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k SVIATOČNeJ ATMOSFÉRe
PRISPIeVAJÚ AJ VIANOČNÉ TRHY

Adventné obdobie už tradične sprevádzajú vianočné trhy, ktoré každoročne sviatočne naladia breznianske námestie.
V ponuke je dostatok jedla, pitia či rôzne remeselnícke výrobky i tovar súvisiaci s blížiacimi sa sviatkami.

Počas piatich dní si návštevníci postarali mladé talentované speváčky Ema Muriňáková, Aneta Pitoňáprídu na svoje.
ková a jedinečný muzikálový spevák Martin Vetrák. Vo štvrtok 19.
Dobrá nálada
Čas najkrajších sviatkov sa blí- decembra od 16.00 vystúpi Detský
ži a s nimi prichádza aj príležitosť dychový orchester Základnej umestretnúť sa s priateľmi, známymi leckej školy Brezno, spevácka skupia pookriať pri lahodnom občerstve- na pri dennom centre Prameň a na
druhý deň 20. decembra od 16.00
ní a príjemnom programe.
Vianočné trhy začali v pondelok príde na rad detský spevácky zbor
16. decembra a tento rok potrvajú až Úsmev pri Základnej umeleckej
do piatka 20. decembra. O spríjem- škole Brezno a Veselí chlapci z Honenie nálady sa v deň ich otvorenia rehronia. K vianočným trhom ne-

odmysliteľne patrí hudba, vianočné občerstvenie. Nechýbajú včelie propiesne a koledy a tie budú znieť aj dukty, stromčeky, orechy, remeselné
výrobky, vianočné ozdoby.
v Brezne.
V piatok 20. decembra bude
v ponuke aj primátorská kapustniPredajcovia ponúkajú
ca a primátorský punč, z ktorých
sviatočný tovar
Námestím sa už šíri vôňa punču, výťažok poputuje na pomoc ľuďom
medoviny, vareného vína či rôznych zasiahnutým tragickou udalosťou
pochúťok. Remeselníci ponúkajú v Prešove. Zastavte sa v predvianočtovar súvisiaci s blížiacimi sa sviat- nom čase na námestí, nechajte zhon
kami, a to perníky, domáce pagáče, pred dverami a uvidíte, že sviatky sú
koláče, štrúdle, vianočné oblátky, ešte voňavejšie, ako ste si mysleli.
(md)
trubičky, aj muránske buchty a iné

Novinkou tohtoročnej zimy
má byť snehový labyrint

Miestne dane a poplatky
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Na námestí v Brezne stavajú
snehový labyrint, počasie je ale proti
Na námestí postupne vyrastá jedinečná atrakcia. Aj
napriek veľkému úsiliu zainteresovaných však nejde
úplne všetko podľa predstáv,
predovšetkým pre nedostatok prírodného snehu.
Mesto v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie chcelo potešiť obyvateľov
aj návštevníkov netradičnou
novinkou.
Výstavbu majú v rukách
študenti
Ako informovala riaditeľka
OOCR Petra Ridzoňová Hlásniková, na veľkú výzvu, akou
je stavba snehového labyrintu, zareagovalo päť študentov
so svojím učiteľom a umelcom Ivanom Slovenčákom zo
Strednej priemyselnej školy
Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorí navrhli aj
vzhľad tejto jedinečnej atrakcie. S výstavbou, na ktorej do
veľkej miery participovali
Technické služby Brezno so
svojou technikou aj zamestnancami, začali 12. decembra.
„Pri výstavbe je veľmi dôležitý sneh a jeho kvalita.
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Vzhľadom na upršané decembrové počasie sa práve toto
stalo najväčším problémom.
Vďaka lyžiarskym strediskám, ktoré sa nachádzajú v regióne, plán sme mohli začať
realizovať. Stavba labyrintu
spojila región a ťahali sme za
jeden povraz,“ povedala Petra
Ridzoňová Hlásniková.
Ako pokračovala, pomáhali
lyžiarske strediská, Národné
biatlonové centrum, podnikatelia a v neposlednom rade

za týmto projektom stoja aj radosť čo najdlhšie.“
Novinke v meste je naTechnické služby.
klonený aj primátor Brezna
Tomáš Abel: „Naším cieľom
Labyrint ako lákadlo
Riaditeľka OOCR Región je prilákať priamo do centra
Horehronie si myslí, že ná- mesta čo najviac domácich
mestie v Brezne má výbornú obyvateľov, ale aj návštevníatmosféru, krásnu výzdobu a kov, ktorí si prídu vychutnávať
labyrint má byť príjemným a zimu na Horehronie. Verím,
hlavne netradičným spestre- že labyrint, ako súčasť vianočním. „Keďže ide o pilotný pro- ných trhov, sa všetkým bude
jekt, ktorý je ovplyvňovaný páčiť.“ Ako to napokon celé
množstvom externých vply- dopadne, ukáže až počasie
vov, veríme, že nám bude robiť v najbližších dňoch. (md, eš)

Vážení spoluobčania,
zapálenie každej adventnej
sviečky nám pripomína, že
sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Sviatky, ktoré sú
symbolom pokoja a rodinnej
pohody. Spoločne si sadáme
k vianočnému stolu, aby sme
si vychutnali čas v kruhu blízkych.
Žijeme v uponáhľanej dobe plnej povinností a úloh.
Častokrát sa nestihneme ani
zastaviť či prehodiť pár slov
s našimi známymi. Zastavme
sa na chvíľu, ponorme sa do
atmosféry a čara Vianoc, zahoďme povinnosti. Tešme sa
z maličkostí, darujme úsmev
a vľúdne slovo, lebo práve
v tom je bohatstvo. Radujme
sa s úprimnosťou a pokorou
v srdci. Buďme k sebe láskaví
a pomáhajme tým, ktorí to
najviac potrebujú.
Dovoľte mi, aby som vám,
milí občania, poprial krásne
prežitie vianočných sviatkov,
veľa úspechov, splnených snov
a úspešné vykročenie do Nového roka.
S úctou a vďakou
váš primátor Tomáš Abel

Mestskí poslanci schválili budúcoročný rozpočet
Záver roka v samosprávach už tradične patrí téme
rozpočtov a inak to nebolo
ani v Brezne na poslednom
tohtoročnom pracovnom
rokovaní mestského zastupiteľstva.
Poslanecký zbor reagoval
na výpadok financií v mestskej pokladnici v dôsledku
legislatívnych zmien.
Pribudli spoplatnené
parkovacie aj nefajčiarske
zóny
Intenzívne diskutovanou
témou bol návrh všeobecne
záväzného nariadenia (VZN)
o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi
služby na území mesta. Ten
jednoznačne definuje podmienky pridelenia vyhradených parkovacích miest
pred bytovými domami,
maximálne však 70 % z ich
celkového počtu, a rozčleňuje parkovacie miesta na
území mesta na zóny A, B a C
podľa dostupnosti do centra
a spôsob úhrady. Po novom

už budú platiť aj vodiči, ktorí odparkujú svoje vozidlá na
Školskej ulici od námestia po
križovatku s prepojovacou
komunikáciou na Vránskeho,
od križovatky Ul. Hradby po
materskú školu Hradby, na
Štúrovej ulici, ako aj na Šramkovej od križovatky s Rázusovou po križovatku so Štúrovou ulicou. Zmenou prešlo
aj VZN o verejnom poriadku,
v ktorom poslanci rozšírili
zákaz fajčenia na verejných
priestranstvách na pamiatkovú zónu mesta ohraničenú
ulicami aj ich križovatkami
definovanými v článku 1 tohto VZN. Ide o ulice priľahlé
k námestiu.
Porastú dane a poplatky
Keďže od roku 2013 nedošlo k žiadnej úprave poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady aj
napriek tomu, že sa zvyšovali náklady za ich uloženie,
zhodnocovanie a manipuláciu, mestský parlament odsúhlasil zmenu výšky tejto
sadzby o necelých päť eur

na kalendárny rok a osobu
a v prípade množstvového
zberu nárast o takmer 24 %
za liter.
Smerom nahor sa menili aj dane z nehnuteľností,
za psa, predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje.
„Reagujeme tak na výpadok
financií na základe viacerých
zákonov, ktoré boli schválené
v priebehu posledného roka
a ktoré nám zvýšili výdavky
o viac ako jeden a pol milióna
eur. Myslím si, že verejnosť
toto navýšenie pochopí. Keby
sme nemuseli, tak to určite
nerobíme,“ povedal primátor Tomáš Abel. Na základe
poslaneckého návrhu napokon plénum dospelo ku kompromisnému riešeniu, ktoré
oproti predkladanému návrhu zaťaží peňaženky Brezňanov o čosi menej. Viac o zmenách sa dočítate na strane 3.
Rozvoj mesta sa nezastaví
Na rad prišiel aj samotný
zákon roka, teda schvaľovanie mestského rozpočtu,
ktorý zastupiteľstvom prešiel

bez vážnejších pripomienok.
Brezno bude na budúci rok
hospodáriť s viac ako 21 miliónmi eur, pričom celkový
rozpočet zostavovatelia navrhli ako vyrovnaný s prebytkovým bežným rozpočtom
a schodkovým kapitálovým
rozpočtom. V nových investičných akciách sa mesto
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím bude musieť
trochu uskromniť, ale ako
uviedol primátor, všetky
rozpracované projekty plánujú dokončiť. A nie je ich
málo. Počíta sa napríklad
s komplexnou rekonštrukciou materských škôl na
Clementisovej a Nálepkovej
ulici, dokončením Domu seniorov a denného stacionára,
regeneráciou vnútroblokov
a Margitinho parku, vybudovaním múzea komunizmu, rozšírením kamerového
systému, rekonštrukciou
priestorov pre mestskú políciu na námestí, realizáciou
cyklotrasy Brezno – Valaská,
vyhliadkovej veže, ale aj obnovou zvonice.

Prešovčanom venovali
3000 eur
Breznianski poslanci dali
tiež zelenú materiálu, ktorý
tvorí povinnú prílohu žiadosti k výzve o poskytnutie
nenávratného finančného
príspevku Zlepšené formy
bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít, a zobrali
na vedomie správu o plnení
Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky
na roky 2016 – 2022, ktorú
predložil odbor starostlivosti
o obyvateľa.
Na záver zasadnutia jednohlasne schválili poskytnutie
finančnej pomoci 3000 eur
pre mesto Prešov, kde v piatok 6. decembra došlo k tragickej udalosti, ktorá otriasla
Slovenskom. „Takýmto spôsobom sme prejavili solidaritu so všetkými ľuďmi, ktorých sa dotklo toto nešťastie.
Verím, že im to aspoň trochu
pomôže v tých ťažkostiach,
ktoré momentálne prežívajú,“ uzavrel Tomáš Abel.
(eš)
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Pod nárast miestnych daní a poplatkov
sa podpísali viaceré opatrenia štátu
Zákony, ktoré za posledné
mesiace prijal parlament,
zaťažili rozpočty jednotlivých samospráv natoľko, že
začali siahať aj po nepopulárnych opatreniach. Značný výpadok príjmov môžu
vykryť buď zvýšením daní,
alebo obmedzením služieb
pre občanov. Väčšina si vybrala prvú alternatívu.

a prijať ďalších zamestnancov, čo zaťažilo mestský rozpočet o takmer 200 tisíc eur.
„Rozumiem, že mnohé opatrenia sú na prvý pohľad dobré, avšak nám to bez prípravy
spôsobilo značné problémy
a v konečnom dôsledku s dopadom na obyvateľa. Preto
sme museli rýchlo reagovať
a prijať aj nepopulárne opatrenia, aby sme nemuseli len
Presun nových povinnos- kúriť a svietiť. To by sa určite
tí na mestá a obce napokon našim obyvateľom nepáčilo,“
zaplatia všetci obyvatelia vo tvrdí primátor.
forme vyšších daní. VýnimZa odpad si priplatíme
kou nie ja ani Brezno.
Keďže už šesť rokov sa nemenil poplatok za komunálVýdavky samospráv
ne odpady a drobné stavebné
sa zvýšili
Združenie miest a obcí Slo- odpady, a to aj napriek tomu,
venska v priebehu tohto roka že stúpli náklady za ich uložemnohokrát upozorňovalo na nie, zhodnocovanie a maninegatívne dopady prijímanej puláciu, breznianski poslanci
legislatívy a už vtedy konšta- odsúhlasili jeho navýšenie.
tovalo, že ani navýšené príj- Sadzbu poplatku za komunálmy samospráv nebudú v tom- ny odpad pre fyzické osoby
to roku stačiť na financovanie zvýšili z pôvodných 0,0576 na
opatrení štátu. „Posledné dva 0,0712 eura za osobu a kalenroky počúvame vyjadrenia, dárny deň a poplatok za drobako sa nám mestám a obciam ný stavebný odpad bez obsazvýšili príjmy, no na druhej hu škodlivín pre fyzické osostrane sa málo hovorilo o po- by stúpol z 0,0150 na 0,0185
merne zvýšených výdavkoch. eura/kg. Sadzba poplatku pre
V krátkom čase a bez riad- právnické osoby a podnikaneho legislatívneho procesu teľov, u ktorých je zavedený
s výpočtom dopadov na sa- množstvový zber komunálmosprávu prišli obedy zadar- neho odpadu, sa upravuje pri
mo, chodníkový zákon, zní- 70-, 110-, 1100-litrovej nádoženie základu dane pre fyzic- be z 0,0126 na 0,0156 eura/
ké osoby a zvyšovanie miezd liter, pri veľkoobjemovom
vo verejnej správe a nám kontajneri (VOK) z 0,1058
vypadlo z rozpočtu z roka na na 0,1308 eura/kg a za drobný
rok 1,5 milióna eur,“ konšta- stavebný odpad z 0,0150 na
0,0185 eura/kg. Ďalšou zmetuje primátor Tomáš Abel.
Mesto len vlani stála zimná nou je zníženie poplatku o 30
údržba v dôsledku chodníko- % aj u fyzických osôb starších
vej novely o takmer 80 tisíc ako 62 rokov k 1. januáru
eur viac ako v predchádzajú- zdaňovacieho obdobia.
„My musíme zosúladiť nácom roku. V súvislosti s nárastom počtu obedov muselo klady na komunálny odpad
tiež doplniť vybavenie jedální s výškou poplatku, aby sme

prehodnotili sme niektoré
zmluvy, kde ušetríme desaťtisíce eur v budúcom roku
a zaoberali sme sa aj výdavkami v rámci miest na úrade
a tam sú ušetrené ďalšie desiatky tisíc eur. Osobne som
viackrát odmietol navýšenie
platu poslancami, ktorý mi
zastupiteľstvo zvyšovalo naposledy v roku 2015. Takže
nie je to len o tom, že zvýšime
dane a neurobili sme nič iné,“
vysvetľuje primátor.
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postupovali v zmysle zákona.
Keďže uskladnenie a spracovanie odpadov bude čím ďalej, tým drahšie, budeme robiť všetko pre to, aby sme viac
pracovali aj so separáciou
a tým udržali poplatky na tejto, prípadne nižšej úrovni,“
povedal Tomáš Abel.
Snažili sa o primerané
navýšenie
Tak, ako väčšina samospráv na Slovensku, aj Brezno
pristúpi od 1. januára 2020
k zvýšeniu daní z nehnuteľností, ktoré sa v meste nemenili od roku 2012. Daň
z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom
dome stúpne na 0,3 eura;
za nebytové priestory, ktoré
neslúžia na podnikanie na 1
euro; za nebytové priestory,
ktoré sa využívajú na podnikanie na 3,20 eura a za nebytové priestory slúžiace ako
garáž na 1,07 eura. Pozitívne
ale je, že z pôvodných 30 na
40 percent sa zvýši aj úľava
z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlast-

níctve fyzických osôb, ktoré
sú staršie ako 62 rokov, alebo
sú držitelia preukazu ŤZP
prípadne v hmotnej núdzi.
„Snažili sme sa, aby to
bolo čo najcitlivejšie navýšenie, pri mnohých daniach
sa bavíme o pár centoch na
občana v rámci mesiaca.
Obyvateľ mesta, ktorý vlastní
byt s rozlohou 60 m2 zaplatil
pred zvýšením dane ročnú
daň 10,80 eura, senior s 30 %
zľavou 7,56 eura. Po novom
zaplatíte za 60 m2 bytu 18 eur
za rok (navýšenie 0,60 eura
za mesiac) a ako senior máte
po novom už vyššiu zľavu 40
% a teda zaplatíte 10,80 eura
(o 0,27 eura viac ako predtým). Mesto poskytuje svojim
obyvateľom však oveľa viac
benefitov a napr. navýšenie
o 0,27 eura na mesiac si vykompenzuje obyvateľ napr.
jednou cestou MHD, ktorú
majú teraz mnohí obyvatelia
zadarmo. Mesto však poskytuje stále nové benefity a nové
sociálne služby a v tom chceme pokračovať. Samozrejme,
robili sme viaceré opatrenia,
týkajúce sa výdavkovej časti,

Koľko zaplatíte za iné
nehnuteľnosti alebo za psa?
Ročná sadzba dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty, záhrady, zastavané
plochy a nádvoria na území mesta je po novom 1,04
% hodnoty pozemku za m2.
Daň za lesné pozemky, na
ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy je 2 % a za stavebné pozemky 0,96 % hodnoty za m2. Zníženie dane až
vo výške 40 % si po predložení potrebných dokladov môže uplatniť vlastník záhrady,
ktorý má viac ako 62 rokov
alebo je v hmotnej núdzi.
Správca dane tiež určil ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej
plochy na 0,3 eura za stavby na
bývanie a drobné stavby; 0,35
eura za stavby na pôdohospodársku produkciu; 1,070 eura
za chaty a garáže a 3 eurá za
priemyselné stavby.
Čo sa týka dane za psa,
mesto v zmysle zákona
ustanovuje jednotnú ročnú
sadzbu 40 eur, pričom jeden
pes chovaný v rodinnom dome je od dane oslobodený.
(eš)

Silvester v Brezne bude bez ohňostroja
Peniaze, ktoré by mesto
zaplatilo za niekoľko minút
efektnej svetelnej a zvukovej šou, radšej pošlú do
Prešova.

Brezňania majú opäť možnosť príchod nového roka
osláviť spoločne. Tento rok
sa ale silvestrovské oslavy
zaobídu bez ohňostroja.
Dohodlo sa na tom vedenie mesta s tým, že peniaze,
ktoré by zaň zaplatilo, teda
približne 1400 eur, pošle na

transparentný účet mesta
Prešov a pomôže tak ľuďom,
ktorí začiatkom decembra
v dôsledku výbuchu plynu
prišli o strechu nad hlavou.
Brezno sa tak pridalo k iniciatíve niektorých slovenských miest, ktoré sa práve
z tohto dôvodu vzdali silvestrovských ohňostrojov.
Odpočítavanie posledných minút starého roka na
breznianskom námestí však
spríjemní hudobná skupina ZBM a po odbití polnoci

a privítaní nového roka sa
návštevníkom prihovorí aj
primátor Tomáš Abel. Počas
silvestrovských osláv treba
dbať nielen na zábavu, ale aj
na bezpečnosť, ktorú zabezpečia zložky mestskej polície spoločne so záchrannou
zdravotnou službou. Mesto
Brezno preto všetkých žiada, aby nepoužívali zábavnú
pyrotechniku a vyhli sa tak
nebezpečným situáciám pre
seba, aj ostatných návštevníkov. 
(eš, md)
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Mostár a Šťastné detstvo sa spojili
v originálnom vianočnom programe
Aj v tomto roku pripravil Folklórny súbor Mostár svoj tradičný program
Pokoj vám, ktorý organizuje v adventnom čase pre
širokú verejnosť už mnoho
rokov.

kultúry v Brezne až na troch
predstaveniach. Ako hosťa
vedenie súboru pozvalo jubilanta, Detský folklórny súbor Šťastné detstvo z Brezna,
ktoré má za sebou 35 rokov
svojej činnosti.
Na javisku sa deti predstaTentokrát si mohli divá- vili tancami z Horehronia
ci pozrieť program v Dome i Podpoľania (Popred náš

dom, Detvianska veselica)
a tancami s využitím tradičných detských hier (Húsatá,
Spievanky). Mostár prezentoval vo svojich číslach všetky skupiny, ktoré sú súčasťou občianskeho združenia
– juniorov (tance Strihanie
oviec, Detvianska veselica),
seniorov (tance Cepíkový,

Po starosvetsky), ženskú
spevácku skupinu, sólistov
spevákov a ľudovú hudbu.
Záver programu vytvorili oba kolektívy spoločne
so zameraním na blížiace
sa Vianoce. Priblížili divákom na základe knihy Brezno a jeho okolie od Antona
Hreblaya z roku 1928, ako

prežívali Vianoce Brezňania
koncom 19. a začiatkom 20.
storočia. Zazneli tradičné ľudové koledy a vinše v podaní
detí aj dospelých účinkujúcich. Spoločné predstavenie breznianskych súborov
Mostár a Šťastné detstvo bolo dôstojným ukončením ich
tohtoročnej činnosti. (si)

Drevený betlehem dotvára
sviatočnú atmosféru námestia
Tradičný drevený betlehem ozdobený stromčekmi sa nachádza v parku
pred kostolom. Veľkorozmerný betlehem je z diel
rezbárov z Horehronia,
Banskej Bystrice, ale aj
z Čiech.
Plastiky sú vyrobené z javora, buka a lipy, pričom
výška postáv je dva až dva
a pol metra. Jasličky ako
symbol Vianoc zobrazujú

biblický príbeh o Kristovom narodení. Brezniansky
betlehem, ktorý bude vystavený až do Troch kráľov,
predstavuje jednotu európskych kresťanských tradícií s duchovnou kultúrou
nášho ľudu, a schopnosť
nadaných tvorcov z regiónu remeselnou zručnosťou
a znalosťou takého blízkeho materiálu, akým je
v tomto kraji drevo.
(md)

FOTO: E . K.

Benefičný koncert v rímskokatolíckom
kostole opäť zahrial všetky srdcia
Jazyk ľudský Boha chváľ.
Pod týmto názvom sa v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Brezne uskutočnil už 21.
ročník benefičného koncertu. Výťažok z podujatia venovali štvorročnej Martinke.

FOTO: lukáš pšenčík

Pomáhajú už dvadsaťjeden
rokov
Hlavným organizátorom
adventno–vianočných benefičných koncertov v Brezne je
občianske združenie Kresťan
pod vedením Jána Zachara,
pričom pomocnú ruku podáva aj mesto, Rímskokatolícky
farský úrad a Miestny odbor
Matice slovenskej v Brezne.
Usporadúva ich už dvadsať-

jeden rokov, a tak pomáha
rôznym organizáciám či rodinám s ťažko chorým dieťaťom. Tentokrát organizátori
podujatie venovali zdravotne
postihnutej 4-ročnej Martinke z okresu Brezno, ktorá sa
narodila s diagnózou hydrocefalus a je aj nevidiaca.
Vyzbieralo sa nádherných
1170 eur
Na benefičnom koncerte
vystúpila skvelá tadžikitská
klaviristka a speváčka Zulfizar
Zázrivá s hudobným sprievodom Natálie Serdyukovej,
operný spevák Otokar Klein,
ktorý je zároveň primátorom
Nových Zámkov, akordeónový virtuóz Michal Červienka,

dievčenský spevácky zbor
Strednej odbornej školy pedagogickej z Turčianskych Teplíc a spevokoly OZ Kresťan
Brezno.
Posledné slová patrili trom
kňazom, dekanovi rímskokatolíckej farnosti Dušanovi
Lukáčovi, evanjelickému farárovi Radimovi Pačmárovi
a gréckokatolíckemu Jánovi
Kovaľovi, ktorí dali záverečné
požehnanie.
Adventno-vianočný benefičný koncert zanechal vo
všetkých ľuďoch hlboký dojem. Vďaka im patrí nielen za
účasť, ale aj za dobrovoľný finančný príspevok pre Martinku. Vyzbieralo sa nádherných
1170 eur.
(md)
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Skvelý projekt podporili aj Brezňania a ľudia z okolia
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, kedy sa všetci
tešíme na chvíle strávené
v kruhu rodiny a priateľov.
Vďaka skvelému projektu
a jeho „ambasádorke“ za
Brezno Eve Škorvanekovej,
Vianoce budú mať o niečo
krajšie aj seniori z Brezna
a okolia.
Kto mal chuť, čas a vôľu,
mohol sa zapojiť.
Balíček pre babičku
a deduška
Nie každý má možnosť
sadnúť si za štedrovečerný stôl so svojou rodinou.
Mnohí dôchodcovia v domovoch dôchodcov pociťujú osamelosť práve počas
vianočných sviatkov, preto
mladá mamička na materskej dovolenke z Bratislavy
sa rozhodla im sviatočné
chvíle spríjemniť. Pred rokom na sociálnej sieti založila skupinu Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok? Ide o projekt, v rámci
ktorého ľudia naplnia krabicu od topánok darčekmi
pre seniorov z domovov
dôchodcov, následne ju zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či
je určená pre babičku alebo
deduška.

Do krabíc od topánok sa toho zmestilo
naozaj veľa. FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

basádorkou“ v meste sa stala
Eva Škorvaneková. Skvelú
myšlienku začala šíriť prostredníctvom sociálnych
sietí, zároveň zabezpečila
zber a doručovanie balíčkov.
„Robia sa zbierky pre deti,
pre zvieratá a na našich seniorov sa dosť zabúda. Zobralo ma to aj preto, že sme
si boli veľmi blízke s mojou
starkou, ktorá tu už nie je,
a viem veľmi dobre, ako sa
vždy vytešovala z darčekov,“
povedala Eva Škorvaneková.
Navštívila Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Luna v Brezne a zistila,
že pre všetkých klientov potrebuje 118 balíčkov.

Skvelá myšlienka sa
začala šíriť aj Breznom
Ľudské dobro
Do celoslovenskej zbier- sa nevytratilo
Po osloveniach ľudí kraky sa zapojili aj Brezňania,
pričom dobrovoľnou „am- bičky na dohodnutom mies-

te v Brezne začali pribúdať.
„Nosili ich úplne cudzí ľudia, nielen z mesta, ale aj
z okolitých obcí, z Čierneho Balogu až 74, ako aj deti
z materských a základných

Odovzdávanie darčekov.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Doplnili nový spoj Bujakovo - Brezno
V ranných hodinách z Bujakova do Brezna premávajú už dva spoje. Prvý o 7.10
a druhý doplnený o 7.15,
oba s odchodom zo zastávky Bujakovo – železničná
stanica.
Mesto Brezno reagovalo na
podnety občanov a v rámci
skvalitnenia služieb cestovania obyvateľov mestskej časti
Bujakovo oznamuje cestujúcej verejnosti, že s účinnosťou od 15. decembra dopĺňa
ranný školský spoj na linke
MHD 603104 Brezno – Bujakovo a späť. Doplnené dopravné spojenie je takéto:
odchod o 7.00 z Brezna, žel.
stanica – príchod o 7.15 do
Bujakova žel. stanica, odchod
o 7.15 z Bujakova – žel. sta-

škôl, dokonca sa zapojili
i seniori z denného stacionára v Nemeckej a urobili
krabičky pre svojich rovesníkov. Niečo úžasné.“
V Brezne sa tak vyzbieralo 314 krabičiek. Keďže
ich bolo oveľa viac, ako Evka očakávala, rozhodla sa,
že nimi obdaruje aj ďalšie
domovy, a to vo Vaľkovni,
v Telgárte, Hronci, osamelé
babičky v Brezne, osamelých
seniorov v Čiernom Balogu,
ako aj Liečebňu dlhodobo
chorých v Nemocnici s poliklinikou v Brezne. „Mám
z toho neskutočnú radosť.
Od nikoho som krabičku
nežiadala, ľudia ich nosili
sami z vlastného presvedčenia a ako prezradili, radovali
sa z toho, keď ich plnili. Veľmi sa teším, že hodnoty ešte
nevymreli a ľudské dobro
sa nevytratilo. Darčeky sú

nica – príchod o 7.49 na Mazorníkovo otočka. Spoj bude
premávať cez ulice ČSA, Fraňa Kráľa, Švermova, Rázusova, Mazorníkovo otočka,
a to v pracovných dňoch.

Nepremáva od 23. decembra
do 7. januára, a v roku 2020
3. februára, od 24. do 28. februára, od 9. do 14. apríla, od
1. júla do 31. augusta a od 29.
do 30. októbra. (md)

Skvelú myšlienku
podporil aj primátor
Do projektu, ktorý beží na
celom Slovensku, sa zapojil aj primátor Tomáš Abel,
ktorý tento skvelý nápad
ocenil slovami: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok? Veľmi pekná myšlienka a projekt. Som veľmi
rád, že v posledný možný
deň som aj ja mohol podporiť našich seniorov.“
Správna krabička mala byť
rovnomerne naplnená a obsahovať aspoň po jednej veci
z každej z týchto kategórií:
1. sladké/slané, napr.: horalka, mila, čokoláda, bonpari,
hašlerky, fidorka, perníčky,
tyčinky, krekry, 2. zahreje
zvnútra – čaj, káva, horúca
čokoláda a pod., 3. zahreje
zvonku: šál, šatka, čiapka,
rukavice, papuče, ponožky,
podkolienky, tielko a pod.,
4. drogéria/kozmetika: mydielka, sprchový gél, dezinfekcia rúk, šampón, voňavka, tekuté mydlo, papierové
vreckovky, pena na holenie,
kolínska voda, indulóna,
niečo pekné/milé: čokoľvek,
čo poteší babičky alebo deduškov, napríklad: dobrá
knižka, drevené srdiečko,
nakreslený obrázok, porcelánový sloník, fotorámik
s obrázkom, krížovky, ručná
práca.
(md)

Rok v záhrade dostanete kúpiť
už aj v informačnom centre
Oduševnení záhradkári
majú dôvod na radosť. Už aj
v Turisticko-informačnom
centre v Brezne si môžu kúpiť kalendár Rok v záhrade
2020, ktorý zostavil uznávaný slovenský odborník
v oblasti ovocinárstva a záhradníctva profesor Ivan

ILUSTRAČNÉ FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

naozaj krásne. Ďakujem za
všetky naše babičky a našich deduškov,“ dodala Eva
Škorvaneková.

Hričovský. Svojim priaznivcom už šiestu sezónu po
sebe ponúka kalendár plný
praktických rád do záhrady, ktorý je koncipovaný
chronologicky pre jednotlivé týždne a mesiace počas
celého roka.

(r)
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Blížia sa Folkové Vianoce 2019
Posledný predvianočný
víkend v Brezne vyplní kultúrnym programom opäť
festival Folkové Vianoce.
Tradičný a predsa o čosi
iný. Ukážu sa nové tváre,
odznejú nové hlasy, zahrajú nepoznané melódie, a
prídu aj mnohí z tých, na
ktorých sa stáli diváci tešia
pravidelne. A samozrejme
atmosféra. Tá sa zúčastní
zaručene, už trinásty rok.
Trinásty ročník dostal do
vienka aj tému: Udržateľnosť. „V ostatnom roku sme
sa dostali do klimatickej krízy. Je načase – ak už aj nie je
neskoro – začať sa správať
k našej planéte ľudsky. Šetriť, recyklovať, naučiť sa byť
dobrý nielen k ľuďom, ale
k životu ako takému,“ hovorí organizátor Matej Struhár
a dodáva, že túto myšlienku
môžeme adaptovať aj na rôzne iné, špecifické oblasti života a medziľudské vzťahy.
Folkáče, ktoré si tiež
udržiavajú
náklonnosť
mnohých divákov, odštartujú v piatok dvadsiateho.
Z účinkujúcich v tento deň
zahliadneme najskôr herečku a pesničkárku Máriu

Knappovú a diváckym stáliciam dobre známu pesničkárku Mirku Miškechovú.
Ďalej sa predstaví stand-up
komik, pesničkár, ktorý vyčarí úsmev na tvári Peter
Lachký, známy aj ako Petiar
a na záver dňa rozprúdi krv
v žilách, ale aj vletí s harmóniou do uší a sŕdc úchvatné
zoskupenie Hrdza. Sobotný
večerný program otvoria
páni pesničkári Martin Libič
a Tomáš Pohorelec, nadviaže talentovaná multižánrová
hudobníčka Zuzana Mikulcová a nakoniec samozrejme
rozseje šťastie Martin Geišberg s kolektívom (Marek
Geišberg, D. Špiner, L. Korená,...).
Tradícia ostatných ročníkov sa prenáša aj v podobe
charitatívneho Drobného trhu. Ten bude prebiehať v oba
dni od 9.00 do 17.00. V rámci témy festivalu dostali remeselníci a šikovné rúčky,
ktoré prídu svoje produkty
predávať na folkový miniblšák podmienku: výrobky
budú výlučne z prírodných,
recyklovaných, alebo aspoň
recyklovateľných materiálov. Kúpou týchto produktov
teda tiež podporíte myšlien-

Folkové Vianoce v Brezne.
ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV M. S.

ku tohto ročníka, a to hneď
niekoľkonásobne. Pomôžete
udržať šikovným rúčkam
šikovnú chuť, vyzdobíte,
vybavíte seba, alebo svoju
domácnosť produktom, ktorý napomáha udržateľnosti
planéty, a v neposlednom
rade pomôžete udržať si sen
a vieru v zlepšenie človeku,
ktorý to potrebuje viac než
väčšina z nás.
Výťažok z Drobného trhu, ako aj z celkového zisku

z festivalu poputuje na pomoc Ondrejkovi Golianovi.
Ondrej bol nadaný mladý
tanečník, kým po nešťastnej nehode neochrnul. Jeho stav sa zlepšuje vďaka
rehabilitáciám a pobytom

v kryokomore. Táto liečba
je finančne náročná a udržať
pozitívny progres môže Ondrej aj vďaka vašej podpore.
Príďte. Podporte. Vnímajte.
Darujte. Buďte obdarovaní.
Udržujte človečinu. (mk)

ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV M. S.

V synagóge zneli piesne zo známych muzikálov
V stredu 11. decembra
sa v breznianskej synagóge
uskutočnil jedinečný Večer
muzikálových melódií.
Hudobné koncerty, výtvarné diela či divadelná a filmová tvorba – na to všetko slúži
zrekonštruovaná historická
budova židovskej synagógy
v Brezne. Aby mohla plniť
svoju funkciu pravidelne,
miestna samospráva pred
tromi rokmi uzavrela dlhodobú aktívnu spoluprácu
s umeleckou obcou a podpísala Memorandum o spo-

lupráci s banskobystrickou
Akadémiou umení, vďaka
ktorému sa rozšírila možnosť kultúrneho vyžitia pre
obyvateľov. Súčasne vznikol
nový priestor na prezentáciu študentov a pedagógov.
Umelci sa v synagóge predstavili aj minulý týždeň, kedy
ponúkli Večer muzikálových
melódií. Návštevníci si vypočuli piesne zo známych
muzikálov Carmen, Evita,
Madame de Pompadour, Jesus Christ Superstar v podaní
desiatich speváčok s korepetítorom. (md)

Večer muzikálových melódií.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
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Július Štulajter:

Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby
mestskej polície nepretržite 24 hodín denne
Dvadsaťpäť rokov pracoval v Policajnom zbore,
osem rokov viedol obvodné
oddelenie a neskôr sa stal
šéfom odboru poriadkovej
polície na okresnom riaditeľstve. Po úspešnom absolvovaní výberového konania
ho mestské zastupiteľstvo
na návrh primátora vymenovalo do funkcie náčelníka mestskej polície. Július
Štulajter.
Od konca novembra pôsobíte vo funkcii náčelníka
mestskej polície, predtým
ste pracovali v Policajnom
zbore. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili do
výberového konania na túto
pozíciu?
– Vo funkcii náčelníka
mestskej polície pôsobím od
25. novembra. Jednou z podmienok výberového konania
na obsadenie tejto pozície
bola odborná prax v Policajnom zbore (PZ) v trvaní
najmenej 3 roky a zároveň
riadiaca prax v rovnakom
rozsahu. V PZ som pôsobil v rokoch 1991 až 2016,
z toho osem rokov ako riaditeľ Obvodného oddelenia
PZ v Brezne a ďalších päť
rokov ako riaditeľ odboru
poriadkovej polície okresného riaditeľstva. Myslím, že
s prácou a riadením útvarov
poriadkovej polície mám dostatok praxe a skúseností, čo
ma priviedlo k rozhodnutiu
zúčastniť sa na výberovom
konaní.
Ako hodnotíte súčasný
stav fungovania mestskej
polície?
– V priebehu tohto roka
došlo dvakrát k personálnym
zmenám, ktorými sa menil
početný stav príslušníkov
mestskej polície. Pri prvej
zmene bol počet policajtov
zredukovaný na polovicu, čo
viedlo k zrušeniu nepretržitého výkonu služby. Policajti
v tomto období až do konca
novembra vykonávali služby
spravidla v dvoch osemhodinových zmenách, pričom
nočné služby zabezpečovali
len každý piatok a sobotu
v týždni. Myslím, že tento
stav celkom nevyhovoval
ani občanom mesta, ktorí
boli roky zvyknutí žiadať
o pomoc a služby mestskej
polície v ktorejkoľvek dennej
i nočnej dobe. Po úspešnom

Július Štulajter.
FOTO: LUkáŠ PŠeNČík

výberovom konaní a navýšení počtu policajtov je od 1.
decembra zabezpečený výkon služby mestskej polície
nepretržite 24 hodín denne.
Je vyslovene niečo, čo
vám v činnosti chýba? Kde
vidíte rezervy?
– Rezervy vidím v odbornej príprave policajtov, ktorá
musí byť systematická, plánovaná a organizovaná, čo
v súčasnej dobe nie je. Cieľom tejto prípravy a vzdelávania je zvýšiť úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných
pre výkon služby.
Na druhej strane, čo oceňujete?
– Ako veľmi prospešné
hodnotím zriadenie občianskej poriadkovej služby, ktorú obyvatelia mesta môžu
denne vidieť pri priechodoch
pre chodcov v blízkosti škôl
a na uliciach pri dohľade nad
verejným poriadkom.
Plánujete zaviesť nejaké
zmeny?
– V súčasnosti sa pripravuje vybavenie služobného
vozidla výpočtovou technikou s online prepojením

na informačný systém a lustračnú konzolu, čo by malo
policajtom výrazne pomôcť
a urýchliť prácu v teréne.
Plánujem skvalitniť odbornú prípravu policajtov vo
všetkých relevantných oblastiach činnosti mestskej
polície. Som presvedčený,
že kvalita odbornej prípravy
priamo ovplyvňuje plnenie
úloh a kvalitu policajnej práce. Len policajt, ktorý ovláda príslušné zákony, právne
normy, ako aj všeobecne
záväzné nariadenia mesta,
dokáže pružne a správne
reagovať na rôzne situácie,
s ktorými sa v službe stretáva. Súčasťou odbornej prípravy bude aj fyzická a strelecká príprava a tiež taktika
služobných zákrokov.

nie úloh počas kultúrnych
a športových podujatí v meste potrebná úzka spolupráca
s tunajším obvodným oddelením a okresným riaditeľstvom PZ.

Aký je súčasný stav počtu
príslušníkov mestskej polície? Plánujete ho navyšovať?
– Súčasný počet policajtov
(13+1) je kompromisom,
ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie nepretržitého
režimu služby. Nemyslím,
že v dohľadnej dobe navýšenie počtu policajtov sa stane
aktuálnou témou. Z tohto
dôvodu bude na zabezpeče-

Čím by ste chceli zlepšiť meno mestskej polície
v očiach verejnosti?
– Predovšetkým dôsledným výkonom služby, profesionálnym a aktívnym prístupom k riešeniu podnetov
a oznámení občanov, pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane
života a zdravia obyvateľov,
ochrane majetku a životného
prostredia.
(md)

Aké priestupky evidujete
najčastejšie?
– Objasňujeme priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,
ako sú zákaz státia, zákaz
vjazdu, státie mimo parkovacích miest, na trávnikoch,
státie na vyhradených parkoviskách a pod. Ďalej sú to
priestupky na úseku verejného poriadku a tiež priestupky
proti občianskemu spolunažívaniu, čo predstavujú rôzne susedské spory a schválnosti medzi občanmi.

MESTSKÁ POLÍCIA
BREZNO ZASAHUJE
Príslušníci mestskej polície dohliadajú na verejný
poriadok v uliciach mesta, v školských areáloch,
parkoch, na dopravnom
ihrisku, železničnej stanici aj v okolí nákupných
centier, kontrolujú zákaz
fajčenia a riešia dopravné
priestupky či neoprávnené parkovanie. To ale
zďaleka nie je všetko a my
vás o tom pravidelne informujeme.
V posledný novembrový
piatok pomáhali dezorientovanému pánovi z Banskej
Bystrice, ktorý uviedol,
že ho v blízkosti malej železničnej stanice v Brezne
zachytilo vozidlo, v dôsledku čoho spadol. Lekárske
ošetrenie odmietol a tak
ho hliadka odviezla na vlakovú stanicu, kde nastúpil
na spoj domov. O niekoľko
dní na to zasahovali v obytných priestoroch reštaurácie na námestí, kde zaspal
klient ubytovne Nádej. Policajti ho zobudili a keďže
bol poriadne podgurážený,
odviezli ho do ohrevovne.
Chlapíkovi v podobnom
stave pomáhali aj na Mikuláša v blízkosti štadióna.
Chôdza mu robila značné
problémy, preto ho muži
zákona v rámci bezpečnosti zaviezli domov. Na druhý
deň ráno ich privolali do
paneláku na Krčulovej ulici, kde mal na druhom poschodí spať bezdomovec.
Vysvitlo však, že ide o nájomníka z toho istého bytového domu, ktorému sa
napokon pomocou hliadky
podarilo trafiť domov.
V pondelok 9. decembra
dohovárali rodičom troch
maloletých chlapcov, ktorí
za kostolom na Mazorníkove rozbíjali fľaše. O tri
dni na to pomáhali žene,
ktorá nie vlastnou vinou
uviazla na centrálnom parkovisku v Brezne. Automat
jej aj napriek zaplateniu
nevydal lístok, preto jej
príslušníci mestskej polície
umožnili výjazd pomocou
svojej čipovej karty. V ten
istý deň ešte zasahovali na
Vránskeho ulici neďaleko nového cintorína, kde
vyčíňala štvorica opitých
výrastkov. Hliadka ich odviezla na policajnú stanicu,
kde sa podrobili dychovej
skúške a následne ich odovzdala do rúk rodičov.
(eš)
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HOREHRONSKÉ MÚZEUM – KULTÚRNA
INŠTITÚCIA BANSKOBYSTRICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

MÚZEUM ĽUDOVEJ UMELECKEJ
VÝROBY ÚĽUV A
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
VÁS POZÝVAJÚ NA VÝSTAVU
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23.1.
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MEŠTIANSKY DOM,
NÁM. GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA 13,
BREZNO

Mesto Brezno v spolupráci so Slovenským červeným krížom
prevádzkujú službu

SOCIÁLNY
TAXÍK
Cieľové
skupiny:

n ťažko zdravotne postihnutí
n seniori (nad 62 rokov)
n obyvatelia mesta Brezno s nepriaznivým zdravotným stavom
n rodičia s maloletými deťmi

n zdravotnícke zariadenia v meste Brezno
Územná
n zdravotnícke zariadenia v okrese Brezno a v rámci celej SR
pôsobnosť:
na objednávku 7 dní vopred
n kúpele Sliač, Brusno, Kováčová
n bežná preprava po meste (seniori, ŤZP a rodičia s deťmi)
n preprava v rámci mesta Brezno na objednávku deň vopred

POZOR ZMENA

Sadzobník:
1 - 10 km:
n ŤZP 0,50 €
n seniori 0,50 €
n občan s nepriaznivým zdravotným
stavom 1 €
n rodičia s maloletými deťmi 1 €
11 - 20 km:
n ŤZP 1 €
n seniori 1 €
n občan s nepriaznivým zdravotným
stavom 1,50 €
n rodičia s maloletými deťmi 1,50 €

nad 20 km:
n ŤZP 0,25 €/km
n seniori 0,25 €/km
n občan s nepriaznivým zdravotným
stavom 0,25 €/km
n rodičia s maloletými deťmi
0,25 € /km
Bežná preprava po meste
n ŤZP 1 €
n seniori 1 €
n rodičia s maloletými deťmi 1 €

od 1. 1. 2020

SLUŽBU ZABEZPEČUJE
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Vozidlo č. 1
pondelok - piatok
6.30 h. – 15.00 h.
Tel.: 0903 562 199
Vozidlo č. 2
pondelok-piatok
5.30 h. - 14.00 h.
Tel.: 0911 558 992
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Najkrajšie veci na svete nemožno... (dokončenie v tajničke).
Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
alebo vhoďte do schránky vo vestibule mestského úradu do piatka 27. decembra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Hanku Polievkovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii po Novom roku.
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Rady a tipy na ekoVianoce!
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Prin

1.

6.

Na balenie
darčekov využite aj
darčekové obaly
z predošlých rokov
alebo materiály, ktoré
máte poruke.

2.

Darček sa dá zabaliť
aj do prázdneho obalu
od chipsov – obráťte ho
na opačnú stranu, očistite
a máte pred sebou
strieborný obal
na darček.

3.

PLAS
TY

Miesto kúpy
stromčeka si môžete
naaranžovať čečinu,
prípadne si ozdobiť
stromček zasadený
v kvetináči.

4.

É
JOV Y
PO
NÁ RTÓN
KA

Do ovládačov
a detských hračiek
kupujte
dobíjateľné
batérie.

5.

Zaobstarajte
pre svojich blízkych
nemateriálne darčeky –
zážitky, lístky do kina
či divadla, výlety, let
balónom alebo
rôzne kurzy.

Kupujte ekologické
darčeky, akými sú
napríklad výrobky
vyrobené z dreva
pochádzajúceho z trvalo
udržateľného lesného
hospodárstva.

7.

Vianočný veniec
nemusí byť iba kruh
z umelého ihličia, ovešaný
trblietavými ozdobami.
Použite napríklad staré
látky, korkové uzávery
či drevo.

8.

Ak dostanete novú
elektroniku – mobil,
počítač či tablet – nehádžte
tú starú do komunálneho
odpadu, ale odneste ju
do elektropredajne či
na zberný dvor.

A nezabúdajme,
že triediť odpady
netreba len na Vianoce.
Len vytriedený odpad sa
dá zhodnotiť a recyklovať,
preto sa riaďte
pravidlami triedenia
svojej obce.
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Breznianske biatlonistky sa nominovali
na najvyššie medzinárodné podujatia

mestské noviny

Rytieri vyslali na bránu 73
striel, napriek tomu prehrali

Mladí breznianski biatlonisti absolvovali v rakúskom Obertiliachu nominačné preteky, v ktorých
bojovali o miestenky slovenskej biatlonovej reprezentácie juniorov a kadetov
v nadchádzajúcej sezóne.
Súťaž trvala od 2. do 3. decembra a pozostávala z rýchlostných i stíhacích pretekov.
Bodový súčet umiestnení
biatlonistov v jednotlivých
pretekoch rozhodol, že štyria najlepší juniori a juniorky
sa v zime predstavia na IBU
Junior pohároch, ktorých vrcholom budú MSJaK vo švajčiarskom
Lenzerheide.
Okrem spomínaných MS sú
toho roku tiež vo Švajčiarsku
na programe Olympijské hry
mládeže, konkrétne v Lausanne, kde si miesta pre seba
uchmatli traja najlepší kadeti
s kadetkami.
Z reprezentantov KB
Brezno pod vedením tréne-

FOTO: ARCHíV H. H.

ra Jaroslava Kamenského sa
najviac darilo dvadsaťročnej
juniorke Henriete Horvátovej, ktorá predovšetkým vďaka výbornej streľbe v oboch
pretekoch s jedným prvým
a druhým miestom celkovo
zvíťazila v konkurencii deviatich biatlonistiek. Po zisku dvoch pekných druhých
miest sa z postupu môže tešiť
tiež kadetka Barbara Skačanová. Aj tieto úspechy sa
zrodili vďaka podpore mesta

Brezno a Lesov mesta Brezno.
V poradí ďalšími vynominovanými juniorkami sú
Remeňová Zuzana, Machyniaková Júlia a Remeňová
Mária. Kvarteto juniorov pozostáva z Ottingera Lukáša,
Sklenárika Tomáša, Hubača
Samuela a Cesneka Damiána.
Kadetky dopĺňa Kapustová
Ema s Pacerovou Sárou a kadetov Matovič Bruno, Gregor
Matej a Badáň Matej. (mz)

2. HOKEJOVÁ LIGA
BHK BRATISLAVA - HK
BREZNO 7:6 (1:2, 4:2, 2:2)
Góly BR: LAUBeRT Lukáš
(PiNkA Lukáš, ZNAk Radovan), LAUBeRT Lukáš (ZNAk
Radovan, GUTTMANN Tomáš), PiNkA Lukáš (LAUBeRT Lukáš, LUNTeR Peter), RYBÁR Filip (kOŠTiAL
Martin, VAiS Matej), ŠeBeST
Peter Daniel (RYBÁR Filip, kOŠTiAL Martin), PiNkA
Lukáš (VAiS Matej, LUNTeR
Peter)
V špecifickom prostredí malej haly v Hamuliakove začali

Brezňania zápas dobre. Po
dvoch góloch kapitána Lauberta sa dokonca ujali vedenia. Po ich faule však súper
znížil na rozdiel jedného gólu. Druhá tretina hosťom nevyšla, umne hrajúci domáci
využívali odrazy puku od
mantinelu, ako aj rozmery
svojej plochy. Po zväčša individuálnych chybách rytieri
inkasovali štyri góly. V tretej tretine sa konal obrat
ako z filmu, keď sa hokejisti
Brezna dostali do vedenia
6:5 tri minúty pred koncom.
Bratislavčania však napísali
tomuto príbehu pokračovanie. Po roztržitom riešení
v defenzíve hostia inkasovali
vyrovnávajúci gól a z prílišného ofenzívneho snaženia
zas dostali 20 sekúnd pred
koncom aj ten rozhodujúci.
Na súperovu bránu vyslali
73 striel, ale efektivita streľby
nebola dobrá. Nevyužité vyložené šance ich tak v závere
museli mrzieť.
(hkb)

V Brezne gradoval tanečný víkend
Fáber Dance Team Slovakia, Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno
s podporou primátora mesta Brezno a Banskobystrického samosprávneho
kraja usporiadal 7. a 8. decembra v Športovej hale Brezno súťaže v spoločenských tancoch. Išlo o 7. kolo Slovenského pohára, čo je druhá najvyššia súťaž
v tanečnom športe, a 2. ročník Pohára primátora 2019.
Spolu 357 tanečných párov súťažilo v latinskoamerických a štandardných tancoch. Vynikajúce tanečné
páry zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Čiech
predviedli svoje športové výkony v latinskoamerických
tancoch – samba, čača, rumba, pasodoble, jive a v štandardných tancoch – waltz,
tango, viedenský valčík,
slowfox a quickstep.
Víťazmi 7. kola Slovenského pohára v štandardných
tancoch sa stali Mateo Cicchitti a Simona Brecíková
(TK Dukla Trenčín) 12. pár
svetového rebríčka v STT
tancoch, a v latinskoamerických tancoch Jaroslav Oboňa a Olessya Antochshuk
(Interklub Bratislava)
Súťaž mala vynikajúcu
úroveň, o čom svedčí účasť
skvelého publika, ktoré dotváralo neopakovateľnú atmosféru počas finálového
galavečera.
(ľg)
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