keďže vlani
bol prechod omnoho náročnejší a k vodopádu sa pre polom
vôbec nedostali. Asi po pol hodine prichádzajú k informačnej
tabuli pri vodopáde pod Orlovou a schádzajú upraveným
chodníkom pod padajúce vody
vodopádu. Dnes je plný vody
a aj keď má len výšku päť metrov, naskytuje sa im krásny pohľad na jeho šumiaci spád. Po
celej trase späť sa turisti ešte pokochali nádhernými výhľadmi
na zasnežený hrebeň Nízkych
Tatier.(ek)

Víťazom mastra sa stal Brezňan Pavel Melicher
Do hlavného turnaja šípkarov sa prihlásilo 40 hráčov.
V turnaji narobila vietor Lucia
Jankovská, ktorá sa predierala
A-čkom na pozíciu 5-6, kým
nechytil do rúk šípky Peter
Jakubis a poslal Luciu Jankovskú po víťazstve 3:1 do B-

-čka. Rovnakým výsledkom
prehrala aj v B-strane pavúka
s Dušanom Striešom a bolo
z toho konečné umiestnenie
na pozícii 5-6. Lucia si svojím
výkonom vyslúžila cenu pre
najužitočnejšieho hráča turnaja. Spolu s ňou na pozícii 5-6

skončil Stanislav Kripner z Novák a štvrté miesto obsadil Ján
Tuharský z Banskej Bystrice.
Finále ušlo Petrovi Jakubisovi z Novák. Vo finále A-čka
prehral s Pavlom Melicherom
3:1 a vo finále B-čka nestačil na
Dušana Strieša z Banskej Bys-

inline plocha
Odo dňa 8.4.2016 je pre verejnosť v Aréne Štvrtok:
Brezno sprístupnená Inline plocha pre bedminton, hokejbal, inline hokej a florbal. Rezerváciu plochy môžete uskutočniť osobne na
recepcii Arény Brezno alebo na tel. č.: 0908 735
778
Piatok:
Rozpis jednotlivých dní:
Pondelok: 14.00 – 22.00 hod. Bedminton, Florbal,
Hokejbal, Inline hokej
Utorok:
14.00 – 22.00hod. Bedminton,Florbal,Hokejbal,Inline hokej
14.00 – 18.00 hod. HK tréning (máj - jún)
18.15 – 22.00 hod. Florbal, Hokejbal, Inline hokej (máj-jún)
14.00 – 22.00 hod. Bedminton, Florbal,
29.Streda:
3. 2016
Hokejbal, Inline hokej

14.00 – 22.00 hod. Bedminton, Florbal,
Hokejbal, Inline hokej
14.00 – 18.00 hod. HK tréning (máj - jún)
18.30 – 22.00 hod. Florbal, Hokejbal,
Inline hokej (máj-jún)
14.00 – 20.00 hod. Bedminton, Florbal,
Hokejbal, Inline hokej
Sobota, Nedeľa:
09.00 – 21.00 hod. Bedminton,
Florbal, Hokejbal, Inline hokej

V prípade záujmu o prenájom plochy v doobedných hodinách počas pracovných dní je
potrebné si kurt (plochu) rezervovať deň vopred na recepcii
Arény
jarny
beh.jpgBrezno.

trice, s ktorým prehral rovnako 3:1. Vo finále sa teda stretli
Pavel Melicher a Dušan Strieš.
Finále lepšie zvládol Pavel Melicher, keď svojho súpera porazil 3:0 a zabezpečil, aby pohár
za prvé miesto ostal v Brezne.
(pp)

Piate miesto
stolnotenistov
Koncom uplynulého týždňa skončil ďalší ročník ligy
v stolnom tenise. A mužstvo Brezna (III. liga), ako
aj B mužstvo Brezna (IV.
liga) skončili na zhodných
miestach a to na piatej priečke, čo je úspech. V sobotu sa
stolnotenisoví hráči Brezna
zúčastnili na turnaji štvorhier v Predajnej. Pri peknej
účasti 35 dvojíc sa na tretej
priečke umiestnili hráči
Lamper - Plecho.(ľl)

V Aréne sa uskutoční úvodný
turnaj bedmintonovej ligy
Dňa 17. apríla sa v priestoroch Arény Brezno v rámci
3. ročníka uskutoční úvodný turnaj Mestskej bedmintonovej ligy. Hrací deň turnajov bude nedeľa a súťažiť
sa bude v dvojhre aj štvorhre.
Novinkou 3. ročníka bude,
že v dvojhrách budú až tri
kategórie a každý účastník si
bude môcť nájsť tú svoju.
Mestská bedmintonová liga
pozostáva zo štyroch turnajov
(17. 4., 15. 5., 12. 6., 3. 7.) so
začiatkom vždy o 9.30. Pre-

zentácia s vyžrebovaním sa
uskutoční od 8.50. Na každý
turnaj je nutné prihlásiť sa
samostatne a vopred na e-mailovej adrese miroslav.
baran@brezno.sk, alebo na
recepcii Arény Brezno. Každá
kategória sa bude vyhodnocovať samostatne a pre výhercov jednotlivých turnajov
sú pripravené víťazné poháre.
Organizátori sa na všetkých
hráčov už teraz tešia, vítaní sú
aj diváci.
(mb)

Športoví strelci ukončili zimnú sezónu
v streľbe zo vzduchových zbraní
Majstrovstvami Slovenskej republiky športoví strelci ukončili zimnú sezónu
v streľbe zo vzduchových
zbraní.
Minulý mesiac sa uskutočnili v Martine Majstrovstvá
SR v streľbe zo vzduchových
zbraní dospelých, kde sa
strelci z Brezna umiestnili: VzPu 60, kategória muži:
Dušan Sliačan, 2. miesto základný pretek výkon 608,1,
konečné 2. miesto finále –
výkon 200,8 bodov. VzPu
60, kategória juniori: Matej
Medveď, 2. miesto základné
preteky výkon 616,1, konečné 2. miesto finále – výkon
203,4 bodov. VzPu 40, kategória kadetky: Jana Medveďová, 5. miesto v základných
pretekoch, výkon 405,1. Prvá
nepostupujúca do finále,
chýbalo jej len 0,7 bodu. VzPi
60, kategória juniori: Mikuláš Turňa, 6. miesto základné
preteky výkon 515 bodov,

svojím veľmi slabým výkonom nepostúpil do finále.
V dňoch 31. marca až 1.
apríla sa uskutočnili v Košiciach Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní
mládeže. Tvrdé nominačné
limity na M-SR splnil iba
Alex Kortán, ktorý bol najmladším účastníkom majstrovstiev. Jeho umiestnenie
v kategórii mládež do 14 rokov v disciplíne VzPu ISSF
40 lež: konečné 7. miesto
výkonom 394 bodov, pričom
súťažiaci na 4 - 7. mieste mali
zhodný výsledok 394 bodov
a o konečnom poradí rozhodol dosiahnutý výkon v poslednej desaťranovej položke.
Posledná Alexova položka
bola 97 bodov.
Poďakovanie patrí všetkým členom za ich polročnú
prácu, veľa úspechov v letnej
guľovej sezóne, ktorá začína
29. apríla prvým kolom Extraligy v Príbelciach.
(jm)

Korčuliarsky okruh v Brezne (pri štadióne)
je pre verejnosť opäť otvorený
denne od 8.00 do 19.00.
Počas futbalových zápasov je uzavretý.
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