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PODUJATIE SVETOVÝCH
ROZMEROV MIERI DO BREZNA
Dvadsiaty február 2017 sa zapíše do histórie športu na Slovensku veľkými písmenami. Brezno
a Osrblie sa po rokoch opäť stanú dejiskami svetového šampionátu v biatlone a vy môžete byť pri
tom!

Na breznianskom námestí toční v pondelok 20. februáprivítame 430 biatlonových ra v Brezne. „Program začne
pretekárov z 38 krajín sveta. o 18.30 na námestí vystúpením detského folklórneho súOtvorenie, ako sa patrí
boru Šťastné detstvo a o 19.00
Posledným veľkým podu- bude pokračovať slávnostnou
jatím v Osrblí bola Svetová prehliadkou jednotlivých
zimná univerziáda 2015, na delegácií,“ uviedol vedúktorej získala Paulína Fialko- ci odboru kultúry a športu
vá kompletnú zbierku medai- v Brezne Miroslav Baran. Ako
lí. Teraz je tu príležitosť pre ďalej pokračoval, postupne
ďalších. Od 22. do 28. febru- sa v centre mesta predstavia
ára budú v Národnom biatlo- všetky športové tímy, ktoré
novom centre v Osrblí bojo- po príhovore Tomáša Abela,
vať o majstrovský titul juniori primátora hostiteľského mesa kadeti z takmer štyridsiatich ta, a predstaviteľov Medzináštátov sveta. Športové delegá- rodnej biatlonovej únie zložia
cie z jednotlivých krajín však slávnostný sľub.
budeme môcť vidieť už skôr
na slávnostnom otváracom Príďte povzbudiť
ceremoniále, ktorý sa usku- slovenskú výpravu

Nadchádzajúci biatlonový
šampionát vníma brezniansky primátor ako výnimočnú
príležitosť pre celý región.
„Som veľmi rád, že sa podarilo po niekoľkých rokoch
pritiahnuť podujatie medzinárodných rozmerov aj na
Horehronie. Urobíme všetko
preto, aby sme sa prezentovali v čo najlepšom svetle a
pomohli k väčšej podpore
športu a turizmu v našom
regióne a aj celého Slovenska.
Verím, že spoločne prežijeme krásny športový sviatok a
Horehronci k tomu pomôžu
vytvorením skvelej atmosféry v Brezne aj v Osrblí. Je
to pre nás česť a zároveň aj
záväzok prezentovať náš re-

gión tak dobre, ako najlepšie
vieme. Všetkým športovcom
želám vrcholovú formu a čo
najlepšie výsledky,“ povedal
Tomáš Abel.
Slávnostné vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční v piatok 24. februára od
18.30 opäť na breznianskom
námestí. Po vystúpení Dychového orchestra Brezno
bude o 19.00 nasledovať slávnostné dekorovanie víťazov.
Príďte povzbudiť slovenskú
výpravu, ale aj ostatné tímy
v majstrovských výkonoch,
aby sme ako usporiadateľská
krajina a mesto prispeli k jedinečnej atmosfére tohto výnimočného podujatia.
(eš)
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Pamiatku padlých hrdinov
si uctili pietnym aktom

Klzisko na Mazorníkove spája ľudí

Poďakovanie a úctu všetkým statočným mužom a ženám, ktorí za našu slobodu
darovali to najcennejšie,
vlastný život, zástupcovia
mesta, vzácni hostia a Brezňania vyjadrili pietnou spomienkou pri pomníku padlým.

Nielenže sa o ľadovú plochu
pod oknami svojich bytov príkladne starajú, ale sa na nej aj
spoločne zabávajú. Po prvom
vydarenom podujatí vlani na
Mikuláša sa mesto dohodlo
s obyvateľmi najväčšieho
breznianskeho sídliska na jeho
karnevalovom pokračovaní.

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Brezna sa
za účasti zástupcov mesta,
predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, účastníkov
protifašistického odboja ako
aj členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
a verejnosti uskutočnili Spomienkové oslavy. Na pietnom
akte v piatok 27. januára sa
zúčastnili aj vzácni hostia,
asistent pridelenca obrany
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike
a zástupca veľvyslankyne Rumunskej republiky v Slovenskej republike, keďže práve
ruská a rumunská armáda zohrali pri oslobodzovaní mesta
rozhodujúcu úlohu.
Položením vencov a slovami vďaky si účastníci uctili pamiatku tých, ktorí za našu slo-

bodou obetovali to najcennejšie – vlastný život. „ Každý rok
sa na tomto mieste stretávame
najmä preto, aby sme si pripomenuli, že akokoľvek otrasná
je predstava hrôz vojny, pre
našich predkov bola smutnou
každodennou realitou. Niektorí ju absolvovali so zbraňou v ruke, iní v relatívnom
zázemí bojov, no takmer u
všetkých bez výnimky natrvalo zmenila ich životné osudy.
Mnohí z nich sa ukončenia
vojny nedožili a nemali možnosť varovať budúce generácie
pred skazou akýchkoľvek vojnových konfliktov. O to silnejšia by mala byť naša snaha
poučiť sa zo zbytočných obetí
a nedopustiť, aby sa neslávna
kapitola histórie ľudstva ešte
niekedy zopakovala,“ povedal
vo svojom príhovore primátor
Tomáš Abel. Na záver ocenil
účasť prítomných na pietnom
akte, ktorí vzdali úctu všetkým obetiam krutej vojny.
Pamiatku padlých hrdinov
si v príhovore uctil aj Jaroslav
Demian, predseda Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne.
(md)

Ľad síce nevydržal nápor
plusových hodnôt na teplomeri, karneval však nestratil nič
zo svojho čara. Veď naň zavítali všetky rozprávkové bytosti
z okolia.
FOTO: MSÚ

Iniciatíva nevyšla nazmar
Aj keď korčule pre náhle
oteplenie zostali doma, ich
malí či veľkí majitelia tak rozhodne neurobili. Nedeľné popoludnie strávili pri klzisku na
Mazorníkove, kde sa to len tak
hemžilo karnevalovými maskami a dobrou náladou. Jedným z organizátorov podujatia
bol Martin Ridzoň, poslanec
mestského zastupiteľstva, ktorý o karnevale povedal: „Iniciatíva vzišla predovšetkým od
samotných obyvateľov Mazorníkova, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji či spestrení
života na sídlisku. Už po prvom
vydarenom podujatí (Mikuláš
na Mazorníkove) sme sa do-

hodli, že určite budeme pokračovať s ďalšími milými podujatiami pre malých i veľkých.“
A podarilo sa. Pre deti a ich
rodičov naozaj pripravili poobedie plné zábavy, zumby,
množstva súťaží, nechýbalo
maľovanie na tvár, tombola,
diskotéka, chutné občerstvenie ani teplý čajík. Počas celého podujatia sa deti mohli odfotografovať s fotomaskotom
vĺčikom, ale aj s dobrovoľnými
hasičmi, s pomocou ktorých ľadová plocha na sídlisku vznikla. Napokon, práve im z vďaky
za pravidelné polievanie klziska venovali celý výťažok z tomboly.

Pozitívne ohlasy sú
motivátorom
Karneval finančne podporil
aj primátor Brezna Tomáš Abel,
ktorý sa na jeho organizovaní
aktívne podieľal. „Ďakujem
všetkým, ktorí spolupracovali
na skvelej akcii pre deti a ich rodičov. Som rád, že sa ľudia dokážu nezištne spojiť pre dobrú
vec a zorganizovať takéto krásne podujatie. Deti spolu s rodičmi vytvorili skvelú atmosféru,
preto verím, že sme založili novú tradíciu,“ povedal primátor.
Podľa Martina Ridzoňa sú
pozitívne ohlasy verejnosti
a hlavne najmenších ratolestí
naozaj veľkým motivátorom,

ktorý ho poháňa vpred. „Veľmi
ma teší záujem ľudí pri organizácii podujatia, pretože bez nich
by žiadne podujatie nemalo
zmysel. Veľmi rád by som poďakoval všetkým, ktorí naozaj vložili do podujatia svoju energiu,
čas a nápady. Za organizáciu
patrí vďaka mestu Brezno, DHZ
Brezno a obyvateľom Mazorníkova, rodine Ťažkých, Igrid
Bielikovej Horváthovej, Erike
Svetlíkovej a všetkým ďalším
obyvateľom, ktorí prejavili záujem a ochotu. Za pomoc patrí
vďaka aj pánovi primátorovi
Tomášovi Abelovi a poslancom
MsZ Jánovi Maruškinovi a Danielovi Struhárovi.“
(eš)

Za významné úspechy, múdrosť, ľudskosť
a vieru v dobro ocenili osem osobností
Ukážka bojov v mestskom parku oživila významné udalosti nedávnych
dejín.
FOTO: MSÚ

Oslavy oslobodenia Brezna
oživila ukážka historických bojov
Brezňania sa na chvíľu
vrátili do dní a mesiacov na
prelome rokov 1944 – 1945,
kedy sa neľahko rodila sloboda. Fiktívne boje v mestskom
parku oživili významné udalosti nedávnych dejín a pripomenuli úctu voči obetiam
vojny.
Aj tento rok kľúčové okamihy oslobodenia Brezna vedenie mesta priblížilo obyvateľom ukážkou bojov v podaní
klubov vojenskej histórie.
Fiktívna ukážka
pripomenula úctu voči
obetiam vojny
Účastníci spomienkových
osláv ako aj obyvatelia Brezna
a okolia sa stretli na zasneženom breznianskom námestí,
ktorému kedysi, okrem Kostola Nanebovzatia Panny Márie,
dominovala aj starobylá budova mestskej radnice.
V piatok 27. januára sa na
chvíľu stala sídlom orstkomandatúry nemeckého Wehrmachtu. Pred vchodom stála
stráž, z okna povievala zástava
s hákovým krížom. Miesto,
kde sa pred vyše 70 rokmi, tak,
ako v ostatných kútoch sveta,
odohral boj o život, boj za slobodu, demokraciu a národnú
identitu. Vojna, ktorú Brezňa-

nia dovtedy poznali len z rozprávania, sa v pamätnú zimu
dala spoznať vo svojej najkrutejšej a najsurovejšej podobe.
Fiktívna ukážka oživila významné udalosti nedávnych
dejín a pripomenula úctu voči
obetiam vojny.
Ukážka bola výstrahou,
aby sa už najstrašnejšia
vojna nikdy nezopakovala
Oslobodenie Brezna predviedli v mestskom parku
kluby vojenskej histórie –
ČSĽA Kolíňany, Anthropoid Mýto pod Ďumbierom,
Ostrô Ružomberok, Feldgrau Bratislava a členovia
historického partizánskeho
oddielu partizánskej brigády Chruščov pod vedením
Ľuboša Nepšinského, rodáka
z Pohronskej Polhory. Návštevníci mali možnosť vidieť
statický a dynamický výstroj,
ako aj sovietsky protitankový kanón. Diváci simulované
boje sledovali s utajeným dychom, telom im prechádzal
mráz a na záver sa klubom
vojenskej histórie poďakovali
veľkým potleskom. Našťastie
išlo len o ukážku, ktorá bola
výstrahou pre všetkých, aby sa
už najstrašnejšia vojna nikdy
nezopakovala.
(md)

Na slávnostnom Mestskom zastupiteľstve v Brezne
sa poďakovali osobnostiam
za záslužnú činnosť v roku
2016. Primátor Tomáš Abel
odovzdal ocenenie siedmim
laureátom a udelil jedno in
memoriam.
Oslavy oslobodenia Brezna
a slávnostné mestské zastupiteľstvo, spojené s ocenením
osobností mesta Brezna. Dva
významné okamihy v jeden
deň, v piatok 27. januára. Prvé
bolo o úcte tým, ktorí položili
život za našu slobodu, a druhé
poďakovaním ľuďom za vynikajúce tvorivé výsledky, rozvoj
a zveľadenie mesta, šírenie jeho
dobrého mena doma či v zahraničí.
Horehronie je bohaté
nielen na prírodné krásy,
ale aj na vzácnych ľudí
Vzácni hostia, zástupcovia
mesta, predstavitelia štátnej
správy a samosprávy, ako aj
občania mesta sa zoznámili
s ôsmimi životnými príbehmi
osobností, ktorým sa za tvorivé činy a významné úspechy,
ale predovšetkým za ich múdrosť, ľudskosť a vieru v dobro
poďakovali veľkým potleskom
a primátor odovzdaním ocenení. Ako povedal vo svojom
príhovore, je úprimne rád, že
región Horehronia je nesmierne bohatý nielen na prírodné
krásy, ale aj vzácnych a nadaných ľudí.
„Pre nás všetkých je citeľným prínosom, že svoj život
podstatným spôsobom spojili aj s naším mestom. Či už to

Záverečné fotografovanie ocenených s primátorom Tomášom Abelom.

bolo pôsobenie pracovné alebo
voľnočasové, chvíľkové alebo
dlhodobé, zanechali po sebe
hmatateľné výsledky, ktoré sa
stali potešením a inšpiráciou
pre mnohých ďalších. A čo je
najdôležitejšie, ostali pri tom
v tom najlepšom zmysle slova
obyčajnými ľuďmi, vzornými
kolegami, dobrými priateľmi,“ povedal Tomáš Abel. Na
záver sa oceneným poďakoval
za všetko, čo urobili pre mesto
Brezno, jeho obyvateľov a návštevníkov.
Primátor ocenil sedem
laureátov a udelil jedno
in memoriam
Dvojhodinový program
slávnostného mestského zastupiteľstva v sále hotela Ďumbier
spestrili vystúpením domáce
kolektívy, Spevácky zbor mesta
Brezna, dychová hudba Mostárenka a s ukážkou hry Kováči
sa predstavili členovia Divadelného súboru Jána Chalupku
mesta Brezno.
(md)
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CENA PRIMÁTORA MESTA
 Ľubica Bacušanová Vičanová (na návrh primátora) – za aktívnu činnosť a výchovu mladých ľudí v oblasti športu
 Lukáš Kučerák (na návrh Daniela Struhára) – za aktívnu činnosť a úspešnú reprezentáciu mesta Brezno v oblasti športu
 Jozef Medveď (na návrh Evy Skačanovej) – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezno
CENA MESTA BREZNA
 Ingrid Poliaková (na návrh Petra Bánika) – za verejno-prospešnú činnosť, ľudskosť, obetavosť, prístup k práci, kultúrny
rozvoj mesta a šírenie dobrého mena mesta Brezno
 Štefan Libič (na návrh Milana Dolňana) – za celoživotnú
prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody v okolí mesta
Brezno
 Malá dychová hudba Mostárenka (na návrh Dagmar Trangošovej) – za vynikajúce výsledky v oblasti dychovej hudby
a za výchovu mladých ľudí
ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA
 Ljuboslav Majera (na návrh Gabriela Obernauera) – za významnú prácu a spoluprácu s ochotníckym Divadelným súborom Ján Chalupku mesta Brezno
IN MEMORIAM
 Jozef Medveď (na návrh Milana Kováčika – za významnú
prácu v oblasti réžie slovenskej filmovej a televíznej tvorby
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Krnohové preteky vo Vagnári priniesli
adrenalínový aj kultúrny zážitok

Vo Vagnári pri Brezne bolo
veselo. V doline sa stretli krnohári z rôznych kútov Slovenska a množstvo divákov,
ktorí prišli nielen povzbudzovať súťažiacich, ale aj prejsť sa
do prírody, stretnúť sa s priateľmi, zjesť dobrý guľáš či zaspievať si s kapelou Buchajtramka.

a veru patrila medzi najlepšie.
Ako rohoznianska posádka
s Jánom Golianom sa dlhodobo držia na špici, v roku 2012
sa dokonca stali majstrami Slovenska.
Medzi súťažiacimi každoročne nechýbajú ani ženy.
Víťazstvo si odniesli Simona
Čížová a Zuzana Tkáčiková
z Heľpy. „Fascinuje nás adrenalín a super jazda. Aj keď na začiatku je vždy strach, nakoniec
pred štartom človek od všetkého upustí a potom príde čistý
zážitok. Vo Vagnári sa nám
veľmi páči, je to taká folklórno-zábavná kultúrna akcia.“

Občianske združenie Jasienok v sobotu 4. februára
usporiadalo tradičné krnohové
preteky pod názvom Memoriál
Katky Štulajterovej.
Súťažilo až 35 posádok
Priaznivcov adrenalínových
športov neodradilo ani hmlisté počasie či odmäk. Práve
naopak, do súťaže sa prihlásilo až 35 posádok z rôznych
kútov Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily na trati s dĺžkou
1200 metrov a prevýšením 147
metrov. Organizátori ju pripravovali celý týždeň a hoci sa
v stredu oteplilo, napadol ťažký
a mokrý sneh, urobili všetko
pre to, aby bolo čo najlepšia.
Štart bol vysoko, pretekári si
k nemu museli vyšliapať aj s krnohmi na chrbte. Podujatie na
Horehroní si nenechala ujsť ani
dvojica z Novej Bane súrodenci
Šipkalovci, ktorí tesne pred jaz-

Najdlhšie vydržia tí, ktorí
majú srdce dobrovoľníka
Ako povedal Jozef Gonv úvode mužská spevácka skupina Krnohári a až do popo- da z OZ Jasienok, s účasťou je
ludňajších hodín hrala a spie- veľmi spokojný. „Starí však
pomaly odchádzame, ja som
vala Buchajtramka.
už dôchodca, preto by sme
Na začiatku je strach,
potom príde čistý zážitok
Výsledky pretekov
Najlepšie posádky si odniesli  Muži: 1. Kováčik, J. Golian (Rohozná, čas 1,36 minúty),
ceny a k výborným výkonom 2. Kučerák, Dekrét (Jasienok, 1,40), 3. Fajfer st., Fajfer ml. (Ľuim zablahoželal aj primátor bietová, 1,43)
Brezna Tomáš Abel. Na prete-  Ženy: Čížová, Tkáčiková (Heľpa, 1,53), 2. Golianová, Vrbovkoch sa pravidelne po Sloven- ská (Rohozná, 2,07)
sku zúčastňuje Pavol Kováčik,  Zmiešané posádky: 1. Vrbovský, Vrbovská (Valaská, 1,47),
ktorý krnohy aj vyrába, a to 2. Kubove, Vichr (Valaská, 1,57), 3. Tomáš, Tatárová (Podlavice,
nielen pre seba. Tento rok ab- 2,50).
solvoval už dvadsiatu jazdu

Priaznivcov adrenalínových športov neodradilo ani hmlisté počasie či odmäk.

dou prezradili: „U nás sa takéto
preteky nekonajú, preto sme
už po tretíkrát prišli k vám do
Vagnára. Je to pre nás nielen
adrenalín, ale aj veľmi pekný
zážitok.“
Vo Vagnári vládla úžasná
atmosféra
Popri trati povzbudzovala
pestrá divácka kulisa, dolinou
sa ozývali rapkáče, zvončeky,
alebo pokriky „Poďme!, Do
toho!“ Na chvíľu sa nechali
vyrušiť manželia Iveta a Peter Daxnerovci z Čierneho

Balogu, ktorí ocenili výkony
súťažiacich ako aj úsilie organizátorov. „Na rok prídeme
znova a určite si prinesieme
aj rapkáč, ktorý dodáva pravú
športovú atmosféru,“ dodali
s úsmevom. Pretekári sa spúšťali čo najväčšou rýchlosťou,
veď všetci chceli dosiahnuť čo
najlepší výsledok. Boli aj nejaké pády, to však patrí k športu a treba počítať i s rizikom.
Našťastie sa nikto nezranil
a všetci v zdraví dorazili až do
cieľa. O výbornú náladu sa na
hlavnom stanovišti postarala

boli radi, keby iniciatívu usporiadať akciu prebrali mladšie
ročníky.“ Doplnil ho aj riaditeľ
pretekov Milan Dolňan: „Veru,
dvanásť ročníkov pripravujú tí
istí ľudia, verní členovia OZ Jasienok Jozef Gonda s rodinou,
Paľo Kučerák, Peter Bacúšan,
Peter Bartoš, dobrovoľní hasiči z Bujakova, zamestnanci
Lesov mesta Brezno, postupne
pribudli Paľo Kvačkaj, Peter
Trajteľ, Jaro Kán s manželkou,
Mária Majerčíková s manželom, Marián Červienka s manželkou, Martin Jorčík so svojím
tímom. Ďakujeme tiež sponzorom, bez ktorých zabezpečiť financovanie potrebných vecí by
bolo zložité. Je pravdou, že už
by sme organizovanie podujatí ponechali mladším, ktorým
ochotne pomôžeme. Najdlhšie vydržia tí, ktorí majú srdce
dobrovoľníka a nečakajú z práce finančný efekt.“
(md)
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Mesto Brezno rieši problém
zastaraného interiéru kina Mostár
Po digitalizácii kina Mostár
mesto plánuje zatraktívniť
aj jeho interiér. Vyšší komfort pre občanov prinesie ako
prvé pohodlné sedenie, vďaka
ktorému sa budú diváci pri
sledovaní filmov či rôznych
programov cítiť oveľa príjemnejšie.
Prechod na modernú technológiu priniesol skvalitnenie
audiovizuálneho zážitku pre
divákov a zvýšenie návštevnosti breznianskeho kina. Na rade
je ďalší projekt, ktorý má riešiť
výmenu sedačiek v kine.
Sedenie bude
pohodlnejšie
Mesto Brezno má záujem
zmodernizovať a zatraktívniť
priestory kina Mostár a nadväzujúcich priestorov, aby sa
zvýšila funkčnosť, estetickosť,
komfort filmových a divadelných predstavení, koncertov
a ostatných kultúrnych akcií.
Ako informovala vedúca investičného odboru mestského
úradu Zuzana Ďurišová, najbližšie plánujú vymeniť staré
sedačky za nové.
„Pre zachovanie čo najväčšieho počtu sedadiel bude
nutné zbúrať pôvodnú premietaciu kabínu a vybudovať ju
nanovo s odvetrávaním. Toto
sa udeje až v druhom kroku nasledujúcich rokov. Tento rok sa
budeme zaoberať len zmenou
sklonu konštrukcie hľadiska

Mesto už v lete ide v kine meniť staré sedačky za nové.

– rekonštrukcia nosných častí
s výmenou výdrevy podlahy
a následne nainštalujeme nové sedačky, pričom ich kapacita po výmene bude 316 ks.“
Počet miest sa síce zníži o 70,
no sedenie bude pohodlnejšie
a komfortnejšie.
Po rekonštrukcii mesto
predpokladá zvýšenú
návštevnosť
S výmenou sedačiek v kine
Mostár mesto plánuje začať
počas letných prázdnin, kedy je
návštevnosť kina stabilne najnižšia. Podľa slov Jána Lukáča,
riaditeľa technických služieb,
ktoré majú budovu v správe,
aj keď v prvom kroku to bude

FOTO: MSÚ

pre nich znamenať obmedzenie
prevádzky, myšlienke sú naklonení, pretože návštevníci momentálne sedenie v porovnaní
s ostatnými sálami hodnotia
ako nevyhovujúce. „Rozsah rekonštrukcie je dosť veľký a počas nej chod kina bude dočasne
zrušený, z čoho nemáme veľkú
radosť. Na druhej strane, keď
sa renovácia dokončí, predpokladáme zvýšenú návštevnosť,“
dodal šéf techničiarov.
V prípade rekonštrukcie
v roku 2018 mesto predpokladá, že sa uskutoční 230 predstavení a v ďalších nasledujúcich
rokoch vzrastie aj priemerná
návštevnosť.
(md)
07703 04348 - LIDL_zihadielko_2_297x420_PRINT.indd 33

11.01.17 10:25

4

Čo majú v pláne breznianski
športovci v roku 2017
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. Tu sú vyjadrenia ďalších
z nich.
Adriana Miseje,
Ski Academy Adrián Bíreš:
- Naše plány na rok 2017 v Ski
Academy Adrián Bíreš je výchova
mládeže k všestrannému pohybovému rozvoju, ktorý je základom pre
zjazdové lyžovanie. Pokračovať v
cielených tréningoch ako je gymnastika, kondičný tréning,
plávanie a samotné zjazdové lyžovanie. Jednotlivé tréningy podporujú všestranný rozvoj pohybových schopností a
zručností po fyzickej, ale aj psychickej stránke a prispievajú
tak k získavaniu návykov k pravidelnému športovaniu.
Jaroslav Kamenský,
Klub biatlonu Brezno:
- Hlavný cieľ Klubu biatlonu Brezno je splnený. Dievčatá Horvátová
a Heidelmeierová sa nominovali na
Európsky olympijský festival mládeže, ktorý sa bude konať vo februári
v Turecku. Ostatné mladšie dievčatá
máme cieľ, aby sa v pretekoch slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska umiestňovali na medailových miestach.
Dlhodobým cieľom nášho klubu je zohnať strategického
sponzora, ktorý by pomohol stabilizovať finančnú situáciu
v našom klube.
Vanda Kupcová,
Miniatur golf klub Brezno:
- Viac rokov sa nám nedarí priviesť
juniorov do nášho klubu, preto znova
budeme vynakladať úsilie k tomu, aby
tento šport oslovil aj túto vekovú kategóriu. Naďalej zvyšovať výkonnostnú
úroveň v 1. lige (po jesennej časti sme
v tabuľke na druhom mieste). Chceli
by sme sa v seniorskej kategórii zúčastniť ME, ktoré budú
v Chebe. Naďalej udržiavať areál minigolfového ihriska pre
oddych a relax širokej verejnosti.
(V budúcom čísle prinesieme vyjadrenia kultúrnych telies
z Brezna)
(eš)
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Technické služby pomohli odstrániť
poruchu na vodovodnom potrubí
Na breznianskom sídlisku
Západ poškodené vodovodné potrubie spôsobilo menšiu potopu. Išlo o poruchu
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, pričom pomocnú ruku pri jej odstránení poskytli aj Technické
služby Brezno.

ktoré poskytujú nájomcom. Po
odčerpaní vody zistili, že ide
o poruchu vodární.

Obyvatelia sídliska ŠLN
napriek vzniknutej situácii sa
prerušenia dodávky pitnej vody nemuseli obávať.
Voda zaplavila prízemné
priestory futbalového
štadióna
V prvú februárovú stredu
došlo k poruche na vodovodnom potrubí medzi futbalovým štadiónom a Tescom. Po
jej nahlásení Technické služby Brezno ihneď vyrazili na
miesto, kde objavili zaplavenú
šachtu. „V prvom momente
sme si mysleli, že ide o poruchu

Poškodené vodovodné potrubie spôsobilo menšiu potopu.

na našej časti. Zamestnanci
Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti vytýčili miesto,
kde bolo potrubie narušené,
a my sme urobili rozkopávku
ťažkou stavebnou technikou
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– rýpadlonakladačom s výkopom asi 10 m3,“ informoval
riaditeľ Ján Lukáč. Podľa jeho
slov, voda sa začala vylievať ešte intenzívnejšie a zaplavila aj
prízemné priestory štadióna,

Pomocnú ruku podali aj
zamestnanci technických
služieb
Technické služby podali pomocnú ruku, poskytli mechanizmus a zamestnancov. Pri
zatápaní priestorov v budove
futbalového štadióna navážali
vrecia s pieskom, aby eliminovali následky „povodne“, odčerpávali vodu zo zaplaveného
výkopu a zamestnanci vodární
zasa asanovali potrubie. „V
druhom kroku sme odstránili
poruchu aj na susednom potrubí, kde sme zistili tiež menší
priesak,“ uviedol šéf techničiarov Ján Lukáč. Ako dodal na
záver, práce ukončili až v neskorých večerných hodinách
a strojník technických služieb
následne výkop zasypal.
(md)

Klientom poskytnú služby v obnovených priestoroch
Mesto Brezno zrekonštruovalo priestory v objekte Mestského úradu na Nám. gen. M.
R.Štefánika č. 2, v ktorých sídli
Odbor starostlivosti o obyvateľa a zasadačka č. 2 určená na
zasadnutia komisií mestského
zastupiteľstva, ale aj na iné pracovné zasadnutia či stretnutia.
Zároveň je tu každý piatok
poskytovaná právna pomoc
v konzultačnom pracovisku
Centra právnej pomoci pre občanov mesta, ale i regiónu.
Pracovníci Technických služieb Brezno vymenili v dvoch

kanceláriách podlahy, ktoré
boli v dezolátnom stave, vo
vstupnej chodbe položili novú
dlažbu, zo stien odstránili starý
drevený obklad, priestor vymaľovali a inštalovali nové prahy.
Za vykonané práce zamestnancom Technických služieb
ďakujeme a veríme, že obnovené priestory budú dôstojnejším
a príjemnejším prostredím nielen pre zamestnancov odboru,
ale hlavne pre klientov, ktorým
poskytujeme služby a rovnako pre všetkých, ktorí tieto
priestory pravidelne navštevujú. 
(jl)
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Produktom práce Lesov mesta Brezno je zdravý a hodnotný les
Cieľom Lesov mesta Brezno
je aj v roku 2017 vyrovnané
hospodárenie, pestovanie kvalitných hodnotných kmeňov
a zdravého lesa. Cesta k nemu
vedie cez zastavenie šírenia
hmyzu dôsledným a rýchlym
spracovaním kalamity, zabezpečenie hygieny porastov,
včasný odvoz a odbyt napadnutého dreva.

pretrváva potreba monitorovať
a včas ihneď odstraňovať ložiská
napadnutia počas celého roka.
Objemovo sú to stovky stromov.
Kritická situácia je v časti Michalová, kde tlakom podkôrneho, ale aj drevokazného hmyzu
desaťtisíce stromov (m3) treba
asanovať, vybrať z porastov, odviezť a predať. Zbytky po ťažbe
štiepkovať, pri slabom odbyte drevnej štiepky uhadzovať
a páliť. Kalamitnou, ozdravnou
ťažbou ešte nezrelých porastov
vznikajú veľké plochy holín,
ktoré treba pripraviť a následne
zalesniť a starať sa o ne.
Ekonomika hospodárenia
bola aj v roku 2016 poznačená
vysokou kalamitnou ťažbou
mladých nezrelých porastov,
opakovaným navracaním sa na
tie isté plochy za stále sa objavujúcou novou hmyzovou kalamitou, teda nekoncentrovaná výroba. Nadbytok menej kvalitného dreva, nielen na Slovensku,
ale aj v Českej republike spôsobil nezáujem o drevo a prepad
cien, najmä pri vlákninových
sortimentoch na úroveň výrobných nákladov. Pritom z ťažby
kalamitnej hmoty je jeho podiel
až 40 % dodávok.

„Lesník seje, ale úrodu zbierajú potomkovia. To, že robím
pre nich, ma neubíja, ale po- Nové ohniská kalamity sa objavujú každý deň.
vznáša,“ – motto Jozefa Dekreta FOTO: ARCHÍV LMB
Matejovie, ktorým sa riadia aj
ta Brezno je zdravý les, pestova- ných územiach bez výnosu len
breznianski lesníci.
ný, stabilný a hodnotný, ktorý s nákladmi.
Les, okrem toho, že svojou
obnovujú v dobe jeho zrelosti
Produktom práce
pri najvyššej hodnote. Tak nie existenciou vytvára prostredie
breznianskych lesníkov je
objemom, ale kvalitou ťažených pre život ľudí, tvorí rezervu mazdravý les
Cieľom obhospodarovania kmeňov zarábať na obnovu, teriálnu i hodnotovú pre budúlesného majetku mesta Brezna pestovanie a ochranu nového ce generácie.
je vyrovnané hospodárenie. To lesa, opravy ciest, zvážnic, prieznamená, že každý rok úmy- pustov, udržiavanie priekop, Čertovická časť je
selnými obnovnými ťažbami potokov, mostov, zveľaďovať stabilizovaná, kritická
sa odkryje približne rovnaká krajinu, investovať do infraš- situácia je v časti Michalová
V posledných rokoch, minuplocha prirodzeného zmlade- truktúry, chodníkov, zariadení,
lý nevynímajúc, sa od optima
nia a zalesňovania. Je samo- technického vybavenia.
Keďže dvojtretinová väčšina hospodárenia značne vychyľozrejmosťou, že náklady sú minimalizované a výnosy kvalitou je v súčasnosti hospodárskymi val. Zapríčinené to bolo hlavvýroby a speňaženia treba ma- lesmi, umožňuje ich obhospo- ne pretrvávajúcou kalamitou
ximalizovať. Takto získanými darovanie i napriek zákonným spôsobenou hmyzími škodcaprostriedkami z nie veľkého obmedzeniam vytvoriť efekt mi. Po vetrovej kalamite z roku
objemu dreva, ale len z objemu, vo forme nájmu pre vlastníka 2004 sa podarilo čertovickú časť Jedným z cieľov je zastaviť
ktorý ročne prirastá, zabezpečí- lesa a pre jeho občanov urči- stabilizovať a v súčasnosti hmy- šírenie hmyzu spracovaním
té benefity. Ostatné územie sú zové kalamity veľkého rozsahu kalamity
me krytie všetkých nákladov.
Cieľ, ktorým je vyrovnané
Produktom práce Lesov mes- ochranné lesy a lesy v chráne- neevidujeme, i keď neustále

hospodárenie, pestovanie kvalitných hodnotných kmeňov
a zdravého lesa zostáva pred
nami aj v roku 2017. Cesta k nemu vedie cez zastavenie šírenia
hmyzu dôsledným a rýchlym
spracovaním kalamity, zabezpečenie hygieny porastov, včasný odvoz a odbyt napadnutého
dreva. Nemôžeme sa spoliehať na vývoj počasia, dostatok
zrážok v novembri a silné holomrazy v decembri a januári
nám v našom úsilí môžu napomôcť.
Odkryté plochy treba
zalesniť
Plochy odkryté kalamitou
z minulého roka zalesníme.
V lesných škôlkach máme pre
tento rok pripravených 250 tisíc
sadeníc smreka, jedle, buka, javora, smrekovca. Chrániť mladé
lesné porasty vyžínaním budeme na ploche takmer 1000 ha, t.
j. chrániť 3 milióny stromčekov
vyžatím buriny okolo nich a ich
náterom proti odhryzu zverou.
Viac ako na 400 ha plôch mladín máme v pláne vykonať plecie ruby a prerezávky.
K zvládnutiu rozsiahlych
a naliehavých úloh pri spracúvaní kalamity, odvoze a pestovnej činnosti posilňujeme
odborným personálom z Polesia Čertovica na Michalovú.
Pracovné skupiny sme tiež

postupne presunuli. Okrem
toho spoluprácou s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Brezne chceme zvýšiť počet
pracovníkov o absolventov vysokých alebo stredných škôl.
Popri namáhavej práci
v lese máme dostatok síl na
osvetovú činnosť
Dôležitá úloha pre tento rok,
ale aj nasledujúce zostáva získavať na svoju stranu verejnosť
a verejnú mienku v tom smere,
že práca lesníka pre krajinu,
prírodu je potrebná. Samovývoj v dnešnej dobe je utópia
a móda, ktorú serióznym lesníckym prístupom vysvetlíme
a preukážeme na príkladoch.
Veď znehodnotenie nášho majetku a náročné úlohy stojace
rok čo rok pred nami už druhé
desaťročie je spôsobené pokusmi ochrany prírody. Jednak
spomaľovaním spracovania kalamít a tiež územiami bez možností zasahovania, ozdravenia
lesa v okolitých prírodných
rezerváciách. Tie skončili ako
lesné cintoríny a šíri sa z nich
do nášho majetku podkôrny
a drevokazný hmyz a zabíja naše lesy. Takže popri práci v lese
je povinnosťou nás, ktorí tomu
rozumieme, robiť tiež osvetovú
činnosť.

Milan Dolňan,
riaditeľ Lesov mesta Brezno
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Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov
v Brezne – Osrblí už klopú na dvere
Horehronie žije biatlonom. Začiatok februára patril medzinárodným pretekom IBU Cup v Brezne - Osrblí a koncom mesiaca
je na programe ďalšie významné podujatie. Viac o pripravovaných Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov prezradil Milan
Bagačka z organizačného výboru.
Národné biatlonové centrum v Osrblí nahradilo ruský Ostrov, ktorý sa vlani v
decembri vzdal práva organizovať majstrovstvá sveta. Ako
vnímate rozhodnutie Medzinárodnej biatlonovej únie,
ktorá prijala ponuku slovenskej strany usporiadať šampionát u nás doma?
- Rozhodnutie IBU prideliť
usporiadanie Majstrovstiev
sveta juniorov a kadetov (MS-

JaK) mimoriadne už pre rok
2017 na Slovensko, do Brezna
- Osrblia, vnímam veľmi pozitívne. O tieto majstrovstvá
sveta sa uchádzali štyri krajiny
s veľkými tradíciami a dobre
vybudovanou infraštruktúrou - Taliansko, Nemecko, Rakúsko a Slovensko.
Prečo teda padla voľba práve na našu krajinu?
- V prospech Brezna - Osrb-

lia rozhodovalo viacero faktorov: vynikajúca športová
diplomacia – dlhoročný člen
a funkcionár Slovenského
zväzu biatlonu Ivor Lehoťan
je viceprezidentom IBU; nová
v nedávnej dobe dokončená
multifunkčná budova; vynikajúce referencie z minulých
rokov pri usporadúvaní podobných podujatí pod hlavičkou IBU; skúsený, spoľahlivo
fungujúci organizačný tím
ľudí s čestným predsedníctvom v zložení: Peter Pellegrini - podpredseda vlády SR,
ktorý prevzal osobnú záštitu
nad podujatím, Anton Siekeľ –
prezident Slovenského olym-

20. - 28. FEB 2017

BREZNO-OSRBLIE
IBU YOUTH & JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON
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MA JSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V BIATLONE
BREZNO-OSRBLIE 20.-28. februára 2017
Pondelok 20. februára 2017

19:00 - Otvárací ceremoniál, BREZNO

Štvrtok 23. februára 2017

11:00 - Vytrvalostné preteky, Juniori
14:00 - Vytrvalostné preteky, Juniorky

Sobota 25. februára 2017

11:00 - Rýchlostné preteky, Juniori
14:00 - Rýchlostné preteky, Juniorky

Pondelok 27. februára 2017

11:00 - Preteky štaﬁet, Dorastenci
13:45 - Preteky štaﬁet, Dorastenky

Streda 22. februára 2017

11:00 - Vytrvalostné preteky, Dorastenci
14:00 - Vytrvalostné preteky, Dorastenky

Piatok 24. februára 2017

11:00 - Rýchlostné preteky, Dorastenci
14:00 - Rýchlostné preteky, Dorastenky

Nedeľa 26. februára 2017

11:00 - Stíhacie preteky, Dorastenci
12:00 - Stíhacie preteky, Juniori
14:15 - Stíhacie preteky, Juniorky
15:20 - Stíhacie preteky, Dorastenky

Utorok 28. februára 2017

11:00 - Preteky štaﬁet, Juniori
14:00 - Preteky štaﬁet, Juniorky

24%PbO
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na pokračovanie

Rybárov syn
V blízkosti niekoľkých jazier
a pokojnej rieky Bád, v malom
drevenom domčeku žil starý
rybár Orfin so svojou ženou
Lujzou. Starček sa po celý život venoval rybárčeniu. Toto
povolanie zdedil po svojom

otcovi, dedovi a pradedovi.
V domčeku žili len sami dvaja,
lebo rybár vyhnal svojho jediného syna Filipa z domu, keď
mal pätnásť rokov, lebo nechcel
byť rybárom.
Prešlo celých päť rokov, ale
po Filipovi ani keby sa bola
zem zľahla. Za celý ten čas o
synovi nepočuli jedinej správy,
či dobrej, alebo zlej. Orfin svoj
čin už veľakrát trpko oľutoval.
Roky ubiehali a starček sa
každučký deň za úsvitu vyberal
na rybolov, aby nachytal ryby
pre seba a svoju deň čo deň
chorľavejšiu ženu. Úlovok bol

čoraz menší, ale zatiaľ im na
obživu stačil.
Aj dnešné zamračené ráno
vzal udicu a šiel k jazeru. Kráčal
akosi ťažko, lebo jedna noha ho
prestávala počúvať. Krivkajúc
prišiel k svojej bárke, horko-ťažko do nej nastúpil a s námahou
začal veslovať. Keď bol od brehu
vzdialený niekoľko metrov, hodil udicu s návnadou do vody.
Ako ju hádže, tak hádže do pokojnej vody, po rybách ani chýru, ani slychu.
„Chytím niečo zajtra, veď doma máme dostatočnú zásobu,“
vraví si. Vrátil sa na breh a po-

pijského výboru, Tomáš Abel
– primátor mesta Brezno a Ján
Nosko – primátor Európskeho
mesta športu Banská Bystrica.
Takisto prispela aj dobrá spolupráca s partnermi – mestom
Brezno, EMŠ Banská Bystrica, obcami Osrblie, Valaská
a ďalšími, dobrá geografická
poloha, blízkosť letiska, ako
aj diaľničné prepojenie do celej Európy.

Akú návštevnosť očakávate?
- Napriek tomu, že na promovanie tohto najvýznamnejšieho športového podujatia
tejto zimy na Slovensku máme
veľmi málo času, intenzívne
pracujeme na propagácii. Veríme, že v Osrblí privítame
počas siedmich súťažných dní
rádovo niekoľko tisíc športových fanúšikov.

Vieme už teraz povedať,
koľko pretekárov sa na majstrovstvách zúčastní?
- Predbežne je prihlásených
približne 430 pretekárov a 270
členov sprievodných tímov
z 38 krajín. Samozrejme nebudú chýbať biatlonové veľmoci
na čele s Ruskom, Nemeckom,
Nórskom, Českom, Francúzskom a samozrejme slovenský
národný tím.

zverejňovať na www.biathlon.
sk a na stránkach našich partnerov Brezno a EMŠ Banská
Bystrica.
Juniorské majstrovstvá
sú vynikajúcim odrazovým
mostíkom pre ďalšie významné športové podujatia. Kedy
sa na Horehroní dočkáme
Svetového pohára?
- Osrblie musí najprv znovu získať tzv. A licenciu pre
usporiadanie najvyššej kategórie svetových súťaží pod
hlavičkou IBU. K tomuto cieľu
smeruje úsilie skupiny ľudí vo
vedení SZB, ako aj ostatných,
ktorí zo svojich spoločenských pozícií všemožne pomáhajú, aby sa na Horehronie
vrátil „najvyšší biatlonový
svet“. Svetový pohár môže byť
v Osrblí najskôr po roku 2023,
do tohto termínu už boli jednotlivé preteky pridelené iným
uchádzačom.
(eš)

To bude zrejme nápor aj na
parkovacie kapacity...
- Parkovacie plochy pre návštevníkov sú pripravené v blízkosti Národného biatlonového
centra v Osrblí, prístup k nim
bude viditeľne označený.
S partnermi podujatia EMŠ
Banská Bystrica a SAD Zvolen,
riešime zabezpečenie kyvadlovej dopravy pre dovoz a odvoz návštevníkov z Brezna
a Banskej Bystrice. Aktuálne
Na čo všetko sa môžu priaz- informácie budeme pribežne
nivci tohto zimného športu
tešiť?
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV A KADETOV
- Majstrovstvá sveta budú
20. – 28. februára 2017 v Brezne – Osrblí
mať dva dni oficiálnych tré
zúčastnia
sa na nich reprezentanti 38 krajín sveta
ningov a sedem súťažných
dní. Slávnostný otvárací cere-  otvárací ceremoniál sa uskutoční 20. februára na námestí v Brezne
moniál MSJaK bude v Brezne,  slávnostné dekorovanie víťazov jednotlivých disciplín je na programe v piatok
následne tiež vyhlasovanie
24. februára na breznianskom námestí
víťazov a medailový ceremo vstupenky na preteky Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov sú v predaji
niál sa bude konať na námestí
cez Ticketportal aj priamo na mieste v NBC v Osrblí
v Brezne.

maly kráčal domov.
Ale aj na druhý a tretí deň vyšiel naprázdno. Orfin ešte nezažil, aby tri dni po sebe nechytil
čo i len malú rybku. „Tu nie je
všetko v poriadku,“ húta nespokojne.
Zajtra budem mať viac šťastia,
povie si v duchu pred spaním.
Skoro ráno, keď sa prebudil,
cítil sa veľmi zle. „Dnes si v posteli trochu oddýchnem, načerpám nových síl a zajtra určite
niečo chytím,“ povie žene a obráti sa na druhý bok.
Hoci nasledujúce ráno nevstával celkom čulý, predsa len

bol plný odhodlania. „Dnes už
musím niečo chytiť, lebo inak
nebudeme mať čo položiť do
úst,“ vraví svojej žene.
„Keby tu bol náš syn, nenechal by nás takto sa trápiť,“ ozve
sa Lujza.
„Čo lamentuješ, čo sa stalo,
už sa neodstane,“ zašomre
Orfin a vyjde z domu znovu skúsiť šťastie na
jazere.
(Pokračovanie
nabudúce)
Napísal
a ilustroval:
Peter Zifčák
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www.kino.brezno.sk
10. februára PIATOK, 18. februára SOBOTA o 19.00
50 ODTIEŇOV TEMNEJ
Erotický/Romantický, USA, 2017, 117 min, slovenské titulky, MP15, 2D,
vstupné: 4€. Ešte temnejšie, zmyselnejšie a neodolateľne návykové! Potom, čo
Anastasia Steelová na vlastnej koži pocíti, aké temné sú tajomstvá Christiana
Greya, opúšťa ho. Napriek všetkému, čo sa medzi nimi stalo, na neho stále nemôže zabudnúť. Keď jej Christian ponúkne nové podmienky vzťahu, neodolá
a vracia sa k mužovi, ktorého miluje.
11. februára SOBOTA o 16.00
SPIEVAJ
Rodinný/Animovaný/Komédia/Muzikál, 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.
11. februára SOBOTA o 19.00
NEBO A ĽAD
Dokument, Francúzsko, 2016, 89 min, slovenské titulky, MP12, 2D, vstupné:
4€. Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) vo svojom novom
celovečernom dokumente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho
polárnika a vedca Clauda Loriuse na Antarktídu, ktoré viedli až k objaveniu
a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne otepľovanie”. Na príbeh
odvážneho vedca a jeho prelomového objavu ukazuje režisér, aký dopad môže
mať chovanie človeka na budúcnosť našej planéty.
12. februára NEDEĽA o 16.00
PSIA DUŠA
Komédia/Dráma/Dobrodružný, USA, 2017, 100 min, slovenské titulky,
MP12, 2D, vstupné: 4€. Všetky psy, psiská aj psíčkovia sú na svete preto, aby
rozdávali lásku
12. februára NEDEĽA, 17. februára PIATOK o 19.00
MILUJI TĚ MODŘE
Romantický/Komédia, Česko, 2017, 97 min, český dabing, MP12, 2D, vstupné: 4€. Film rozpráva príbeh mladého maliara a kunsthistorika Karla Bárty,
ktorý v deň, kedy prichádza o prácu v Národnej galérii, stretne náhodou a
za naprosto kurióznych okolností dievčinu Terezu, krásnu, živelnú a veľmi
svojráznu. Títo dvaja sa do seba zamilujú a prežívajú nádherné dobrodružstvo
zbližovania, stretávania, spoznávania, až zistia, že jeden bez druhého nemôžu
existovať. Jedným slovom Miluji tě modře je príbeh, ktorý pobaví, rozosmeje,
ale i dojme, príbeh, ktorý musíte prežiť celým svojím srdcom!

CHARITATÍVNY
KONCERT
LÁSKY
Si zaláskovaný?
Máš srdce plné lásky?
Nevieš kde máš svoju
lásku dať /komu/?

14. februára UTOROK o 19.00
ODYSEA
Životopisný/Dobrodružný, Francúzsko, české titulky, 122 min, MP12, 2D,
vstupné:4€. Rok 1946. Kapitán Jacques Cousteau si vďaka vynálezu akvalungu môže dovoliť vysnívanú vilu pri Stredozemnom mori. Svojich synov Philippa a Jeana-Michela zasväcuje do tajov potápania a zázračného sveta ticha.
Zdanlivo idylické rodinné súžitie naruší Jacquesova túžba po dobrodružstve
a dobývanie nesmierneho priestoru pod vodnou hladinou. Je pre to ochotný
obetovať všetko. Aj vzťah s citlivým Philippom. Roky potom spája oboch mužov láska k oceánom. Otec ich však túži dobývať a syn chrániť.

Ak si
zapálený pre
túto akciu a naše
plamene lásky ťa zasiahli ,
sme tu pre teba v deň „D“

24.2.2017
My v Talentáriu ti ukážeme,
ako rozdávať lásku očami
o 17.00 hod.
umenia a detským srdcom.
na významnom mieste
Pre všetkých máme
„Kultúrny dom Brezno“
dostatok lásky
Ak to tak cítiš,
a umeleckého talentu
môžeš prispieť
v podobe hudby,
dobrovoľným vstupným,
tanca, spevu
kde tvoj peňažný dar
a maľby
pôjde deťom
v nemocnici
u nás
v Brezne

Vyhlasujeme STOP STAV,
už nie je v našich silách prijať žiadneho nového psíka z ulice.
Potrebujeme súrne pomoc!!! Viac ako 60 psíkov v útulku Tuláčik
hľadá milujúce rodiny. Prosíme vás, nepodporujte množiteľov na
bazoši, ale choďte si vybrať svojho nového člena rodiny do útulku.
Tie smutné oči každý deň čakajú, že si ich niekto vezme domov.
Viac info: www.utuloktulacik.sk
Kontakt: OZ Tuláčik Brezno utuloktulacik@gmail.com
0918 888 411, 0915 048 612
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku.

Základná umelecká
škola pozýva
24.2. o 17.00 hod,
koncertná sála školy, koncert
bývalých absolventov, vstupné
dobrovoľné
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ
SLUŽBY V BREZNE
9. – 12. 2. Lekáreň Dr.Max OD
Kaufland, Banisko 2969/2A
13. - 19. 2. Lekáreň Dr.Max OC
TESCO, ČSA 59
20. - 23. 2. 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.

16. februára ŠTVRTOK 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.
18. februára 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.
19. februára NEDEĽA o 16.00
OZZY
Rodinný/Animovaný/Dobrodružný, Kanada/Španielsko, 2016, 91 min, slovenský dabing, MP, 2D. Vstupné: 4€. Ozzy je priateľský pes bígl, ktorý žije
idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s
nimi nesmie cestovať...
19. februára NEDEĽA o 19.00
TRAINSPOTTING 2
Dráma/Krimi, V. Británia, 2016, 100 min, slovenské titulky, MP15, 2D, vstupné: 4€. Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu Trainspotting. Tešiť sa môžete na návrat všetkých
pôvodných postáv.
21. februára UTOROK o 19.00
JA, DANIEL BLAKE
Dráma, V. Británia/Francúzsko, 2016, 100 min, české titulky, MP12, 2D,
vstupné 4€. Sociálne apelatívny a v súčasnosti až nepríjemne aktuálny film
rozpráva príbeh päťdesiatnika Daniela z Newcastlu, ktorý sa po tom, čo mal
infarkt, ocitne vo vyčerpávajúcom kolotoči žiadostí o podporné dávky od štátu. Zatiaľ čo sa snaží prejsť nezmyselne nastaveným systémom a absurdnými
byrokratickými procesmi, ktoré ho nútia zháňať prácu v rozpore s odporúčaním od lekára, stretáva slobodnú matku Katie a jej dve deti. Neúplná rodina
má jedinú šancu, ako uniknúť jednoizbovému miestu v ubytovni pre bezdomovcov – prijať byt v neznámom meste 300 míľ ďaleko.

B
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Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno
Ján Amos Komenský raz povedal, že vzdelanie je to, čo
nám ostane, keď zabudneme,
čo sme sa naučili... Reagujúc
na túto myšlienku Stredná odborná škola techniky a služieb
v Brezne zvolila metódu vzdelávania „nielen v škole“. Škola
s dlhoročnou tradíciou, trendovo sa vyvíjajúca, nastúpila
už pred niekoľkými rokmi na
vlnu projektov a ťahá to úspešne dodnes.
V odboroch, ktoré pripravujú kvalifikované pracovné
sily v službách ale aj v technike,
vzdeláva a vychováva značnú
časť študentov z Horehronia
a blízkeho okolia. Prostredníctvom medzinárodného projektu Erasmus+, hradeného
z Európskych fondov, už viac
ako 100 študentov vycestovalo
do zahraničia, aby svoje vedomosti a zručnosti prezentovali
aj mimo domova. Úlohou študentov nie je iba tvrdo pracovať, ale aj komunikovať v cudzom jazyku a nadobudnúť nové skúsenosti zo zahraničných
podnikov, ktoré následne aplikujú v praxi v domovskej škole.
Tým školu inovujú a neustále
posúvajú ďalej. Počas 6 rokov
sa nám na základe schválených
projektov podarilo vycestovať
do Nemecka (Jena), Severného
Írska (do mesta Lononderry)
a do Čiech (do miest Praha,
Znojmo a Louny). Erasmus+ je

Autor:
PK

choroba kĺbov

násyp

FOTO: SOŠTAS

veľmi žiadaným a motivujúcim
prvkom pre šikovných a ambicióznych mladých ľudí.
Okrem nadobudnutých skúseností študenti získavajú veľkú
devízu do budúcnosti vo forme
certifikátov a Europassov Mobility o absolvovaní stáže v zahraničí.
SOŠ TaS Brezno však nežije
len pre jeden projekt. Zapája
sa do množstva rôznych aktivít

prestával byť
svieži

znížený tón E

a súťaží na okresnej, obvodnej,
celoštátnej a medzinárodnej
úrovni. Medzi najznámejšími
je súťaž ZENIT v strojárstve,
v ktorej už tradične patrí medzi top favoritov. Súťaž Zenit
v zručnosti stredoškolákov má
dlhoročnú tradíciu. Študenti
SOŠ TaS sa v súťaži dlhodobo
umiestňujú na popredných
priečkach, pretože im vďaka
kvalitnej príprave od pedagó-

útok

decht

ako hosť (skr.)

buničina
vzlietnutie

číslovka

gov, ale aj majstrov odborného výcviku nechýba Zručnosť,
Elán, Nápaditosť, Invencia
a ani Tvorivosť (ZENIT). V roku 2015 dokonca na celoštátnej úrovni obhájili prvenstvo
z predchádzajúceho roku.
Úspešní študenti sa po absolvovaní štúdia bez akýchkoľvek problémov zamestnávajú v strojárskych podnikoch
na Horehroní, resp. na celom

zapískanie

riečne kôrovce

FOTO: SOŠTAS

Slovensku, ale aj v zahraničí. V oblasti služieb škola,
okrem iného, zaznamenala
pekné úspechy na medzinárodnej gastronomickej súťaži
GASTRO JUNIOR BIDVEST
CUP v Prahe, kde boli ocenení dvaja študenti za kreativitu.
V minulom školskom roku sa
presadili na medzinárodných
majstrovstvách BBSK v súťaži
odborných zručností žiakov

odporovacia
spojka

sorta hrozna

kód Nemecka

SOŠ prváci z odboru hostinský,
hostinská a získali taktiež ocenenie za kreativitu a 3. miesto
v kategórii kuchár. Úspechy
našich žiakov považujeme za
úspechy nás všetkých. Úspechy našej školy sú tiež úspechmi mesta, Banskobystrického
kraja, ale aj celého Slovenska.
Žijeme pre mesto, pre kraj, pre
celé Slovensko. :)
(soštas)

výrobok z
hrozna

nuž teda (zast.
čes.)

nasávaj

Aralské jazero

drevené drúky

osobné zámeno

citoslovce
jedenia

ovisnutie
slov. herec a
režisér

zámok
otočenie

T1
bicykel (angl.)
dopravný
prostriedok

úspech
oblak

hliník (chem.)

pokladňa

obojživelník
meno
Chačaturjana

vrznutia
listnatý strom

mongolský
pastier

konský pohyb
tenký, štíhly
(angl.)

väzenie (hov.)
bočná strana
huslí

pohybové
aparáty
ostrov po
chorvátsky

produkt sopky
africký štát

obyvateľ Arábie
ročné obdobie

predpona
(pažerák)

oddelenie v
nemocnici
druh zeleniny

Desana (dom.)
detská hračka

večerný oblek
kočovník

predpoludním
(lat. skr)

podmienková
spojka
ručiteľ na
zmenke

lotéria
zástupy

súrodenec
kirgizské mesto

rybárska sieť

chrup
predpona (nový)

hlasný prejav
vrece

olial (čes.)
Elemír (dom.)

vlož náboj do
zbrane
niób (chem.)

značka vody

T2
ruská rieka

koleso
prútená ohrada

pocit potreby
jesť
nepodarok,
odpad

české mužské
meno

Pomôcky:
BIKE, ZAIR,
OTOK

daruj
nástroj na žatie

zaoberajúci sa
etikou
rieka pri Omsku

Olympijské hry
yard (skr.)

T3
Európska banka
pre obnovu a
rozvokj

chorobné
šialenstvo

prvý muž

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 17. februára. Výherca získa darčekové
predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Petra Lengharta z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Rytieri vyhrali tretie stretnutie
a postúpili do štvrťfinále play-off

2. HOKEJOVÁ LIGA
HK BREZNO - MHK RUŽOMBEROK 3:2 x (1:0, 0:1, 1:1, 1:0),
góly Brezna: MICHALEK, ŠTUBŇA, TOMAŠKA.
Už od úvodného buly bolo
jasné, že to bude tvrdý boj až
do konca. V stretnutí sme sa
ujali vedenia už v deviatej minúte, kedy Michálek prekonal
brankára hostí. Ak sme v Ružomberku dostali gól sekundu
pred koncom tretiny, tak na
domácej pôde sme si to «skoro»
zopakovali. Oravec sa pretlačil cez našich obrancov a šesť
sekúnd pred koncom druhej
tretiny pretlačil puk do Donovalovej bránky. Tretia tretina sa
pre nás začala ako zo zlého sna,
pretože postupové ambície Liptákov zreálnil vedúcim gólom
Knapčík. No s našimi chalanmi
to nijak nezamávalo. Hrali si
svoju hru, ktorá sa pretavila do
vyrovnávajúceho gólu Štubňu.
Za nerozhodného stavu sme išli
opäť do predĺženia. V ňom náš
súper urobil dve fatálne chyby, za ktoré išiel do troch. Naši
Rytieri už túto šancu nepustili
a Tomaška svojou strelou rozhodol o tom, že sen o štvrťfinále
stále žije. Toto stretnutie bolo
hodné zápasu play-off. Kvalitný výkon rozhodcovskej trojice
prispel k tomu, že tréneri, hráči,
ale aj diváci venovali svoju pozornosť len hokeju.

FOTO: HKB

góly Brezna: LAUBERT, ŠMÁLIK,
ZNAK, LONGAUER.
Horehronskí Rytieri vyhrali tretie stretnutie a postúpili
do štvrťfinále play-off. Tento
postup sa nerodil ľahko. Na
domácej pôjde sme nastupovali s mankom jedného zápasu.
Sobotný duel sa pre nás skončil úspechom a tak nedeľa bola
o tom, kto z koho. Ak by pred
určením dvojíc do play-off na
základe tabuľky základnej časti niekto povedal, že prejsť cez
Liptákov bude malina, tak sa
poriadne zmýlil. Play-off je
úplne iná súťaž ako základná
časť, čoho dôkazom boli aj dve
stretnutia, ktoré sa rozhodli až v
predĺžení. To rozhodujúce sme
začali podľa našich predstáv.
Po góloch Lauberta a Šmálika
sa dostali naši do dvojgólového
vedenia. Liptáci však v priebehu
celej druhej tretiny svojou umnou hrou dokázali eliminovať
naše útoky a v dvadsiatej druhej
minúte prekonal Donovala
útočník hostí Husarčík. Od tejto
chvíle začali domáci fanúšikovia
hovoriť o ďalšom možnom preHK BREZNO - MHK RUŽOM- dĺžení a komplikáciách svojho
tímu. Nebiť fantastických výBEROK 4:1 (2:0, 0:1, 2:0),

konov Lukáša Donovala, tak by
výsledok mohol byť úplne iný.
Ak nám v doterajšom priebehu
súťaže nevychádzali presilové
hry a dávali sme v nich minimum gólov, tak tieto nám vyšli
úplne parádne. Veď práve presilovky rozhodli o tom, že do ďalších bojov pôjdu naši chalani. V
tretej tretine sme z troch využili
dve a gólmi Znaka a fantasticky
hrajúceho Longauera definitívne zlomili odpor súpera. Od tejto chvíle bolo na ľadovej ploche
iba jedno družstvo. Horehronci
si s prehľadom ustrážili záver
stretnutia a zaslúžene postúpili
do štvrťfinále play-off.

1. LIGA DORAST
HK BREZNO - HC LUČENEC 13:0 (1:0, 7:0, 5:0),
góly Brezna: KOVÁČIK, BUŠOVSKÝ 2, SVITEK 2, AUXT 2, ŠKAMLA 2, ZEMANČÍK, ŠVANTNER, STYK, SZÖKE.
HC LUČENEC - HK BREZNO 3:9 (1:2, 0:3, 2:4),
góly Brezna: ŠKAMLA 2, KOVÁČIK, VALKO, PILIAR, BALCAR,
KOCHLICA, BALŠIANOK, JABLONSKÝ.

8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
HK BREZNO - MHK 32 L. MIKULÁŠ 10:5 (4:4, 1:0, 5:1),
góly Brezna: ŠTEFANČÍK
7, ZEMKO 2, MEŠŤAN.
Až na krátky výpadok koncentrácie v prvej tretine sme
hrali veľmi pohľadný, kombinačný a pracovitý hokej. Keď
pristupujeme ku hre zodpovedne a plníme si zadané úlohy,
vieme ukázať kvalitu.

7. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
HK BREZNO - MHK 32 L. MIKULÁŠ 6:5 (1:3, 2:1, 3:1),
góly Brezna: MELICHER 4, SUROVÝ, FAŠKO.
Zápas veľmi dobrej úrovne
sme zvládli aj fyzicky a hlavne
psychicky. Hralo sa vo vysokom tempe a v permanencii
boli obaja brankári. V prvej
časti sa viac darilo hosťom, ale
neskladali sme zbrane. Po pre-

stávke sme pridali na dôraze a
zvýšili aktivitu smerom dopredu. Začali sme premieňať šance
a viera v naše sily nás doviedla
k víťazstvu.

4. ROČNÍK
PRÍPRAVKA
HK BREZNO - HKM ZVOLEN 11:12 (6:5, 2:3, 2:2, 1:2),
góly Brezna: BÍREŠ 2, PAUČÍK
4, BERČÍK (S.N.), BERČÍK (S.N.),
BERČÍK, MULTÁN (SAM.), SMIDOVÁ (S.N.)
Väčšinou sú skoré ranné zápasy pre našich hráčov
nevýhodou. Teraz to tak nebolo, najväčšia slabina, s ktorou bojujeme, je skórovanie.
Tentokrát nám najmä prvých
päť gólov padlo s ľahkosťou a
možno až takou, že sme si ich
ako aj vedenie trochu nevážili.
Vrátili sme sa ku skratovým
riešeniam najmä pri bránení
1:1, ako aj pri rozohrávke. Súpera sme pustili do vyrovnania
a takýto stav sa s nami ťahal do
konca zápasu. V závere sme
doťahovali manko a šibenicu
vymietol Bíreš. Keď už to vyzeralo, že pôjdeme do nájazdov, inkasovali sme tesne pred
koncom gól, ktorý znamenal
výhru súpera. Naši hráči bojovali, čo sa im uprieť nedá, no
výkon nám výhru nepriniesol,
čo je asi zaslúžené. Pred budúcim týždňom to môže byť
dobrá motivácia, keď aj súperi
budú nútení odohrať Orange
turnaj v rámci pravidiel, s dodržiavaním ktorých to býva na
turnajoch obtiažne. Tešíme sa
teda na férovú konfrontáciu so
všetkými súpermi.
(hkb)
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
V ARÉNE BREZNO

10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
19.2.

piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
nedeľa

10.00 – 11.45 hod.
16.30 – 18.15 hod.
16.30 – 17.45 hod.
12.30 – 14.00 hod.
16.15 – 17.30 hod.
11.45 – 13.30 hod.
09.00 – 10.45 hod.
10.00 – 11.45 hod.
14.00 – 15.45 hod.
13.30 – 15.15 hod.
16.00 – 17.45 hod.

(verejnosť bude v prípade, že sa
neodohrá rozhodujúci zápas HK
Brezno muži)

Michaela Miháľová a Emma Štulajterová.
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Prvé úspechy breznianskych
krasokorčuliarok sú tu
Horehronský krasokorčuliarsky klub ICE SKATING
TEAM – Brezno (IST Brezno), sa po prvýkrát zapísal
do súťažných historických
tabuliek na Slovensku.

Po finančne náročnej registrácií IST Brezno na Slovenskom Krasokorčuliarskom
Zväze, ktorá sa podarila aj za
finančnej podpory primátora
mesta Brezno, nič nebránilo
breznianskym pretekárkam
vykorčuľovať na súťažný ľad.
Dievčatá sa tak zúčastnili svojich prvých krasokorčuliarskych pretekov a 28. január
2017 sa zapísal do histórie krasokorčuľovania v Brezne.
Do Zvolena na 32. ročník
Veľkej ceny Zvolena vycestovali tri pretekárky. Trénerka
Mária Lörinčíková nemala
veľké očakávania, no dievčatá všetkých veľmi pekne prekvapili. V sobotu podvečer
bola na programe kategória
IKC 3 Silver, čo je kategória
začínajúcich pretekárov, kde
sme mali hneď dvojnásobné
zastúpenie. So štartovným
číslom jeden nastúpila na ľad
Michaela Miháľová, ktorá svojou jazdou obsadila pekné 8.

miesto a Emma Štulajterová
si v tejto kategórií vyjazdila 7.
priečku. V nedeľu predpoludním bola na programe mladšia kategória IKC 2 Silver, kde
svoju jazdu predviedla Diana
Chválová, ktorá obsadila veľmi pekné 2. miesto. Všetky tri
dievčatá dosiahli od rozhodcov viac ako 20 bodov, čo bolo
nad očakávanie vedenia IST
Brezno. Dievčatám tak patrí
veľká vďaka za reprezentáciu
nášho mesta Brezno a držíme
im palce do ďalšej reprezentácie.
(mp)

Diana Chválová s trénerkou.
FOTO: IST
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