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PRI OTVORENÍ SYNAGÓGY V BREZNE
ZAZNEJÚ NIELEN ŽIDOVSKÉ PIESNE

Oficiálne otvorenie vynovenej židovskej pamiatky sa opäť priblížilo. Slávnostná
chvíľa nás čaká už v stredu 11. mája od 18.00 h a okrem vzácnych hostí ju spríjemní aj zaujímavý kultúrny program.

Interpret židovského
folklóru
Medzi hlavné lákadlá
slávnostného otvorenia bude istotne patriť baritonista
Ervín Schönhauser. Jeho neopakovateľný prednes pramení z hlbokého poznania
židovskej kultúry i trpkej
osobnej skúsenosti. Narodil
sa v Topoľčanoch, kde bola
komunita Židov v období
II. svetovej vojny na výslní.
Štyri mesiace po jej skončení ho aj s celou rodinou násilne odviedli z ich domova
najskôr do koncentračného
tábora v Seredi a odtiaľ v do-

bytčích vagónoch do českého
Terezína.
Napriek ťažkému osudu
mal k hudbe i spevu vždy veľmi blízko. Začínal v jazzovej
kapele, neskôr presedlal na
opery a operety, no priatelia
mu vnukli myšlienku, aby sa
venoval najmä židovským
piesňam. V súčasnosti spolupracuje s viacerými poprednými slovenskými umelcami
a pravidelne účinkuje na domácich pódiách, ale aj v zahraničí. Charizmatický spevák s radosťou prijal pozvanie do Brezna, kde sa predstaví v niekoľkých vstupoch.

Voľný vstup pre verejnosť
Po jej oficiálnom otvorení
bude synagóga predovšetkým kultúrnym stánkom,
slúžiacim umelcom i návštevníkom rôznych vierovyznaní. Aj preto sa v rámci kultúrneho programu
predstaví tiež Spevácky zbor
mesta Brezna so sakrálnymi
skladbami viacerých slovenských cirkví.
O samotné slávnostné
otvorenie zrekonštruovaných priestorov sa okrem
primátora Tomáša Abela
postarajú rektor Akadémie
umení v Banskej Bystrici

Vojtech Didi a riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan. Aby sa
nám podarilo v breznianskej
synagóge vytvoriť atmosféru hodnú tohto výnimočného momentu, otvorenia
sa okrem pozvaných hostí
zúčastnia aj zástupcovia
verejnosti. Keďže počet
miest pre verejnosť bol obmedzený, veríme, že ostatní
záujemcovia si do vynovených priestorov synagógy
v Brezne nájdu cestu pri
niektorom z nasledujúcich
podujatí.
(sp)

Brezno o mestskú tržnicu
určite nepríde
STRANA 2

Rekonštrukcia plavárne
sa blíži do finále
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Občania sa pýtali, zástupcovia
mesta odpovedali
STRANA 4

Ivan Tasler zažil kruté časy
druhej svetovej vojny
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Milé maminy, mamičky,
staré mamy,
jedno z najkrajších slov, ktoré človeka sprevádza celým jeho životom. Nachádzame ho
v umeleckých dielach, knihách,
filmoch a tiež nespočetnom
množstve nádherných piesní.
Veď je to práve ona, ktorá nás
ako zosobnenie lásky a dobra
sprevádza všetkými dôležitými chvíľami. Je pritom vždy milá a dobrosrdečná, plná súcitu i porozumenia. Naše úspechy
sú vďaka nej ešte krajšie, starosti zasa vždy o niečo ľahšie.
Stačí jediný úsmev či jej letmý dotyk a sú z nás opäť deti. Bez
ohľadu na to, koľko už máme rokov, stále máme tú najlepšiu
mamu na svete. Tú, ktorá sa nám nikdy neotočila chrbtom.
Tú, ktorá sa nikdy dlho nehnevala a pochopila aj to, čo ostatní nechápali. Tú, ktorá by si svoj sviatok a úprimné slová
vďaky zaslúžila každý jeden deň.
Deň matiek je však predsa len špeciálnym dátumom a príležitosťou poďakovať sa za všetko to výnimočné a čarovné, čo
dokážu do každého „bežného“ dňa priniesť len ženy - matky.
Všetkým Vám patrí za Vašu láskavosť, obetavosť i trpezlivosť
ťažko vysloviteľná úcta. Dnes Vám preto predovšetkým ako
syn a tiež šťastný otec želám pevné zdravie a čo najviac radosti nielen s Vašimi deťmi. A ak sa Vám časom vráti aspoň
malá časť lásky a dobra, ktoré v priebehu rokov stihnete rozdať, tak potom Vás tých príjemných radostných chvíľ čaká
naozaj veľa.
S úctou
Tomáš Abel – primátor mesta

Dni mesta Brezna budú
opäť tradičné i jedinečné
Po roku sa znovu blíži čas,
kedy sa breznianske námestie
zaplní ľuďmi a všetci spoločne
si budeme vychutnávať špeciálnu atmosféru Dní mesta
Brezna.

Pre všetky vekové
kategórie

Hlavnými dňami osláv budú tradične piatok a sobota,
mesto však bude žiť rôznymi
podujatiami už oveľa skôr.
Najbohatší, samozrejme, bude posledný májový týždeň,
kedy sa v stredu uskutoční
olympiáda materských škôl,
ale premiérovo tiež exhibičný
futbalový zápas starých pánov.
Vo štvrtok budú dopoludnia
v rôznych disciplínach športovať naši školáci a podvečer
si v dobre známej Kaviarni
pod mestskou vežou príde na
svoje skôr staršia generácia.
V piatok najskôr námestie zase „obsadia“ študenti a potom
sa už bude schyľovať k večernému programu, ktorého
spoluautormi boli už druhý
rok po sebe prostredníctvom
anketového hlasovania aj samotní Brezňania. Vyvrcholením osláv pri príležitosti 751.
výročia prvej písomnej zmienky o Brezne bude bohatý celodenný program v sobotu 28.
mája. Tento rok v ňom budú
mať výnimočné miesto jubilujúce breznianske umelecké
kolektívy, keďže práve im bude
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venované popoludňajšie divadelné predstavenie i dopoludňajší blok, v ktorom vystúpia.

Bohaté sprievodné
podujatia

O dobrú náladu bude postarané aj mimo hlavného pódia.
Mestský park a celá severná
časť námestia bude plná atrakcií najmä pre rodiny s deťmi.
Novinkou je, že výborným
guľášom budú prítomných
návštevníkov ponúkať miestne kultúrne zložky a dokonca
aj pán primátor. Ako uviedla
zástupkyňa primátora Petra
Dzurmanová: „Dni mesta sú
nielen spoločenskou udalosťou, ale tiež príležitosťou
stretnúť veľké množstvo priateľov a známych. Verím, že
aj vďaka pestrému programu
prebehnú, podobne ako vlani,
v takpovediac rodinnej atmosfére.“ Pre športových nadšencov je na sobotu naplánovaná
verejná cyklojazda z Brezna do
Heľpy a naspäť. Chýbať však
v sobotňajšom programe nebude ani vyhlásenie výsledkov
medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry „O Bomburovu šabľu“, pietny akt za
účasti zahraničných delegácií
z našich partnerských miest či
obľúbený záverečný ohňostroj.
Už si teda asi len ostáva zaželať,
aby sme tu čo najskôr mali koniec mája a začiatok Dní mesta
Brezna 2016.
(sp)
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O tržnicu Brezno určite nepríde
Mestom Brezno sa šíria
dezinformácie o tom, že
breznianska tržnica bude presťahovaná alebo dokonca zrušená. Medzičasom už koluje
aj petícia za jej zachovanie na
súčasnom mieste.

Kuriózne na celej veci je, že
iniciatíva vznikla bez jediného
oficiálneho stanoviska zo strany predstaviteľov mesta a akejkoľvek komunikácie zostavovateľov petície s nimi.

Tržnica sa v žiadnom
prípade nezruší

Ten najdôležitejší odkaz
Brezňanom povedal hneď na
úvod primátor Tomáš Abel,
ktorý odmietol akékoľvek špekulácie: „Tržnica sa v žiadnom
prípade nezruší. Bude aj naďalej fungovať minimálne na
úrovni, ako to bolo doteraz.
V záujme skrášlenia mesta sa
denne zaoberáme rôznymi
myšlienkami. Zatiaľ jediný
záver je taký, že chceme na námestí obnoviť tradíciu historických hugánskych trhov, čím
určite zatraktívnime centrum
Brezna.“
Trvalé presťahovanie tržnice teda nie je na programe
dňa a primátor tiež zdôraznil,
že akékoľvek kroky by mesto
podniklo až po dôkladnom
prediskutovaní zámeru s verejnosťou. Podmienkou takéhoto
kroku by bolo celkové zvýšenie
komfortu pre obchodníkov aj
kupujúcich. „Trhovníci zatiaľ
o ničom nevedeli, pretože žiadny konkrétny návrh neexistuje.
Hodnotiť návrh bez toho, aby
sme vedeli, kam presne a za
akých podmienok ideme ob-

Tržnica sa v žiadnom prípade nezruší.

jekt premiestniť, je nemožné aj
pre odborníkov, nie to ešte pre
bežných občanov,“ pokračoval
primátor v reakcii na tých, ktorí už petíciu podpísali. Osobne
ho mrzí, že zostavovatelia petície uprednostnili petičnú akciu
pred dialógom, nekorektne
narábajú s neoverenými informáciami a verejnosť v podstate
zavádzajú.

Petičný výbor s nikým
kompetentným zatiaľ
nekomunikoval

Členka petičného výboru určená na styk s orgánom verejnej správy pani Anna Dudášová potvrdila, že s nikým kompetentným zatiaľ nekomuniko-
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vali. Podpisovú akciu považuje
za výsledok pripomienok zákazníkov, pričom poukazuje
najmä na výhodnú súčasnú polohu trhoviska. Samotný fakt,
že by sa tržnica mala posunúť
o niekoľko sto metrov ďalej od
zastávky MHD, však vedenie
mesta za rozhodujúci argument nepovažuje. Viacerí už na
to možno zabudli, no pôvodná tržnica bola v Brezne roky
práve na námestí rovnako, ako
je to aj vo väčšine ďalších slovenských miest. Naopak plocha, na ktorej sú trhové stánky,
v súčasnosti vznikla pôvodne
ako spevnená plocha na parkovanie pre obyvateľov okolitých
bytových domov, z ktorej sa

mala stať tržnica len dočasne.
V prospech centrálnej polohy
hovorí nepochybne aj lepšia
dostupnosť s parkovaním, celkové oživenie námestia a vytlačenie neprispôsobivých občanov z atraktívnej časti mesta.
Isté je len jedno; v Brezne nie je
možné nájsť miesto, na ktoré
by mali všetci obyvatelia mesta
rovnako blízko, tak, ako nie je
možné nájsť riešenie, s ktorým
by bol spokojný každý jeden
občan. Na ozrejmenie súčasnej
situácie prebehnú v najbližších
dňoch z iniciatívy primátora
stretnutia zástupcov mesta a
trhovníkov, po ktorých o téme
ešte určite budeme informovať.
(sp)

Mesto predstavilo originálne
smetné koše a trhové stánky
Takzvaná firemná identita
je v našich končinách typická
skôr pre väčšie súkromné spoločnosti.
Rovnakou cestou sa trošku
netradične vydala aj breznianska samospráva a tak v uliciach
mesta postupne pribúdajú štýlové jednotné smetné koše a trhové stánky s erbom Brezna.

lu priložili aj šikovní študenti
miestnej Strednej odbornej
školy techniky a služieb. Dokopy takto vznikne 20 tradičných
stánkov. Tieto budú určite najmä počas osláv dní mesta alebo
pri sezónnych veľkonočných či
adventných trhoch, no vedenie
mesta sa do budúcna nebráni
ani ich pravidelnému využívaniu.

Koše ako estetické
prvky

Chystajú ďalšie
prekvapenia

Ani v Brezne, žiaľ, nie je ničím výnimočným pravidelné znečisťovanie verejných
priestranstiev a množstvo
odpadkov, končiacich mimo
nádob na to určených. Problém sa kompetentní rozhodli
riešiť nezvyčajným spôsobom
a neraz nevábne pôsobiace či
zničené odpadkové koše onedlho nahradia novými, ktoré
sú okrem praktickej funkcie
zaujímavé aj svojím vzhľadom.
Nápad vznikol na investičnom
odbore mestského úradu a zrealizovali ho Technické služby
mesta Brezno v spolupráci
s miestnymi firmami, ktoré dodávateľsky zhotovili nerezové
vložky a pozinkované erby. Zamestnanci technických služieb
zasa vyrobili šablóny a zvyšné
betónové dielce. Celkovo má

V uliciach Brezna postupne pribúdajú jednotné odpadkové koše s erbom
mesta.
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byť vyhotovených 100 nových
smetných košov. Prvých 30 z
nich osadili na Ulici Československej armády ako najfrekventovanejšom mestskom
ťahu.

Stánky inšpirované
históriou

Naše mesto bolo v minulosti tiež známym trhovníckym
miestom. V súčasnosti je tu už
podobných príležitostí pomenej, no dodnes sa medzi miestnymi tešia veľkej obľube. „Aj

preto sme pri nákrese nových
mestských stánkov vychádzali
z historických fotografií a poňali ich ako odkaz na niekdajšie
hugánske trhy,“ ozrejmil námet
svojej inšpirácie architekt Peter
Iľanovský z investičného odboru Mestského úradu v Brezne.
Výsledok stojí za to a na plachte
opäť nechýba ani brezniansky
erb. Podobne ako smetné koše,
aj stánky vznikli ako produkt
verejno – súkromného partnerstva mesta a podnikateľov
z regiónu, pričom ruku k die-

Od noviniek si v Brezne
sľubujú krajšie a čistejšie ulice
a snáď aj menej neporiadnych
obyvateľov. Že týmto krokom
snaha o skultúrnenie prostredia mesta nekončí, potvrdil aj
brezniansky primátor Tomáš
Abel: „Naším cieľom je ponúknuť občanom i návštevníkom Brezna čo najkvalitnejšie
služby, ktorých výsledok bude
v najlepšom prípade aj estetický. Zároveň sa tak ako mesto
chceme pozitívnym spôsobom
odlíšiť.“ Dobrou správou je, že
miestna samospráva v nasledujúcom období chystá ďalšie
prekvapenia. V budúcnosti sa
tak Brezňania môžu tešiť aj na
originálne kvetináče a neskôr
tiež na lavičky alebo stojany na
bicykle.
(sp)
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Hasiči eliminovali prašnosť z kasární
Dobrovoľní
hasiči
z Brezna kropili budovy bývalých kasární určené na demoláciu, aby zabránili rozptyľovaniu drobných častíc
prachu do okolia.
Na základe opakovaných
sťažností verejnosti mesto
Brezno vyzvalo zhotoviteľa
na odstránenie nadmernej
prašnosti spôsobenej búracími prácami stavieb v objekte
bývalých kasární. „Mesto ako
správny orgán vo veci vydaného búracieho povolenia

Vďaka ušetreným financiám opravia aj bočné kovové konštrukcie.

Koncert a diskusie proti fašizmu
už túto nedeľu v Brezne
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Rekonštrukcia mestskej
plavárne sa blíži do finále
Termín otvorenia krytého
bazéna v Brezne sa síce už niekoľkokrát posunul, ale má to
svoj relevantný dôvod. Práce
na opravách stropu totiž spojili
s ošetrením bočných konštrukcií, vďaka čomu pri jednom
stavebnom neporiadku urobia
viac roboty.
Nevyhnutné opravy v najväčšom športovisku svojho druhu
v okrese realizujú breznianske
technické služby od februára
tohto roka.

Ušetrili asi tretinu
prostriedkov

Keďže stropná časť mestskej
plavárne na Mazorníkove nezodpovedala bezpečnostným
predpisom, mesto bolo nútené
celý objekt v septembri minulého roka uzavrieť. Breznianski
techničiari sa pustili do rozsiahlych opráv strešnej konštrukcie

nad bazénom, počas ktorých
rozobrali poškodený podhľad,
opieskovali a natreli skorodované časti a povrchovo upravili
aj založili obkladový materiál.
Na rekonštrukciu plavárne
samospráva zo svojho rozpočtu vyčlenila 100 tisíc eur, no
vzhľadom na to, že všetky práce
robila svojpomocne prostredníctvom technických služieb,
už teraz je jasné, že tento balík
peňazí nevyčerpá. „O konkrétnych číslach je predčasné hovoriť, keďže práce stále pokračujú,
ale hrubý odhad je, že sa usporila približne tretina prostriedkov,“ uviedol riaditeľ Technických služieb Brezno Ján Lukáč.

V rámci jedného
neporiadku viac práce

Vďaka ušetreným finančným prostriedkom sa mesto
rozhodlo opraviť okrem plánovaného podhľadu aj bočné ko-

na základe podnetov od občanov pre vysokú prašnosť
nariadilo zastavenie búracích
prác s okamžitou účinnosťou,
a nariadilo zabezpečiť kropenie,“ vyjadril sa prednosta Mestského úradu Brezno
Martin Juhaniak. Mesto zároveň požiadalo o súčinnosť
miestny Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý poskytnutím
dostupnej hasičskej techniky
pomohol realizátorovi prác
eliminovať prašnosť v okolí
zbúraniska.
(eš)

V nedeľu ôsmeho mája si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Pri príležitosti tohto sviatku sa
na námestí uskutoční podujatie, na ktorom sa občania môžu zapojiť do diskusie s verejne známymi
osobnosťami na tematiku zameranú proti fašizmu,
extrémizmu a xenofóbii.
Slovo vystrieda spev
a hudba hostí, ktorí tiež
vyjadria svoj občiansky
postoj. Vystúpia Marián a
Martin Geišbergovci, kapela Slobodná Európa, na
osvieženie sa so svojím
repertoárom predstaví aj
folklórny súbor Jabloň a ľudová hudba Kučeravý javor.
Iniciátorom akcie je rodák z Brezna Michal Karako, ktorý sa ju rozhodol
usporiadať v spolupráci
s novinárom Andrejom
Bánom a občianskym združením Mariána Pavúka Nairam. Aktívne pomáhali s
oslovovaním účinkujúcich
a cennými radami aj Michal
Kaščák a Viera Dubačová.
Podľa slov hlavného organizátora, týmto podujatím
chcú osloviť širokú verejnosť a zároveň na to nadviazať v nasledujúcich dňoch
diskusie s mládežou nielen
o fašizme, ale aj o sloven-

vové konštrukcie. „Pri jednom
„neporiadku“ sme sa súčasne
pustili aj do očistenia a natretia
konštrukcií bočných stien. Sú
dosť skorodované a je potrebné
ich očistiť takisto ako podhľadové časti a natrieť farbou. Na
niektorých miestach sa vymenia výplne a prebehne aj pretesnenie,“ vysvetľuje Lukáč.
Ako ďalej pokračoval, pre
tento krok sa rozhodli aj preto,
že v objekte plavárne majú rozložené lešenia a všetku potrebnú technológiu. „Keby sme to
odložili na neskôr, odstávka by
trvala raz tak dlho, nakoľko by
sa znovu musel vypustiť bazén
a čistenie by trvalo dva týždne,
ktoré týmto spojením opráv
ušetríme.“

com októbra minulého roka
jednohlasne schválili prevod
vlastníctva budovy bývalej telocvične pri plavárni na Mazorníku do vlastníctva mesta Brezno.
To má v pláne prinavrátiť tomuto schátranému objektu jeho
pôvodnú funkciu a postupne
z neho vybudovať multifunkčnú športovú halu. „Ušetrené peniaze z rekonštrukcie plavárne
využijeme na prvé najnutnejšie
práce na záchranu toho jedinečného športoviska,“ uviedol
primátor Tomáš Abel.
Po skončení rekonštrukcie
na plavárni sa teda pracovníci
technických služieb presunú
na vedľajšiu budovu telocvične,
kde musia vykonať nevyhnutné
práce na oprave strechy, keďže
na viacerých miestach zateká.
Mohlo by sa tak stať už koncom
Zvyšné peniaze presunú
mája, kedy by mali byť hotové aj
na telocvičňu
Poslanci Banskobystrického rozšírené rekonštrukčné práce
samosprávneho kraja ešte kon- na mestskej plavárni.
(eš)

skej histórii či totalitných
režimoch počas celého
storočia. Na tieto následné diskusie so stredoškolskou mládežou kladú väčší
dôraz ako na samotné verejné koncerty. „Ide o prvú
akciu na Slovensku, ktorú
chceme opakovať aj v iných
miestach stredného Slovenska, a tak osloviť širokú verejnosť, ale hlavne mládež.
Podujatia nebudú len vyjadrením toho, že občania
regiónu majú problémy vyplývajúce z celkovej spoločenskej situácie, ktoré nevyriešime, ale chceme nimi na
politikov a iné zodpovedné
osoby vytvoriť tlak, aby sa
mládeži ako aj regiónom
adresnou a presnou formou
oveľa viac venovali a riešili
problémy v nich,“ uzavrel
Michal Karako. Nenechajte
si ujsť nedeľu 8. mája a o 16.
hodine príďte na breznianske námestie.
(md)

Mesto chce opravovať chodníky už od polovice mája
Verili by ste, že Brezno má
v správe až 100 kilometrov
chodníkov? V tom prípade
sami uznáte, že ich rekonštrukcia je nielen nákladná,
ale aj časovo náročná. Mesto sa
však tejto výzvy nezľaklo a už
v priebehu mája začne s prvými opravami.
Adekvátne technické vybavenie a vhodné klimatické
podmienky sú alfou a omegou
pre zahájenie rekonštrukčných
prác na mestských chodníkoch. Brezno čaká už len na to
druhé.

Pasportizácia určila
priority

Na zistenie a zdokumentovanie technického stavu
existujúcich ciest a chodníkov
mesto vypracovalo pasport
miestnych a účelových komunikácií. „Tento materiál spracovali zamestnanci mestského
úradu v priebehu pol roka,
kedy chodili priamo do terénu
a mapovali stav chodníkov aj

ciest. Máme teda spracovaný
podklad, na základe ktorého
vieme vyhodnotiť, v akom stave sú tie ktoré komunikácie a
koľko finančných prostriedkov nám treba na ich obnovu,“
uviedol primátor Brezna Tomáš Abel.
Pasport, podľa ktorého bude mesto postupovať v rekonštrukcii miestnej infraštruktúry, je rozdelený do troch
kategórií podľa priorít a poškodenia. Do prvej etapy sú zaradené najporušenejšie a najvyťaženejšie cesty a chodníky.

Začnú v centre
a na Mazorníku

V tomto roku sa samospráva prioritne pustí do opráv
chodníkov na piatich z celkovo dvadsiatich vytypovaných
uliciach v Brezne. „Začíname
tými najhoršími v meste a tiež
takými, kde sa vieme dohodnúť s vodármi kvôli sieťam
v komunikácii, aby boli súčinní pri výmene potrubí, ktoré
sú veľmi poruchové,“ uviedla

Do prvej etapy opráv sú zaradené najporušenejšie a najvyťaženejšie chodníky.

Zuzana Ďurišová, vedúca investičného odboru Mestského
úradu Brezno. Podľa aktuálneho pasportu by to v prvom
rade mali byť chodníky pozdĺž
ČSA, na Rázusovej a Krčulovej ulici pri mongolskom
múre, ale aj na Ulici 9. mája
a MPČĽ, ktoré sú v dezolátnom stave.

Rekonštrukciou postupne
prejdú aj pešie komunikácie
na Ulici Fraňa Kráľa, Fučíkovej, Hronskej a Kuzmányho
ulici a rovnako aj v okrajových
častiach mesta v Predných
a Zadných Halnoch. V ďalšej
etape prídu na rad chodníky
na NDH, ŠLN, Malinovského,
Sládkovičovej a Štúrovej ulici.

FOTO: MSÚ

Termín závisí od počasia

Práce budú realizovať Technické služby Brezno s novou
stavebnou technikou, ktorú
mesto zakúpilo v marci tohto
roka. Termín začatia je však
podmienený priaznivým vývojom počasia. „S chodníkmi by
sa malo začať v polovici mája,
závisí to ale od klimatických

podmienok, pretože podklad
musí byť do určitej miery vyhriaty, aby sa naň mohla naťahovať asfaltová vrstva,“ vysvetľuje primátor.
Breznianska samospráva
bude pri oprave komunikácií
pre chodcov postupovať podľa
finančných možností a tie si
na tento rok stanovila na 120
tisíc eur. Nezabúda pritom ani
na bezpečnosť obyvateľov tých
častí mesta, v ktorých chodníky úplne absentujú ako Vrchdolinka, Kiepka, Bujakovo či
Tisovská cesta. „Predpokladom k tomu, aby sme vôbec
pristúpili k výstavbe nových
chodníkov, je spracovanie
štúdie realizovateľnosti, teda
či je vôbec možné chodníky
v týchto lokalitách vybudovať,“
povedal Tomáš Abel. Štúdia
sa aktuálne spracováva a po
jej vyhotovení bude slúžiť ako
podklad na rokovanie s vlastníkom komunikácií v daných
mestských častiach, ktorým je
Slovenská správa ciest.
(eš)
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Námestie zdobí 15-metrový máj
Slnečné popoludnie v piatok 29. apríla prilákalo na
námestie množstvo ľudí.
Prišli sa pozrieť na stavanie
mája v sprievode spevov
a tancov domácich folklórnych súborov.
Námestie v Brezne opäť ožilo. Mesto pre všetky dievčatá
a ženy postavilo pri zvonici
máj, ktorý tak symbolizuje
ich zdravie a oslavuje vitalitu
nositeliek života. V našom
regióne sa stavia smrek a až
15-metrový v ranných hodinách doviezli na námestie zamestnanci Lesov mesta Brezno. Dievčence z folklórneho
súboru Šťastné detstvo vrcholec stromu vyzdobili pestrofarebnými stuhami a mocní

chlapi z Mostáru v sprievode
ľudovej muziky ho osadili s
pomocou hasičov a techniky.
Nebolo to až také jednoduché,
ale všetci návštevníci ich silno
povzbudzovali a úspešné postavenie odmenili potleskom.
Piatkové popoludnie bolo skutočne pestré. Bohatý
program v podobe tancov
a spevov ponúkli domáce folklórne súbory Šťastné detstvo
a Mostár a počas dňa verejnosti priblížili svoju prácu aj
lesní pedagógovia z Odštepného závodu Beňuš a Lesov
mesta Brezno, ktorí pripravili
niekoľko aktivít. Obdiv u najmenších si získal hlavne poľovnícky stánok či spoznávanie semienok lesných drevín.
(md)
Séria stretnutí občanov s primátorom bude pokračovať v júni.

FOTO: MSÚ

Stretnutia občanov s primátorom

Občania sa pýtali, zástupcovia mesta odpovedali
Minulý týždeň sa uskutočnila druhá séria stretnutí občanov s primátorom, ktorý
ich nielen informoval o uskutočnených a nových zámeroch
mesta, ale si vypočul aj názory
a požiadavky obyvateľov jednotlivých mestských častí.

Máj postavili mocní chlapi z Mostáru a hasiči z Brezna. 

FOTO: MSÚ

Najlepším strelcom sa stal
mestský policajt z Brezna
Breznianski policajti mali
na krajskej streleckej súťaži
v Sielnici skutočne presnú
mušku. Ako družstvo skončili tretí a v jednotlivcoch
si dokonca vystrieľali víťazstvo.
Súťaž príslušníkov mestských polícií v streľbe z krátkych ručných zbraní sa uskutočnila koncom apríla na
strelnici v Sielnici. Za Mestskú políciu Brezno štartovalo
3-členné družstvo v zložení
Miroslav Ťažký, Bohumír Šiminský a Jakub Gutta a darilo
sa im naozaj slušne. Miroslav
Ťažký si v kategórii jednotlivcov vystrieľal prvenstvo
a získal aj pohár za najlepšieho strelca spomedzi príslušníkov mestských polícií.
V celkovom poradí obsadil

Prvoradé je, aby mesto
o požiadavkách občanov
vedelo

V záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta Brezna
primátor Tomáš Abel minulý
týždeň usporiadal už druhú sériu stretnutí s občanmi za účasti viceprimátora Jána Králika,
prednostu mestského úradu
Martina Juhaniaka, riaditeľa

Primátor informoval
o zámeroch mesta

Ako avizoval primátor,
mesto vlani a začiatkom tohto roka zrealizovalo viacero
investičných akcií, najväčšími bol projekt vybudovania
kanalizácie na Vrchdolinke či
nového mosta v Bujakove, ob-

nova synagógy, rekonštrukcia
Základnej školy Karola Rapoša
a verejného osvetlenia. „Okrem
toho sme v meste vybudovali
viac ako 50 parkovacích miest a
v ich rozširovaní pokračujeme,
pre technické služby sme kúpili
novú techniku, ktorá poslúži
na opravu chodníkov a ciest,
budujeme bezbariérové prechody, zabezpečujeme starostlivosť a údržbu o verejnú zeleň
a pripravujeme ďalšie investičné zámery,“ informoval primátor. Podľa jeho slov, plánov do
budúcnosti je veľa, k jedným z
nich patrí aj rekonštrukcia materských škôl, Základnej školy
na Mazorníkove, vybudovanie
priemyselného parku s celkovou infraštruktúrou, mesto tiež
zintenzívnilo boj proti čiernym
stavbám. „V oblasti kultúry a
športu sa posúvame ďalej, opäť
prinesieme množstvo podujatí
a chceme zveľadiť vzhľad športovísk. Popri všetkých prácach
sledujeme výzvy, aby sme sa
mohli uchádzať o nenávratné
finančné prostriedky z eurofondov,“ dodal Tomáš Abel.

Občania sa pýtali,
vedenie odpovedalo

Prvé tohtoročné stretnutia
s primátorom sa uskutočnili v
Základnej škole na Pionierskej
2, v Bujakove a v Podkoreňovej.
„Občania sa pýtali na odstránenie stavebného odpadu, ako aj
prašnosť v objekte bývalých kasární či dobu výstavby obchodného centra v týchto priestoroch, na realizáciu parkoviska,
tzv. tankodromu, na projekt
atletickej dráhy,“ povedal Martin Juhaniak. Zaujímali sa aj o
to, aké má mesto zámery s areálom starej nemocnice, v akom
štádiu je oprava prechodovej lavice do mostárne, či sa bude rekonštruovať telocvičňa na Pionierskej 4 alebo sťahovať tržnica z Ulice ČSA, nevynechali ani
otázky týkajúce sa kamerového
systému v meste či problematiky s neprispôsobivými občanmi. „Vypočuli sme si aj podnety
na novopostavený most v Bujakove, na úpravu chodníkov a
výstavbu oplotených stojísk na
odpad na Malinovského ulici,“
dodal prednosta.
(md)

V arboréte rodičia posadili
pre svoje deti ďalšie stromčeky
Miroslav Ťažký

FOTO: MSÚ

druhé miesto. Ani ako družstvo si chlapci nepočínali zle,
keď obsadili krásnu bronzovú
priečku.(eš)

Čistili vodné zdroje
Pre bezproblémové zásobovanie mesta pitnou vodou
Technické služby Brezno zahájili veľkú akciu upratovania
a čistenia vodných zdrojov.
„Pokosili a vyhrabali sme trávu v oplotení a aj meter zvonku. Každú vodovodnú šachtu
sme vyčistili a dezinfikovali.
Vyčistili a vyumývali sme
objekty, kde sa dávkuje chlór,

Primátor srdečne pozýva
aj na ďalšie stretnutia v budove Súkromnej pedagogickej a
sociálnej akadémie, v jedálni
školy na Mazorníkove, v hostinci Strapák na Mazorníkove a
v bare Zimák na ŠLN, ktoré sa
uskutočnia v júni. O konkrétnych termínoch vás budeme
informovať.

technických služieb Jána Lukáča, náčelníka mestskej polície
Jána Fedora, ako aj niektorých
poslancov mestského zastupiteľstva. Primátor informoval verejnosť o tom, čo sa v Brezne deje,
aké sú zámery mesta, vyhodnotil, čo mesto urobilo pre splnenie
požiadaviek z predchádzajúcich
stretnutí a predovšetkým si vypočul názory a problémy obyvateľov jednotlivých mestských
častí. „Stretnutia považujem za
veľmi prínosné, pretože umožňujú priamy kontakt občanov s
vedením mesta, ktoré následne
môže realizovať ich požiadavky.
Prvoradé je, aby sme o nich vedeli, pretože bez komunikácie,
bez výmeny informácií nemôžeme konať,“ povedal Tomáš Abel.

v ich okolí sa taktiež všetko
kosilo a čistili sa aj betónové
rigoly, lebo boli prerastené trávou,“ uviedol riaditeľ
Technických služieb Brezno
Ján Lukáč. Podľa jeho slov
túto činnosť vykonávajú dvakrát ročne s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu vody
z okolitých vodných zdrojov.
(eš)

Občianske združenie Horehronská banská cesta pripravila už piate sadenie stromčekov pre rodičov s deťmi. Táto
aktivita v jarných a jesenných
mesiacoch sa už stala v Brezne
tradíciou.
Každoročne sa sadenie
stromčekov konalo vždy v piatok, tentoraz sa hlavný organizátor občianske združenie Horehronská banská cesta v spolupráci s mestom rozhodol pre
sobotu 23. apríla, kedy je viac
času na prechádzky do prírody.
Do areálu arboréta na Banisku
zavítal aj primátor Tomáš Abel
a rodinkám poprial všetko
dobré, veľa zdravia a vzťah k
prírode, ktorá lieči. Vlani tiež
posadil kríčky pre dcéru Lucku a syna Tomáška, tento rok
tak urobil aj viceprimátor Ján

Na Banisku sa konalo už piate sadenie stromčekov pre rodičov s deťmi.
FOTO: PETER BERČÍK

Králik pre svojho vnuka Peťka.
Účastníkov podujatia pozdravili aj zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja.
Podľa slov predsedu Horehronskej banskej cesty Ľu-

bomíra Longauera, sa už táto
aktivita stala medzi Brezňanmi
obľúbená. Svedčí o tom aj počet
záujemcov, ktorý sa z roka na
rok zvyšuje, tentoraz sa ich prihlásilo až 24. Aj keď od prvého

ročníka bolo sadenie stromčekov určené len pre novorodencov, postupne sa na akcii
začali zúčastňovať aj rodičia so
staršími deťmi, tento rok prišli
aj Kvietkovci už so sedemročnými trojičkami Paulínkou,
Juliankou a Danielkou, či žiaci
prvého stupňa základných škôl
na Pionierskej 4 a Pionierskej
2. „Mnohí tvrdia, že je to zaujímavá myšlienka, trošku sa
zveľadí arborétum, no tešia sa
hlavne z toho, že môžu sledovať, ako vlastnoručne zasadený
stromček rastie spoločne s ich
dieťatkom. Rodičia tak doposiaľ už posadili 75 stromčekov
a kríčkov, a to hlavne jablone,
hrušky, slivky, čerešne, orech
a morušu, ale aj ozdobné liečivé kríčky,“ dodal na záver Ľubomír Longauer.
(md)
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Ivan Tasler: V Brezne som mal možnosť uplatniť svoje
predstavy v povolaní, osobnom živote a v záľubách

V rokoch detstva zažil kruté časy druhej svetovej vojny, kedy hry
s kamarátmi na Indiánov vystriedali skutočné boje. Po ťažkom
období prišla aj úspešná etapa života, ktorej súčasťou boli športové, kultúrne, pracovné a spoločenské aktivity v prospech obyvateľov Brezna. Ivan Tasler.
Narodili ste sa v Nových
Zámkoch, ale keď ste mali tri
roky, vaša rodina sa presťahovala do Brezna, kde vášho otca
vybrali za evanjelického farára. Ako si spomínate na vaše
detstvo a mladosť v Brezne?
- Mladosť prežitá v Brezne
bola plná zážitkov. V našej rodine panovala dobrá nálada
a rodinná pohoda. Pre mňa
a pre sestru platila zásada - najskôr práca, až potom zábava.
Snažili sme sa čo najskôr splniť
denné povinnosti ako školské
úlohy, pomoc v domácnosti
a v záhrade, aby zostalo čo najviac času pre kamarátov. Počas
vojnových rokov však bojové
hry Indiánov vystriedali skutočné boje, výbuchy granátov
a letecké nálety.
Keď to počítam, v období
ukončenia druhej svetovej
vojny ste mali desať rokov. Čo
vám najviac utkvelo v pamäti?
- Spomínam na to, ako nebezpečie bombardovania mesta avizovala siréna z mestskej
veže. Znamenalo to pre nás
okamžitý presun do pivnice,
kde sme mali vďaka maminej
starostlivosti pripravené všetko najnutnejšie potrebné na
prežitie. Počas príprav na povstanie bola na farskom dvore zriadená pražiareň kávy z
obilia pre potreby bojovníkov,
partizánov operujúcich v okolitých lesoch. Až vtedy som zistil, z čoho možno vyrobiť kávu.
Nedá sa zabudnúť na oslobodenie mesta, ktoré sme túžobne
očakávali. Prvého osloboditeľa
- ruského vojaka otec uvítal na

toho dôkazom. Šviháckosť a
neustály úsmev na tvári, ako aj
aktivita a práca pomýli aj mladých. Čo je motorom, že aj po
80-tke sa dá byť výkonným a
užitočným človekom?
- Vašu otázku beriem ako
poklonu, ale čo už, roky utekajú. Bol som šťastný a spokojný,
že som žil v Brezne, s Breznom
a v blízkej Podbrezovej. Tu som
vyrástol a získaval vedomosti
od ľudovej školy až po maturitu. Tu som mal možnosť uplatniť svoje predstavy v povolaní,
osobnom živote a v záľubách.
Tu som mal možnosť stretávať
mnoho osobností, získal som
a dodnes mám veľa vzácnych
priateľov.

námestí a počastoval „stakanom“ slivovice, ktorú mal na
tento účel uschovanú v drevárni. Dohovoril sa s ním celkom
dobre vďaka obstojnej znalosti
ruského jazyka.
Formovaný aktivitami otca
ste sa okrem štúdia na gymnáziu venovali viacerým záľubám v športe a kultúre. Dosahovali ste výrazné úspechy v
lyžovaní, atletike a svoje skúsenosti naďalej odovzdávate
nastupujúcej generácii. Ktoré
zo získaných ocenení sú pre
vás najvzácnejšie?
- V mladosti som sa venoval
skautingu, hrával som v divadelných hrách a v bábkovom
divadle. Po ľudovej škole nasledovalo breznianske gymnázium, kde vďaka dobrým profesorom a spolužiakom boli pre
mňa strávené roky mimoriadne užitočné nielen samotným
vzdelávaním a osobnostným
rozvojom, ale aj záujmovou
činnosťou v športe a kultúre.
V športe prevládala ľahká atletika a lyžovanie, kde som dosahoval veľmi dobré výsledky na
úrovni kraja až po republikové
majstrovské súťaže. Z mojich
výsledkov možno spomenúť
umiestnenia na stupňoch víťazov v celoštátnych zjazdových
lyžiarskych majstrovstvách
dorastu, stredoškolských majstrovstvách Slovenska, ako aj
na vysokoškolských majstrovstvách Slovenska a Moravy.

Ivan Tasler získal Cenu mesta Brezna.

alebo architektúru a pozemné
staviteľstvo, ktorá nakoniec
vyhrala a stala sa vaším zamestnaním. Ako ste po rokoch
spokojný s týmto rozhodnutím?
- Počas mojej mladosti, už
od štyroch rokov, keď ma otec
prvýkrát postavil na lyže, som
aktívne športoval. Zaujalo ma
aj trénovanie mládeže, ale lákala ma už dávnejšie architektúra a možnosť podieľať sa na jej
tvorbe. Naviac, pri zamestnaní
môžete a musíte mať aj iné záľuby. Po tejto úvahe to vyhrala
fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, ale šport to
celkom neprehral. Toto rozhodnutie som neoľutoval ani
počas štúdia v Bratislave, ani
počas mojej praxe a ani dodnes.
Po maturite ste riešili dile- Napriek značným nárokom
mu, či pôjdete študovať na fa- na štúdium, muselo ostať dosť
kultu pre telovýchovu a šport času na aktívny šport lyžovanie

IVAN TASLER
osobnosť kultúrno-spoločenského diania v Brezne
• narodil sa 14. marca 1935 v Nových Zámkoch, keď mal tri roky,
rodina sa presťahovala do Brezna
• syn evanjelického farára Mateja Taslera
• dosiahol významné športové úspechy, umiestňoval
sa na stupňoch víťazov v celoštátnych pretekoch
• vyštudoval fakultu architektúry a pozemného staviteľstva
• ako podpredseda klubu Maroško podieľa sa na propagovaní odkazu
a diela Martina Rázusa a ďalších literárnych osobností mesta
• záujem o históriu Brezna uplatnil ako editor knižky Kosodrevie
s príbehmi z povstania

na pokračovanie

Strašidelný mlyn

(Dokončenie z minulého čísla)

„To je pre nás?“ spytuje sa
Klára kamarátky.
„Čo ja viem? Hádam áno,“
odpovedá Zuzka.
Vo chvíli, keď sa spod strechy
ozvali hlučné kroky, v miestnosti sa rozsvietili všetky svetlá
a dnu vošli pekne upravení Bubur a Hrombuch.

„Veď tí dvaja fešáci z veselice
sú naozaj strašidlá!“ vykríkne
Klára.
To už strašidlá vítali preľaknuté dievčatá. Chytili ich za
ruky a pozvali k bohato prestretému stolu.
„Poriadne ste nás vyľakali.
Tak vy ste tie strašidlá, ktoré
tu toľké roky strašia?“ pýta sa
smelšia Klára.
„Áno, my, v plnej kráse,“
Hrombuch hrdo vypína svoju
strašidelnú hruď.
„A nemohli by ste s tým strašením prestať? Veď celá dedina
roky rokúce čaká na niekoho,
kto sa v mlyne usadí, ale vy
každého stadiaľto vyženiete!“

dohovára im Zuzka.
„Aj by sme mohli, ale má
to jeden háčik,“ ostýchavo sa
ozve Hrombuch.
„Aký?“ pýta sa Klára.
„Keď tak naliehate, tak vám
to rozpoviem,“ vraví Hrombuch a pokračuje: „Pred niekoľkými desiatkami rokov sme
tu, na zemi boli s Buburom
obyčajní chlapci, ktorí ale neprestajne strašievali malé deti.
Správa o tom sa dostala až do
pekla k samotnému Luciferovi.
Ten nás za trest, že sa čertom
pletieme do remesla, začaroval na strašidlá, ktoré musia
navždy strašiť v tomto mlyne.
Existuje iba jediný spôsob, ako

FOTO: MILAN PIVOVARČI

a vodný slalom v oddieli Slávia Matice slovenskej, kde som
Bratislava.
podpredsedom výboru. Spolupodieľal som sa tiež pri zriaPo ukončení štúdia ste sa dení expozície Horehronského
vrátili do Brezna a zamestnali múzea - Literárne Brezno.
Naposledy som zabezpečil
v Železiarňach Podbrezová...
- V tom čase sa v podniku ako editor vydanie poviedok
rozbiehala veľká investičná z povstania Kosodrevie, ktovýstavba pri modernizácii rých autorom je Matej Tasler.
a budovaní nových prevádzok, Predstavená bola na oslavách
administratívnych, sociálnych 70. výročia SNP v Pamätníku
a dopravných stavieb. Bola to v Banskej Bystrici a v Horepre čerstvého absolventa veľká hronskom múzeu.
príležitosť, ktorú som sa snažil
čo najlepšie zvládnuť s pomoPán Tasler, pred rokom ste
cou zdatných a skúsených ko- oslávili krásnych 80 rokov.
legov. Popri zamestnaní som Vek je však iba číslo a vy ste
vyučoval na Strednej odbornej
škole, odbore Pozemné stavby
v Brezne.
V roku 1973 ste sa presťahovali z Brezna do Podbrezovej,
no neustále sa zapájate do kultúrno-spoločenského diania v
meste. Ktoré z aktivít v Brezne
môžeme spájať s vaším menom?
- Časť aktivít vyplýva z môjho povolania. Bol som členom
komisie pre výstavbu mestského úradu. Spracoval som viaceré projekty na stavby obytných
a polyfunkčných domov a obchodných prevádzok v meste. Dodnes spolupracujem
s mladšími kolegami, posledne
na projekte Lesnej školy pre
Lesy mesta Brezno. Samostatnou kapitolou je klub Martina
Rázusa pri miestnom odbore

môžeme byť odkliati, a to, že by
si nás obidvoch vzali dve dievčence v jeden a ten istý deň.“
Po jeho slovách sa Klára
so Zuzkou iba na seba pozreli
a ako jedna, tak aj druhá prikývli. Potom sa až do bieleho
rána v mlyne spievalo, hodovalo a tancovalo. Dedinčania si
mysleli, že tejto noci sa v mlyne
všetci čerti ženia.
Odvtedy sa v mlyne a jeho
okolí veľa zmenilo. Bubur s
Hrombuchom a Zuzka s Klárou sa začali o mlyn vzorne starať, všetko poprerábali a poopravovali. O niekoľko dní dostal
mlyn celkom novú podobu.
Až potom bola svadba, vlast-

Pri príležitosti životného jubilea ste za aktivity v prospech
obyvateľov získali Cenu mestu
Brezna. Čo toto ocenenie pre
vás znamená?
- Ťažko je vyjadriť moje pocity a úvahy, či všetko, čo dalo
mesto mne, som dokázal aspoň
čiastočne vrátiť. Dostať Cenu
mesta Brezna na oslavách pripomínajúcich si hrdinov, ktorí
doniesli slobodu nám a nášmu
mestu, si mimoriadne vážim
a v mene celej mojej rodiny
a priateľov úprimne ďakujem za
ocenenie predstaviteľom mesta.
Prajem primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva,
aby kormidlo nášho mesta držali v rukách pevne s cieľom jeho ďalšieho rozvoja ku spokojnosti nás všetkých.
(md)

Prezentácia knihy Kosodrevie v Múzeu SNP.

ne dve, ale v jediný deň. Razom
nežil v mlyne iba jeden mlynár s nevestou, ale hneď dvaja
mlynári s nevestami. A verte,
že dedinčania sa tomu náramne tešili. Bodaj by nie, keď po
dlhých rokoch sa konečne zatočilo veličizné drevené koleso mlyna, ktoré mlelo ľuďom
obilie z celej dediny aj širokého
okolia.
Ak tejto rozprávke neveríte,
vyberte sa v tú stranu, do chudobnej dedinky na kraji lesa,
do mlyna. Ak tam ešte všetci
štyria žijú, určite aj vám obilie
pomelú.
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

FOTO: ARCHÍV I. T.
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6. 5. PIATOK, 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.
7. 5. SOBOTA (3D), 13. 5. PIATOK (2D), 19:00 hod.
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
Akčný/Triler/Dobrodružný/Sci-Fi, USA, 148 min., slovenské titulky,
MP12. Vstupné: 5€ (3D)/4€ (2/D). Avengers sú rozdelení. Proti sebe
stoja Iron man a Kapitán Amerika a nikto neustúpi!
8. 5. 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.
8. 5. NEDEĽA, 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.
10. 5. UTOROK, 19:00 hod.
MON ROI (MÔJ KRÁĽ)
Film z festivalu Créme de la créme.
Dráma/Romantický, Francúzsko, 2015, 130 min., české titulky,
MP15, 2D. Vstupné: 4€. Tony je po vážnej lyžiarskej nehode prijatá
do rehabilitačného centra. Závislá na starostlivosti zdravotníckeho
personálu a liekoch proti bolesti, využíva nečakane nadobudnutého
času k spätnému pohľadu na turbulentný románik s mužom menom
Georgio.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
BORKO

14. 5. SOBOTA (2D), 15. 5. NEDEĽA (3D), 16:00 hod.
ANGRY BIRDS VO FILME
Animovaný/Komédia, USA, 2016, 100 min., slovenský dabing, MP.
Vstupné: 4€ (2D)/ 5€ (3D). Všetko sa začalo v roku 2009, kedy sa na
trhu objavila prvá verzia hry Angry Birds. Vtedy ešte nikto netušil, že
sa „nahnevané“ vtáky stanú fenoménom a získajú si milióny priaznivcov po celom svete.

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.

15. 5. NEDEĽA, 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?
17. 5. UTOROK, 19:00 hod.
KOLÓNIA
Dráma/Historický/Romantický/Triler, Nemecko, Luxembursko,
Francúzsko, 2015, 110 min., české titulky, MP12, 2D. Vstupné: 4€.
Dráma Kolónia režiséra Floriana Gallenbergera je inšpirovaný skutočnými udalosťami odohrávajúcimi sa v chilskej kolónii Dignidad
za Pinochetovho režimu.

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.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno utuloktulacik@gmail.com
0918 888 411, 0915 048 612
Mesto Brezno v spolupráci
s Občianskym združením Diakonie Broumov
- nezisková organizácia poskytujúca sociálne
služby pre občanov z okraja spoločnosti
VYHLASUJE

Zbierku použitého oblečenia a spotrebného tovaru
Čo všetko môžu občania darovať:
 Letné a zimné oblečenie /dámske, pánske, detské/
 Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
 Látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky látok)
 Domáce potreby - riad biely i čierny, poháre- nepoškodené
 Prikrývky, vankúše a deky
 Obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
 Hračky
 Menšie elektrospotrebiče - môžu byť aj nefunkčné
 Knihy
Veci, ktoré vziať nemôžeme:
 chladničky, televízory, matrace, koberce – z ekologických dôvodov
 nábytok
 znečistený a vlhký textil
Zbierka sa uskutoční 9. –13. mája 2016
čas: 7.30-15:00 h
miesto: Mestský úrad, Odbor starostlivosti o obyvateľa
Nám. gen. M.R. Štefánika 2, Brezno
Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec či škatúľ, aby sa nepoškodili transportom
Ďakujeme za Vašu pomoc.
Bližšie informácie Vám radi oznámime: tel. : +420 491 524 342, + 420 224 316 800 ČR,
+ 421 48/6306240, 245 SR

5. – 8. 5. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
9. – 15. 5. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
16. – 19. 5. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A

Vážené dámy, vážení páni,
Blíži sa čas, kedy si mesto Brezno každoročne
začiatkom mája pripomína ukončenie
vojnových útrap v II. svetovej vojne.
Tento rok si pripomíname 71. výročie
Dňa víťazstva nad fašizmom a preto mi dovoľte,
aby som Vás pozval na spomienkové oslavy,
ktoré sa uskutočnia dňa 6. mája 2016.
Program
13.45 h Zraz účastníkov osláv
(dvor Mestského úradu Brezno)
14.00 h Pietny akt kladenia vencov
(Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezno,
Pamätník padlých v II. svetovej vojne)
14.15 h Príhovor primátora mesta Brezno
Príhovory hostí
(Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezno)
14.30 h Ukončenie osláv
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta Brezno

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:
12. 5. o 17.00 hod., koncertná sála ZUŠ
Koncert ku Dňu matiek
Vstupné dobrovoľné!
26. 5. o 16.00 hod., areál školy
Záhradný koncert
Vstupné dobrovoľné!
Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno pozýva všetkých záujemcov, do hudobného odboru
predovšetkým 5 – 7-ročných, na prijímacie skúšky,
ktoré sa uskutočnia: 24. a 25. mája 2016 od 14.00
hod. do 17.00 hod. v budove školy na Krčulovej
ulici a 24. mája 2016 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
v budove ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Mazorník.
Tešíme sa na vás!

B
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Meudonský beh zvládli
atléti z Brezna na výbornú
V rekordne silnej konkurencii viac ako 2500 bežcov sa
breznianski atléti nestratili.
Trojlístok Kadlečková, Dunajská, Páleník navyše v Meudone príjemne prekvapil.

Meudon, ako partnerské
mesto Brezna, pozvalo na tradičné medzinárodné bežecké
preteky aj reprezentačný tím zo
srdca Horehronia.

Breznianski bežci počas pretekov.

kon sa určite nemusia hanbiť.
Meudonský beh má svoju V silnej konkurencii sa podaritradíciu už viac ako 30 rokov, lo presadiť všetkým trom, keď
vďaka čomu bol zaradený aj do skončili v prvej päťdesiatke.
kalendára Francúzskej atletickej federácie. Aktuálny ročník Naši sa nestratili
zaznamenal zatiaľ najvyššiu
Preteky sa konali v druhú
účasť vo svojej histórii, keď aprílovú sobotu v miestnom
sa naň prihlásilo rekordných parku v Meudone. „Po prevzatí
2543 športovcov. Zúčastnili sa štartových čísel a zaregistrona ňom aj zverenci breznian- vaní sme sa stretli s Danielom
skej trénerky Janky Chrenovej Compagnonom, ktorý mal najMichaela Kadlečková, Viktória väčšiu zásluhu na tom, že sme
Dunajská a Matúš Páleník z At- sa na tejto krásnej akcii mohli
letického klubu Mostáreň MŠK zúčastniť. Pán Compagnon
Brezno a za svoj bežecký vý- je rodený Francúz, ale hovorí

Rekordná účasť

Pri soche gen. M. R. Štefánika
v Meudone.
FOTO: A. M.

Autor:

PK

valením
odstránil

T2

pohybuj sa vo
vzduchu

kočovník

španielsky
cyklista

zlosyn, papľuh

Okresný výbor rocková skupina vrch Malej Fatry

rodič

opica z pralesa
Bibiana (dom.)

obchodný (skr.)
násilím odvleč

listnatý strom
detská hračka

meno Mozarta

ruský súhlas
vydám (čes.)

Voice activity
detector
Olina (dom.)

česká mena
Video entrance
panel

balkánska
objemová miera
2 v Ríme

T6

obliekam
ženské meno
(maď.)

japonský zápas
lesklý náter

cit. bedákania
riaditeľstvo diaľ.
telekomunikácií

necht (lek.)

listnatý strom
oslovenie dámy
v Taliansku

Argentína (kód)
opil, omámil

T3

T5

Cyprus (skr.)
zvukový prejav

plošná miera
prezývka am.
vojaka

útočisko v cudzine

Obecná liga

šesť po anglicky
listnatý strom

popolnica (skr.)
mesto na
Kopaniciach

zlaňujem (hov.)

riedka tkanina

súhvezdie
Plachty (Vela ,
skr.)
rímsky cisár

lano so slučkou
meno kozy

modla

dus, morduj

zdvihák

spojovací
prostriedok
okoval

poranenie
Monika (dom.)

omotaj (hov.)

Podľa slov Adriany Miseje
boli mladí atléti z Brezna veľmi
spokojní, že sa mohli na tomto
medzinárodnom podujatí zúčastniť. „Aj zástupcovia mesta

etylén v
Čechách

mesiac po
holandsky
výrobca
počítačov

povrchová baňa

Poďakoval im
aj primátor

FOTO: MSÚ

boli nadšení, že sme prišli a zároveň nás pozvali na ďalší beh
v roku 2017.“
Výkon breznianskych bežcov nezostal bez povšimnutia
ani na domácej pôde. S trojicou športovcov sa po návrate
z Francúzska stretol aj primátor mesta Tomáš Abel, ktorý im
poďakoval za úspešnú reprezentáciu a zároveň sa porozprával s vedúcimi predstaviteľmi breznianskeho atletického
klubu o možnostiach ďalšej
podpory tohto športu v Brezne.
(eš)

skončené,
urobené

T4

argón (chem.)

Úspešných atlétov z Brezna prijal aj primátor Tomáš Abel.

tória Dunajská, keď v celkovom poradí obsadila 36. priečku a vo svojej kategórii získala
striebro. Darilo sa aj 11-ročnému Matúšovi Páleníkovi, ktorý
si vybehal celkovo 30. miesto a
medzi svojimi rovesníkmi z celej Európy skončil šestnásty.

tetka (hov. z
maď.)

iným spôsobom

šampióni

pracuj s pluhom

hovorila
ákavsky

veľký vietor

prírodný
materiál

Pomôcky:
ONYX,
NOZAL,
SAMOS,
MAAN

FOTO: A. M.

krásne po slovensky a bol s nami počas celých pretekov,“ popisuje dojmy vedúca športovej
minivýpravy z Brezna Adriana
Miseje.
Obe breznianske pretekárky
sa predstavili na 4,7-kilometrovej trati v konkurencii 190
bežcov, ich mladší kolega si zase zmeral sily až s 571 športovcami v behu na 1800 metrov.
Michaela Kadlečková skončila
v celkovom poradí na 35. mieste, ale zároveň sa stala víťazkou
vo svojej vekovej kategórii.
Hneď za ňou sa umiestnila Vik-

oderie (hov.)
symetrála

ženské meno
501 v Ríme

veľké uznanie

T1

poolamujú

pociťujú

opila si (bás.)

grécky ostrov

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 13. mája 2016.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Annu Belkovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Gymnastický deň preveril
pohybovú zdatnosť detí

Do národného projektu BUĎ F!T sa zapojili aj breznianski školáci a škôlkari.
FOTO: MSÚ

Štatistiky posledných rokov ukazujú, že ľuďom čoraz
viac chýba fyzická aktivita a
pohyb ako taký. Výnimkou
nie sú ani deti.
Populárne podujatie BUĎ
F!T s gymnastikou prilákalo
do Arény v Brezne viac ako 350
detí.

Celoslovenské
testovanie

Aj breznianski školáci a
škôlkari sa zapojili do národného projektu, ktorý vyhodnocuje pohybovú zdatnosť

detí v rámci jednotlivých miest
Slovenska. Na testovaní BUĎ
F!T v Brezne, ktoré slávnostne
otvoril viceprimátor mesta Ján
Králik, sa zúčastnilo 253 žiakov breznianskych základných
škôl a 112 žiakov materských
škôl.
„Cieľom je aktívne zapojenie detí do športového života
a pohybovej činnosti, ktorej
základom sú gymnastické
športy,“ povedala športová
referentka odboru kultúry
a športu v Brezne Ivana Bániková. Dvojdňové podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou mes-

Gymnastky si pre účastníkov podujatia pripravili program.

FOTO: MSÚ

ta Brezno, Technických služieb škôl z Pionierskej 2 a PionierBrezno a SKI Academy Adrián skej 4, rovnako ako študentBíreš.
kám Súkromnej pedagogickej
a sociálnej akadémie EBG
Brezno, ktoré zapisovali výSedem disciplín
Všetky deti absolvovali do- sledky z každého športového
vedna sedem stanovíšť, kde im stanovišťa,“ uviedla Bániková.
Pre všetkých zúčastnedo testovacích hárkov, ktoré
dostali na začiatku podujatia, ných bol navyše pripravený
zapisovali výsledky z jednotli- program v podobe detského
vých disciplín. Po meraní a vá- zábavného kútika a vystúpenia
žení si malí športovci vyskúšali gymnastiek zo ZŠ s MŠ Karola
skok z miesta, stoj na jednej Rapoša. Individuálne výsledky
nohe, chôdzu vzad po švédskej testovania sa deti dozvedeli
lavičke, skoky do boku, hlboký priamo na mieste a celkové
predklon a kľuky. „Týmto ďa- v rámci Slovenska budú známe
(eš)
kujeme žiačkam zo základných v dohľadnom čase.

Začala atletická sezóna na dráhe
Pretekári AK Mostáreň
MŠK Brezno sa v nedeľu 24.
apríla zúčastnili na 1. kole
Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu družstiev v kategórii juniorov, dorastu, mladšieho žiactva a prípraviek v Banskej Bystrici.
Za chladného počasia dosiahli niekoľko výborných
výkonov. Povzbudzujúce do
ďalšej sezóny sú najmä výkony Slepičku a Forster v behu
na 100 m. Výkony breznianskych atlétov: dorastenci: 100

m 3. Slepička Jozef 11,34 s, dorastenky: guľa 1. Ridzoňová Daniela
11,69 m, disk 2. 26,20 m, 3. oštep
30,31 m; 100 m prek. 2. Luptáková Veronika 18,02 s, 300 m prek.
2. 53,68 s; 800m 3. Forster Viktória 2:45,55 min, 4. 100m 13,33 s;
400m 3. Dunajská Viktória 66,20
s; diaľka 4. Libičová Timea 475
cm; diaľka 5. Králiková Kristína
460 cm, 5. oštep 25,40 m, ml. žiačky: 600 m 2. Berčíková Karolína
2:02,63 min; kriketka 3. Zacharová Kristína 38,10 m; kriketka 4.
Kvietková Laura 36,00 m; ml. žiaci: 600 m 3. Páleník Matúš 1:56,10

min; diaľka 4. Šimkovič David 407
cm; prípravka: 60 m 1. Murín
Sebastián 9,44 s; diaľka 3. Tóth
Patrik 342 cm; 150 m 5. Tamasiová
Šarlota 24,50 s.

V poslednú aprílovú sobotu
začali atletickú sezónu v Dubnici nad Váhom aj v kategórii
staršieho žiactva. Družstvo
žiačok AK Mostáreň MŠK
Brezno skončilo na 3. mieste, žiaci skončili na 5. mieste.

Z výsledkov: Kadlečková Michaela 1500m 1.miesto 5:28,39 min;
Dunajská Viktória 1500m prek. 1.
miesto 5:51,88 min; Forster Viktó-

ria 60 m 2. miesto 8,60 s, 150 m 3.
miesto 20,09 s; Luptáková Veronika prek. 2. miesto 52,84 s, 100 m
prek. 4. miesto 18,47 s; štafeta 4
x 60 m 3. miesto; Králiková Kristína diaľka 4. miesto 456 cm, oštep
4. miesto 22,49 m, guľa 5. miesto
8,05 m; Ambrosová Sára 100 m
prek. 5. miesto 18,74 s; Medveď
Michal oštep 2. miesto 26,37 m;
Oravkin Ján 60 m 3. miesto 8,00
s, diaľka 4. miesto 492 cm; Dovala Adam 800 m 3. miesto 2:31,79
min; Páleník Matúš 1500 m 5.
miesto 5:25,41 min.

(mč)

Od 4.5.2016
sú pre verejnosť
znova otvorené

TENISOVÉ
KURTY

Skupiny turistov, mladých hasičov z Beňuša a pracovníkov Lesov mesta Brezno čistili les.
FOTO: E. K.

Aj turisti z Brezna sa
zapojili do čistenia lesa
V poslednú aprílovú sobotu breznianski turisti opätovne prijali výzvu na účasť na
brigáde, ktorá bola zameraná
na zber odpadu a čistenie lesa
na trase od Čertovice po Jarabú a Vagnár.
Po príchode na Jarabú sa
rozdelili úseky a skupiny z turistov, mladých hasičov z Beňuša a pracovníkov Lesov mesta Brezno. Po rozvoze na úseky
sa mohol začať „zber“. Rozum
zostáva stáť nad tým, čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť do
okolitej prírody – pneumatiky,
handry, obuv, epedá, autosúčasti, množstvo naplnených
vriec plastovými či sklenenými fľašami, plechovkami z piva

či energetických nápojov. Je až
neuveriteľné, že by aj športovci
boli schopní takto znečisťovať
náš krásny kraj.
Po vyzbieraní odpadu na
úseku od Čertovice až po
chatu na Jarabej a Vagnár sa
účastníci zišli v Jarabatej u Čika, kde už rozvoniaval super
guľáš. Pozdraviť ich prišiel aj
primátor mesta, ktorý ocenil
túto akciu a prácu jej účastníkov. Družná nálada a pocit
z dobre vykonanej práce spôsobil, že na chate vládla pohoda. Všetci, ktorí sa do tohto
projektu zapojili, veria, že nezodpovedných návštevníkov
Nízkych Tatier, ako aj ostatnej
prírody, bude čoraz menej.
(ek)

prevádzka : Mazorník
otváracie hodiny denne
14.00 – 20.00 hod
Objednávky :
06.00 – 22.00 hod
recepcia ZŠ, 0908 735 778
12.00 – 22.00 hod
plaváreň, 0915 454 801
Vstupné: 3 € / hodina

Rozum zostáva stáť nad tým, čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť do
prírody.
FOTO: E. K.
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