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MESTO CHCE V PRIEBEHU ROKA ZMENIŤ BREZNIANSKY
TANKODROM NA NOVÉ CENTRÁLNE PARKOVISKO
Výstavba záchytného parkoviska v centrálnej zóne Brezna je jednou z tohtoročných investičných priorít mesta. Prvé kroky robí už teraz, technické
služby v predstihu začali s veľkým upratovaním na mieste, kde má nová stavba vyrásť.
Podľa slov primátora Tomáša Abela je cieľom samosprávy skvalitniť parkovanie
v centre Brezna, ako aj zlepšiť
plynulosť a bezpečnosť cestnej
premávky. Projekt totiž počíta
aj s rekonštrukciou existujúcej miestnej komunikácie na
Hradbách.
Veľké upratovanie rozšíri
kapacitu parkovania
Keďže mesto má so svojím pozemkom známym ako
brezniansky tankodrom jasný
zámer, už v prvých dňoch nového roka sa pustilo do úpravy
jeho areálu. Tá spočíva najmä
v demontovaní prebytočných
objektov a odvoze materiálu,
ktorý sa tu nahromadil v priebehu niekoľkých rokov. „Tieto
pozostatky by nám pri prá-

cach zavadzali, preto sme sa
ich rozhodli ešte teraz v predstihu odstrániť. Jedná sa o plechové oplotenie, prístrešky
či múry – všetko sú to čierne
stavby,“ uviedol Ján Lukáč,
riaditeľ Technických služieb
Brezno.

Podľa jeho slov sa tu nachádza rôznorodý odpad, od
starého nábytku cez stavebnú
suť, oleje až po komunálny
odpad, ktorým naplnili dovedna 11 veľkoobjemových
kontajnerov. „Ostatný materiál budeme recyklovať – dielce
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oplotenia použijeme na opravu plota na plavárni, oceľovú
konštrukciu použijeme na
výrobu nájazdov na mostovú
váhu. Nepoužiteľné kusy pôjdu do zberných surovín. Kým
sa nezačne s prácami na „veľkej rekonštrukcii“, môžu novovzniknutý priestor používať
občania, keďže sa tým rozšíri
kapacita parkovacích miest.“
Výstavba už v druhej
polovici roka
Aby parkovanie na Ulici Hradby v centrálnej časti
Brezna konečne spĺňalo istý
štandard, mesto je odhodlané investovať do stavebných
úprav tankodromu a jeho
prístupovej cesty. „Vnímame
dlhodobý problém s parkovaním jednak zo strany občanov,

ale aj zo strany návštevníkov,
ktorí chcú spoznať naše krásne mesto. Roky sa táto otázka
neriešila, no na základe podnetov obyvateľov aj turistov
chceme vytvoriť veľké centrálne parkovisko, ktoré by poskytovalo dostatočné parkovacie
kapacity v blízkosti námestia,“
vysvetľuje primátor Brezna
Tomáš Abel.
Podľa Zuzany Ďurišovej,
vedúcej investičného odboru
mestského úradu, projekt rieši rekonštrukciu existujúcej
miestnej komunikácie, ako
aj výstavbu novej parkovacej
plochy vrátane návrhu odvádzania zrážkových vôd zo
spevnených plôch a komunikácií. „Vytypovaná lokalita sa
nachádza v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov hluku a vý-

Najbližšie číslo Brezňana vyjde o dva týždne
26. JANUÁRA 2017

stavba nebude mať negatívny
vplyv na životné prostredie
svojho okolia.“
Prístupová cesta k parkovisku sa takisto dočká rozšírenia.
„Upravená komunikácia je
navrhnutá ako obojsmerná
miestna komunikácia s jednostranným chodníkom. V
mieste napojenia na Ulicu
Československej armády je
navrhnutý prídavný pruh pre
odbočenie vozidiel vpravo,“
dodala Ďurišová. Tým by sa
malo zabrániť kolíznym situáciám, ktoré vodiči v tomto
úseku zažívajú denno-denne.
Ak pôjde všetko podľa plánu,
s výstavbou parkoviska by sa
mohlo začať už v druhej polovici tohto roka, čím by v centre
mesta pribudlo viac ako 80
parkovacích miest.
(eš)
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Mesto ocení osobnosti
za záslužnú činnosť
Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Brezne
ocenia osobnosti a kolektívy
za záslužnú činnosť v roku
2016.
Piatok 27. januára bude pre
Brezno výnimočný. Obyvatelia si pri pomníku padlých
hrdinov pripomenú oslobodenie mesta ukážkami historických bojov a po pietnom
akte už mesto tradične ocení
osobnosti a kolektívy za činy,
ktoré vykonali v prospech občanov mesta, za šírenie dobré-

ho mena doma aj v zahraničí.
Poslanci schválili udeliť Cenu
primátora mesta Ľubici Bacušanovej Vičanovej, Lukášovi
Kučerákovi, Jozefovi Medveďovi, Cenu mesta Brezna
Ingrid Poliakovej, Dychovej
hudbe Mostárenka a Štefanovi Libičovi. Titul Čestný
občan mesta Brezna získa Ľuboslav Majera a in memoriam
Jozef Medveď. Slávnostné
mestské zastupiteľstvo s príjemným kultúrnym programom sa uskutoční o 16.00 v
hoteli Ďumbier.
(md)

V spolupráci s dobrovoľnými hasičmi mesto prinavrátilo na najväčšie sídlisko v Brezne verejné klzisko.
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Vysoká návštevnosť a ochota
miestnych dobrovoľníkov priložiť ruku k dielu svedčí o tom,
že rozhodnutie magistrátu prinavrátiť klzisko na najväčšie
sídlisko v meste bolo správne.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

Daň z nehnuteľností je
miestnou daňou, ktorú
vyrubuje jej správca t. j.
obec, na ktorej území sa
nehnuteľnosť nachádza.
Vlastníci starší ako 65
rokov, ktorí v minulých
rokoch požiadali mesto
o úľavu na tejto dani, tak
nemusia robiť znova. Ich
žiadosť je platná aj naďalej.
Zákon rozlišuje tri druhy
dane z nehnuteľností - daň
z pozemkov, daň zo stavieb
a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom
dome.
Termín do 31. januára
Do konca januára mestá
a obce preberajú daňové priznania od všetkých
vlastníkov, ktorí nadobudli
nehnuteľnosť alebo ktorým
zaniklo vlastnícke právo k
nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. „Vlastníci
nehnuteľností, ktorí v roku
2016 robili zmeny a nadobudli nehnuteľnosť, sú povinní do 31.1.2017 urobiť
daňové priznanie na vznik
dane z nehnuteľností a tí,
ktorí nehnuteľnosť predali
alebo darovali, zase urobiť daňové priznanie na
zánik daňovej povinnosti
do 31.1.2017,“ uviedol vedúci odboru ekonomiky
a financovania Mestského
úradu v Brezne Vladimír
Grlický. V nasledujúcich
zdaňovacích obdobiach už
daňovník nepodáva daňové

priznanie, ale od správcu
dane dostane rozhodnutie
o vyrubenej dani.
Kto má právo na zľavu
O 30-percentnú úľavu
na dani z nehnuteľností v
Brezne môže požiadať vlastník nehnuteľnosti starší
ako 65 rokov, ale aj držiteľ
preukazu osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím a
osoby v hmotnej núdzi. Úľava sa vzťahuje len na rodinné domy alebo byty slúžiace
na trvalé bývanie. Ak si ju
však chcete uplatniť, treba
to stihnúť do konca januára.
V klientskom centre mestského úradu si stačí vyzdvihnúť príslušné tlačivá, prípadne si ich stiahnuť v elektronickej podobe z webstránky
mesta v sekcii Mestský úrad
– Formuláre na stiahnutie –
Dane a poplatky.
„Vlastník nehnuteľnosti,
ktorý je držiteľom preukazu
osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím k vypísanej
žiadosti o úľavu doloží fotokópiu platného preukazu spoločne s originálom,
osoba v hmotnej núdzi zase
potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi.“ Podľa
slov vedúceho odboru ekonomiky a financovania, tí
vlastníci nehnuteľností, ktorí sú starší ako 65 rokov a v
minulých rokoch požiadali
o úľavu, nemusia o ňu žiadať
znova. Ich žiadosť je totiž
platná aj v tomto zdaňovacom období, teda aj v roku
2017.
(eš)
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Multifunkčné ihrisko v zime
slúži ako verejné klzisko
Vďaka poriadnej zime
a Dobrovoľnému hasičskému
zboru Brezno – mesto sa aj
na Mazorníkove preháňajú
korčuliari na novej ľadovej
ploche.

Brezňania nad 65 rokov, ktorí
si vlani uplatnili zľavu na dani,
o ňu nemusia žiadať znova

Záujem o korčuľovanie je veľký.

Ďalšia možnosť
športového vyžitia
Keďže tohtoročná zima sa
nenechala zahanbiť, mesto využilo nízke vonkajšie teploty
v prospech svojich občanov
a ponúklo im ďalšiu možnosť

priestor na pohyb aj pre tých,
ktorí si z rôznych dôvodov nenájdu cestu do Arény. Na svoje
si určite prídu aj tí najmenší. Aj
preto sme neváhali ani minútu
a súhlasili s pomocou pri tvorbe ľadovej plochy.“ Ukážková
spolupráca mestských hasičov spočívala najmä v dovoze
a postupnom vylievaní vody
do priestoru multifunkčného
ihriska a to všetko pomocou
cisterny s 8200-litrovou nádržou. Prevádzka klziska bola
prvýkrát spustená deň pred
Korčuľovanie patrí k zime
Podľa slov predsedu Dob- Vianocami.
rovoľného hasičského zboru
Brezno - mesto Vladimíra Vstup zadarmo,
Hašana, k zime neodmysliteľ- ale bez hokejok
Firma, ktorá dodávala konne patrí ľadová plocha a korčuľovanie. „Takto sa vytvoril štrukciu multifunkčného ihrisšportového vyžitia. Na nedávno otvorenom multifunkčnom
ihrisku sa od polovice decembra začalo naplno pracovať na
výrobe novej ľadovej plochy
pod holým nebom. S iniciatívou prišiel primátor mesta
Tomáš Abel, ktorý o spoluprácu požiadal miestnych dobrovoľných hasičov. Tým sa nápad
vytvoriť nové klzisko pre občanov zapáčil natoľko, že sa doň
pustili takmer okamžite.

ka, potvrdila, že tento priestor
je možné zaľadniť, ale primárne nie je určený na hokej. Od
tohto faktu sa odvíja aj prevádzkový poriadok na mazorníckom klzisku. „Upozorňujeme všetkých návštevníkov, že
zaľadnená plocha slúži len na
korčuľovanie, čiže je tam zákaz
vstupu s hokejkou a pukom,“
uviedol vedúci odboru kultúry
a športu Miroslav Baran.
Okrem toho vstup na ľadovú
plochu je na vlastnú zodpovednosť, takže deti do osem rokov
môžu prísť len v sprievode dospelej osoby. Otvorené je denne
od 8.00 do 20.00 a čo je dôležité, korčuľuje sa zadarmo!
(eš)

Spomienkové oslavy oslobodenia Brezna oživí
ukážka historických bojov v mestskom parku
Mesto v spolupráci s klubmi vojenskej histórie kľúčové momenty oslobodenia
Brezna priblíži občanom
živou ukážkou historických
bojov. Súčasťou osláv bude
pietny akt pri pomníku padlým a slávnostné mestské zastupiteľstvo v hoteli Ďumbier.
Fiktívny boj by mal byť mementom, aby sa najstrašnejší vojnový konflikt už nikdy
nezopakoval. V ukážke sa na
obidvoch stranách predstaví 24
vojakov.
Boje sa odohrajú
v mestskom parku za budovou múzea
Spomienkové oslavy pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Brezna sa uskutočnia
v piatok 27. januára so začiatkom o 14.30. Po pietnom akte
pri pomníku padlým účastníci
ako aj verejnosť môžu v mestskom parku za bývalou radnicou, budovou Horehronského
múzea sledovať asi polhodinovú ukážku bojov oslobodenia
Brezna z roku 1945. Ako povedal predseda KVH Anthropoid Mýto pod Ďumbierom
Michal Budaj, v meste v tom
čase operovali vojaci 4. rumunskej armády 9. rumunskej pešej
divízie pod velením generála
Iona Stanculescu, ktorí postupovali v smere Červená Skala,

Vlaňajšia ukážka bojov.

vietsky protitankový kanón do
bojovej pozície. Na ukážke sa
tiež zúčastnia členovia historického partizánskeho oddielu
partizánskej brigády Chruščov
pod vedením Ľuboša Nepšinského, rodáka z Pohronskej
Polhory. Členovia tohto oddielu odprezentujú bojovú činnosť
partizánskej brigády, ktorá pôDelostrelci privezú
sobila v horách Slovenského
sovietsky protitankový
rudohoria počas vojnového
kanón
Sovietskych vojakov 54. obdobia,“ informoval Michal
pevnostnej brigády 4. ukrajin- Budaj.
ského frontu budú prezentovať
členovia KVH Kolíňany a KVH Vlaňajšia ukážka sa stretla
ČSĽA Anthropoid. „Návštev- s pozitívnym ohlasom
Nemeckú armádu odpreníci uvidia aj rumunských
delostrelcov, ktorí s pomocou zentuje klub vojenskej histórie
konského záprahu privezú so- Feldgrau z Bratislavy, ktorý sa
Bujakovo, Brezno a druhý smer
Tisovec, Pohronská Polhora,
Brezno. Vojenskou históriou
rumunskej kráľovskej armády,
ktorá oslobodzovala Slovensko, sa zaoberá KVH Ostrô Ružomberok a práve ten zavíta aj
do Brezna.
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podľa slov Michala Budaja ako
jediný na Slovensku špecializuje na stvárnenie pechoty nemeckej brannej moci v období
2. svetovej vojny, s dôrazom na
jednotky pôsobiace v danom
období na území Slovenska.
Pôsobí ako kompletné pešie
granátnické družstvo pešej
divízie ľudových granátnikov.
„Vlaňajšia ukážka bojov sa
stretla s pozitívnym ohlasom
širokej verejnosti a verím, že
tak tomu bude aj tento rok. Poďakovanie patrí Milanovi Luptákovi a Františkovi Gajdošovi
z Partizánskeho, ktorí v nemalej miere prispeli na zabezpečenie akcie,“ dodal na záver
Michal Budaj.
(md)
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Rok 2016 bol pre Brezno úspešný

Minulý rok bol v Brezne
plný udalostí, aktivít či realizovania rôznych investičných
akcií. Prinášame vám sumár
niektorých z nich, ktoré pozitívne ovplyvnili život v meste.
Začiatok roka bol
venovaný osobnostiam,
ako aj školám
Kľúčové momenty oslobodenia Brezna vedenie mesta na
začiatku roka priblížilo občanom živou ukážkou historických bojov v mestskom parku.
Po pietnom akte pri pomníku
padlým primátor Tomáš Abel
na slávnostnom mestskom zastupiteľstve odovzdal ocenenie
osobnostiam za tvorivé výsledky, ktoré dosiahli v prospech
občanov mesta. Tak tomu bude
aj tohto roku, na čo sa môžete
tešiť už v piatok 27. januára.
Poďakovania sa v marci dostalo aj pedagogickým zamestnancom mesta za ich poslanie,
trpezlivosť, obetavosť, ako aj
ich kolegom nepedagógom. Radosť vlani prežívala hlavne Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, ktorej žiaci
a učitelia sa po rekonštrukcii fasády strechy a výmene okien na
budove dočkali opravy ďalšej
vetvy problémovej kanalizácie.
Nové osvetlenie, stojiská,
odstavné plochy, opravené
cesty a chodníky
V polovici marca mesto začalo s projektom rekonštrukcie verejného osvetlenia. Za
nasledujúce tri mesiace vymenilo 1066 svetelných bodov na
všetkých hlavných mestských
ťahoch. Pozitívnou novinkou
je aj niekoľko bezbariérových
prístupov ku chodníku, ktoré
uľahčujú prechádzanie všetkým občanom.
V rámci rozvoja dopravnej
infraštruktúry mesto rozšírilo parkovacie kapacity, keď
v Brezne vzniklo 91 spevnených
miest. Znečisťovaniu okolia
z odpadkových košov zabránilo budovaním uzamykateľných
kontajnerových stojísk, ktorých
v Brezne vlani vyrástlo sedem.
V uliciach pribudli rôzne prvky
drobnej architektúry, štýlové
jednotné smetné koše a trhové
stánky s erbom Brezna či lavičky s rovnakým motívom.
S cieľom skvalitniť služby pre
svojich občanov mesto opäť
investovalo do modernizácie
techniky na údržbu verejných
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Vlani otvorili vynovenú synagógu.

priestranstiev. Počas roka sa
technické služby venovali opravám vybraných chodníkov
a ciest s využitím novej techniky.
Sprevádzkovali lavicu či
zrekonštruovanú plaváreň
V druhej polovici roka nadišla dlho očakávaná chvíľa
nielen pre mnohých občanov
mesta. Spojovacia lavica ponad
koľajisko železničnej stanice
v Brezne bola takmer po ročnej
uzávierke opäť sprístupnená.
Znovu otvorenia sa dočkali aj milovníci plávania, keď
po štyroch mesiacoch rekonštrukčných prác mesto prevádzku opätovne spustilo práve
na MDD.
V plnom prúde je aj výstavba prvej etapy obchvatu mesta,
pričom podľa vyjadrenia Slovenskej správy ciest by mala
uzrieť svetlo sveta už v máji.
Bránu opäť otvorila
vynovená synagóga
Rok 2016 patril tiež slávnostnému otvoreniu vynovenej
synagógy, keď práve pri jej rekonštrukcii prišla samospráva
s myšlienkou uzavrieť Memorandum o spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici.
Osvedčila sa a umelecké výkony pedagógov ako aj študentov
Brezňania už mali možnosť vidieť na niekoľkých podujatiach
mesta.
Pozornosť si zaslúži aj nový
Klub M. R. Štefánika v Brezne,
ktorého založenie schválilo

Milovníci plávania sa dočkali znovuotvorenia plavárne.
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Predsedníctvo Spoločnosti M. osobností 19. storočia Karola
R. Štefánika za účasti primátora Kuzmányho. Podujatie pri príležitosti jeho 210. výročia naTomáša Abela.
rodenia a 150. výročia úmrtia
začalo slávnostnými službami
Zrodil sa futbalový klub
Božími s priamym televíza z ihriska sa stalo klzisko
Mesto podporuje športo- nym prenosom a pokračovalo
vé aktivity svojich obyvateľov. programom v mestskom dome
Svetlo sveta uzrel workoutový kultúry.
V Brezne sa už po štvrtýkrát
park ako aj multifunkčné ihrisko na Mazorníkove. Keďže stretli tiež sochári, rezbári a výna konci roka udreli poriadne tvarníci z rôznych kútov Slomrazy, mesto využilo nízke venska na Lavičkovom sympóteploty v prospech svojich ob- ziu, ktorí opäť vyrobili atypické
čanov a ponúklo im zadarmo drevené lavičky.
ďalšiu možnosť športového vyžitia. Na multifunkčnom ihris- Vlani sa námestie zaplnilo
ku v spolupráci s dobrovoľnými niekoľkokrát
Mesto nielenže zorganizohasičmi vytvorilo ľadovú plochu pod holým nebom, ktorú valo tradičné Dni mesta, ale
denne využíva takmer stovka aj oživilo tradíciu hugánskych
trhov či Kultúrne leto zavŕšilo
ľudí.
Vlani sa tiež splnilo predsa- premiérovými stredovekými
vzatie bývalého breznianske- Bomburovými slávnosťami.
Po Ondrejskom jarmoku si
ho hráča a primátora Tomáša
Abela oživiť futbalovú históriu Brezňania spoločne na námesBrezna a pretaviť ju do prí- tí pripomínali štyri adventné
tomnosti. Presne po desiatich nedele. Pravú predsviatočnú
rokoch uvideli futbaloví fanú- atmosféru priniesli do Brezna
šikovia v Brezne svoje mužstvo vianočné trhy, pričom milým
prekvapením bol po prvýopäť v akcii.
krát živý betlehem a drevená
zvonička. V Brezne si vlani
Rok oživilo aj niekoľko
najmenší užili aj Mikuláša.
významných podujatí
Po prvýkrát v histórii Brezna Po prvýkrát zavítal na Mazorsa uskutočnil benefičný kon- níkovo, na námestí rozsvietil
cert, ktorý organizovalo mesto. vianočný stromček osadený
Ponúklo tak pomocnú ruku ro- pri zvonici a z jeho príchodu
dinám, ktoré sa ocitli v neľahkej sa tešili aj deti v Aréne. Brezživotnej situácii, v čom plánuje ňania Silvester oslávili spopokračovať aj tento rok. Spo- ločne na námestí so skupinou
ločne s celým Slovenskom žilo Elán Revival a príchod nového
aj spomienkovými oslavami roka odštartovali veľkolepým
(md)
na jednu z najvýznamnejších ohňostrojom.

Takmer po ročnej uzávierke bola sprístupnená lavica ponad železničnú
trať.
FOTO: MSÚ

Novoročný príhovor primátora

Vážení občania, milí priatelia,
najkrajším vianočným obdobím
sme uzavreli kapitolu starého roka
a pohľad do kalendárov nám napovedá, že pred nami už stojí ďalšia,
s ktorou sú spojené aj nové očakávania či predsavzatia.
Verím, že ste v pohode sviatočných dní s vašimi najbližšími načerpali dostatok síl a energie na ďalšie
výzvy, ktoré vás čakajú v pracovnom
i osobnom živote. Dúfam, že aj v neľahkých situáciách nasledujúcich mesiacov dokážete myslieť pozitívne, že k sebe navzájom budeme vľúdnejší a tých, ktorí nám spríjemnia chvíle
nadchádzajúceho roka, dokážeme bežne odmeniť úsmevom
či pekným slovom. Lebo radosť veľakrát spočíva v maličkostiach. V medziľudských vzťahoch nech prevládajú slušnosť
a porozumenie, ktoré by sme mali vedieť venovať aj tým,
s ktorých názormi alebo činmi nesúhlasíme. V neposlednom
rade mi dovoľte popriať vám splnenie vašich prianí, aby vám
po celý čas nechýbalo potrebné šťastie a všetko ste zvládli pri
pevnom zdraví, ktoré je zo všetkého najcennejšie.
Naše mesto vstúpi do nového roka odhodlane, no bez špeciálnych predsavzatí. Budeme sa naďalej zodpovedne venovať
začatej práci a snažiť sa denne pomôcť čo najväčšiemu počtu
občanov. Budeme pokračovať v početných investičných plánoch a projektových zámeroch, od tých najvýznamnejších,
až po tie takmer „neviditeľné“. Milí Brezňania, prajem si, aby
bol rok 2017 úspešný pre mesto i jeho obyvateľov. Každý môže priložiť ruku k dielu a čím viac z nás tak naozaj urobí, tým
bude miesto, kde spoločne žijeme, krajším a lepším.
S úctou
Tomáš Abel, primátor mesta

Mesto Brezno má
proinvestičný rozpočet
Medzi najdôležitejšie body ostatného zasadnutia
mestského zastupiteľstva nepochybne patrilo schválenie
rozpočtu mesta na rok 2017.
Vďaka jeho výslednej podobe Brezno aj v novom roku
čakajú v mnohých sférach zaujímavé investičné zámery.

Medzi prioritami aj
domov pre seniorov
V priebehu roka sme vás
viackrát informovali o tom,
že miestna samospráva je
v dobrej finančnej kondícii.
Tento fakt sa premietol aj do
návrhu rozpočtu, v ktorom
nechýbajú nové investície vo
všetkých častiach nášho mesta. Pokračovať sa bude napríklad v dobudovávaní mestskej
infraštruktúry. Pribudnúť by
tak malo cca 150 parkovacích
miest, ďalšie stojiská na smetné koše, lavičky a tiež sedem
nových zastávok MHD. Na
zrekonštruované chodníky
i cesty sa môžu Brezňania tešiť minimálne v rozsahu ako
to bolo v roku 2016, pričom
sa počíta aj s chodníkovým
prepojením starého a nového
Mazorníkova. Medzi priority
v sociálnej oblasti môžeme
určite zaradiť projekt domova
pre seniorov a denného stacionáru. Po dokončení bude
mať toto zariadenie kapacitu
pre približne 40 imobilných
ľudí a ďalších klientov bez
problémov s pohybom. Vedenie mesta kladie naďalej veľký
dôraz tiež na bezpečnosť. Dôkazom toho je plánované rozšírenie kamerového systému
na celé územie mesta. Vedúci
Ekonomického odboru Vladimír Grlický ako predkladateľ rozpočtu uviedol, že v zásobníku projektov sú aj ďalšie
zámery: „Niektoré investičné
akcie budú realizované na základe rozpočtových opatrení

v priebehu roka. Hneď ako po
schválení záverečného účtu
budeme vedieť vyčísliť objem
ušetrených finančných prostriedkov. Očakávame však, že
opäť pôjde o značnú sumu.“
Tankodrom na Hradbách
sa stane minulosťou
Už tradične sa na výraznú
podporu môžu tešiť priaznivci
kultúry a športu. Okrem navýšenia dotácií pre miestne
kluby a združenia sa to prejaví rekonštrukciou interiéru
mestskej kinosály, obstaraním
novej rolby a tiež vybudovaním viacerých športovísk ako
sú telocvičňa pri plavárni na
Mazorníkove alebo nová tartanová atletická dráha. Nielen športovci určite ocenia,
že aj Brezno bude mať konečne centrálne parkovisko,
ktoré nebude postrachom
motoristov. Mestskí poslanci naň vyčlenili 200 000 eur
a dobre známy tankodrom na
Hradbách by sa tak mal stať
minulosťou. Svoj pohľad na
tohtoročný rozpočet poslancom predstavil aj primátor
Tomáš Abel: „Znovu sme sa
snažili pripraviť rozpočtový
plán, ktorý výrazným spôsobom zlepší život obyvateľom
Brezna a zároveň bude pokračovaním finančného ozdravovania nášho mesta. Za veľmi
podstatný považujem fakt,
že smelé investičné ambície
chceme zrealizovať bez zaťažovania samosprávy novými
úvermi.“ Primátor v závere
poďakoval poslancom za spoluprácu pri tvorbe návrhu rozpočtu i jeho následné schválenie hlasovaním. Súčasne prezentoval záujem hľadať zhodu
pri realizácii investičných zámerov v prospech občanov aj
v druhom polčase aktuálneho
volebného obdobia.
(sp)
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V Brezne pribudnú pamätné
tabule dvom osobnostiam
Na historických meštianskych domoch v Brezne pribudnú dve pamätné tabule
osobnostiam Jánovi Čipkayovi a Emilovi Kusému,
ktorí sa zaslúžili o rozvoj
mesta. Ich slávnostné osadenie plánuje mesto začiatkom
nového roka.

Stromčeky vyložte vedľa zberných nádob.

FOTO: JÁN KROŠLÁK

Pri vyhadzovaní stromčekov
z nich odstráňte ozdoby

Vianočné sviatky sú za
nami a nastal čas lúčenia so
stromčekmi, ktoré krášlili
naše príbytky. Pri vyhadzovaní ich riadne zbavte ozdôb.
Technické služby budú
stromčeky odvážať priebežne. Ako povedal riaditeľ Ján
Lukáč, obyvatelia ich môžu
vykladať ku stojisku na zberné
nádoby. „Nie do vnútra, ale
vedľa, aby sa tam dalo pohybovať. Kde nie sú stojiská, tak
len vedľa zberných nádob.“

Z hľadiska bezpečnosti je najvhodnejšie stromček nevyhadzovať z okna činžiakov, aby
nedošlo k úrazu chodcov, ale
ho zbaliť a ku kontajnerom
odniesť.
Stromčeky skončia na kompostárni. „Chcel by som všetkých občanov poprosiť, aby
nevyhadzovali stromčeky aj
s ozdobami. Je to biologicky
rozložiteľný odpad, a preto nemôžu byť na ňom rôzne plasty,
elektronika a podobne,“ dodal
Ján Lukáč.
(md)

Nezisková organizácia Brezno pre občanov, n. o., ktorej
hlavnou činnosťou je poskytovanie verejne prospešných
služieb, získala dotáciu na realizáciu projektu Stopy historických osobností v Brezne.
Ďalšia novinka v meste
Cieľom projektu je zachovanie a rozvoj kultúrneho
dedičstva, propagácia mesta
a regiónu, podpora rozvoja cestovného ruchu, rozvoj
a ochrana kultúrnych hodnôt,
vzdelávanie verejnosti. V neposlednom rade bolo úmyslom projektu začať koncepčne
riešiť umiestňovanie pamätných tabúľ osobnostiam, ktoré
v Brezne žili alebo tvorili a ktoré svojou prácou či tvorbou
prispeli k rozvoju mesta, a to
na historické meštianske domy
v centre, na Námestí gen. M. R.
Štefánika v Brezne.
Nezisková organizácia zriadená mestom Brezno dala vyrobiť dve pamätné tabule dvom
osobnostiam, ktoré sa vo veľkej
miere zaslúžili o rozvoj mesta:
Ján Čipkay – mecén a podporovateľ Matice slovenskej

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

a slovenských národných podujatí.
Emil Kusý – poslanec a starosta Brezna, ktorý pôsobil
v mestskej samospráve niekoľko volebných období, angažoval sa vo viacerých spolkoch
a združeniach.
Pamätné tabule budú
zhotovené aj v Braillovom
písme
Výber osobností bol realizovaný v spolupráci s pracovníčkami Horehronského múzea
Brezno. Inovatívne na pamät-

ných tabuliach je, že sú nielen v slovenskom jazyku, ale
aj v angličtine a v Braillovom
písme, aby sa Brezno priblížilo
hendikepovaným obyvateľom
a návštevníkom, umožnilo
búrať bariéry a aby aj ostatní
obyvatelia vnímali prítomnosť
a integráciu znevýhodnených.
Pamätné tabule sú zhotovené
z bronzu a pred výrobou ich
odsúhlasil Krajský pamiatkový
úrad.
Realizácia projektu bola
možná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samo-

správneho kraja, ale aj vďaka
podpore a spolupráci s Úniou
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ktorá zabezpečovala preklad, vďaka Horehronskému múzeu Brezno, Krajskému pamiatkovému úradu
a vďaka obyvateľom Brezna,
ktorí participovali na ich výrobe. Vzhľadom na to, že tabule
boli vyrobené v období adventu, ich slávnostné osadenie sa
plánuje na január 2017.
Milada Medveďová,
riaditeľka neziskovej
organizácie

ZDROJ: KRAJINA ZÁCHRANCOV

Čo majú v pláne breznianski športovci v roku 2017
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Milan Belko,
Futbalový klub Brezno:
- Dlhodobý cieľ - strategický partner / sponzor
pre dlhoročnú spoluprácu,
konsolidácia rozpočtov
pre ďalšie roky, obnova
mužstiev žiakov. Strednodobý cieľ - postup
mužstiev do krajských súťaží, premyslená filozofia, ako zotrvať a nevypadnúť, zapájanie talentovanej mládeže do kádra mužov. Krátkodobý cieľ - vhodné doplnenie kádrov oboch mužstiev, inšpiratívna príprava pred jarnou časťou.

Ľubica Bacušanová
Vičanová
Športový klub Flipper
Brezno:
- Aj v tomto roku chceme aktívne pracovať s
deťmi Brezna, z veľkej plaveckej základne chceme
vytvoriť aktívny výkonnostný tím, z ktorého sa
čo najviac plavcov prebojuje do bodovacej súťaže Slovenského pohára. Pracujeme na tom,
aby sme do Brezna dotiahli celoslovenskú žiacku plaveckú špičku tým, že by sme zorganizovali nominačné preteky a obnovili Veľkú cenu
Horehronia, ktorá bola pýchou Brezna. Očakávame, že k medailistke Veronike Slivkovej z
majstrovských súťaží sa pridajú aj ďalšie pretekárky, ktoré vybojujú pre Brezno zlaté medaily.
Podporíme všetky deti telesne postihnuté, ktoré aktívne plávajú v našom klube. Založili sme
školu plávania pre odborné vedenie školských
plaveckých kurzov. Sme pripravení oživiť veElena Kollárová,
rejné aktivity na breznianskej plavárni tým, že
Klub slovenských
zorganizujeme plaveckú štafetu pre verejnosť
turistov TOMO Brezno:
- Tak, ako každý rok, 1000 x 100 m, ktorá je tréningovou prípravou
chceme usporiadať turis- na plavecký maratón Plavecká 24-hodinovka.
tickú vychádzku každú
sobotu v roku (plánujeJán Medveď,
E Z NO
BR
me Slovenský raj, Vysoké
Športovo strelecký
Tatry, Trzy Korony,...). Okrem toho plánujeme
klub Brezno:
tradičné podujatia: v januári pri príležitosti
- Na základe poverenia
7oslobodenia mesta prechod do jaskyne Bystrá,
SSZ
Bratislava organizu7
8 .4 .2 01
v máji 47. ročník výstupu na Ďumbier, v júni 37.
jeme niekoľko pretekov
ročník Cesty rozprávkovým lesom.
v streľbe zo vzduchových
zbraní (MK BB + 1. Slv, MK BB mládeže, MK
B

Daniel Struhár,
Florbalový klub Brezno:
- V roku 2017 plánujeme
zvýšiť počet mládežníckych kategórií, kde základ
by mali tvoriť hráči z projektu Horehronská florbalová liga. Tento projekt
chceme rozbehnúť už v januári. V mužskej kategórii sa udržať v 1. lige a dúfať, že ju budeme
môcť priniesť do Brezna už budúcu sezónu do
mestskej haly. V mládežníckych kategóriách
obsadiť postupové miesta do vyraďovacích fáz.
A na konci roku opäť zorganizovať charitatívny
Florbalový turnaj.

Miroslav Kováčik,
CK Route 66 Brezno:
Počas Dní mesta
Brezna chceme zorganizovať cyklojazdu pre
verejnosť, 17.7.2017 Maratón Route 66 Brezno a
okolie (150 km) a v tento
deň aj detské cyklopreteky v parku za kostolom. Ďalej chceme usporiadať cyklozájazd na
Majstrovstvá Česka a Slovenska v cestnej cyklistike v Žiari nad Hronom, kde sa zúčastnia aj
naši jazdci. Posledný október uzavrieme sezónu na ceste I/66 k prameňu Hrona. Okrem toho plánujeme cyklosústredenie v Chorvátsku,
24-hodín na bicykli v okolí Brezna, 24-hodinovú štafetu aj sólo preteky v Orechovej Potôni, Nonstop jazdu po ceste I/66 od Šiah až
po poľskú hranicu, Majstrovstvá Európy či
Maratón vo Svite.
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Začal sa nový rok a práve tento okamih býva pre väčšinu z nás príležitosťou na vyslovenie novoročných predsavzatí. Zaujímalo
nás, aké ciele a plány si stanovili breznianske
športové kluby na rok 2017.

BB žiakov ZŠ a OGY, Národná liga mládeže).
Vrcholom je usporiadanie Majstrovstiev SR
v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže, ktoré sa uskutočnia 7. - 8.4.2017 v Aréne Brezno.
Zvládnuť organizačne takéto preteky je veľmi
namáhavé. Dúfam, že všetko zvládneme tak,
aby boli spokojní pretekári, tréneri, ale aj funkcionári SSZ. Zo športového hľadiska je dôležité
vybojovať si postup na M-SR vo vzduchových
zbraniach, ale aj v guľových zbraniach a zabojovať o niektorú z medailí, nielen u dospelých, ale
hlavne u mládeže. Na to potrebujeme veľa času,
energie a ešte financií.
Milutín Černák,
Atletický klub Mostáreň
MŠK Brezno:
- Vybudovanie atletickej tartanovej dráhy. Do
súťaží družstiev prihlasujeme spolu 8 družstiev
(prípravka CH+D, mladšie žiactvo CH+D, staršie žiactvo CH+D, dorast CH+D). V kategórii
starších žiačok chceme postúpiť na majstrovstvá SR. Dve naše pretekárky sa budeme snažiť
pripraviť tak, aby mohli nastúpiť v reprezentačnom drese v medzištátnom stretnutí v kategórii
žiačok. Zorganizujeme všetky postupové súťaže
po linke školskej atletiky s výsledkami aspoň
ako v roku 2016.
(V budúcom čísle prinesieme vyjadrenia ďalších športových klubov, ale aj kultúrnych telies
z Brezna)
(eš)
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Ján Mačkin: Spokojnosť pacientov, dostatok
kvalifikovaného personálu a techniky sú prioritami
Napriek tomu, že breznianska nemocnica zápasí s mnohými
problémami, v novom roku chce začať realizovať nové zámery.
V prípade, že budú úspešné, občania Brezna a celého Horehronia budú mať k dispozícii moderné zdravotnícke zariadenie.
Viac o živote nemocnice prezradil súčasný riaditeľ doktor Ján
Mačkin.
Nadišiel čas bilancovania
predchádzajúceho obdobia.
Ako hodnotíte vlaňajší rok
v breznianskej nemocnici?
– Nedostatok investičných
finančných zdrojov sa aj vlani
najviac prejavil na vnútornej
infraštruktúre a na stave zdravotníckej techniky, ktorá len
čiastočne zodpovedá úrovni
štandardov EÚ. Prioritou vedenia breznianskej nemocnice je, aby mala dostatok
prístrojovej a diagnostickej
techniky. V roku 2016 sme kúpili viaceré diagnostické prístroje určené na diagnostiku
kardiologických, onkologických a iných ochorení. Včasná diagnostika ochorení znamená včasnú prevenciu a pre
pacientov väčšiu šancu na
uzdravenie. Realizovali sme
aj čiastočnú rekonštrukciu
Centrálneho príjmu chorých
a postupne plánujeme rekonštrukciu všetkých jeho častí,
tiež opravu príjazdových pozemných komunikácii k nemocnici a parkovací systém.
Mnoho nemocníc na Slovensku zápasí s problémom,
ktorým je nedostatočný
počet kvalifikovaných lekárov či sestier. Trápi otázka
personálneho obsadenia aj
brezniansku nemocnicu?
– Naša nemocnica si zakladá na kvalifikovaných pracovníkoch, ktorí sú schopní
a spôsobilí efektívne vykonávať zdravotnícku starostlivosť.

V roku 2016 zamestnávala
604 zamestnancov. Napriek
kvalifikácii odborného personálu a dobrým referenciám
či pozitívnym ohlasom okolia
však nemá dostatočne naplnené určité pracovné pozície
potrebné pre plnohodnotné
fungovanie zariadenia. Je nedostatok lekárov a sestier aj
pôrodných asistentiek. V snahe o udržanie kvalifikovaných
zdravotníckych zamestnancov, najmä sestier – špecia- V prípade, že sa vedeniu nemocnice úspešne podarí zrealizovať zámery, občania Brezna a celého Horehronia budú mať k dispozícii moderné zdravotFOTO: PETER BERČÍK
listiek, je vynakladané úsilie nícke zariadenie.
o zvyšovanie miezd, v dôsledku čoho však rastú aj rozpočVlani vedenie nemocni- formačného plánu bude novo- zatriediť prípady hospitalizácií čas na správnom mieste vo
tované mzdové náklady.
ce začalo pracovať na trans- vybudovaný Urgentný príjem. podľa diagnóz, ako aj diagnos- všetkých etapách a proceformačnom pláne. Môžete Dúfame, že sa tieto zámery tických a liečebných výkonov soch starostlivosti o zdravie
Na ktorú pracovnú pozíciu prezradiť, aké pozitíva má podarí aj realizovať a občania do skupín s podobným klinic- občanov, čo výrazne prispeje
je najproblémovejšie získava- priniesť pre občanov Brezna regiónu Horehronia budú mať kým priebehom a s podobný- k zlepšovaniu zdravotnej stak dispozícii moderné zdravot- mi ekonomickými nákladmi, rostlivosti. V snahe zlepšenia
nie zamestnancov?
a celého Horehronia?
s ktorým bezprostredne súvisí dostupnosti a skvalitnenia
– Najproblémovejšia je situ– Aj napriek problémom, nícke zariadenie.
aj nová platba za hospitalizá- zdravotnej starostlivosti pre
ácia pri získavaní zamestnan- ktoré som už spomenul, je
cov na pracovnú pozíciu lekár cieľom vedenia nemocnice
Na aké zmeny v novom roku ciu pacientov od zdravotných pacientov nášho regiónu je
a sestra, ale aj ich dlhodobejšie skvalitnenie, zefektívnenie sa ešte musí breznianska ne- poisťovní. Ďalej nás čaká za- novootvorená kardiologická
vedenie elektronického zdra- ambulancia so skúseným lekáudržanie na pracovisku. Zlep- a zvýšenie dostupnosti neod- mocnica pripraviť?
šenie pracovného prostredia, kladnej zdravotnej starostli– Od 1. apríla nás čaká zave- votníctva (eHealth), ktorý je rom kardiológom MUDr. Jaroskvalitnenie a modernizácia vosti. V tomto smere vedenie denie DRG systému, ktorý je prostriedkom na poskytnutie slavom Podmanickým, ktorý
prístrojovej techniky sa javia začalo vlani pracovať na Trans- zavedený takmer vo všetkých správnych informácií s pomo- ordinuje v priestoroch poliklimožným nástrojom na elimi- formačnom pláne nemocnice krajinách EÚ. Ide o klasifikač- cou informačných a komuni- niky na 1. poschodí.
(md)
náciu odlivu. Rizikovým fakto- zameraného na budúce sme- ný systém, ktorý umožňuje kačných technológií v správny
rom je však aj vysoký vek zdra- rovanie poskytovania efektívvotníckeho personálu a problé- nej a kvalifikovanej zdravotnej
mová je tiež fluktuácia zamest- starostlivosti v takom rozsahu,
nancov. Vlani došlo k zmene aby pacienti nemuseli byť nána poste primárov detského sledne transportovaní na ošeta gynekologicko- pôrodnícke- renie do iného zdravotníckeho
ho oddelenia. Treba dodať, že zariadenia. Dôležitým krokom
napriek nepriaznivým okol- sa javí optimálne manažovanostiam v roku 2016 skončilo nie pacienta vyžadujúceho si
hospodárenie breznianskej ne- neodkladné ošetrenie, a preto
mocnice priaznivo.
kľúčovým oddelením trans-

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, n. o.
• nemocnica pôsobí v regióne 42 rokov
• počas tohto obdobia si vybudovala významné miesto v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
• napriek kvalifikácii odborného personálu a dobrým referenciám či pozitívnym ohlasom okolia nemá
dostatočne naplnené určité pracovné pozície, trpí nedostatkom lekárov, sestier aj pôrodných asistentiek
• vlani došlo k zmene na poste primárov detského a gynekologicko - pôrodnického oddelenia
(pozn. redakcie: primárom detského oddelenia
je MUDr. Vladimír Holec a primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Eduard Škerlík)
• vedenie pripravuje transformačný plán nemocnice, ktorý má priniesť pozitíva
• na 1. poschodí je novootvorená kardiologická ambulancia so skúseným lekárom kardiológom
MUDr. Jaroslavom Podmanickým

na pokračovanie

Nebo a peklo

(pokračovanie z minulého čísla)

Cez prvé tri chodby prešli
rýchlo, ale v ďalšej sa museli
učupiť pri tmavej stene, aby ich
nezazreli čerti nosiaci popílené
kláty.
Keď sa obidvom zdalo čakanie pridlhé, Vendelín rečie:
„Musíme sa stadiaľto rýchlo
dostať, lebo nás tie čertiská budú hľadať.“
Nuž sa vynorili z tmy a nenápadne prešli okolo pracujúcich
čertov, držiac v rukách dlhú la-

Nadácia Jednota Coop pred šiestimi rokmi venovala nemocnici elektricky polohovateľné lôžko.

tu, ktorú našli opretú o stenu.
Čerti si ich ani nevšimli, lebo
mali roboty vyše hlavy. Keď Dávid s Vendelínom vyšli z podzemia, vynorila sa pred nimi
vysokánska pekelná brána. Pri
nej zbadali sedieť na vysokom
múriku unudeného čerta Brda.
„Hej, a vy kamže s tou latou?“
volá na nich, keď chceli nenápadne prejsť cez bránu.
„Rozkázali nám nanosiť laty
na lešenie pred pekelnú bránu,
budú ju maľovať,“ ozve sa anjel
Vendelín.
„Nuž dobre, noste, ale už mi
tu nezavadzajte!“ odvrkol strážca a vošiel do strážnej búdky.
Nestačili Vendelín s Dávidom ani päty vystrčiť z Pekla, už sa hrnulo k bráne niekoľ„Toto vám nedarujem!“ „Ak sa nám nepodarí dochytiť
ko zlostných čertísk prenasle- kričí zlostný čert Brumbur na tých dvoch, prisahám na čerčertov bežiacich popri ňom. tovo kopyto, že z vás urobím
dovať dvoch podkurovačov.

najčernejšiu kolomaž!“ vyhráža sa.
„Len aby z teba Lucifer neurobil kolomaž,“ uťahuje si
z neho čert Bundáš.
„Nevidel si takých dvoch
vybiehať z Pekla?“ volá Brumbur na strážcu pekelnej brány.
Ten len vystrčil nos zo strážnej búdky a pozrel na pribiehajúcich čertov. „Videl, vynášali v rukách latu na lešenie,“
odvetí pokojným hlasom.
„Si ty ale hlupák, veď tí nám
ufujazdili!“ zúri Brumbur a
tisne čertov do brány.
Ako tak čerti utekali ďalej,
zrazu im cestu zastal sám Lucifer.
„Kam máte tak naponáhlo?“
pýta sa.
„To my len tak, chceme sa
trochu prebehnúť,“ vyhŕk-

FOTO: MSÚ

ne čert Brumbur.
„Tak prebehnúť?! A čo tí
dvaja, čo trielili pred vami, tí
sa tiež šli prebehnúť? Ak mi
ich do hodiny neprivediete,
na divé svine vás premením!“
vyhráža sa Lucifer, pričom pri
každom zahrabnutí kopytom
sa spod neho iskrí.
Čertom nebolo viac treba a
ešte rýchlejšie sa rozbehli za
utečencami.
Keď sa k nim priblížili už len
na pár krokov, čert Brumbur
kričí:
„Máme vás!“
„A predsa vám ujdeme!“
zvolá Vendelín. Ešte urobili
s Dávidom tri dlhé skoky a razom zastali za červenou čiarou.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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13. januára PIATOK o 19.00
MANŽEL NA HODINU
Komédia/Rodinný, Česko, 2016, 110 min, český dabing, MP12, 2D, vstupné: 4€. Manžel na hodinu je pokračovaním úspešnej českej komédie z roku
2014 Hodinový manžel. Sleduje ďalšie osudy štvorice hráčov vodného póla
z Nymburku, ktorí začali pracovať ako hodinoví manželia – Milana, Honzu,
Jakuba a Kryštofa.

POTVRDENIE O CENE č. 0273/2017/V – PC

Pre regulovaný subjekt Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika
1, 977 01 Brezno, IČO 00 313 319 na regulačné obdobie od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2021:
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom verejným vodovodom v meste Brezno, mestská časť Podkoreňová

14. januára SOBOTA o 16.00
VAIANA
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný, USA, 2016, 107 min, slovenský dabing, MP7, 2D. Vstupné: 4€. Na prelome letopočtu, uprostred Tichého
oceánu v Polynézii, žije Moana Waialiki, nadšená navigátorka a jediná
dcéra domorodého náčelníka. Vydáva sa na cestu za dobrodružstvom po
tichomorských ostrovoch. Na svojej ceste sa stretne aj s legendárnym polobohom Maui.

0,7405 €/ m³

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v meste Brezno, mestská časť Podkoreňová

0,8271 €/ m³

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom v meste Brezno, mestská časť Hlavina

14. januára SOBOTA o 19.00
PASAŽIERI
Dobrodružný/Sci-Fi, USA, 2016, 116 min, slovenský dabing, MP12, 2D,
vstupné: 4€. Pri ceste hlbokým vesmírom za novým domovom sa dvaja pasažieri vesmírnej lodi z dôvodu poruchy prebúdzajú o 90 rokov skôr, než
bolo v pláne. Jim (Pratt) a Aurora (Lawrence) sa musia zmieriť so skutočnosťou, že zvyšok svojho života budú musieť prežiť na luxusnej lodi a pomaly zisťujú, že sa medzi nimi prehlbuje puto. To bude otestované v momente,
kedy sa celá loď ocitá v nebezpečenstve a len oni dvaja môžu zachrániť životy 5000 spiacich pasažierov.

1,0964 €/ m³

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v meste Brezno, mestská časť Hlavina

0,8108 €/m³

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom v meste Brezno, mestská časť Rohozná

0,5549 €/ m³

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v meste Brezno, mestská časť Pálenica

0,8107 €/m³

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
TED
Ted je maličký psík, má asi osem mesiacov,
v podstate ešte stále hravé aktívne šteniatko. Už druhýkrát sa ocitol bez domova,
preto veríme, že do tretice už nájde skvelý
a hlavne trvalý domov. Je vhodný do bytu
alebo rodinného domu s prístupom dovnútra. Bez problémov sa znáša aj s inými
psíkmi. Je veterinárne ošetrený, čipovaný
a kastrovaný.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
12. – 15. 1. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
16. - 22. 1. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
23. - 26. 1. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.

BENNY
Tohto psíka sme našli na Silvestra, no zatiaľ
sa stále nenašla žiadna dobrá duša, ktorá
by mu poskytla domov, milujúcu rodinu
a pocit, že je chcený a milovaný. Zatiaľ ho
voláme Benny, no prípadný majiteľ mu
môže meno zmeniť. Je to približne polročné šteniatko veľmi priateľskej, pokojnej a
veselej povahy, ktoré má rado ľudí.

pracovisko Banská Bystrica
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DAVE
Dave je šteniatko, kríženec nemeckého ovčiaka, ktorý bol zachránený z nevhodných
podmienok z rómskej osady. V dospelosti
bude veľkého vzrastu, nový domov hľadá
v rodinnom dome so záhradou, pokojne
aj ako druhý psík do rodiny. Ako každé šteniatko je hravý, veselý, nezbedný a veľmi
prítulný. Bude z neho šikovný, rozumný
psík, ideálny rodinný spoločník na dlhé
prechádzky a výlety :) Je veterinárne ošetrený a čipovaný.

ROZPIS MOBILNÝCH ODBEROV KRVI
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Mesto Brezno – Mestský úrad Brezno oznamuje občanom , že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods.
8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach vo veci oznámenia
obce o cene vydalo

Územný spolok SČK B. Bystrica, Miestny spolok SČK Brezno
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ODBEROVÉ HODINY

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

7:30- 10:00hod.
PONUKA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

Technické10:00hod.
služby
Brezno hľadajú do trvalého pracovného pomeru
ODBEROVÉ
HODINY
7:30zamestnanca na voľné pracovné miesto: strojník

7:30- 10:00hod.

Kvaliﬁkačné požiadavky:
- vodičský preukaz skupiny B
- výučný list v odbore strojár,
resp. zámočník alebo automechanik
- základné znalos� práce s PC

Náplň práce:
- výroba a údržba ľadovej plochy
- prevádzkovanie strojovne v objektoch - Aréna Brezno, Plaváreň
- čistenie a úprava ľadovej plochy na stroji rolba
- vykonávanie drobných údržbárskych prác v zverených
objektoch Technických služieb Brezno
- prevádzkovanie plynovej kotolne

Žiadosti o prijatie do zamestnania zasielajte na
e-mailovú adresu ts@tsbrezno.sk alebo osobne
na sekretariáte Technických služieb Brezno p.o.
Rázusova 16, 97701, Brezno, počas pracovných
dní v čase od 07:00 do 15:00 do 31. januára 2017.
Na pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači.
Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného
pracovného miesta na základe posúdenia
vhodnos� jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich
znalos� a schopnos� na výkon práce vo verejnom
záujme.

15. januára NEDEĽA, 21. januára SOBOTA o 16.00
LICHOŽRÚTI
Animovaný, Česko, 2016, 86 min, český dabing, MP, 2D, vstupné: 4€. Vy
ich nepoznáte, no oni vás majú v hrsti. Nikdy ste ich nevideli, hoci žijú u vás
doma. Neviete, kde máte druhú ponožku? Oni si na nej práve pochutnávajú. Dávajte si pozor, pretože tieto malé potvorky sa najnovšie objavujú aj
v kinách. Veľké dobrodružstvá malého pleteného lichožrúta sú nabité humorom a akciou. Rodinný animovaný film pre veľkých aj malých divákov.
15. januára NEDEĽA, 20. januára PIATOK o 19.00
VŠETKO ALEBO NIČ
Romantický/Komédia, Česko/Poľsko/Slovensko, český dabing, 100 min,
MP15, 2D, vstupné: 4€. Linda a Vanda sú pohľadné tridsiatničky, nerozlučné kamarátky a tiež spolumajiteľky malého kníhkupectva v centre mesta.
Linda je rozvedená, vzdelaná, praktická, má malú dcéru a pocit zodpovednosti. Ten naopak chýba Vande, slobodnej, veselej, nezávislej kráske, ktorá
síce muža priťahuje ako magnet, ale jej živelnosti žiadny nestačí. A tak hľadá
toho pravého. Aktívne. V obchode s nimi pracuje Edo, ktorý tiež túži po láske na veky vekov, ale ako plachý, citlivý a introvertný gay to má ťažké. Životy
tejto trojice nakoniec rovnako zamotá niekoľko mužov.
17. januára UTOROK o 19.00
JE TO LEN KONIEC SVETA
Dráma, Kanada/Francúzsko, 2016, 97min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 4€. Spisovateľ Louis sa po 12 rokoch vracia domov, aby všetkým oznámil, že čoskoro zomrie. Tým sa však rodinné stretnutie zmení na kolotoč
obviňovaní a nepochopenia, teda presný opak zmierenia a pokojného prežitia posledných chvíľ, po ktorých tak túži.
21. januára SOBOTA o 19.00
xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE
Akčný, USA, 2016, 100 min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 4€. Xander
Cage sa vracia.
22. januára NEDEĽA o 16.00
SPIEVAJ
Animovaný/Komédia/Muzikál/Rodinný, USA, 2016, 110 min, slovenský
dabing, MP, 2D, vstupné: 4€. Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na
jednu kartu – na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel.
A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. Tvorcovia
Mimoňov a Tajného života maznáčikov sa tentokrát vydali dobývať kiná s
príbehom, ktorý vám pohladí nielen dušu, ale aj uši.
22. januára NEDEĽA o 19.00
ZAKLADATEĽ
Dráma/Životopisný, USA, 2016, 115 min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 4€. Skutočný príbeh muža, ktorý bol stelesnením amerického sna a
vybudoval najznámejšiu sieť rýchleho občerstvenia na svete. V roku 1954
dostal Ray Kroc (Michael Keaton) objednávku na 6 mixérov na výrobu obľúbených mliečnych šejkov od bratov McDonaldovcov, ktorí prevádzkovali
malú reštauráciu s hamburgermi v južnej Kalifornii. Toto nezvyčajne veľké
množstvo ho okamžite zaujalo a rozhodol sa, že dodávku vybaví osobne.
Od tohto momentu sa začala písať história obrovského impéria McDonald,
do ktorého dnes patrí neuveriteľných 35 000 pobočiek po celom svete.
24. januára UTOROK o 19.00
SLADKÉ SNY
Dráma, Taliansko/Holandsko, 2016, české titulky, MP15, 2D, vstupné: 4€.
Citlivá dráma o vzťahu syna a matky, ktorá sa odohráva počas štyridsiatich
rokov. Príbeh tajomstva ukrytého štyridsať rokov v obálke. Príbeh dieťaťa,
ktoré sa stane dospelým a čelí najväčšej možnej bolesti – strate matky. Čo
ho zraňuje viac: strach zo smrti alebo strach zo života? Strhujúca dráma renomovaného režiséra Marca Bellocchia sa zaoberá jednou z najcitlivejších
tém talianskej kinematografie, vzťahom s matkou.

B
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HOTELOVÁ A OBCHODNÁ AKADÉMIA V BREZNE

Výsledky hovoria za všetko.
Sme jednoducho top!
Hotelová a Obchodná akadémia v Brezne. Dve školy s
dlhodobou tradíciou a stále
aktuálnym zameraním pre
dnešný svet i pre život. Prečo?
Obe školy spájajú teoretické
vedomosti s praktickými zručnosťami. Ponúkajú kvalitné
vzdelanie v oblasti hotelierstva
a obchodu. Zahraničné praxe v Nemecku, Švajčiarsku či
Taliansku, čomu predchádza
znalosť cudzích jazykov a odborných predmetov. Účasť na
najrôznejších súťažiach v rámci
nášho regiónu aj celého Slovenska. A to nie je všetko! Chvália
nás tiež naše výsledky, ktorými
sa prezentujú nielen naše školy,
ale aj mesto Brezno a Banskobystrický samosprávny kraj.
Potvrdzujú to aj výsledky inštitútu INEKO, ktorý realizuje
prehľad základných a stredných škôl a poskytuje verejnosti
informácie o dosahovaných
výsledkoch všetkých slovenských škôl. Hotelová akadémia
v Brezne sa opakovane umiestňuje v rebríčku škôl v rámci

Autor:
PK

označenie
prístrojov na
batérie

FOTO: HAOA

Banskobystrického samospráv- v prvej osmičke Top škôl kraja.
Národný ústav certifikovaneho kraja v poradí od prvého
po štvrté miesta. Obchodná ných meraní a vzdelávania Braakadémia tiež obsadzuje miesta tislava nedávno zverejnil nový
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patriaci Ičkovi

tenký chĺpok na
hlave

okolo (bás.)

Okresný výbor

olúpil

písal (čes.)

Licence To Kill

ra. Takto sa verejnosť dozvedela,
či príspevok školy ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch,
resp. piatich rokoch stredoškol-

argón (chem.)

napomínalo,
hrešilo

prekyslenie
organizmu

tlak krvi
španielsky člen

výnos z vkladu

bôžik lásky
výrobca elektrospotrebičov

nem. predložka
(pred)

mužské meno
dohoda
monopolov

T2

poradie
oxid uhoľnatý
(chem.)

uchádzač,
začiatočník
povrchne,
úchytkom

liečivo
obyvateľ Lysej

drevený kolík
výrobca

otázka na
spôsob
Technický
Inštitút

ochrana tovaru
popevok

bezpečnostných

dverí

zavýjal
nástroj v
záhrade

škôlka (zast.)

Pascal (skr.)

osobné zámeno
suchý koláčik

bol vo velení
rieka (špan.)

starší (skr.)
sóda (čes.)

otec (dom.)
opačná strana

chyť
značka ruských
áut

T3

začiatok knihy
EČV Starej
Ľubovne

hliník (chem.)

prístav (angl.)

ovocná záhrada

plakal (bás.)
úprk, zutekanie

patrtiaci Emovi

Pomôcky:
RIO, RIDER,
TTIP, ADLO

jazdec (angl.)
Slovenské
elektrárne

šarkan
EČV Levíc

výskal, zavýjal

zášklb na tvári

podmienková
spojka

zvratné zámeno

T1

EČV Košíc

T5

súlad

oľutoval plačom
patriaci Edkovi

Ivan (dom.)

potom, keď

ukazovateľ merania kvality
škôl – informácie o tzv. pridanej
hodnote vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatú-

ského štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním,
alebo naopak, pod úrovňou
očakávania. Z uvedených 535
škôl je dlhodobo nad úrovňou
len 29 SOŠ z celého Slovenska.
Obchodná akadémia v Brezne
je medzi nimi! Aj maturanti
Hotelovej akadémie z Brezna sa
zaradili medzi absolventov škôl
spĺňajúcich očakávanú úroveň
vo vzdelávaní.
O tom, že si školy držia vysokú úroveň, svedčia aj výsledky celoslovenského testovania
finančnej gramotnosti v maturitných ročníkoch. Národný
priemer SR dosiahol 47,87%.
A čo naše breznianske akadémie? Vysoko ho prekonali!
Obchodná akadémia dosiahla
57,8% a Hotelová akadémia
dokonca až 77,62%. S takýmito
odbornými znalosťami sa absolventi obidvoch breznianskych
škôl v živote určite nestratia!
Úspechmi obidve akadémie
potvrdzujú, že úroveň učiteľov
a žiakov je vysoká. Takto sa prejavuje kvalita vzdelávania v praxi. Blahoželáme...
(haoa)

výrobca papiera
z Ružomberka
pravoslávny
kňaz

zatýkací rozkaz
chumáč včiel

transatlatická
dohoda

kniha s
adresami
typ ruských
lietadiel

gumipuška

irídium (chem.)
klavír (skr.)

T4

vylučovacia
spojka

strunový
hudobný nástroj

poobjedám

cudzia
predpona
(osem)

lodná kostra

Orchester
ľudových
nástrojov

cestovalo (čes.)

vojenská
jednotka

Vážnou príčinou, prečo … (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 20. januára 2017. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Elenu Koškovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Breznianski rytieri majú výborné vyhliadky
pred posledným domácim stretnutím
sieti. Snáď, keby sa hokej hral na
viac ako tri tretiny, boli by sme
mohli počítať s lepším výsledkom, pretože až v tretej časti
sme hrali hokej, ktorý reálne
zodpovedal pomeru síl na ľade.

7. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
HK BREZNO - MHA MARTIN 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

2. HOKEJOVÁ LIGA

Hokej je hra chýb a v rámci
tohto pravidla sme urobili štyri
, súper ani jednu. Celý zápas nás
k ničomu nepustil, naopak my
sme boli maximálne nedôrazný pred vlastnou bránou a dovolili sme mu upratať do našej
brány odrazené puky aj streľbu
z miest, ktoré stavajú brankára do roly štatistu. Ani zmeny
v zostave, ani zvýšená snaha
v závere nepriniesli góly, boli
sme síce v držaní puku lepší, ale
väčšinou v miestach, odkiaľ sme
neboli nebezpeční.

HK 2016 TREBIŠOV - HK
BREZNO 3:2 x (1:0, 0:1, 1:1,
1:0),
góly Brezna: LONGAUER, TURŇA T.

Po 20-dňovom zápasovom
«pôste», sme vycestovali za súperom, ktorý naposledy stratil
body 17.11.2016 a ktorý mal
jednoznačnú ambíciu poraziť
Brezno, aby sa mohol dostať
na druhé miesto v priebežnej
tabuľke. Pre domácich to bol
zápas veľmi dôležitý a tak nič
iné ako tri body neprichádzalo
do úvahy. Už od úvodného buly
bolo na ľade vidieť, že sa stretli
dva vyspelé tímy, ktoré si šliapu
za svojim cieľom. Úvod vyšiel
lepšie domácim, ktorí sa dostali
do vedenia v jedenástej minúte
gólom Petrička. Našim Rytierom sa podarilo vyrovnať v 39.
minúte, po samostatnej akcii
Lonagauera, ktorý si z obrany
Trebišova urobil trhací kalendár a strelou pomedzi nohy nedal domácemu Fedorovi žiadnu
šancu. Aj keď sa domácim opäť
podarilo dostať do vedenia, to
však netrvalo dlho. V 49. minúte nabil Znak Turňovi a išli sme
do predĺženia. Tento gól mal pre
domácich veľmi trpkú príchuť,
pretože ich pripravil o možnosť
trojbodového zisku a zosadenia našich z druhého miesta v
tabuľke. Pre našich Rytierov to
však bol gól, ktorý naplnil naše
minimálne predzápasové ciele.
Aj keď sa nám v predĺžení nepodarilo získať extra dva body,
vraciame sa domov na Hron
spokojní aj s bodom, ktorý nám
zabezpečil našu pozíciu a dáva

FOTO: HKB

nám výborné vyhliadky pred
posledným domácim stretnutím v základnej časti súťaže.
Celé stretnutie bolo absolútne
vyrovnané čoho dôkazom je aj
počet striel 38:36. Zápas tak nevyhral lepší, ale šťastnejší. Hral
sa hokej, ktorý svojou úrovňou
dosahoval zápasový štandard 1.
Hokejovej ligy. Bol rýchly, kombinačný, férový a pre divákov
určite atraktívny. Neboli žiadne
zákerné fauly ani žiadne vybičované emócie. Takisto rozhodcovská trojica podala výkon,
ktorý bol hodný tohto dôležitého a kvalitného stretnutia. Toto
zápolenie opäť ukázalo, že keď
hokej robia rozumní ľudia, ktorí ho milujú a rozumejú sa mu,
výsledok prináša kvalitnú hru,
spokojnosť hráčov, funkcionárov a divákov. Keďže 14.1.2017
sa v Ružomberku uskutoční
Zápas Hviezd 2. Hokejovej ligy, na poslednom zápase základnej časti sa tak uvidíme až
21.01.2017 v našej Aréne Brezno, kde privítame “Rebelov” z
Gelnice.

1. LIGA DORAST
MHK HUMENNÉ - HK BREZNO 4:3 (1:0, 0:2, 3:1),
góly Brezna: KOVÁČIK, BALŠIANOK, MAREK.

V Humennom sme nadviazali
na zlepšený herný výkon z Trebišova, čoho výsledkom bol
počet striel 22:55. Boli sme jednoznačne lepším tímom a súpera sme prevýšili vo všetkých
ukazovateľoch. No jediné, čo
nám chýbalo, bolo trošku šťastia v koncovke. Z mnohých vyložených šancí sme nedokázali
streliť gól. Keď sme v 53. minúte
vyrovnali, všetko nasvedčovalo
tomu, že pôjdeme minimálne do predĺženia. Po skrumáži
pred naším brankárom došlo k
posunutiu bránky. Puk, ktorý sa
dostal za našu bránkovú čiaru,
tam ale skončil, keď už bránka
bola posunutá a čakalo sa na odpískanie. Vtedy, 77 sekúnd pred
koncom zápasu, ale rozhodca
uznal domácim gól.

1. LIGA KADETI

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI

MHA MARTIN - HK BREZMŠKM TREBIŠOV - HK BREZ- NO 9:2 (5:0, 4:2, 0:0),
góly Brezna: BÁLINT, MURÍN.
NO 3:8 (0:1, 1:5, 2:2),
góly Brezna: MICHAL, AUXT,
ŠIMKO 4, SCHVARZBACHER 2.
V prvej tretine hral súper
nátlakový hokej, my sme neTento zápas bol v podstate zachytili jeho nástup a do 11.
«priateľský» nakoľko nemohol minúty sme inkasovali päť gónič zmeniť na konečnom poradí lov. Po výmene brankárov sme
jeho aktérov. Naši hráči si uvoľ- hru vyrovnali. Počet striel
nene zahrali, zakombinovali a
zaslúžene vyhrali.

Po minuloročnej skúsenosti organizátor skresal počet
tímov na osem a turnaj bol
v priebehu dňa od spustenia
registrácie plne obsadený.
Zúčastnili sa ho tímy nielen
z Brezna, ale aj Čierneho Balogu, Valaskej, Banskej Bystrice

či Rimavskej Soboty. Úroveň
tohto športu na Slovensku
prudko rastie a tak isto rastie aj
v našom okrese. V porovnaní s
prvými turnajmi, ktoré sme organizovali pred siedmimi rokmi je hra technickejšia, rýchlejšia a hráči sa odnaučili robiť
chyby z hokeja či hokejbalu.
Po dramatických zápasoch
sa po vyraďovacej fáze na štvrtom mieste umiestnili Mlaďasi, družstvo tvorené z juniorov
a dorastencov nášho tímu FBC
Horehronec Brezno, chalanom
chýbalo len niekoľko sekúnd
od získania bronzových me-

dailí, no nezvládli záver zápasu
a po inkasovaní troch rýchlych
gólov sa z tretej pozície tešili
muži z tímu Flo.Handľe. V boji
o putovný pohár a zlaté medaily sa stretli chlapci z tímu
Drink Team Banská Bystrica
a Titans Rimavská Sobota. Za
kratší koniec ťahalo družstvo
Titans a tak Drink Team po
roku obhájil putovný pohár a
tešil sa taktiež aj z dvoch individuálnych cien. Cenu za najlepšieho hráča získal Siklenka
a najlepšieho strelca Jach. Obaja v súčasnej dobe hrajú za náš
tím FBC Horehronec Brezno,

5. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
MHA MARTIN - HK BREZNO 1:3 (0:1, 0:0, 1:2),
góly Brezna: MEDVEĎ, PISCH,
MEDVEĎ.

Prvá tretina bola vyrovnaná, súper mal viac striel. Počet
striel 9:5 V druhej tretine sme
mali prevahu, no nevyužili
sme presilové hry. Počet striel
10:14 V tretej tretine sme hrali dobre a nepustili sme súpera
do šancí až na jednu chybu v 59.
minúte, keď súper znížil na 1:3.
Počet striel10:8. Posledných 10
minút hral súper na dve päťky.
Veľmi dobre zachytal brankár
Longauer a družstvo podalo
disciplinovaný výkon, za čo
sme si výhru zaslúžili. Je to prvá
výhra v tejto sezóne nad Martinom.
(hkb)

8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
HK BREZNO - MHA MARTIN 1:9 (0:5, 0:2, 1:2),
gól Brezna: BÁLINT.

Favorizovaný Martin na nás
vybehol a vďaka školáckym
chybám bolo po prvej tretine
vymaľované. Takmer 15 minút
druhej časti hry sme dokázali
hrať vyrovnanú partiu, ale návrat ku chybám ako v prvej časti
znamenal ďalšie dva góly v našej

Druhý ročník florbalového turnaja O pohár predsedu
Florbalového klubu Brezno bol aj o dobročinnosti
V piatok 6. januára sa v
telocvični v priestoroch ZŠ
s MŠ Nemecká uskutočnil
druhý ročník turnaja O pohár
predsedu Florbalového klubu
Brezno. Organizátorom bol
Daniel Struhár, ktorý je zároveň predsedom klubu.

10. V druhej tretine bola hra vyrovnanejšia, no inkasovali sme
štyrikrát po individuálnych
chybách. Počet striel 14:10. Tretiu tretinu sme zahrali dobre,
zodpovedne bránili, hra bola v
našej réžii, no nedali sme gól.
Počet striel 4:8. Nehrali sme
zle, ale ušiel nám úvod zápasu,
čo nás pripravilo o lepší výsledok. V tomto zápase sme z troch
stretnutí uhrali s Martinom
najlepší výsledok. Je tu progres
v hre, ale nesmieme robiť proti
silným súperom hrubé individuálne chyby.

pričom Jach kraľuje v štatistikách 1. ligy mužov. Cenu za
najlepšieho brankára turnaja si
vyslúžil Jaroslav Jovnáš, brankár dorastencov a juniorov,
talent o ktorom ešte budeme
počuť.
Turnaj mal aj charitatívny
charakter, počas neho mohli
hráči prispieť na dobročinnosť
pre Lukáša Amricha a Michala Brádňanského. O tom, že
zbierka mala význam svedčí aj
vyzbieraná suma 113,78 eura.
Okrem toho organizátor turnaja Daniel Struhár a jeho brat
Matej Struhár prispeli týmto

chlapcom po 100 eur z akcie,
ktorú organizovali pred Vianocami pod názvom Folkové
Vianoce. Okrem finančných
súm sa podarilo do Luny odovzdať ovocie, ktoré sa zvýšilo
z turnaja a ktoré organizátor
dostal od predajcu zeleniny
a ovocia z Valaskej ako nezištný dar. Deťom do Valaskej
odniesli dobroty od bufetárov
z Hronca, zabezpečujúcich pohostenie na turnaji. Už teraz sa
tešíme na ďalší ročník turnaja
o Pohár predsedu Florbalového klubu Brezno.
(str)

VEREJNÉ
KORČUĽOVANIE
V ARÉNE BREZNO
12.1. štvrtok 12.30 – 14.00 hod.
14.1. sobota 14.00 – 15.30 hod.
14.1. sobota 16.00 – 17.45 hod.
15.1. nedeľa 16.15 – 18.00 hod.
16.1. pondelok 12.30 – 14.00 hod.
17.1. utorok 16.30 – 17.45 hod.
18.1. streda
11.45 – 13.30 hod.
19.1. štvrtok 12.30 – 14.00 hod.
21.1. sobota 14.00 – 15.45 hod.
22.1. nedeľa 13.30 – 15.15 hod.
Verejné korčuľovanie sa
neuskutoční v prípade odohrania zápasu Kadetov HK
Brezno. Budeme vás informovať 16.1.2017!
22.01. nedeľa 16.00 – 17.45 hod.
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