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NOVÁ TECHNIKA NA OPRAVU MIESTNYCH
KOMUNIKÁCIÍ UŽ NAPLNO PRACUJE V TERÉNE
Fréza na asfalt, rýpadlo-nakladač, vibračná doska aj kolesový minifinišer. To sú
štyri najnovšie prírastky technických služieb, ktoré Breznu okrem výraznej úspory prinesú predovšetkým sebestačnosť pri opravách ciest a chodníkov.
Breznianska samospráva
v marci tohto roka nakúpila
pre svoju jedinú príspevkovú
organizáciu nové stavebné
stroje v hodnote približne 170
tisíc eur. Chodníky a cesty si
tak už bude môcť opravovať
úplne sama.

Mesto si muselo vybrať

Rozhodnutie nakúpiť drahú
techniku nebolo jednoduché,
no vzhľadom na dlhodobo zlý
stav miestnych komunikácií
si vedenie mesta jednoducho
muselo vybrať. Buď si opravy
chodníkov a mestských ciest
bude za nemalé peniaze naďalej objednávať od externých
firiem a ďalších subdodávateľov, alebo investuje do vlastnej
stavebnej techniky, ktorou si
tieto práce zabezpečí vo vlastnej réžii, a dokonca z nej do-

multifunkčné s množstvom
prídavných zariadení, takže
spektrum prác, ktoré aktuálne
dokážu breznianski techničiari zabezpečiť a poskytnúť, sa
značne rozšírilo. „Rýpadlo-nakladačom napríklad vykladáme a nakladáme stavebný
materiál na spevnené plochy,
ktoré sa aktuálne upravujú na
Ulici Fraňa Kráľa, a rozvážame ním aj zem pri vyrovnávaní kosných plôch. Takisto
sa s ním robia takmer všetky
zemné a výkopové práce na
Technických službách. Stroj je
v terénne každý deň,“ uviedol
riaditeľ Technických služieb
Brezno Ján Lukáč.
Ako ďalej pokračoval, s vibračnou platňou, ktorá slúži
na zhutnenie podkladových
V teréne každý deň
plôch, sa začalo pracovať hneď
Všetky zadovážené stroje sú po dodaní, naopak s využitím
káže aj komerčne profitovať.
Verejná súťaž prebehla začiatkom januára tohto roka
prostredníctvom elektronického trhoviska. Dôležitým
bodom programu mestského zastupiteľstva preto bolo
prijatie finančného lízingu
na nákup vysúťažených stavebných strojov. Návrh primátora Tomáša Abela, ktorý
mal zabezpečiť sebestačnosť
mesta pri opravách chodníkov a miestnych komunikácií,
podporili všetci prítomní poslanci. Lízing vo výške 169 452
eur bude breznianska radnica
splácať tri roky, čo je zároveň
obdobie, v ktorom počíta
s prinavrátením vstupných
nákladov.

finišera museli trochu počkať.
„S asfaltom sa dá pracovať, len
keď je teplejšie, aby sa dobre
spojil s podkladom, nakoľko
sa pokladá horúci a v chladnom počasí zmes vychladne
veľmi rýchlo,“ vysvetľuje Lukáč.
Na otázku, či sa novú techniku darí komerčne využívať,
šéf breznianskych techničiarov odpovedal: „Áno, je
dosť veľa externých dopytov
a snažíme sa ich zladiť s našimi potrebami pri prácach pre
mesto.“ Tie spočívajú predovšetkým v oprave a údržbe
miestnych komunikácií, na
čo mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo 120 tisíc eur.
Ktoré úseky plánuje opraviť
ako prvé, sa dočítate už v budúcom čísle.
(eš)
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V meste vymenili už viac
ako polovicu svetiel
Práce na modernizácii verejného osvetlenia v Brezne
pokračujú závratnou rýchlosťou. Z 1066 svietidiel už
stihli nainštalovať približne
700.
Nielen obyvatelia Brezna
si pri nočnej prechádzke
mestom určite všimli zásadnú zmenu vo farbe a intenzite
pouličného osvetlenia. Jeho
modernizácia, ktorú Technické služby Brezno zahájili
približne v polovici marca,
totiž výrazne napreduje. Za
mesiac stihli osadiť zhruba
700 úsporných LED svietidiel na Nábreží dukelských
hrdinov, Hronskej ulici, v Bujakove, Predných a Zadných
Halnoch, Podkoreňovej, na
Ulici ČSA, Rázusovej, Osloboditeľov, Švermovej, ale aj na
Mazorníku, Kiepke a spisovateľských uliciach. „Pokryté
máme všetky vjazdy do mesta
a všetky hlavné ťahy vrátane

námestia a teraz pokračujeme
do „vnútra“ mesta,“ informoval riaditeľ breznianskych
techničiarov Ján Lukáč.
V najbližších dňoch budú TS vymieňať svietidlá na
ŠLN, Krčulovej a Nálepkovej ulici. „Postupujeme bez
problémov, niekedy nás žiaľ
ohrozujú arogantní vodiči,
ktorí nerešpektujú dopravné
značenie a to, že sčasti zasahujeme do vozovky,“ upozorňuje Lukáč.
Na projekt modernizácie
verejného osvetlenia mesto
získalo finančné prostriedky
z ministerstva hospodárstva
vo výške viac ako 650 tisíc eur
a po jeho realizácii očakáva až
40-percentnú úsporu energií.
Termín ukončenia prác do
veľkej miery závisí od vývoja
počasia, pri súčasnom tempe
by to však breznianske Technické služby chceli stihnúť
najneskôr do polovice mája.
(eš)

Z 1066 svietidiel v meste už stihli nainštalovať približne 700. FOTO: MSÚ

Brezno začína kvitnúť
Technické služby na začiatku apríla vysadili viac
ako 3000 kusov cibuľovín,
po nich prídu na rad červené
muškáty.
Takmer do všetkých voľných
kvetináčov a nádob v meste
technické služby vysadili zmes
cibuľovín. Ako informoval
riaditeľ Ján Lukáč, sú rôznych
druhov a farieb a ich výber
zvolili taký, aby nekvitli naraz,
ale postupne v niekoľkých fázach. Výsadbu kvetov môžete
vidieť napríklad na uliciach
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Fraňa Kráľa, na Švermovej pri
pošte alebo mestskom dome
kultúry, v Margitinom parku,
na námestí či pred úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny.
„Samozrejme, po odkvitnutí
cibuľoviny vyberieme a nahradíme ich letničkami. Tento rok
sa budeme venovať prioritne
červeným ťahavým muškátom.
Umiestnime ich do kvetináčov na zemi, do košov na stĺpoch verejného osvetlenia a na
mosty,“ dodal riaditeľ technických služieb.
(md)

Blíži sa slávnostné otvorenie
zrekonštruovanej synagógy
Snaha niekoľkých generácií
prinavrátiť jedinej sakrálnej
židovskej pamiatke v našom
regióne prislúchajúci honosný vzhľad i význam sa onedlho úspešne naplní. Jej oficiálne otvorenie je plánované 11.
mája.

Kultúrny stánok pre
200 ľudí

Svojmu pôvodnému účelu
prestala breznianska synagóga
slúžiť pred viac ako sedemdesiatimi rokmi. Tento čas sa, samozrejme, negatívne podpísal
na jej vzhľade. Vedenie mesta
zasiahlo v hodine dvanástej
a úspešným projektovým zámerom sa rozhodlo oprášiť
takmer zabudnutú slávu tejto
Národnej kultúrnej pamiatky.
Zrekonštruovaná synagóga
už nebude plniť primárne náboženskú úlohu, no jej potenciálny prínos v kultúrnej či
spoločenskej oblasti je nespochybniteľný. Záverečnú fázu
rekonštrukčných prác nám
popísal Peter Iľanovský z Investičného odboru Mestského
úradu v Brezne: „Momentálne
prebieha zariaďovanie synagógy vnútorným vybavením. Po
dokončení tu bude k dispozícii
divadelná osvetľovacia technika, ozvučenie, video projekcia,
nové výstavné panely a tiež sociálne zariadenia.“ Pracovníci
múzea zároveň zostavujú stálu
expozíciu venovanú histórii
synagógy, ktorá bude umiestnená v novo sprístupnených
priestoroch veže pod kupolou.
V Brezne tak vznikne atraktívny kultúrny stánok s kapacitou
okolo 200 osôb, z toho 120 bude miest na sedenie.

nutí niekoľkých praktických
náležitostí sa nápad dostal aj
na papier v podobe Memoranda o spolupráci medzi Mestom
Brezno a Akadémiou umení
v Banskej Bystrici. V záujme
vytvorenia bohatej ponuky
kultúrnych podujatí pre Brezňanov i návštevníkov sa mesto
zaviazalo vytvoriť technické
podmienky na zabezpečenie
jednotlivých podujatí a úzko
spolupracovať so všetkými
fakultami Akadémie umení.
Tá naopak prisľúbila podieľať
sa na vytváraní programovej
náplne v oblastiach výtvarnej,
hudobnej i dramatickej tvorby.
Dokument je možné po vzájomnej dohode zúčastnených
strán podľa potreby kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.

Memorandum
s Akadémiou umení

Prípravy oficiálneho
otvorenia

Aby budova s výbornou
akustikou mohla plniť svoj
účel pravidelne a akcie, ktoré sa v nej uskutočnia boli čo
najpestrejšie, prišla breznianska samospráva s myšlienkou
dlhodobej aktívnej spolupráce
s umeleckou obcou. Po dotiah-

Breznianska synagóga po rekonštrukcii.

Memorandum na dobu neurčitú podpísali v pondelok
11. apríla za Akadémiu umení
rektor Vojtech Didi a za Mesto
Brezno primátor Tomáš Abel.
Obaja si od spolupráce sľubujú
rozšírenie možností kultúrneho vyžitia pre obyvateľov a sú-

časne priestoru na prezentáciu
študentov a pedagógov Akadémie umení. Ako nám prezradil pán rektor Vojtech Didi:
„Plánujeme tu robiť pravidelné
hudobné koncerty, dramatická
fakulta môže predstaviť svoju
divadelnú tvorbu a priestor
radi využijeme aj ako galériu
na vystavovanie obrazov. Už sa
na to veľmi tešíme.“ Hoci memorandum sa stalo platným
hneď po podpísaní, realizácia
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aktivít sa naplno rozbehne až
po oficiálnom otvorení budovy, ktoré sa uskutoční v stredu
11. mája. „Jej nový vzhľad tu
slávnostne prvýkrát predstavíme verejnosti. Verím, že zrekonštruovaná synagóga bude
čo najdlhšie slúžiť v prospech
umenia a umelcov v Brezne
i jeho širokom okolí“, uzavrel
tému vrcholiacich príprav optimistickou prognózou primátor
Tomáš Abel. (sp)

Primátor Brezna Tomáš Abel a rektor Akadémie umení Vojtech Didi podpísali memorandum.
FOTO: MSÚ

Mesto zintenzívnilo boj proti čiernym stavbám
Čierne stavby sú neslávnou
súčasťou Brezna už niekoľko rokov, pričom charakter
mestskej zástavby špatia
najmä v okrajových častiach
mesta. Vedenie samosprávy
sa k problému postavilo čelom a voči tým, ktorí nesplnia
zákonné náležitosti plánuje
rázne zakročiť.

Prebieha prvé exekučné
konanie

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.
V otázke čiernych stavieb na

území mesta koná ako stavebný úrad Odbor životného prostredia a stavebného poriadku
Mestského úradu v Brezne.
Ako nám prezradila vedúca
tohto odboru Elena Gregorová: „Celkový počet stavieb,
kde buď bolo nariadené odstránenie stavby alebo vo veci
ešte nebolo rozhodnuté je 33.
V jednom prípade bola vec postúpená mestským právnikom
na výkon rozhodnutia cestou
exekučného konania.“ V priebehu minulého týždňa už bolo
vydané aj poverenie na začatie
exekúcie a ďalší priebeh budeme pozorne sledovať.

Musíme postupovať
v medziach zákona

Čierne stavby sú neslávnou súčasťou Brezna.

ní postupmi a lehotami podľa
Zamestnanci mestského úra- stavebného zákona. V súlade
du nemajú možnosť celý proces s jeho ustanoveniami stavebný
výraznejšie urýchliť a sú viaza- úrad nariadi vlastníkovi odstrá-
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nenie závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb,
pokiaľ ju nemožno hospodárne
opraviť a tiež stavby bez staveb-

ného povolenia alebo v rozpore
s ním. To, že súčasná právna
úprava je skôr na strane nepoctivých stavebníkov ako mesta si
uvedomuje aj primátor Tomáš
Abel, no avizovaný boj s nelegálnymi stavbami nevzdáva.
„Budeme postupovať v záujme
občanov mesta a v tejto oblasti ešte posilníme spoluprácu
s príslušníkmi mestskej polície.
Po uplynutí príslušných lehôt
sme pripravení aj na nútený
výkon rozhodnutí“, prezradil
plány samosprávy na najbližšie
obdobie. Okrem spomínaného
začatého exekučného konania
bolo vydaných ďalších päť rozhodnutí o odstránení stavby,
z ktorých v dvoch prípadoch
prebieha odvolacie konanie
a pre ďalšie tri bola uložené lehota na ich dobrovoľné odstránenie.

Pomôcť môžu aj občania

Zoznam čiernych stavieb
na území mesta sa vyhotovuje a aktualizuje v súčinnosti
s mestskou políciou, ktorej
zamestnanci pravidelne mapujú lokality ich najčastejšieho
výskytu. Všetci príslušníci sú
povinní monitorovať a nahlasovať počas svojej služby všetky podozrivé objekty a spísať
o nich úradný záznam, ktorého
súčasťou je tiež fotodokumentácia. Ďalej majú povinnosť túto skutočnosť bezodkladne
ohlásiť príslušnému odboru
mestského úradu. Napriek
snahe však nemôžu byť všade
a preto vyzývajú Brezňanov,
aby sa na nich pri podozrení,
že sa môže jednať o nelegálnu
stavbu, nebáli kedykoľvek s dôverou obrátiť.
(sp)
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Kultúra parkovania v Brezne sa zlepší

Séria stretnutí primátora
mesta s občanmi

Značky, ktoré si Brezňania
sami osadili pred vyhradené
parkovacie miesto, technické
služby vymenia a ich vzhľad
ujednotia. Parkovanie pred
obytnými domami tak získa
krajšiu podobu.

Primátor Tomáš Abel sa
snaží mať s Brezňanmi pravidelné osobné stretnutia počas
celého volebného obdobia.
A tak okrem tradičného dňa
otvorených dverí, ktorý sa
koná vždy vo štvrtok poobede, pripravuje mestský úrad
sériu samostatných stretnutí
vo všetkých častiach mesta. Tu
budú môcť občania diskutovať
s vedením samosprávy o súčasných problémoch, najdôležitejších aktuálnych zámeroch i dlhodobých víziách. Je
to zároveň ideálna príležitosť
ako dostať od kompetentných na svoj dotaz, návrh či
pripomienku okamžitú spätnú väzbu. Novinkou v rámci
stretnutí bude možnosť adre-

Dodatkové tabuľky mesto plánuje vymeniť a ich vzhľad ujednotiť

Celkovým parkovaním motorových vozidiel v Brezne sa
zaoberali aj poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Značenie parkovacích
miest chce mesto
ujednotiť

Dodatkové tabuľky pre vyhradené parkovanie, ktoré sa v
kombinácii s dopravnou značkou IP16 používajú ako tabuľka
pre spresňujúce údaje, mesto
plánuje zosúladiť. Ako povedal
riaditeľ Technických služieb
v Brezne Ján Lukáč, súčasný
systém je neefektívny a neestetický. „Každý obyvateľ si osadí
vlastnú značku pred vyhradené
parkovacie miesto, a to zákonite
prináša rôznorodé farby, tvary
a materiály. Na druhej strane
nám to sťažuje údržbu kosných
plôch alebo odhŕňanie snehu.“
Podľa Jána Lukáča sa preto rozhodli značenie rezervovaných
parkovacích miest vymeniť a
nahradiť ich stovkou rovnakých
dodatkových tabuliek E13.

Mesto plánuje dopravné značenie vymeniť a jeho vzhľad ujednotiť.
FOTO: MSÚ

Práce plánujú realizovať
ešte v tomto roku

Parkovanie pred obytnými
domami v Brezne nadobudne
krajší vzhľad, čo prinesie pozitívny efekt nielen pre mesto,
ale aj jeho občanov. Technické
služby ich však najskôr vyzvú,
aby pôvodné značenie odstránili, a tak budú môcť pristúpiť k
osadeniu nového. „Ak však na
našu výzvu nebudú reagovať,

pravdepodobne tak urobíme aj
za nich.“
Jednotné dodatkové tabuľky
v základnom rozmere 500 x
700 mm a v zväčšenom 750 x
750 mm technické služby dajú
vyhotoviť z pozinkovaného
plechu so založeným hliníkovým okrajovým profilom a s
retroflexnou fóliou I. alebo II.
triedy so životnosťou 7 až 10
rokov.

Technické služby podľa slov
riaditeľa plánujú práce realizovať v priebehu roka 2016.
„Materiál na jednu značku stojí
60 eur. Na tieto práce nemáme
rozpočet, mesto však plánuje
financie získať z príjmov z predaja parkovacích miest, ktoré
sa vybudujú tento rok, a na tento účel ich vyčleniť,“ dodal Ján
Lukáč.
(md)

Seniorom z Prameňa spoločnosť
ŽP Informatika darovala počítače
Záujmové vzdelávanie seniorov z denného centra Prameň bolo vo štvrtok 14. apríla
výnimočné. Obohatila ho prítomnosť riaditeľa ŽP Informatika, s. r. o., ktorý im daroval
dva počítače.
Breznianski seniori sa venujú rôznym činnostiam, jednou
z nich je aj vzdelávanie sa v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Počítače sú na základné
práce dostatočne
výkonné

Vo štvrtok 14. apríla sa
v dennom centre Prameň potešili vzácnej návšteve. Medzi
seniorov zavítal obchodno-ekonomický riaditeľ ŽP In-

formatika Miroslav Kubove a
daroval im dva počítače. „Pre
našu spoločnosť je potešením,
že mohla poskytnúť techniku,
ktorú z pohľadu aplikácií sme
museli inovovať. Počítače, ktoré sme venovali, sú na základné
práce dostatočne výkonné a
rýchle. Okrem toho vieme zabezpečiť aj servis, služby a podľa možností podieľať sa aj na
vzdelávaní seniorov,“ povedal
Miroslav Kubove. Podľa jeho
slov, spoločnosť ŽP Informatika, s. r. o., je dlhoročným a stabilným poskytovateľom služieb
v oblasti informačno-komunikačných technológií. Má skúsenosti s návrhom a realizáciou
informačných systémov, vrátane servisu koncových zariadení, prevádzky, správy a rozvoja

Seniori sa daru ŽP Informatika veľmi potešili.
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informačno-komunikačnej seniorov, ktorí dar ŽP Informainfraštruktúry a aplikačnej tika veľmi ocenili. „Za našich
podpory.
mladých čias počítače neboli,
ale učíme sa tým, že stále trénujeme. Teší nás, že každý môže
Seniori pripravujú
pracovať samostatne a tým, ktoprezentáciu z činnosti
rí majú možnosť naučené vydenného centra
Počítačový krúžok v dennom skúšať si aj v praxi, to ide oveľa
centre Prameň funguje od roku ľahšie,“ tvrdí Ivan Klimek.
2008, kedy začínali s jedným
počítačom. Odvtedy už nastal Spolupráca mesta
posun, pred piatimi rokmi cez a ŽP Informatika bude
projekty vyškolili svojich lekto- pokračovať
rov Milana Klimeka a DaliboBreznianski seniori veru nera Luptáka, spolupracujú tiež zaháľajú a venujú sa rôznym
s gymnáziom a Strednou od- vzdelávacím a záujmovým akbornou školou techniky a slu- tivitám. „K blížiacemu sa školžieb, ktoré na výučbu poskytli skému roku dostali aj úlohu,
učebne. Podľa slov vedúcej a to pripraviť na počítači prePrameňa Kataríny Kokavcovej, zentáciu z činnosti denného
v tomto školskom roku je cel- centra, ktorú odprezentujú zákovo prihlásených 38 študentov stupcom mesta, ako aj spoločnosti ŽP Informatika,“ dodala
vedúcu odboru starostlivosti
o občana Janka Lemberková.
Myšlienka zabezpečiť počítače pre denné centrum sa
podľa slov viceprimátora Jána
Králika zrodila ešte vlani v septembri. „Na otváraní počítačového kurzu v gymnáziu som
videl, s akou technikou v škole
seniori pracujú a zamýšľal som
sa nad tým, ako pre nich získať
novú aj do Prameňa. Zistili
sme, že spoločnosť ŽP Informatika vyraďuje pre nich už
nepotrebné počítače, ktoré by
bolo škoda zlikvidovať, no ako
druhotná surovina ešte môžu
poslúžiť. Verím, že spolupráca
mesta so ŽP Informatika bude
pokračovať aj naďalej a obnova
techniky pre seniorov prinesie úžitok,“ dodal na záver Ján
Králik.
(md)

sovať primátorovi otázku alebo námet na pálčivú miestnu
tému vopred prostredníctvom
mailu. Stačí v priebehu nasledujúcich troch týždňov poslať takýto dotaz na adresu
primator@brezno.sk. Na
vaše podnety bude zodpovedané buď na konkrétnom
stretnutí pre obyvateľov,
ktorých sa vami spomínaný
problém priamo dotýka alebo
v prípade celomestských tém
na všetkých stretnutiach. Na
prelome apríla a mája sa primátor stretne s obyvateľmi
mesta celkovo sedemkrát. Budeme radi ak využijete tento
priestor na verejnú diskusiu
a aktívne sa jej zúčastníte.

Harmonogram stretnutí
utorok, 26. 04. 2016, 16.30 hod.
Jedáleň ZŠ Pionierska 2
streda, 27. 04. 2016, 16.30 hod.
Reštaurácia Salmo, Bujakovo
štvrtok, 28. 04. 2016, 16.30 hod.
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová
pondelok, 02.05. 2016, 16.30 hod.
Budova Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG na
Školskej ulici
utorok, 03. 05. 2016, 16.30 h
Jedáleň ZŠ MPČĽ, Mazorníkovo
streda, 04. 05. 2016, 16.30 h
Hostinec Strapák, Mazorníkovo
štvrtok 05.05. 2016, 16.30 hod.
Bar Zimák na Ul. ŠLN (Aréna Brezno)

Fontány v Brezne spustia do konca mesiaca.

FOTO: MSÚ

Opravili fontánu na námestí
Fontány v meste sú nielen
príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň
plnia aj dôležitú osviežujúcu
funkciu v horúcich letných
dňoch.
Medzi jednu z dominánt
Námestia gen. M. R. Štefánika v Brezne patrí práve
kruhová fontána umiestnená v jeho južnej časti. Pred
časom ju poškodili vandali,
ktorí z nej zhodili vrcholovú
guľu, odkiaľ vytekala voda.

V prvý aprílový týždeň sa ju
však pracovníkom Technických služieb Brezno podarilo
opraviť a pripraviť tak na letnú sezónu. „Zistili sme, že guľa na fontáne nebola správne
ukotvená, preto to tak ľahko
zničili. Vyrovnali sme bodec,
založili guľu a nalepili stavebným lepidlom,“ vysvetľuje
postup breznianskych techničiarov ich riaditeľ Ján Lukáč.
Podľa jeho slov všetky fontány v Brezne spustia v priebehu dvoch týždňov, najneskôr
do konca mesiaca.
(eš)
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Prečo mám rada Brezno

Kvôli ľuďom. Ľuďom, ktorí ma obklopujú a tvoria môj
život. Dovolím si tvrdiť, že
najviac záleží na vzťahoch.
Od tých sa odvíja všetko
– spokojnosť v súkromí,
pohoda v práci, chuť napredovať a tvoriť. Na rozdiel od
mnohých mojich kolegov,
ja som sa síce v Brezne narodila a vyštudovala gymnázium, no potom som na
dlhý čas odišla. Žila som
niekoľko rokov v zahraničí,
niekoľko ďalších v iných kútoch Slovenska, a tak mám
možnosť porovnávať. Všade
sa dá žiť, človek sa vie zariadiť. No môžem povedať,
že v Brezne mám všetko, čo
potrebujem, aj chcem. Brezno je mesto, kde sa dá žiť,
veľkosťou je ako jedna časť
Bratislavy, či mestská časť
Londýna alebo aj Tokia, pričom zvyšok veľkomesta nepotrebujem... naopak, ľudia
z veľkomiest nám môžu závidieť ľahký, rýchly prístup
do hôr a na kopce s možnosťou športu a oddychu, ktoré
máme ozaj „za rohom“. Čo
sa týka vybavenosti, Brezno

má v podstate všetko pre
život: od obchodov, škôlok,
škôl, nemocnice, cez oddychové zóny, kultúrne útvary
a športoviská... A to, čo mi/
nám v Brezne chýba, môžem
spolu so svojím skvelým tímom kolegov ovplyvniť a
zmeniť hneď v prvom šíku
- tu a teraz. Preto si držme
palce, počúvajme sa navzájom, rešpektujme sa a vytvorme spolu krajšie a lepšie
Brezno pre nás a naše deti!
Zuzana Ďurišová
vedúca odboru
investičného

Prváčikovia sa už slávnostne
zapísali do základných škôl v meste
Nedeľa 17. apríla bola pre
predškolákov jedinečná.
Všetky základné školy, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna, uskutočnili slávnostný zápis do
prvého ročníka.
Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky sa týkalo detí, ktoré
do 1. septembra 2016 dovŕšia
šiesty rok veku, pričom musia
mať školskú spôsobilosť, to
znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť.
Podľa slov Viery Chudíkovej zo školského úradu mesta
Brezna, v opačnom prípade
môže riaditeľ základnej školy
rozhodnúť o odklade o jeden
školský rok alebo o zaradení
dieťaťa do nultého ročníka
základnej školy, a to vždy na
žiadosť zákonného zástupcu.
„Žiak plní povinnú školskú
dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom

má trvalý pobyt, ak zákonný
zástupca nevyberie inú základnú školu.”
V Brezne mali rodičia
možnosť rozhodnúť sa pre
jednu z troch, a to na Pionierskej 2, na Pionierskej 4
Karola Rapoša a na MPČĽ
35, ktoré v nedeľu 17. apríla
uskutočnili slávnostný zápis
do prvého ročníka a vo svojich priestoroch privítali deti
s rodičmi pekným programom. Podľa slov riaditeľov
škôl ich zapísali celkovo 28 na
Mazorníkove, 46 v Základnej
škole Karola Rapoša a 92 na
Pionierskej 2.
Počet prvákov však ešte
do začiatku školského roka
narastie, pretože k zapísaným deťom pribudnú žiaci,
ktorí mali odklad povinnej
školskej dochádzky ako aj tie,
ktoré navštevujú nulté ročníky a v budúcom školskom
roku budú prváci. Zápis ešte
pokračuje do konca apríla.
(md)

POUKÁŽKY SENIOROM
V BREZNE
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

V Horehronskom múzeu sa konala vernisáž výstavy mestských lesov.

FOTO: PETER BERČÍK

Lesy mesta Brezno priblížili svoju
prácu cez fotografie v múzeu
Apríl - mesiac lesov sa
v Brezne tradične spája s otvorením výstavy Lesov mesta
Brezno v Horehronskom múzeu. Tentoraz už na desiatom
ročníku fotografie približujú
prácu ľudí, ktorí sa o les starajú, čo na vernisáži ocenil aj
zástupca ministerstva pôdohospodárstva Jaroslav Regec.
V piatok 15. apríla sa v Horehronskom múzeu uskutočnila
vernisáž výstavy s názvom Práce mestských lesov v obrazoch,
ktorá potrvá do 21. mája.

Skutočný produkt lesníka je zdravý les

Apríl je mesiacom lesov, ktoré pre väčšinu ľudí znamenajú
len z diaľky pohľad na krajinu,
ale všetkým slúžia na zlepšenie klímy, zadržiavanie vody
pre našu každodennú potrebu.
Pre aktívnejších je to oddych
priamo pod jej klenbami a len
pre malú časť našej spoločnosti
predstavujú každodennú prácu alebo službu pre všetkých.
Skrývajú sa za tým dni pekné,
ale tiež krutá zima, horúce letá,
dážď, sneh, ohrozenie kliešťami
či hadmi. V lete útočné osy a
medvede. Lesník však v tomto
prostredí musí vykonávať svoje

úlohy pre blaho celej spoločnosti, lebo skutočný produkt jeho
práce nie je drevo, ale les, zdravý
a zelený. O tom svedčí aj výstava Lesov mesta Brezno, ktorá si
zapísala už desiaty ročník. Na
jej otvorení sa zúčastnil vedúci
úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Jaroslav Regec, zástupcovia
štátnej správy, samosprávy ako
aj organizácií, s ktorými mestské lesy spolupracujú, generálny
riaditeľ Národného lesníckeho
centra Ľuboš Németh, riaditeľ
ústavu pre výchovu a vzdelávanie Milan Sarvaš.

Vznik podujatia sa spája
s kalamitou spred 12
rokov

Zrod tohto už tradičného
podujatia bol nezvyklý. Ako
pripomenula Ivica Krištofová
z Horehronského múzea, spája
sa s kalamitou spred dvanástich
rokov. Vzniklo na podnet bývalého riaditeľa Horehronského
múzea Jána Weissa, ktorý k putovnej výstave o kalamite vo Vysokých Tatrách chcel priblížiť
aj pohromu v ťažkých terénoch
Nízkych Tatier. Oceneniahodné
je, že pre veľký úspech obišla celé Slovensko.
Tohto roku Lesy mesta Brez-

no zdokumentovali verejnosti
cez fotografie svoju činnosť za
uplynulý rok, pozostávajúcu
z prác v hore, ako je spracúvanie
kalamity, odvoz dreva, škôlkarska činnosť, zalesňovanie plôch,
ochrana lesa pred podkôrnym
hmyzom, opravy ciest, potokov
až po kancelárske úlohy, to je
plánovanie, evidencia, rozhodovanie, projektovanie európskych fondov či prácu s verejnosťou.

Horári sú chlapi, ktorí
majú citlivé duše

Lesy majú množstvo funkcií,
pôdoochrannú, vodoochrannú, estetickú, ale podľa slov
Jaroslava Regeca, si nikto neuvedomuje, že tá najdôležitejšia
je drevoprodukčná schopnosť
lesa. „Vďaka tomu, že horári ju
vedia rozumne využiť a dokážu rozumne hospodáriť, vie les
ponúknuť verejnosti aj ďalšie
funkcie. Horári v súčasnosti
majú pomerne ťažkú situáciu,
ale sú to chlapi, ktorí majú citlivé duše. Vedia viac robiť ako
komunikovať, čo je možno malý problém, pretože tretí sektor ochranári ich dostávajú do
úzadia a ich prácu znevažujú,“
povedal Jaroslav Regec. Podľa
jeho slov, výstava ukazuje fakt,

že k lesom majú horári vzťah a
treba ich prezentovať ako chlapov, ktorí sa o ne vedia skutočne postarať. „Ich úlohou je to,
čo prevzali od svojich predkov
odovzdať svojim nasledujúcim
generáciám v lepšom stave. Nepochybujem o tom, že v Brezne
sa to darí a všetkým lesníkom
v rámci Slovenska držím palce.“
Ako dodal viceprimátor Ján
Králik, snahou mesta je prinavrátiť doline to, čo jej patrí a to
je ochrana poľnohospodárskej
pôdy a lesa. „Spracúvame nový
územný plán, v ktorom máme
za úlohu podporovať oblasti
ekonomiky, ktoré zabezpečia
trvalo udržateľný rozvoj. Som
rád, že Brezno pred viac ako
dvadsiatimi rokmi dostalo lesy
späť a je jedným z miest, ktoré
hospodári v lesoch, a to celkom
zaujímavo. Je to v prospech ľudí
mesta aj celého regiónu, za čo
ďakujem všetkým, ktorí sa na
tom podieľajú.“
Ďalším najbližším podujatím Lesov mesta Brezno bude
v spolupráci s mestom tradičné
stavanie mája na breznianskom
námestí v piatok 29. apríla, kde
spoločne s OZ Beňuš odprezentujú svoje aktivity a priblížia deťom lesnú pedagogiku.
(md)

Výnos zo zbierky Deň narcisov
bol v meste vyšší ako minulý rok
Mestá a obce na Slovensku
v piatok ožili žltým kvetom
narcisu. Dobrovoľníci v uliciach Brezna vyzbierali 4500
eur, čo je o 1500 eur viac ako
vlani.
V uplynulý piatok sme v
uliciach miest a obcí stretávali
dobrovoľníkov s pokladničkami, do ktorých sme mohli vhodiť ľubovoľný finančný príspevok. Symbolom Dňa narcisov
bol už tradične kvietok nádeje
a ľudskej vzájomnosti, ktorý si
ľudia pripli na svoj odev, aby
aj týmto spôsobom vyjadrili
solidaritu s osobami postih-

V Brezne na Deň narcisov sa vyzbieralo 4500 eur.
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nutými rakovinou. Zbierku v
Brezne organizoval Klub onkologických pacientok v spolupráci s miestnym odborom
Slovenského Červeného kríža
a pomocou študentov stredných škôl. Hlavný organizátor
finančnej zbierky Liga proti
rakovine výťažok použije na
pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom
Slovensku. Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá
sa konala už po dvadsiatykrát.
Výnos zo zbierky v Brezne bol
4500 eur, čo je o necelých 1500
eur viac ako vlani.
(md)
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Peter Berčík: Každá fotografia je príbeh

fotenie, o zblížení sa s ľuďmi a
prírodou.

Dohneda opálený šľachovitý chlapík s fotoaparátom v ruke
a priamymi slovami na jazyku. To nemôže byť nik iný, ako fotograf, folklorista a fenomén Peter Berčík, ktorého fotografie
zaradilo Národné osvetové centrum do svojho Zlatého fondu.
Folklór a ty ste doslova jedno. Pôsobil si v súbore Mostár,
organizuješ Podstavekovu heligónku a nechýbaš na takmer
žiadnom folklórnom festivale
na Slovensku... Kedy to všetko
začalo?
- Folklór je taká pestovaná časť ľudského života, ale so
mnou sa to asi narodilo. Obaja
rodičia sú z Čierneho Balogu,
u nás sa spievalo hocikedy, pri
každej príležitosti a na mňa sa
to akosi prilepilo. Ako chlapec
som bol na prvých Heľpianskych slávnostiach a chytilo ma
Čo konkrétne máš na mysli? to natoľko, že doteraz cítim po- Človeka. Nafotiť človeka je, trebu sa tam stále vracať. A niepovedal by som, taká drina, ako len tam.
kálať drevo. Človek, keď zbadá,
že je pri ňom niekto cudzí, zaZmenilo sa odvtedy niečo?
čne sa úplne inak správať a ja Myslím v ľudovo-umeleckej
som nikdy nestlačil spúšť, keď sfére?
niekto vyzeral neprirodzene.
- Zmenilo. Hovorí sa, dedičĽudia sú v tom svojom prostre- stvo otcov zachovaj nám pane,
dí vtedy prirodzení, keď sú takí, ale my sme ho sprznili, ale poako ich tam nájdete, a nie takí, riadne. Mňa ide čert zobrať, keď
ako si ich pretvoríte, alebo na- vidím na folklórnych slávnosrýchlo prezlečiete.
tiach vystupovať ženu hocijako
oblečenú bez pokrývky hlavy
Prirodzenosť, bezprostred- a postaví sa na pódium pred
nosť a priamočiarosť sú vlast- mikrofón s fujarou ako majné aj tebe. Ľudia ťa snáď ani sterka sveta bez úcty k tomuto
inak nepoznajú, ako výrazne jedinečnému nástroju. Vtedy
opáleného chlapíka v šortkách fotoaparát ani nezapnem. Alebo
a tielku s fotoaparátom v ru- keď chlapci vynášajú Morenu
a dievčatá chodia dobre že nie
ke...
- Áno. Takto ma vidia už 40 kúpať. My už začíname vytínať
rokov na folklórnych festiva- ten strom, ktorý najlepšie rodí.
loch a rozhodne som nebol Hovorí sa, že najťažšia vec je
oblečený inak. Pamätám si, keď naučiť teľce ťahať. Keď ich zle
bývalý prezident Gašparovič, naučíš, tak nebudú vedieť robiť
ktorého som poznal ešte ako rovnú brázdu. A takto to aj my
folkloristu, povedal Ficovi vo učíme svoje deti.
Vydrove na Dni stromu: Pán
predseda, pozri na tohto chlapa.
Pracoval si v Mostárni, nejaTento fotograf chodí v krátkych ký čas pri železniciach a napogatiach, aj keď mrzne. (úsmev) kon aj v nemocnici. Na ktoré
A nevadilo im to.
obdobie spomínaš najradšej?

Niekoľko tvojich veľmi emotívnych fotografií sa stalo súčasťou Zlatého fondu Národného osvetového centra ako kultúrneho dedičstva Slovákov...
- Áno, je to tak a naozaj som
bol veľmi prekvapený, lebo nikdy by som si nepomyslel, že sa
tam niekedy moje fotky ocitnú.
Na mojej výstave vo Východnej
povyberali 15 fotografií, ktoré
charakterizujú jednotlivé oblasti Slovenska. Dve sú napríklad
z Čierneho Balogu, ale hlavne je
tam jedna z môjho materského
súboru Mostár, a na to som dokonca pyšný.

Fotografii sa venuješ už viac
ako 45 rokov a stále ťa neomrzela. Prečo?
- Na túto otázku neviem dať
jednoznačnú odpoveď. Fotografovanie mám niekde pod
kožou už od pätnástich rokov,
keď som išiel do školy do Popradu a zamestnal sa v Mostárni
Brezno ako fotograf. Od tých
čias to ide a neviem ani nechcem sa toho striasť. Upokojuje
ma to a tá výsledná robota nie je
niekde v šuplíku. Tá prezentuje
život. A ja fotím život.

•
•
•
•
•
•
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na pokračovanie

Strašidelný mlyn

(Pokračovanie z minulého čísla)

Tri dni ubehli ako voda a nadišla sobota, deň, na ktorý sa
strašidlá náramne tešili. Od rána sa o seba starali. Poriadne sa
poumývali, oholili, oprášili dlho
odložené pekné odevy a podvečer sa vybrali do dediny. Na
veselicu prišli akurát v tom najlepšom.

•

Mostárenci sa vďaka fotografii Petra Berčíka dostali do Zlatého fondu.
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vať. Po mne to už nikto robiť
nebude a keby to skončilo niekde v smetných košoch, bola
by to škoda, pretože sú tam
fakt skvosty. Ľudia fotení pred
päťdesiatimi rokmi sú pre mňa
vzácni a to je jedno, či je to profesor Nosáľ či Križo, alebo tetka,
ktorá mi odkrojila kus chleba na
Bielych Vodách. To sú emotívne
veci. Ponúkam to rôznym kultúrnym strediskám od východu cez Podpoľanie, Horehron,
Liptov aj Oravu s tým, že im to
venujem. A ja budem mať dobrý
pocit z toho, že to zostane zaDnes si už na dôchodku. chované.
Čo vlastne robíš teraz?
- Predovšetkým si robím
Tento rok sa pre teba rysuje
poriadok v tom, čo som dlho ako jeden z tých úspešnejších...
odkladal. Mám desaťtisíce ne- Čo nové plánuješ? Žeby ďalšia
gatívov, ktoré je treba zoskeno- knižka...
- To nie, aj keď materiálu by
bolo aj na tri. Aktuálne mám
PETER BERČÍK
nejaké fotografie na výstave Lefotograf a folklorista
sov mesta Brezna a pripravujem
výstavu k 45. výročiu ľudovej
narodil sa 3. augusta 1953 v Podbrezovej
hudby Ondreja Molotu Ďatelinštudoval na Strednom odbornom učilišti fotografickom v Poprade
ka. Nainštalovaná bude v areáli
pracoval v Mostárni Brezno ako fotograf
amfiteátra počas Detvianskych
je členom fotoklubu Granus
slávností a bude zobrazovať
svoje diela okrem Slovenska vystavoval aj vo Švajčiarsku, Francúzsku,
moje 41-ročné putovanie za
Rusku, Maďarsku, Srbsku, v USA, Kanade, ale aj v susednom Česku,
Ďatelinkou. Pre mňa je to veľPoľsku či dokonca v ďalekej Brazílii
ká pocta, pretože na Slovensku
je držiteľom dvoch Cien mesta Brezna za dosiahnuté celoživotné
nie je také teleso, ktoré by hradielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta a celého regiónu
lo tak dlho. Tento rok v rámci
doma i v zahraničí
Podroháčských slávností buv roku 2013 vydal fotografickú publikáciu Obrazy srdca
dem mať tiež rozsiahlu výstavu

s názvom Návraty v skanzene
v Zuberci. No a ešte ma pozvali
do Vlkolínca, aby som im nafotil kalendár. Asi sa im páčil môj
predchádzajúci spred deviatich
rokov a znova to nebude dedina bez života. Aby totiž vznikla
dobrá fotka, treba sa s domácimi obyvateľmi najskôr zblížiť. Ja
som s tými ľuďmi hrabal, zavracal som im ovce, kozy, rozprával
som sa s nimi a takýmto spôsobom som sa dostal až k nim
do kuchýň. A o tomto je moje

vlastné oči presvedčili.“
„A čo keby sme sa v mlyne
niektorý večer stretli, aby sme
videli, čo sa tam deje?“ pýta sa
Bubur.
„Dobre, súhlasíme,“ vraví
Klára, keď sa pozrela na Zuzku,
ktorá tiež prikývla. „Vo štvorici
budeme smelší. Teraz verím, že
sa nám konečne podarí záhadu
v mlyne rozlúsknuť.“
Ešte nejaký čas sa dievčence
so strašidlami zabávali a pred
brieždením sa rozišli.
„Fešáci,“ vraví Klára kamarátke.
„Aj mne sa páčia. Už sa teraz
teším na stretnutie v mlyne,“ odpovedá Zuzka.
Strašidlá sa na stretnutie

s dievčencami dobre pripravili.
V mlyne urobili dôkladný poriadok. Rozhádzané drevené
trámy povynášali pod strechu
a staré vrecia s múkou odtiahli
do pitvora. Dlhý drevený stôl,
ktorý bol predtým len prisunutý k okraju miestnosti, sa teraz s bielym obrusom vynímal
uprostred. Na obruse sa tesnalo
veľa tanierov, pohárov a fliaš s
vínom.
Klára so Zuzkou vošli do mlyna v dohovorený čas veľmi opatrne, lebo v hlavách im stále vírilo strašenie z predošlých nocí.
„Je tu taká tma, že si nevidím
na špičku nosa. Tí dvaja nás určite oklamali. Veď tu niet živej
duše!“ vyhŕkne Klára.

„Vidím v kúte sedieť naše dve
dievčence!“ vyhŕkne radostne
Bubur.
„Nuž poďme za nimi,“ tlačí ho
Hrombuch v tú stranu.
„Môžeme si prisadnúť k vám,
dievčence?“ prihovára sa im Bubur.
„Aj keď vás nepoznáme, môžete,“ smelo odvetí Klára, lebo
cítila, že si s Buburom padli do
oka. „Ste z ďaleka?“ pokračuje.
„Lebo my sme vás v týchto končinách ešte nevideli.“
„My vás poznáme, aj keď sme
obidvaja z veľmi ďaleka. Jednej
hovoria Klára, druhej Zuzka,“
odpovedá Hrombuch, ukazujúc
na každú prstom.
„To je nejaké čudné, pre nás

- Určite na obdobie v mostárni, lebo tam som robil prácu,
ktorú som študoval a ktorej som
rozumel. Síce sme si s kolegom
hádzali korunu, kto pôjde fotiť
stranícku schôdzu, pretože to
nechcel robiť ani jeden z nás,
ale tie vzťahy a hlavne to fotografovanie boli úplne o niečom
inom. So Števom Vozárom sme
boli ako siamské dvojčatá - veľa
a dlho sme spolu pracovali, ale
krivého slova sme si nepovedali.
Je to jeden dobrý človek a ja ho
mám rád.

ste cudzincami, ale vy nás poznáte? Nie sú v tom čary?“ krúti hlavou Zuzka. Ako vyriekla
slovko čary, prebehlo jej niečo
hlavou. „A nie ste vy náhodou
tie strašidlá z mlyna?“
So strašidlami to len tak
otriaslo, ale nedali na sebe nič
znať.
„Ako si na to prišla? Vyzeráme ako strašidlá?“ pýta sa Bubur.
„Ani nie, ale ste takí zvláštni,“
odvetí Klára.
„Vari máte v mlyne strašidlá?“
vyzvedá Hrombuch.
„Áno, máme. Ľudia vravia, že
v ňom straší už niekoľko desaťročí,“ vysvetľuje Klára. „A straší
tam dodnes. Verte, že pred pár
dňami sme sa o tom aj my na

Tetka Ilčíčka na Bielych Vodách.

Keď už sme pri tom, ktorá fotografia je tvoja najobľúbenejšia a prečo?
- To je veľmi ťažká otázka
a myslím, že na ňu odpoveď ani
nemám. Každá fotografia je príbeh, žiadna nevznikla len tak,
vždy je za tým nejaký emotívny
zážitok. Ale jednu si obzvlášť cením. V zime na Bielych Vodách
som pomohol jednej žene doniesť vedrá s vodou od studne.
Ona bez slova zašla do domu,
vrátila sa s okrúhlym chlebom
a kus mi z neho odkrojila. Bol
to chlieb z rúk človeka, ktorého
som prvý raz videl. Našťastie
som mal natiahnutý fotoaparát
a tak som urobil záber. Ako keby sa presne naplnilo - chlebom
a soľou, ale ten pocit z toho ostáva stále. Bolo to také ľudské, nezištné, bez pretvárky. A také to
už dnes, bohužiaľ, nie je...
(eš)

FOTO: PETER BERČÍK

Ale vtom sa otvorili dvere nad
schodišťom a svetlo osvietilo
mlyn. Dievčence až vtedy uvideli pekne upratanú miestnosť,
uprostred ktorej sa vynímal
nádherne pripravený slávnostný
stôl.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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22. 4. PIATOK, 19.00 hod.
Moja tučná grécka svadba 2
Komédia, USA, 2016, 96 min., slovenské titulky, MP12, 2D. Vstupné:
4€. Ľudia sa menia. Gréci nie.
23. 4. SOBOTA, 24. 4. NEDEĽA (3D), 30. 4. SOBOTA, 16.00 hod.
Kniha džungle
Fantasy/Dráma/Dobrodružný, USA, 2016, 110 min., slovenský dabing, MP, 2D. Vstupné: 4€ (5 € - 3D). Známy príbeh malého Mauglího, v novom veľkolepom spracovaní, prichádza do nášho kina.
23. 4. SOBOTA, 19.00 hod.
Hardcore Henry
Akčný, USA/Rusko, 2015, 90 min., české titulky, MP15, 2D. Vstupné:
4€. Zbesilá a šialená akčná nádielka v neuveriteľnom tempe.
24. 4. NEDEĽA, 19.00 hod.
Zázraky z neba
Dráma, USA, 2016, 96 min., slovenské titulky, MP12, 2D. Vstupné:
4€. Ako vysvetlíte nevysvetliteľné? Svetoznámy skutočný príbeh inšpirovaný neuveriteľnými udalosťami v rodine
Beamových z USA.
26. 4. UTOROK, 19.00 hod.
Prípad SK1
Triler/Krimi,Francúzsko, 2014, 120min., české titulky, MP12, 2D.
Vstupné: 4€. Paríž 1991. Mladý detektív Charlie rieši svoj prvý prípad
- vraždu mladej ženy.
29. 4. PIATOK, 19.00 hod.
Deň Matiek
Komédia, USA, 2016, 96 min., slovenské titulky, MP12, 2D. Vstupné:
4€. Do sviatku všetkých mám sveta zostáva len niekoľko dní a my sledujeme niekoľko rôznych rodín, v ktorých vrcholia prípravy na tento
veľký deň.
30. 4. SOBOTA, 19.00 hod.
Ako básnici čakajú na zázrak
Komédia, Česko, 2016, 120 min., česká verzia, MP12, 2D. Vstupné:
4€. Legenda sa vracia po 12 rokoch na plátna kín. Tentokrát básnici
čakajú na zázrak. Dočkajú sa?
1. 5. NEDEĽA, 19.00 hod.
A JE TU ZAS
Komédia, Nemecko, 2016, 110 min., České titulky, MP12, 2D, Vstupné: 4€. Takmer sedemdesiat rokov po neslávnom odchode sa Adolf
Hitler prekvapene prebudí v dnešnom Berlíne.
3. 5. UTOROK, 19.00 hod.
BOJ
Vojnový/Dráma, Dánsko, 2015, 115 min., České titulky, MP15,
Vstupné: 4€. Ten skutočný boj čaká vojaka často až po návrate z bojového poľa domov.

4. 2016
PIATOK 22.

Akceptácia
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
BORKO

23. 4. 2016

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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE

ZMeNA ProGrAMu VyHrAdeNá!

21. – 24. 4. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
25. 4. - 1. 5. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
2. – 5. 5. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A

www.atelierplus.sk

oZ nairam

Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.

ODBER KRVI

Borko, zabudnutý psík, ktorému zomrel majiteľ a on ostal
sám na reťazi bez akejkoľvek starostlivosti. Borko je nenáročný, dobrý psík, ktorý sa bez problémov znáša s ostatnými psíkmi. Jeho zanedbaný stav sa pomaličky zlepšuje.
Borko má už asi 10 rokov a je očkovaný a čipovaný.

NELA

Nelu nám priniesli naši spoluobčania, pretože ju už nechceli. Za svoj život určite nič dobré nezažila, bojí sa prudkých
pohybov. Rýchlo si však zvyká, zisťuje, že nikto jej už neublíži a stáva sa z nej veľký maznák. Je pokojnej, nekonfliktnej
a milej povahy, vhodná aj do bytu a aj ako druhý psík do rodiny. Má asi jeden rok, je kastrovaná, čipovaná a očkovaná.

NIKO

Niko je nádherné šteniatko, ktoré sa našlo spolu so súrodencami v igelitovej taške na pumpe. Je hravý, šikovný,
učenlivý a priateľský. V dospelosti bude stredného vzrastu,
takže je vhodný do domu alebo do bytu k aktívnym ľuďom,
ktorí budú mať dostatok času sa mu venovať. V novom domove by sa určite potešil aj prítomnosti ďalšieho psíka. Má
asi päť mesiacov a je očkovaný a čipovaný.
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku.

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

Najbližší výjazdový odber krvi sa uskutoční 4. 5. v Mestskom dome kultúry
na Švermovej 7 v Brezne. Odberové hodiny od 7.30 do 10.00

B
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Zabehajte si pre radosť.
Absolvujte Jarný beh a pomôžte
29. 3. 2016

jarny beh.jpg

Chcete vedieť, za koľko odbehnete takmer dvojkilometrovú trasu ulicami Brezna?
V tom prípade je pre vás nesúťažné bežecké podujatie Jarný
beh pre radosť ako stvorené.
Mestu záleží aj na zdravom
životnom štýle svojich obyvateľov, preto pre nich začiatkom
mája pripravilo organizovaný
jarný beh. Netreba sa nikde prihlasovať ani registrovať, stačí sa
priamo na mieste pred štartom
prezentovať.

1,8-kilometrový okruh

Už čoskoro, presnejšie v sobotu 7. mája, bude mať v Brezne
premiéru nové športové podujatie s názvom Jarný beh pre radosť. Nepôjde o žiadne preteky
ani súťaž, jediným a najlepším
ocenením totiž bude radosť
z vlastného bežeckého výkonu.
„Jarný beh je nesúťažné podujatie, na ktorom sa môžu zúčastniť
všetci tí, ktorí si chcú vyskúšať
odbehnúť 1,8 kilometra dlhú
trať ulicami mesta bez ohľadu
na vek či pohlavie,“ vysvetľuje
Miroslav Baran, vedúci odboru
kultúry a športu.
Na podujatie sa netreba prihlasovať ani registrovať, priamo

Autor:
PK

ženské meno

T1

na mieste pred štartom bude od
14.15 do 14.50 prebiehať prezentácia a o 15.00 bežci odštartujú z
južnej strany námestia. Takmer
dvojkilometrová trať povedie po
Ulici Boženy Němcovej na Malinovského, Krčulovu, Fučíkovu
a Laskomerského ulicu a opäť
po Ulici Boženy Němcovej späť
do cieľa na námestí.

nahadzuje
omietku

Identifikačné
číslo
organizácie

vynechať (angl.)

Zistíte, či ste sa zlepšili

Jarný beh pre radosť je zatiaľ prvá lastovička, ale ako
povedal šéf kultúry a športu
v Brezne, toto podujatie mesto
plánuje organizovať pravidelne každý rok. „Všetci účastníci
Jarného behu pre radosť si môžu svoj výsledný čas pozrieť na
časomiere, ktorá bude umiest-

prvá žena

vodná
elektráreň

malá Etela

nená v cieli a opäť o rok zase
porovnať, či sa zlepšili, alebo
zhoršili,“ uviedol Miroslav Baran.
Hlavnou myšlienkou podujatia je, aby si aj amatérski
športovci vyskúšali beh ulicami mesta, zašportovali si
a spravili niečo dobré pre seba.
A niečo dobré na nich bude ča-

malá ryba

české mesto

kať aj v cieli – presnejšie pravé venované mamičkám – Míľa
domáce pagáče.
pre mamu, ktoré sa uskutoční
pod záštitou primátora Tomáša
Abela. Okrem spoločnej míle
Jarný beh bude aj
sa návštevníci môžu tešiť aj na
pomáhať
Prvá májová sobota však ne- bohatý program. Už tradične
bude mať len športový, ale aj sa predstavia deti z folklórnecharitatívny význam. Organi- ho súboru Klások z Mýta pod
zátori sa totiž rozhodli v rámci Ďumbierom, spievať a tancovať
neho vyhlásiť zbierku, ktorá budú aj folkloristi zo Šťastného
má pomôcť práve niekdajšie- detstva a z Mostáru či žiaci zo
mu športovcovi. Výťažok po- súkromnej základnej umelecputuje bývalému futbalistovi kej školy Talentárium. V counLukášovi Amrichovi z Brezna, try štýle to zasa roztočia seniorktorý je po ťažkej autonehode ky z denného centra Prameň
už roky v bdelej kóme. Keďže a kto pozná breznianskeho
jeho rodina nemá dostatok fi- muzikálového speváka Martinančných prostriedkov na to, na Vetráka, vie, že nádherným
aby Lukáš mohol kedykoľvek spevom opäť poteší srdcia všetpodstúpiť finančne náročnú kých divákov, tentokrát s noliečbu v špecializovanom lie- vou piesňou o mame. Milým
čebnom zariadení, mesto sa prekvapením bude aj kúzelník
mu rozhodlo aj takouto for- Wolf a jeho bruchomluvecmou pomôcť. Počas podujatia ká šou. Registrácia účastníkov
bude na mieste prezentácie míle sa uskutoční počas jedumiestnená pokladnička, kde notlivých vystúpení od 16.00
budú môcť bežci, ale aj široká do 17.00. Potom sa spoločne
verejnosť vhadzovať svoje dob- vydajú na pochod symbolickou
míľou, pričom každý z nich
rovoľné príspevky.
dostane malé prekvapenie. Ak
teda prídete v sobotu 7. mája na
Jednu míľu venujú všetbreznianske námestie, zaručekým mamám
Pokračovaním sobotného ne prežijete príjemný športopopoludnia na námestí bude vo-kultúrno-charitatívny deň.

(eš, md)
od 16.00 tradičné podujatie

rieka pri Omsku

jem po troche

cesta (angl.)
Teodor dom.)

svetová strana

T5

patriaci Diovi

justičný orgán

T4

viem (čes.)

oddychuj v
spánku

opätovné
spustenie

strážne zvieratá
kryptón (chem.)

meno Gibsona

strata
mimických
pohybov (lek.)

zmrzlina (hov.)
úchylný človek
(hov.)

čierne drevo
čínske mesto

https://mail.google.com/_/scs/mailstatic/_/js/k=gmail.main.sk.cXgkoxuzAtM.O/m=m_i,t,it/am=PiMeCZj_e38wrjEEoJUUmHe893S8rPnnv4984EiNRXA… 1/1
alkohol (skr.)
býv. metropola
Nemecka

značka
terénnych áut
hokejový tréner

vo vlastnom
dome
uctieval

americká
normalizačná
spoločnosť

elektrónvolt
odnesiem (hov.)

Okresný výbor
matariál na
siatie

polodrahokam
český humorista

morská zátoka
tvoj (nem.)

čítal (čes.)

550 v Ríme

udretie
obyvateľ Arábie

ruský polostrov
končatina
(pejor.)

hodnota tovaru
značka balenej
vody

odober pitím
Obč. dem.
iniciatíva

poháňal
slov. mesto

brús
aréna (čes.)

namyslenec,
zbohatlík
pohybový ústroj

patriaci Anete

Pomôcky:
patriaci Eve
ADIRE, EDU, ukrajinský (skr.)
EVIAN, SKIP

ujať sa (tal.)
žiadaj

kniha snov
odpočíva v
spánku

akútny po
nemecky

príliš veľa
škriepka, spor
(zast.)

T2

vyučoval

2 v Ríme

T3

Štátny podnik

EČV Bardejova

opukanie
zlatý (skr.)

staršia ŠPZ
Komárna

španielsky (skr.)

zliatina medi a
cínu

brazílsky
futbalista

nemecká rieka

podnik na
spracovanie
dreva

radoval sa

mať (čes.)

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 29. apríla 2016. Výherca získa
darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Emku Terezu Fiľovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Historický úspech florbalistov
ocenil aj primátor Tomáš Abel

Hráči FBC Horehronec s primátorom Brezna.

V piatok 15. apríla primátor Tomáš Abel privítal
úspešných breznianskych
florbalistov, ktorí nedávnym
postupom do I. ligy dosiahli
historický úspech.
Zaujímal sa o priebeh sezóny, ich kľúčové zápasy v play-off a tiež dlhodobé fungovanie klubu. Mesto plánuje flor-

FOTO: MSÚ

balový klub FBC Horehronec
ďalej podporovať pravidelnou
dotáciou na činnosť a rovnako
pomôcť s prepravou na zápasy
mládeže. Pri rozhovoroch sa
nevyhli ani téme zatiaľ chýbajúcich priestorov, kde by mohli
pravidelne hrávať domáce zápasy, pričom zo strany vedenia
mesta dostali prísľub aj v tejto
oblasti. Na záver si športovci

prevzali spomienkový suvenír, no s prázdnymi rukami
zo stretnutia neodišiel ani pán
primátor.
Chalani mu totiž na oplátku odovzdali pamätné tričko
s medailou a my veríme, že
v najbližších rokoch breznianskeho florbalu k nej pribudnú
ďalšie.
(sp)

Bedmintonový turnaj prilákal
do Arény Brezno 37 hráčov

Pamätné tričko.

FOTO: MSÚ

Gymnastika je vhodná pre každého.
Príďte sa o tom presvedčiť do Arény
Chcete vedieť, aké sú pohybové schopnosti vášho
dieťaťa? Otestujte ho v rámci
Národnej kampane BUĎ F!T
s gymnastikou už na budúci
týždeň v breznianskej Aréne.
Mesto Brezno v spolupráci
so Ski academy, základnými
školami Karola Rapoša a Pionierska 2, Súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou
EBG v Brezne organizuje v
Aréne Brezno gymnastický deň
určený pre 1. až 3. ročník základných škôl, ktorý sa uskutoční v stredu 27.4.2016 od 8.30
do 12.30 hod. a predškolákov z
materských škôl, ktorý sa uskutoční o deň neskôr 28.4.2016
od 8.30 do 12.00 hod.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ
Test pozostáva zo siedmich
úloh a jeho výsledky dávajú in- Test pokrýva pohybové schop- tovať sa bude v stoji na jednej boký predklon, skok do diaľky
formáciu o prednostiach a sla- nosti ako je sila, koordinácia, nohe na zemi, chôdza vzad na z miesta, kľuky a 6-minútový
binách v telesnej kondícii detí. pohyblivosť a vytrvalosť. Tes- obrátenej švédskej lavičke, hl- beh.
(mb, eš)

V nedeľu 17. apríla sa v priestoroch Arény Brezno uskutočnil
1. bemintonový turnaj v rámci 3. ročníka Mestskej bedmintonovej ligy, ktorú otvoril primátor Tomáš Abel. Súťažilo sa v
dvojhrách aj štvorhrách, pričom tohtoročnou novinkou sú tri
výkonnostné kategórie v dvojhre. Turnaj prilákal do Arény 37
hráčov a hráčiek.

Lídrom v najťažšej kategórii sa stal brezniansky
hráč Martin Remiar, ktorý
vo finále zdolal Miroslava
Dobrotu. V druhej kategórii sa z 1. miesta tešil Matej
Vyparina a v tretej kategórii
v súboji breznianskych hráčok vyhrala Lucia Fraňová
nad Zlatkou Remiarovou.
V kategórii štvorhier zvíťazila bystrická dvojica Krško,
Haring nad dvojicou Dobrota, Rickhardt. Tretie miesto
obsadila domáca dvojica Remiar, Černák.
Výsledky po 1. turnaji

 Level 1: 1. Martin Remiar (25
bodov), 2. Miroslav Dobrota (21),
3. Milan Vraneš (17), 4. Milan Hrn-

čiar (14), 5. Michal Černák (10), 6.
Slavomír Pôbiš (7), 7. Milan Roško
(4), 8. Miroslav Baran (2).
 Level 2: 1. Matej Vyparina (25),
2. Peter Fisher (21), 3. Jaroslav
Auxt ml. (17), 4. Pavol Remiar st.
(14), 5. Miroslav Nepšinský (10),
6. Pavol Kalina (7), 7. Adam Šťavina (4), 8. Andrej Ľupták (2).
 Level 3: 1. Lucia Fraňová (25),
2. Zlatka Remiarová (21), 3. Lucia
Konderová (17), 4. Veronika Bartošová (14), 5. Zoltán Bartoš (10),
6. Štefan Stredenský (7).
 Štvorhry: 1. Krško, Haring
(25), 2. Dobrota, Rickhardt (21),
3. Remiar, Černák (17), 4. Šavrtka,
Tomčík (14), 5. Roško, Suda (10),
6. Turňa, Kalina (7), 7. Hrnčiar,
Vraneš (4), 8. Fisher, Pôbiš (2).

(mb)

Záverečný volejbalový turnaj už túto sobotu
Už po jedenástykrát sa
v Brezne uskutoční Záverečný turnaj mestskej ligy
neregistrovaných zmiešaných družstiev vo volejbale.
Príďte v sobotu povzbudiť
svoj tím.

hrá už túto sobotu 23. apríla v priestoroch telocviční
dvoch breznianskych základných škôl. V ZŠ s MŠ na Pionierskej 2 prvý set odštartujú
už od 8.00, v ZŠ s MŠ Karola
Rapoša o pol hodinu neskôr.
Podľa slov jedného z organiPosledný turnaj volejba- zátorov podujatia Pavla Gašlovej série MIX-ov sa odo- períka sa na turnaji zúčastní

celkovo osem družstiev, pričom väčšina z nich hrá a pôsobí v Brezne.
Každý zapojený tím odmenia vecnými cenami a prvé tri
z nich získajú aj víťazné poháre. Záver turnaja bude zároveň spojený s celkovým vyhodnotením súťaže MIX ligy
2015/2016. „Záverečný turnaj

mestskej ligy neregistrovaných zmiešaných družstiev vo
volejbale je určený širokej verejnosti a všetkým, ktorí majú radi volejbal. Každý môže
prísť podporiť svoje obľúbené
družstvo,“ uzavrel Miroslav
Baran, vedúci odboru kultúry
a športu v Brezne.
(eš)

Stupne víťazov.

FOTO: MD
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