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SLÁVNOSTNE OTVORILI
VYNOVENÚ SYNAGÓGU

Plné silných emócií, milých stretnutí a nových začiatkov. Presne také bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej breznianskej synagógy, ktorú minulý týždeň
opätovne oficiálne uviedli do života aj za prítomnosti vzácnych hostí.

návštevníkov bude zrejme najväčšou novinkou sprístupnená
Viac ako 70 rokov po ukon- kupola budovy, kam sa dostanú
čení druhej svetovej vojny, po zaujímavých točitých schoktorá znamenala aj zánik ži- doch.
dovskej komunity v Brezne,
bol tejto Národnej kultúrnej Obohatenie
pamiatke prinavrátený vzhľad kultúrneho života
Z breznianskej synagógy sa
zodpovedajúci jej historickému významu. Rekonštrukčné síce nestal funkčný náboženpráce sa dostali do finálnej ský chrám, zato má však obfázy a interiér i exteriér jedi- rovský potenciál ako kultúrny
nej sakrálnej židovskej stavby stánok s rozmanitým využitím.
v našom regióne sa za niekoľko Priestor s výbornou akustikou
mesiacov zmenil na nepozna- pri otvorení nanovo „pokrstili“
nie. O úspešnej realizácii pro- spevák židovského folklóru Erjektu nám viac povedal Peter vín Schönhauser a domáci SpeIľanovský z investičného odbo- vácky zbor mesta Brezna. Akru Mestského úradu v Brezne: tuálne v ňom prebieha výstava
„Celková cena za dielo je 1 060 Anna Franková - Odkaz dejín
012,13 eur, pričom 85 % z tej- dnešku a po nej budú nasledoto sumy tvoril príspevok z Eu- vať tradičné miestne podujatia
rópskeho fondu sociálneho ako sú súťaž „O Bomburovu
rozvoja, 10 % bol príspevok zo šabľu“ alebo jesenná Divadelná
štátneho rozpočtu a zvyšných 5 Chalupka. Ako výsledok me% predstavovali vlastné zdro- moranda o spolupráci medzi
je mesta.“ Výraznú zásluhu mestom Brezno a Akadémiou
na súčasnej podobe synagógy umení v Banskej Bystrici sa od
majú aj zamestnanci Technic- októbra môžu kultúrni nadkých služieb Brezno. Z pohľadu šenci tešiť aj na pravidelné kon-

Rekonštrukciu
úspešne dokončili

certy vážnej hudby, divadelné
predstavenia, filmové produkcie či výstavy prác študentov
i pedagógov. Židovská synagóga sa tak stane jedným z hlavných centier spoločenského
života Brezna a celého regiónu.

Miesto, ktoré bude spájať

Celé otvorenie sa nieslo vo
veľmi dôstojnej a emotívnej
atmosfére, ktorá prepojila všetkých zúčastnených. Stalo sa tak
akiste aj preto, že pozvanie do
Brezna prijali vzácni hostia so
silným osobným príbehom.
Okrem spomínaného Ervína
Schönhausera to boli predseda Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Jaromír
Wolt, riaditeľ Múzea židovskej
kultúry Pavol Mešťan a rektor
Akadémie umení v Banskej
Bystrici Vojtech Didi, ktorý
vo svojom príhovore vyzval,
aby sme sa poučili z chýb minulosti a pri vlastných rozhodnutiach riadili viac rozumom
ako predsudkami. Pán Mešťan zasa poukázal na to, že pri

nespočetných hrôzach mala
druhá svetová vojna aj svoju
prívetivú tvár – hrdinov, ktorí
zachraňovali ľudské životy, čím
zmenili svet k lepšiemu a mali
by byť pre nás veľkou inšpiráciou. Prítomným sa prihovoril
aj primátor Tomáš Abel, aby
vyslovil hlavnú motiváciu celej rekonštrukcie: „Pre všetkých, čo sa zaslúžili o súčasný
vzhľad synagógy bude akiste
obrovským zadosťučinením,
ak sa z nej stane miesto, ktoré
bude spájať ľudí, bez ohľadu na
ich národnosť či vierovyznanie. Bude spájať všetkých, ktorí si vážia a rozširujú hodnoty
porozumenia a tolerancie.“
Slávnostný program vyvrcholil skladbami rôznych cirkví
v podaní Speváckeho zboru
mesta Brezna, ktorý publikum
odmenilo potleskom v stoji. Po
skončení programu bola synagóga otvorená až do neskorých
večerných hodín a návštevníci
si mohli pozrieť stálu expozíciu zo života miestnej židovskej komunity.
(sp)
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Zástupcovia mesta
sa stretli s trhovníkmi
STRANA 2

Lavica do bývalej Mostárne
je už majetkom mesta
STRANA 2

Koncert proti fašizmu pokračoval
diskusiami s mládežou
STRANA 4

Kompletný program
Dní mesta Brezna 2016
STRANA 5

Jarný beh pre radosť
nielen tešil, ale aj pomáhal

Najbližšie číslo Brezňana vyjde o dva týždne
2. JÚNA 2016
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Lavica je už majetkom mesta
Začiatkom roka bol zo strany mesta navrhnutý postup
sprevádzkovania lavice do
areálu bývalej Mostárne, nevyhnutným krokom k začatiu
rekonštrukcie však bolo odkúpenie lávky do majetku mesta.
Minulý týždeň došlo k podpisu zmluvy o prevode lavice zo
strany spoločnosti K-SUPRA

s.r.o. Mesto už oslovilo predstaviteľov všetkých zainteresovaných firiem za účelom
dohody o konkrétnej forme a
výške spoluúčasti na oprave,
prevádzkovaní a údržbe lavice. V spolupráci s uvedenými
spoločnosťami sa mesto následne pustí do opravy lavice.
(sp)

Breznianske skleníky
sú znova využité
Technické služby Brezno sprevádzkovali mestské
skleníky. Okrem skladových
priestorov budú slúžiť aj na
vlastnú produkciu letničiek
a to najmä pre účely mesta.
Jednou z mnohých úloh
technických služieb je starostlivosť o mestskú zeleň. S blížiacim sa letným obdobím orezávky postupne nahradila výsadba
novej zelene.

Údržba zelene nebola
dostatočná
Lavica je už majetkom mesta.
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Príspevok pri narodení dieťaťa
Strategickým cieľom mesta je zvýšiť atraktivitu mesta
Brezna pre miestnych obyvateľov, pre miestnych podnikateľov i potenciálnych
investorov, ako i pre návštevníkov mesta. Jedným z krokov, ako tento cieľ preniesť do
života, je aj priama podpora
mladých rodín, aby mali záujem žiť v našom meste a vychovávať tu svoje deti.
Dňa 18.11.2015 poslanci Mestského zastupiteľstva
mesta Brezna s účinnosťou od
1.1.2016 schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Brezna o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa,
o ktorom sme vás už informovali. Opäť chceme pripomenúť, že príspevok je určený
najmä pre rodičov detí, ktorí
žijú v našom meste, ktorí pracujú, poskytujú svojim deťom
riadnu výchovu a starostlivosť a plnia si aj svoje povinnosti. V zmysle tejto zásady
sú nastavené aj podmienky
poskytnutia príspevku, medzi ktoré okrem iného patrí
trvalý pobyt rodičov v meste
Brezno aspoň 10 mesiacov
pred narodením dieťaťa, aspoň jeden z rodičov musí byť

v priebehu 18-tich mesiacov
pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov. V prípade, ak rodičia
majú školopovinné deti, tieto
nesmú mať neospravedlnené
vyučovacie hodiny, rodičia
dieťaťa nemôžu mať voči mestu Brezno záväzky po lehote
ich splatnosti a to minimálne 6 mesiacov pred podaním
žiadosti a matka dieťaťa musí
v období tehotenstva navštíviť
gynekologickú poradňu minimálne 4-krát. Stanovením
týchto podmienok má mesto
záujem zabezpečiť adresné
poskytovanie príspevku, ktoré skutočne bude slúžiť ako
pomoc rodinám pri príchode
nového člena rodiny, nakoľko
v súčasnej dobe je zabezpečenie potrieb dieťaťa na jeho výchovu a starostlivosť finančne
náročné. Ak v rodine takúto
radostnú udalosť, akou je príchod dieťaťa, prežívate, požiadajte o zmienený príspevok.
Podrobné informácie o podmienkach jeho poskytnutia
vám poskytnú na Mestskom
úrade v Brezne Odbor starostlivosti o obyvateľa. Kontaktná
osoba: Petra Nepšinská, tel.
048/6306241, e-mail: petra.
nepsinska@brezno.sk(jl)

Na námestí opravujú dlažbu
Mesto oznamuje občanom
a prevádzkam umiestneným
v dotknutej lokalite, že z dôvodu vykonania opravy poškodenej časti dlažby a zabezpečenia
nevyhnutných technologických postupov pri oprave bude

FOTO: MSÚ

do 20. mája uzavretá miestna
komunikácia na severnej strane Námestia gen. M. R. Štefánika v Brezne. V prípade nepriaznivého počasia a zmeny
termínu bude tento oznámený
na www.brezno.sk.(mb)

Zeleň je nenahraditeľnou súčasťou mestského prostredia.
Okrem produkčnej, mikroklimatickej a ochrannej funkcie
má aj svoju nezameniteľnú
estetickú hodnotu. Výnimkou
nie je ani metropola Horehronia. Podľa riaditeľa Technických služieb Brezno však
nebola údržba zelene v meste
v posledných rokoch dostatočná, čo sa prejavilo prerastením
mnohých drevín do rozmerov,
ktoré znepríjemňovali život
občanom mesta. „Od jesene
sme sa pustili do intenzívnej
práce a celý tím ľudí sa viac ako
pol roka venoval najmä orezávkam, výrubom a tvarovacím
rezom. Výsledkom sú stovky
ton konárov, ktoré sme odviezli
na kompostáreň alebo na mieste zoštiepkovali a použili ako
mulč,“ uviedol šéf breznianskych techničiarov Ján Lukáč.
Starostlivosť o zeleň v meste však nespočíva len v jej regulovaní, ale aj v priebežnom
a adekvátnom dopĺňaní. „Ide

Mestské skleníky budú slúžiť na vlastnú produkciu letničiek.

najmä o kvitnúce kry, trvalky
alebo dreviny nižšieho vzrastu, ktoré sa ľahko udržujú. Tak,
ako aj minulý rok, aj tento plánujeme vysadiť stovky nových
rastlín v celom Brezne.“ Navyše
si ich techničiari budú môcť po
novom dopestovať aj sami.

Opravili mestské
skleníky

Technické služby majú
v správe dva objekty na Hronskej ulici, kde sú vybudované štyri skleníky. Zub času sa
podpísal nielen na ich zovňajšku, ale aj funkcii. Dva menšie

z nich sú totiž v dezolátnom
stave. „Prečo presne sa prestali
používať, neviem, ale mám informáciu, že v jednom z nich
došlo k poškodeniu kúrenia
a rastliny zmrzli,“ uviedol Lukáč.
Zamestnanci technických
služieb sa teda pustili do opráv
najväčšieho skleníka, aby znovu mohol plniť svoju funkciu. Na značnej časti vymenili
a pretesnili sklené tabule a
kompletne zreparovali rozvody vody. „Ešte nás čaká oprava
ventilácie a vykurovania, ale už
ich môžeme používať s menší-
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mi obmedzeniami aj v takomto
stave.“
Momentálne slúžia ako
sklad drevín a muškátov, keďže zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre tieto rastliny je tu
oveľa jednoduchšie. „Lepšie sa
polievajú, nehrozia im mrazy
ani vietor a sú pod zabezpečovacím systémom,“ vysvetľuje Ján Lukáč. V budúcnosti
chcú technické služby využiť
existujúce skleníky na vlastnú
produkciu letničiek, najmä pre
účely mesta, ale ako dodal riaditeľ TS, už v súčasnosti evidujú aj externé dopyty.(eš)

Zástupcovia mesta
sa stretli s trhovníkmi
Začiatkom mája prebehlo
neformálne stretnutie zástupcov miestnej samosprávy
a trhovníkov, ktorí v obave
o ďalšie fungovanie mestskej
tržnice iniciovali petíciu.

Stretli sa priamo na severnej strane námestia, kde si
ujasnili vzájomné postoje
a argumenty. Zástupkyňa primátora, riaditeľ technických
služieb i prednosta mestského
úradu zopakovali, že v súvislosti s tržnicou budú prijaté
iba také rozhodnutia, ktoré
nepôjdu ani proti občanom,
ani proti predávajúcim. Zároveň predstavili zámer mesta
oživiť námestie pravidelnými
trhmi s esteticky zjednotenými stánkami, kde by naviac
nebol problém s parkovaním
pre zákazníkov a dostupnými sociálnymi zariadeniami.
Je pochopiteľné, že po rokoch
trávených na inom mieste
obchodníci vnímajú možnú

Trhovníci a zástupcovia mesta diskutovali priamo na severnej strane námestia.

zmenu skôr skepticky. Nimi
vznesené pripomienky sa týkali najmä prístupu, prekrytia
tovaru v prípade nepriaznivého počasia a funkčnosti
samotných stánkov. Pozitívom je, že sa rokovanie nieslo
v konštruktívnom duchu a zo

strany trhovníkov nebol pomenovaný problém, ktorý by
nebolo možné riešiť. V závere
stretnutia prítomní otvorili aj
otázku opätovného zriadenia
zastávky MHD na severnej
strane námestia. Akékoľvek
ďalšie kroky mesto nepod-
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nikne bez predchádzajúcej
diskusie. V dohľadnej dobe by
sa chcel s trhovníkmi osobne
stretnúť aj primátor Tomáš
Abel. Aktuálne riadne fungovanie tržnice na Ulici ČSA tým
nie je nijako ovplyvnené.

(sp)
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Podporte sociálny
projekt mesta
Hlasujte za jeho postup do druhého kola
Mesto Brezno sa zapojilo
do prvého kola grantového
programu Nadácie Tesco a
bolo úspešné. Projekt zameraný na úpravy záhrady v Náruči komisia zaradila medzi
tri najlepšie v regióne, a tak
postúpil do druhého kola. O
jeho ďalšom osude rozhodnú
zákazníci.

Dni mesta prinesú tradičnú Kaviareň pod mestskou vežou.

FOTO: PETER BERČÍK

Dni mesta prinesú tradičnú Kaviareň pod
mestskou vežou i nové sprievodné podujatia
Mesto pri zostavovaní
programu Dní mesta Brezna
2016 opäť nezabudlo ani na
osvedčené podujatie pre našich seniorov.

Otto Weiter a jeho hostia

Programovo najbohatšími
dňami osláv budú tradične piatok a sobota. Zaujímavé akcie
však na Brezňanov čakajú už
v priebehu týždňa. V súvislosti s plánovaným obnovením
futbalového klubu v Brezne
sa pred Dňami mesta odohrá
v stredu 25. mája aj exhibičný
futbalový zápas medzi starými pánmi Brezna a Čierneho
Balogu. Na ihrisku mestského

futbalového štadióna sa proti
sebe postavia viaceré známe
mená miestnej futbalovej histórie a tak by popri zábave nemala byť núdza ani o zaujímavé
športové momenty. Umenie
trošku iného druhu predvedú
na breznianskom námestí vo
štvrtok podvečer Otto Weiter a jeho hostia. V obľúbenej
Kaviarni pod mestskou vežou
zaznejú dobre známe šlágrové
hity a pre tých, ktorí si budú
chcieť zatancovať, bude ako
zvyčajne pripravený aj tanečný
parket.

neodmysliteľnou súčasťou
atmosféry Dní mesta Brezna
a keďže želaním organizátorov je, aby ich návštevníci
prežili aktívne, opäť nesmú
chýbať ani rozmanité športové aktivity. Už v minulom
roku mesto zorganizovalo pre
cyklistických nadšencov akciu
Kilometre pre zdravie, ktoré sa
stretlo s pozitívnym ohlasom
a preto sa v tejto snahe rozhodli pokračovať. Viac o zámere
prezradil vedúci odboru kultúry a športu Miroslav Baran:
„Podujatie „Cyklojazda verejnosti“ pripravujeme v spolupráci s CK ROUTE 66 Brezno.
Cyklojazda verejnosti
Sprievodné podujatia sú Chceme z neho do budúcna

urobiť pevnú súčasť osláv a trasa z Brezna do Heľpy a späť má
pre zaujímavosť symbolických
66 kilometrov.“ Štart cyklojazdy je naplánovaný v sobotu 28. mája na 9.00 hod. pred
mestským úradom v Brezne.
Bohatú športovú sobotu dopĺňa mládežnícky turnaj v inline
hokeji. Na ploche breznianskej Arény sa predstavia tímy
z Brezna, Banskej Bystrice,
Košíc, Spišskej Novej Vsi, Zvolena a Liptovského Mikuláša.
Chýbať nebude ani historický
tábor s Berezunom a 5. ročník
tradičného letného Jarmoku
ľudových výrobkov.

(sp)

o jeho podpore rozhodovať
zákazníci spoločnosti Tesco,
teda aj občania mesta. Každý
zákazník, ktorý od 11. mája
do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode hypermarketu Tesco, dostane pri každom
nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco
projektu, ktorý chce podpoNajlepšie vybrané projekty riť.
na Slovensku postupujú do
hlasovania, výnimkou nie je V prípade úspešnosti
ani Brezno.
mesto získa 1300 eur
Ako uvádza spoločnosť
Tesco, projekty s najväčším
Zámerom projektu je
úprava záhrady v Náruči počtom hlasov od zákazníProjekt mesta s názvom kov získajú v jednotlivých
Žijeme spolu v jednom mes- regiónoch podporu vo výške
te v prvom kole hodnotiacu 1300 eur na realizáciu aktivít
komisiu zaujal. Ako infor- od júna do novembra 2016.
movala Janka Lemberková, „V prípade, že projekt mesta
poverená vedením odboru Brezna bude úspešný, získané
starostlivosti o obyvateľa finančné prostriedky plánuMestského úradu v Brezne, jeme použiť na opravu schátzámerom projektu je úprava ralého exteriéru – záhrady v
záhrady v priestoroch Za- Náruči, kde by sa nachádzal
riadenia núdzového bývania altánok, pieskovisko, záhradNáruč na Ulici B. Němcovej né lavičky, stoly a stoličky,
25 v Brezne, ktorá by slúžila hojdačky, ozdobou by boli
na komunitné aktivity ro- dreviny a kríky. Priestory
dín s deťmi, seniorov a ťažko využijeme na organizovanie
zdravotne postihnutých. Po kultúrno-spoločenských,
úprave by bola na stretnutia športových a vzdelávacích
aktivít pre konkrétne cieľoideálnym miestom.
Projekt postupuje do vé skupiny,“ dodala na záver
druhého kola, v ktorom budú Janka Lemberková.(md)

Postupných opráv ciest by sa Brezňania
mali dočkať v druhej polovici roka
Stav ciest v Brezne je zlý
a uvedomuje si to aj vedenie
mesta. Breznianske technické
služby zabezpečujú údržbu
až 82 km asfaltových a ďalších
80 km poľných ciest, takže je
jasné, že ich komplexná rekonštrukcia bude beh na dlhé
trate.

Stav herných prvkov technické služby pravidelne kontrolujú.FOTO: MSÚ

Hojdačky v Brezne
prechádzajú opravami
Začalo obdobie, kedy s
deťmi chodíme viac do detských parkov, na hojdačky a
preliezačky. Ich stav technické služby pravidelne kontrolujú, poškodené herné prvky
odstraňujú.

Okrem chodníkov si
breznianska samospráva bude svojpomocne opravovať aj
cesty. Umožní jej to investícia
do nových stavebných strojov
v hodnote 170 tisíc eur.

Nie všetky cesty
sú mestské

Pri termíne celoplošná
oprava miestnych komunikácií, ktorú má mesto v pláne, si
treba v prvom rade uvedomiť,
že nie všetky cesty na území
Brezna sú mestské. Do tejto kategórie patria napríklad
účelové komunikácie vedúce k
objektom vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré
si ich zjazdnosť zabezpečujú vo
vlastnej réžii a rovnako aj cesty
I. a II. triedy, ktoré sú v správe
Slovenskej správy ciest a Regionálnej správy ciest. V prípade
Brezna ide o Chalupkovu, Rázusovu, Kuzmányho a Švermova ulicu, ako aj Tisovskú cestu
a Ulicu ČSA.

Pozor, nie všetky cesty sú mestské! Napríklad križovatku pri Tescu spravuje Slovenská správa ciest.

Za všetko hovorí križovatka pred Tescom, na ktorej namiesto plynulého prejazdu vodiči zažívajú skôr morskú chorobu. Mesto však ani pri najlepšej vôli nemôže investovať
do jej opráv, pretože ide o cestu
I. triedy. V tom prípade mu nezostáva nič iné, len snažiť sa veci pohnúť dopredu. „Sme v rokovaní so Slovenskou správou
ciest a máme prísľub od jej námestníka, že táto investícia by
mohla prebehnúť v roku 2017.
Dúfame, že sa tak stane a budeme robiť všetko pre to, aby sa
to podarilo,“ uviedol primátor
Brezna Tomáš Abel.

Všetko naraz nepôjde

Viac ako 160 kilometrov
ciest nie je ľahké sústo ani pre
mestskú pokladnicu. „Sami
vidíme, v akom stave sú cesty
v meste, a ja si dovolím tvrdiť,
že minimálne štvrtinu treba
kompletne opraviť. Kilometer
asfaltovej cesty stojí 100 až 150
tisíc eur, takže pri 40 kilometroch sa bavíme o skutočne veľkom náklade. Nie je teda reálne,
aby sme spravili všetky naraz,“
vyjadril sa primátor. Aj z tohto
dôvodu má mesto, rovnako ako
pri chodníkoch, spracovaný
pasport, ktorý vygeneroval prioritné úseky najvyťaženejších

FOTO: MSÚ

a najfrekventovanejších ciest.
Medzi ne patria ulice Brezenská, Černákova a Šrámkova, ale
aj Fraňa Kráľa, 9. mája a Budovateľská. V druhej vlne prídu
na rad Cintorínska, Fučíkova,
Kozmonautov, Kukučínova,
NDH, Nábrežie Jána Čipku
a Sekurisova a napokon aj E.
M. Šoltésovej a Podkoreňová.
Technické služby aktuálne realizujú čiastočné opravy miestnych komunikácií asfaltovaním
výtlkov, pričom s celoplošnými
rekonštrukciami mestských
ciest by podľa slov primátora
mohli začať už v druhej polovici roka. (eš)

Zoznam herných prvkov a pieskovísk, ktoré sú v
správe technických služieb,
zverejnia na svojej stránke v
priebehu mesiaca máj. Podľa slov riaditeľa Jána Lukáča,
momentálne prebieha ich inventarizácia, fotografovanie,
označovanie a drobné opravy.
Po dokončení prác každé detské ihrisko označia prevádzkovým poriadkom s logom
technických služieb, takže ich
obyvatelia už na prvý pohľad
budú vedieť rozoznať.
Ako uviedol riaditeľ TS,
technický stav hracích prvkov kontrolujú pravidelne, tiež vykonávajú bežnú
údržbu ako výmenu zlomených častí, natieranie farbou

alebo premazanie pohyblivých častí. Veľmi poškodené
alebo nebezpečné priebežne
odstraňujú. Staré kovové
herné prvky, ktoré nespĺňajú
súčasné normy, neopravujú a pri poškodení kovovej
konštrukcie ich demontujú.
„Ide o prvky, ktoré nemáme
v správe, ale pretože sa nachádzajú na mestských parcelách, cítime povinnosť sa
o ne postarať a zabezpečiť ich
tak, aby nepredstavovali žiadne riziko. V meste sa nachádzajú aj relatívne nové herné
zostavy, ktoré si ľudia postavili svojvoľne. Nakoľko je veľa
z nich bez príslušnej certifikácie (STN EN 1176), vstup
občanov je na ich vlastné riziko. Sú to častokrát veľmi lacné zostavy, ale riziko úrazu je
veľké a osobne neodporúčam
používanie takýchto herných
prvkov ani v domácnostiach
a už vôbec nie na verejnom
priestranstve,“ dodal na záver
Ján Lukáč. (md)
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Prečo mám rád Brezno

Vysvetliť, prečo má človek
niečo rád, je zložité. Príčina
je v tom, že to býva záležitosť
srdca, nie rozumu. Brezno
mi dáva predovšetkým pocit
domova, ktorý nenájdem nikde inde na svete. Pri pomyslení naň sa mi vždy vynorí
rodina, priatelia či neopakovateľné zážitky. Je to miesto,
kde som vyrastal a strávil
väčšinu svojho života, preto
sa mi s ním spájajú takmer
všetky dôležité okamihy
môjho života, úspechy i sklamania. Brezno je ako kokteil
namiešaný z tých najlepších
ingrediencií. Vytvorený z
malebnej prírody, bohatej
histórie, rázovitej mentality
a ľudových tradícií. Mám rád
jeho „dedinskú“ atmosféru,
kde každý každého pozná,
všetko je blízko a keď človek
potrebuje vypnúť, má kam
ísť. Verím však, že ukrýva
obrovský potenciál a čoskoro
ho ukáže. Zmení sa z ospalého mestečka na moderné,
dynamické a prosperujúce
mesto. Bude v ňom pulzovať život dňom i nocou a
bude ešte atraktívnejším pre

Brezňan
mestské noviny
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Andrej Bán: Extrémisti sú červená
čiara, za ktorú by nikto nemal ísť

Horehronie bolo centrom
protifašistického odboja a
práve tu majú dnes extrémisti pomerne silnú podporu.
Občianski aktivisti rôznych
profesií a názorov prišli do
Brezna, aby sa spoločne pokúsili zastaviť tento opäť sa
rozbiehajúci vlak...
svojich obyvateľov i turistov. Ako každé iné mesto aj
Brezno má svoje chyby, ktoré
dúfam, že sa nám podarí odstrániť. No i napriek tomu,
že nie je dokonalé, milujem
ho, lebo je to mesto, kde som
doma. Som presvedčený, že
spoločnými silami sa nám
ho podarí zveľadiť a pozdvihnúť. Prajem mu, aby v
budúcnosti už neodchádzali
mladí ľudia preč za lepším
životom, ale naopak, vrátili sa a našli tu svoje šťastie
tak, ako som ho našiel ja...
Miroslav Fašang
poslanec mestského
zastupiteľstva

AKO VYBAVIŤ?
Vyhradené parkovacie miesto
 informácie o voľných parkovacích miestach alebo o možnosti vytvorenia nového vyhradeného parkoviska alebo rozšírenia počtu parkovacích miest na jestvujúcom parkovisku
získate na úseku dopravy a komunikácií Odboru životného
prostredia a stavebného poriadku na Mestskom úrade Brezno
 žiadateľ vypíše jednoduchú žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta, ktorú nájde priamo na úseku dopravy a komunikácií alebo na stránke www.brezno.sk v sekcii Občan/Formuláre na stiahnutie
 v žiadosti uvedie svoje osobné údaje, požadované parkovacie miesto a evidenčné číslo motorového vozidla
 do 30 dní dostane povolenie na vyhradené parkovacie
miesto a rozhodnutie o vyrubení dane
 sadzba dane za trvalé parkovanie motorového vozidla na
vyhradenom mieste je 87,60 na rok
 po zaplatení dane žiadateľ dostane nálepku, ktorú umiestni do motorového vozidla a označí svoje parkovacie miesto evidenčným číslom motorového vozidla
Bližšie informácie:
Ján Medveď, tel.: 048/6306283, e-mail: jan.medved@brezno.sk
(eš)

Aký zmysel malo utrpenie
obetí nacizmu, ak spoločnosť
ostáva nepoučená? Túto otázku
si položil tím okolo novinára
Andreja Bána, ktorý s projektom Zabudnuté Slovensko minulý týždeň navštívil Brezno.

Priamy kontakt je
nenahraditeľný

Radikalizácia spoločnosti
prameniaca zo zlej sociálnej
situácie a sklamania z politikov. Nie náhodou si organizátori Koncertu proti fašizmu
pri príležitosti 71. výročia Dňa
víťazstva nad fašizmom vybrali na diskusie s mladými ľuďmi
práve Horehronie, Brezno a
divadelné dosky, na ktorých
sa predstavenie nedohralo dokonca. Novinár, sociológ, etnologička a historik so žiakmi
a študentmi z miestnych škôl
rozoberali fenomén vzrastajúceho fašizmu, extrémizmu
a xenofóbie ako sústavne sa
opakujúcej chyby ľudstva.
Priamy kontakt je podľa
nich nenahraditeľný. „Mladých treba osloviť cez príbehy a nie tvrdé fakty. Ľuďom
väčšinou encyklopedické
informácie až tak veľa nehovoria, ale autentický príbeh,
ten im môžu sprostredkovať
tí ľudia, ktorí sú tu,“ povedal
jeden z iniciátorov projektu, novinár a fotograf Andrej
Bán. Jeho hosťami boli Fedor
Gál, sociológ a človek, ktorý
sa v koncentračnom tábore
narodil, Monika Vrzgulová,
etnologička z Dokumentačného centra holokaustu, Patrik
Dubovský, historik z Ústavu
pamäti národa a Magdaléna
Robinsonová...

Liečba šokom

Slovenská fotografka Magdaléna Robinsonová počas

Na diskusii so študentmi. Zľava Patrik Dubovský, Monika Vrzgulová, Andrej Bán a Fedor Gál.
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tiel prikovala študentov k sedadlám a v kinosále zavládlo
hrobové ticho. „Magdaléna
sa vyjadrila, že je schopná
akceptovať akýkoľvek názor,
pokiaľ sa nezabíja. Ja nie. Nie
som schopný akceptovať akýkoľvek názor, z ktorého cítim
závan nacizmu a fašizmu a budúceho zabíjania. Ja nebudem
čakať, kým sa začne zabíjať,“
vyjadril sa po skončení filmu
Fedor Gál.

nútila zamyslieť a hlavne pýtať
sa. Mohli tak urobiť aj prostredníctvom SMS správy, pričom väčšina podnetov smerovala k jednej a tej istej otázke:
Môže sa to celé zopakovať aj
dnes? Odpoveď znela: Áno, aj
keď možno v inej forme.
Reakcie mladých na diskusiu boli rôzne. Niektorí sa
tešili z vymeškaného vyučovania, iní privítali, že sa dozvedeli niečo viac z histórie a
o Osvienčime. Ako potvrdili aj
iniciátori tohto projektu, poMôže sa to celé
dobné akcie chcú zorganizozopakovať?
Cesta Magdalény Robinso- vať aj v iných mestách, najmä
novej mnohých študentov pri- na strednom Slovensku, aby
mohli byť s ľuďmi z tohto kraja
v priamom živom kontakte.
A akú reakciu očakáva Andrej Bán od politických špičiek? „Osobne očakávam, že
po tej počiatočnej zmätočnosti
a počiatočnom váhaní, ako
pristupovať k extrémistom,
ktorí sú v parlamente za ĽSNS,
budú mať jednoznačnejšie postoje. Že bude viac ako 21 poslancov zo 150, ktorí sa zatiaľ
pridali k výzve, aby s nimi ani
nekomunikovali a dali najavo
svoje jednoznačné odmietanie extrémizmu. Extrémisti
sú podľa mňa červená čiara, za
ktorú by nikto nemal ísť.“
Koncert proti fašizmu na námestí v Brezne.
FOTO: MSÚ
(eš)

vojnového Slovenského štátu
stratila oboch rodičov a prežila hrôzy koncentračných
táborov. Aj keď pred desiatimi
rokmi opustila tento svet, vďaka režisérovi Markovi Šulíkovi
nezostalo jej šokujúce svedectvo zabudnuté. V dokumente
Cesta Magdalény Robinsonovej skladá z rozhovorov, fotografií, negatívov a krátkeho
filmového záznamu mozaiku
jej utrpenia, o ktorom väčšina
ľudí, ktorá prežila holokaust,
radšej nikdy nehovorila.
Jej osobná skúsenosť plná živých obrazov strachu,
násilia a hnijúcich ľudských

Slovo organizátora Koncertu proti fašizmu Michala Karaka
Nálady medzi obyvateľstvom týkajúce sa tém fašizmu, extrémizmu, xenofóbie,
intolerancie sa znova pozdvihujú už dlhšie. Samozrejme,
že v regiónoch ako Horehronie to je viditeľné aj na volebných výsledkoch, ale nie len v
týchto regiónoch, aj v Bratislave má Kotleba-ĽSNS stúpajúci rast preferencií.
Incident s breznianskym divadelným ochotníckym súborom bol len jedným z množstva
incidentov, ktoré tieto nálady
podčiarkujú a ktoré sa šíria
hlavne z vedenia VÚC BB.
Ja, ktorý nežijem permanentne v tomto regióne, ale
vraciam sa sem za rodinou
alebo známymi, mám možno
väčší odstup vnímať to. Je nut-
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né ale povedať, že tieto témy sú
medzi obyvateľstvom vnímané
obšírnejšie (nezamestnanosť,
zaostalosť regiónov, mládež

a jej nezáujem o veci verejné,
výchova na školách, zdravotná
dostupnosť a jej kvalita, utečenci, rómsky problém a pod.

... ). Nie je možné ich ale riešiť
skratkovito, vyvolávaním ešte
väčších negatívnych vášní, navracaním pojmov ako „paraziti“ cielene medzi obyvateľstvo s
cieľom vyvolať ešte väčší strach
a zväčšiť odstup od skupín
obyvateľstva, ktoré by nás mali podľa týchto extrémistov v
súčasnosti životne ohrozovať.
Je nutné ich riešiť s chladnou
hlavou (a to, že je ich nutné riešiť a s tým, ako sa to deje nesúhlasia aj ľudia, ktorí vystúpili v
Brezne na koncerte a diskusii)
a vyvinúť celospoločenský tlak
na politikov, aby sa týmto témam konečne začali naplno a
seriózne venovať a nenaháňať
si na nich pred voľbami svoje
referencie. Len kvalitné celoplošné vzdelanie, kvalitné a
dostupné zdravotníctvo, lepšia

infraštruktúra miest, zlepšenie
podnikateľského prostredia,
cielená pomoc regiónom môže
zlepšiť aj situáciu v regiónoch.
Šírenie extrémistických (a
aj fašistických) názorov riešeniam vôbec nepomáha, naopak
- zhoršuje ich. Ľudia ako Mečiar, Fico, Kotleba a bohužiaľ
čiastočne neskôr aj Dzurinda
sa svojím populizmom chcú
(chceli) viac udržať pri moci,
ako riešiť skutočné problémy
ľudí. A niektorí na to nemajú
ani poriadny program a ľudský
potenciál, aby také niečo mohli
uskutočniť, keď musia nominovať na kandidátku do NRSR ako poslancov 20-ročných
extrémistických sopliakov a
robiť z nich expertov na ľudské
práva, vojenské spravodajstvo
a pod. (!?). Nedá sa to zlepšiť

„zalepením očí“ pomocou vybudovania obchvatu v Brezne
okolo bývalej mostárne, ktorý
sa rieši už desiatky rokov (čo
je zase len polovičné riešenie,
keďže ďalšie desiatky sa bude
riešiť napojenie od Baldovského mostu na Horehron) ani potľapkávaním starostov a primátorov a fotením s nimi pred voľbami alebo aj počas volebného
bežného obdobia na guľášoch
a folklórnych slávnostiach...
ale aj tí primátori a starostovia,
ktorí sú v týchto regiónoch a
ktorí majú možnosť vytvoriť
tlak na vládu a poslancov, sa
musia zamerať aj na takéto témy, nie len na „pekné“ a „okulahodiace“ riešenia pre ľudí. A
takisto novinári píšuci a žijúci v
týchto regiónoch.
Michal Karako

kultúra
19. 5. 2016
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Mesto Brezno organizuje v dňoch 26.05.2016 až 29.05.2016
,,Dni mesta Brezna “ a v rámci nich v dňoch 27. a 28.05.2016
aj ,,5. letný jarmok“.

20. 5. PIATOK (2D), 21. 5. SOBOTA (3D) 19:00 hod.
X-MEN: APOKALYPSA - 3D
Akčný/Dobrodružný/Fantasy/Sci-fi, USA, 2016, 130 min., slovenské
titulky, MP12. Vstupné: 4€(2D), 5€ (3D). Od úsvitu civilizácie bol
uctievaný ako boh. Apocalypse (Oscar Isaac), prvý a najmocnejší
mutant, nazhromaždil sily mnohých ďalších mutantov, čím sa stal
nesmrteľným a nepremožiteľným. Po svojom prebudení zo spánku,
ktorý trval tisíce rokov, je sklamaný zo súčasného sveta a preto vytvorí tím mocných mutantov, vrátane skľúčeného Magneta (Michael
Fassbender), aby očistil ľudstvo a vytvoril nový svetový poriadok,
podľa ktorého bude vládnuť.

V tejto súvislosti dôjde k obmedzeniu dopravy – uzávierke
miestnych komunikácií na Námestí gen. M. R. Štefánika, Ulici Boženy Němcovej a časti Malinovského ul. od križovatky s
Laskomerského ul. a uzávierke cesty I/66 v úseku od križovatky
Ul. ČSA – tržnica po svetelnú križovatku na Námestí gen. M. R.
Štefánika. Doprava bude odklonená na križovatke pri bývalých
kasárňach na Ulicu Fraňa Kráľa a ul. Švermova ul. a Rázusova.
V utorok 24.05.2016 dôjde k uzávierke parkoviska na severovýchodnej strane námestia v čase od 14:00 hod. Uzávierka parkoviska potrvá do 30.05.2016 do 06:00 hod.

21. 5. SOBOTA (3D), 22. 5. NEDEĽA (2D) 16:00 hod.
ANGRY BIRDS VO FILME
Animovaný/Komédia, USA, 2016, 100 min., slovenský dabing, MP.
Vstupné: 5€ (3D), 4€ (2D). Všetko sa začalo v roku 2009, kedy sa na
trhu objavila prvá verzia hry Angry Birds pre operačný systém iOS
spoločnosti Apple z dielne fínskej vývojárskej firmy Rovio Mobile.
Vtedy ešte nikto netušil, že sa
„nahnevané“ vtáky stanú fenoménom a získajú si milióny priaznivcov po celom svete.

Vo štvrtok 26.05.2016 dôjde k obmedzeniu dopravy len na
južnej strane námestia a v čase od 16:00 h do 24:00 h.
V piatok 27.05.2016 dôjde k uzávierke uvedených miestnych
komunikácií v čase od 06:00 h do 24:00 h a Ul. ČSA – cesty I/66 v
čase od 18:00 h do 24:00 h.
V sobotu 28.05.2016 dôjde k uzávierke uvedených miestnych
komunikácií v čase od 06:00 do 24:00 h. a Ul. ČSA – cesty I/66 v
čase od 08:00 h do 24:00 h.
Zásobovanie prevádzok bude v čase Dní mesta Brezna obmedzené, preto odporúčame zabezpečiť si zásobovanie v rámci svojich prevádzkových možností vopred.

22. 5. NEDEĽA, 19:00 hod.
NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA
Komédia, Francúzsko, 110 min., český dabing, MP12, 2D. Vstupné:
4€. Magori zo stredoveku sa znova pustia do cestovania v čase a stanú
sa návštevníkmi v dobe, o ktorej, samozrejme, nemajú ani páru. Jean
Reno a Christian Clavier sa vracajú vo svojich slávnych postavách v
treťom pokračovaní legendárnej komédie Návštevníci.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

24. 5. UTOROK, 19:00 hod.
BOJ
Vojnový/Dráma, Dánsko, 2015, 115 min., české titulky, MP15, 2D.
Vstupné: 4€. Ten skutočný boj čaká vojaka často až po návrate z bojového poľa domov. Dánsky dôstojník a veliteľ roty Claus Michael
Pedersen pôsobí vo vojenskej misii v afganskej provincii Helmand.
Doma v Dánsku sa jeho žena Maria snaží zvládať každodenný život
bez muža a postarať sa o ich tri malé deti.

BELINDA

Belinda je fenka, ktorú sme spolu s ďalšími 13-timi
psíkmi zachránili z rómskej osady v Brezne. Je to
tichučká mladá fenka, s inými psíkmi vychádza
úplne bez problémov. Je to veľké zlatíčko, ktoré sa
veľmi teší z ľudskej spoločnosti. Je vhodná do bytu
alebo rodinného domu s prístupom dovnútra. Má
asi rok a je kastrovaná, očkovaná a čipovaná.

29. 5. NEDEĽA, 16:00 hod (2D), 19:00 hod.(3D)
ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM
Dobrodružný/Rodinný/ Fantasy, USA, 2016, 105 min., slovenský dabing, MP. Vstupné: 4€ (2D), 5€ (3D). Už je
znova čas na trochu bláznivé dobrodružstvo. Alenka Kingsleighová sa ujala remesla po svojom otcovi a strávila niekoľko posledných
rokov na divokých vlnách svetových oceánov. Po svojom návrate do
Londýna objavia čarovné zrkadlo, cez ktoré sa dostane späť do fantastickej Ríše divov.

BONA

Bona, nádherné asi 3-mesačné šteniatko, ktoré
niekto vyhodil uprostred lúky. Našla sa hladná,
vychudnutá a plná kliešťov. Rýchlo si zvykla na
lepší život a teraz je už veselá, hravá a zvedavá. Má
rada spoločnosť a iných psíkov. V dospelosti bude
stredného vzrastu. Je vhodná aj k deťom. Je očkovaná a čipovaná.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
19. – 22. 5. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
23. – 29. 5. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
30. 5. – 2. 6. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A

ŠARIK

Šarik je mladý psík, má veľmi milú a priateľskú
povahu. Miluje hladkanie, ľudskú spoločnosť a
pozornosť. Je to parťák na dlhé prechádzky, skvelý
spoločník na leňošenie na gauči, ale aj dokonalý
priateľ pre celú rodinu, či už deti alebo starších
ľudí. Je vhodný do bytu aj do rodinného domu, určite by mu nevadil ani psí kamarát. Má asi rok a je
očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.

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

ODBER KRVI

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 8. 6. v Mestskom dome
kultúry na Švermovej 7 v Brezne. Odberové hodiny od 7.30 do 10.00

Mestská polícia
upozorňuje občanov
na výskyt medveďa
v katastri mesta
Brezna
Podľa predsedu poľovného združenia Devana
treba počítať s výskytom
medveďa hnedého hlavne
v časti Kozlovo, Koreňová,
Kabátová a Hlboká. Občania
v týchto častiach mesta by si
mali dávať na prechádzkach
väčší pozor a pokiaľ pôjdu
so psami, mali by ich mať
zabezpečené v súlade s príslušným zákonom o držaní
psov a v súlade so zákonom
o poľovníctve.

PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA
Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, Brezno
prijme do pracovného pomeru školníka.
Vzdelanie: úplné stredné odborné.
Nástup: 01.07.2016
Úväzok: 37,5 hod., hlavný pracovný pomer
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača
na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zák. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zasielajte do 27.05.2016 na adresu: Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, 977 01 Brezno
alebo e-mail: zsmpcl@gmail.com.
Bližšie informácie: 0911878533
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Kto absolvoval Jarný beh,
pomohol sebe aj Lukášovi
V prvú májovú sobotu sa
v Brezne predovšetkým behalo. Jednak pre radosť, jednak
pre dobrú vec a samozrejme
pre všetky mamy na svete.

Prvý ročník Jarného behu
pre radosť a šieste pokračovanie
obľúbeného podujatia Míľa pre
mamu sa spojili, aby Brezňania
mohli prežiť príjemné športovo-kultúrne popoludnie.

Viac ako päťdesiatka
bežcov

Takmer dvojkilometrový
okruh ulicami Brezna si v rámci
nesúťažného bežeckého podujatia Jarný beh pre radosť v prvú

Preteky batoliat.

Autor:

PK

práceneschopný

FOTO: MSÚ

iniciálky
Agasiho

Jarný beh pre radosť tešil aj pomáhal.

májovú sobotu vyskúšalo dovedna 52 bežcov rôznych vekových kategórií. Odmenou im
pritom bola radosť z vlastného
športového výkonu a v cieli na
námestí aj domáce pagáče z kuchyne breznianskych seniorov z
denného centra Prameň.
„Na to, že to bol prvý ročník,
účasť bola celkom dobrá a ja
verím, že na budúci rok bude
bežcov ešte viac,“ povedal po
podujatí vedúci odboru kultúry a športu Miroslav Baran,
čím potvrdil, že mesto plánuje

nem. skr.
mincovne

opuchol, nadul

v novom športovom projekte
pokračovať.
Navyše sa behalo nielen pre
radosť, ale aj pre dobrú vec.
Organizátori podujatia sa totiž
rozhodli podať pomocnú ruku
práve bývalému športovcovi
Lukášovi Amrichovi z Brezna,
ktorý zostal po ťažkej autonehode v bdelej kóme. V rámci behu
vyhlásili zbierku, ktorej výťažok
246,89 eura Lukášovi prispeje na finančne náročnú liečbu
v špecializovanom liečebnom
zariadení.

aromatická
bylina

EČV Piešťan

Brezňania oslávili Deň
matiek na námestí

Po ukončení Jarného behu
pre radosť a pred oficiálnym
Dňom matiek sa na námestí
uskutočnil aj 6. ročník Míle pre
mamu, ktorá sa tentoraz niesla
v znamení ľudových tradícií.
Kultúrno-zábavnú akciu zorganizovalo materské centrum Slniečko pod záštitou primátora
Tomáša Abela. Podporu podujatiu vyjadrili aj viceprimátori mesta Petra Dzurmanová
a Ján Králik, ktorí ho zároveň

slovenská obec prezývka cigáňa

stisnutie

FOTO: MSÚ

odštartovali. Podľa slov hlavnej
organizátorky Moniky Medveďovej, tentoraz sa zaregistrovalo 648 účastníkov, ktorí sa tiež
prišli pozrieť na program, ako
aj symbolicky vzdať úctu všetkým mamám. Spevom, hudbou či tancom návštevníkov
potešili folklórne súbory Klások, Šťastné detstvo a Mostár,
skupina Krnohári, žiaci zo súkromnej základnej umeleckej
školy Talentárium, muzikálový
spevák Martin Vetrák, v country štýle to roztočili senior-

ruský jazyk

orgány sluchu

temperamentne
čulo

hoeský prechod
dával do párov
v Taliansku

Slovenská
pošta

T3

T4

väčšie množstvo

veľký cicavec

čerpacia stanica
dvakrát znížený
tón E

nie ostrá
nežnosť

osamelý (angl.)

trhlina (nem.)
Radoslav
(dom.)

hora

Revúca a
Vranov
n/Topľou (
staršie ŠPZ)
hlísty, parazity

doslovný
preklad
otep

jednotka, útvar
uchopenie,
stisnustie (angl.)

populárna
pieseň
prirážka ceny

v správnom
čase

odoberie
jedením

mužské meno
bol vo vare

trojica kariet
listnatý strom

kôš (nem.)
titul doktora

amerícium
(chem.)
mizni (hov.)

ovos (hov.)

rozdrvený
materiál

ovál, koleso
skratka pre kus

T7
omámilo
alkoholom
malý obyvateľ
Kremnice (hov.)

suché pečivo
zvratné zámeno

očar

dôveruj

4 v Ríme
oplotenie

ukraj. mužské
meno
poskočenie

T5

cín (chem.)

Pomôcky:
ANAM,
STELVIO,
LONE, MJT

ky z denného centra Prameň.
Milým prekvapením pre deti
bol aj kúzelník Wolf a jeho bruchomluvecká šou. Nechýbali
ani sprievodné podujatia ako
preteky batoliat, na odrážadlách, súťaž mamičiek v behu
v lodičkách, ratolesti sa mohli
vyšantiť v skákacom hrade či
potešiť sa z maľovania na tvár.
Každá mama si navyše odniesla
perníkové srdce, ktoré upiekli
klienti zariadenia núdzového
bývania Náruč.

(eš, md)

ad acta

okrasný kvet
franc.
šansonierka (s
kr. menom na
začiatku)

obrázky (angl.
skr. pictures)
malý lán

bavlnená niť,
bavlnka

Obľúbená Míľa pre mamu sa už po šiestykrát konala na námestí v Brezne.
FOTO: MSÚ

Okresná liga
iba to

rozomieľal
sídlo v Mali

patriaci Leovi

dravé ryby
preč (hov.)

severský
morský vták

ženské meno
remíza v šachu

týčil sa, čnel
vo, v (nem.
predložka)

tvorí penu
osobné zámeno

T2

T6

T1

Európska liga

pražský
futbalový klub

patriaca
amantovi

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 27. mája 2016.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Jána Gondu z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Víťazmi okresného kola
v atletike sa stali Brezňania
Základná škola s materskou školou Pionierska 2
Brezno, v spolupráci s AK
MŠK Mostáreň Brezno a CVČ
Brezno usporiadala okresné
kolo žiakov a žiačok základných škôl v atletike.

Ani sťažené priestorové
podmienky nezabránili kvalitným výkonom v individuálnych disciplínach. Hoci v súťaži družstiev zvíťazili suverénnym náskokom žiačky a žiaci
susediacich základných škôl,
v individuálnych disciplínach
sa podarilo presadiť aj žiakom V Brezne sa konalo okresné kolo žiakov a žiačok základných škôl v atletike.
iných škôl okresu. Je potešiteľ- FOTO: MSÚ
né, že záujem škôl zúčastniť sa
na tejto súťaži je každý rok väčVíťazi jednotlivých disciplín: s; 300 m - Mejri Nikolas – 43,5 s,
ší, čo sa prejavuje aj v počte zú- 60 m – Mejri Nikolas (ZŠ s MŠ K. Forster Viktória – 48,6 s; 1000
častnených družstiev, ktorých Rapoša, Brezno) – 7,4 s, Forster m – Janík Miloslav (ZŠ Valaská) –
bolo v tomto ročníku 15.
Viktória (ZŠ s MŠ P2, Brezno) - 8,3 3:12,0; 800 m – Dunajská Viktória

(ZŠ s MŠ P2, Brezno) – 2:43,4, skok
do diaľky – Oravkin Ján (ZŠ s MŠ
P2, Brezno) – 544 cm, Libičová Timea (ZŠ Beňuš) – 476 cm; skok do
výšky – Ludha Richard (ZŠ s MŠ K.
Rapoša, Brezno) – 163 cm, Králiková Kristína (ZŠ s MŠ P2, Brezno)
– 141cm; vrh guľou – Dlubač Filip (ZŠ s MŠ K. Rapoša, Brezno) –
11,24 m, Štulrajterová Eliška (ZŠ
s MŠ P2, Brezno) – 7,93 m; hod
kriketovou loptičkou – Ferenc
Miroslav (ZŠ Nemecká) – 70,96 m,
Krupová Katarína – (ZŠ Valaská ) –
44,86 m.

Víťazné družstvá a jednotlivci, ktorí nie sú členmi postupujúcich družstiev, sa zúčastnia
krajského finále, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici 26. mája, kde budú bojovať o postup
na Školské majstrovstvá Slovenska v Trnave.
(jch)

Jedenásty ročník Mestskej ligy vo volejbale
neregistrovaných hráčov je ukončený

Prihláste sa na netradičný
halový futbalový turnaj!
Jedinečná ponuka pre futbalové „amatérske“ partie.
Ak máte chuť, prihláste sa do
halového turnaja v breznianskej Aréne.
Mesto Brezno pozýva na
netradičný halový futbalový turnaj v Aréne Brezno,
ktorý sa uskutočni v sobotu 25. júna od 8.30 hodiny. Ako informoval vedúci
odboru kultúry a športu
mestského úradu Miroslav
Baran, podujatie sa rozhodol zorganizovať preto, aby
sa do turnaja mohli zapojiť
aj futbalové partie „amatérske“, ktoré nemajú brankára.
„Práve takéto tímy pravidelne každý týždeň hrajú futbal
či už v telocvični alebo na
multifunkčných ihriskách,
vo väčšine prípadov na menšie bránky bez brankárov. V
breznianskej Aréne je možné hrať dva zápasy súčasne
a prihlásiť sa môže väčšie
množstvo mužstiev, ako

tomu býva na iných turnajoch.“
Halový futbalový turnaj
odohrajú záujemcovia na ihrisku 30 x 20 metrov, pričom
pravidlá organizátor upresní
počas žrebovania. „Hrací systém je 4 hráči proti 4,
maximálny počet v jednom
tíme je 10 hráčov. Mužstvá
budú rozdelené do skupín
podľa počtu prihlásených
tímov a čas jedného zápasu
bude 1 x 20 minút,“ dodal
Miroslav Baran.
Prihlášky treba doniesť do
17. júna osobne na recepciu
Zimného štadiónu, alebo
zaslať na miroslav.baran@
brezno.sk. Nezabudnite
uviesť názov mužstva, počet
hráčov, kontakt na vedúceho
mužstva. Žrebovanie tímov
do skupín sa uskutoční v
utorok 21. júna o 14.30 hodine v zasadačke zimného
štadióna. Bližšie informácie
na: miroslav.baran@brezno.
sk.
(md)

Tradične, ako aj predošlé
roky, Mestská liga vo volejbale neregistrovaných hráčov
– MIX Brezno, vyvrcholila záverečným turnajom, ktorý sa
uskutočnil koncom apríla v telocvičniach na ZŠ Pionierska 2
a ZŠ Pionierska 4 v Brezne.
Na turnaj bolo pozvaných
osem družstiev. Namiesto družstva Players, ktoré sa ospravedlnilo, štartovalo družstvo Horehroncov. Po napínavých bojoch
na ôsmom mieste skončilo
družstvo Volley team. Siedme
miesto obsadilo družstvo Titan,
šiesta skončila Jednota a piate
družstvo Dáke Háke. Nepopulárna zemiaková medaila zostala v rukách prekvapenia turnaja
– Zavináč Závadka po prehre
s Veporom Balog. Vo finále sa
stretlo družstvo Kembrič Valaská s družstvom Horehronci.
Po peknom zápase sa z víťazstva
radovali Valašťania.

FOTO: J. F.

Hoci je volejbal kolektívny
šport, odovzdávali sa aj individuálne ocenenia. Najlepším
hráčom turnaja sa stal Miroslav
Murgaš z víťazného družstva,
najlepšou hráčkou Lucia Fraňová z družstva Horehroncov.
Okrem turnajových ocenení
sa na záver sezóny hodnotila aj
dlhodobá súťaž. Táto prebiehala
v dvoch častiach (jarná a jesenná) každé družstvo odohralo
spolu 14 zápasov. Na treťom
mieste skončilo družstvo COOP Jednota, strieborné družstvo Titan a zlatú priečku už

po šiestykrát obhájilo družstvo
Kembrič Valaská. Najlepšou
hráčkou v dlhodobej súťaži sa
stala Elena Gaboňová z Titanu
a najlepším hráčom Jaroslav
Hruška zo Zavináč Závadka.
Celý deň prebiehal v dobrej nálade, zdravej súťažnej atmosfére
s výbornými výkonmi na ihriskách, ktoré sa našťastie obišli
bez zranení.
Ďakujeme všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii, a samozrejme divákom, ktorí prišli
podporiť hráčov a zlepšiť atmosféru turnaja. Budúci rok plánu-

jeme pokračovať v tradícii súťaže neregistrovaných miešaných
volejbalových družstiev, všetci
volejbalisti či družstvá sú preto
v našej súťaži vítaní!
(jf)

Konečné
poradie 2015/2016:
1. Kembrič Valaská
2. Titan
3. COOP Jednota
4. Vepor Balog
5. Players
6. Dáke – Háke
7. Volley team Brezno
8. Zavináč Závadka – POKI

Členovia karate klubu opäť medailoví
Od polovice februára sa
mladí reprezentanti Karate
klubu MP Brezno - katisti a
kumiťáci zúčastnili pre nich
najdôležitejších siedmich súťaží.

Z Prievidze z 1. kola slovenského pohára mládeže si
doviezli domov štyri medaily.
Zlatú vybojovala v kategórii 5-ročných Peťka Jenčová,
striebornú Martina Komorová
(8-ročná) a dve bronzové Terezka Vlkoláčková (8-ročná)
a Martin Chovanec (7-ročný).
Všetci získali pre klub cenné
medaily v kategórii agility ide o súťaž šikovnosti, beží sa
na čas cez prekážkovú dráhu.
Podľa dosiahnutého času sú
pretekári zaradení do jednot-

livých úrovní. Kategórie sú
podelené podľa rokov súťažiacich.
V Košiciach na 2. kole slovenského pohára mládeže
v agility medzi 5-ročnými
Peťka Jenčová potvrdila svoju
pozíciu na prvom mieste. Naši
pretekári mali svoje prvé body
aj v súbornom cvičení kata.
Znova medzi 5-ročnými Peťka Jenčová získala 1. miesto,
5. miesto Martina Komorová
a 7. miesto Terezka Vlkoláčková v kategórii 8 - 9-ročných dievčat. V Žiline sme sa
zúčastnili Grand Prix odkiaľ
sme doniesli tri medaily. Zlatú
5-ročná Peťka Jenčová v kata,
bronzovú v kategórii ml. dorasteniek Terézia Ťažká v kumite a medzi juniorkami strie-

bornú Tatiana Tapajčíková.
Začiatkom apríla boli naši
najstarší v Žiline, kde bojovali
na Majstrovstvách Slovenska. Tatiana Tapajčíková sa
nestratila ani medzi ženami
a doniesla domov bronzovú
medailu v kumite. Marian
Mirilovič medzi mužmi skončil na 5. mieste a Jozef Meloš
na 7. mieste, taktiež v kumite.
Naši najmladší boli zase na 3.
kole slovenského pohára. Medzi 5-ročnými potvrdila svoju formu Peťka Jenčová a ako
v agility, tak aj v kata získala
zlaté medaily. V kategórii 8 9-ročných dievčat v kata sa na
7. mieste umiestnila Martina
Komorová.
Breznianski pretekári sa
v Poprade zúčastnili na 25.

ročníku Popradského pohára a
doniesli štyri medaily. Terézia
Ťažká, Terézia Gašperíková a
Matúš Gilla vybojovali bronzové medaily a Táňa Tapajčíková podľahla vo finále a doniesla domov striebro. V Galante sa zase konal 19. ročník
Galanta Karate Cup, kde Tatiana Tapajčíková dominovala
a v kategóriách juniorky a taktiež medzi ženami si po krásnych výkonoch vybojovala dve
zlaté medaily.
Celkovo členovia karate klubu v týchto súťažiach vybojovali osem zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí. Náš skvelý tím nás takto
odmeňuje svojimi výsledkami
a my sme na nich právom hrdí.
(mj)

FOTO: P. J.
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