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SLÁVNOSTNÝM CEREMONIÁLOM
OTVORILI MAJSTROVSTVÁ SVETA

Najväčší športový sviatok tejto zimy na Slovensku je tu. Práve Brezno - Osrblie sa od pondelka
stalo dejiskom Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov 2017 v biatlone. Podujatie na námestí otvoril primátor Tomáš Abel starým slovanským zvykom - všetkých účastníkov symbolicky ponúkol
chlebom a soľou.

Až z 38 krajín sveta pricestovalo do srdca Horehronia 430
biatlonových pretekárov s 270
členmi organizačných tímov.
Návrat svetového
biatlonu je skutočnosťou
Do Brezna sa vrátil svetový
biatlon. Týmito slovami privítal na pôde mesta medzinárodné športové delegácie
z takmer štyridsiatich krajín
sveta primátor Tomáš Abel.
Naposledy sa podujatie po-

dobných rozmerov v Brezne
- Osrblí konalo pred dvadsiatimi rokmi, keď tu mali
premiéru preteky svetového
pohára a následne aj majstrovstvá sveta. Na prelome
tisícročí sa v Osrblí odohralo osem ročníkov svetového
pohára, poslednýkrát v roku
2005, potom však areál vypadol z elitnej spoločnosti
najlepších stredísk. Zdá sa
však, že je späť. V Národnom
biatlonovom centre v týchto

dňoch opäť súperia o majstrovský titul najlepší juniori a
kadeti z celého sveta a Brezno,
ako hostiteľské mesto, je toho
súčasťou.
Biatlon má v regióne
dlhoročnú tradíciu
Športovci z jednotlivých
krajín zavítali do Brezna už
v pondelok, kedy sa na námestí uskutočnil slávnostný
otvárací ceremoniál. Program
začal vystúpením detského

folklórneho súboru Šťastné
detstvo a pokračoval slávnostnou prehliadkou jednotlivých
výprav, ktorým sa okrem
predstaviteľov Medzinárodnej biatlonovej únie prihovoril aj brezniansky primátor:
„Je pre nás veľkou cťou, že ste
zavítali do nášho regiónu, kde
sa zimné športy a špeciálne
biatlon tešia veľkej popularite
a majú tiež dlhoročnú tradíciu.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Technické služby disponujú
novou vysokozdvižnou plošinou

Keďže staré plošiny majú
viac ako 30 rokov, ich postupná výmena je viac ako nevyhnutná.
Rok výroby 1981
Technickým službám Brezno doposiaľ slúžili tri vysokozdvižné plošiny. Všetky sú
súčasťou nákladných automobilov s dosahom 13 až 20
metrov, ktoré verejnosť môže
bežne vidieť pri prácach vo
výškach v súvislosti s úpravou
drevín, údržbou pouličného
osvetlenia či inštalovaním
vianočnej výzdoby. A všetky
majú niečo spoločné. Vyrobili
ich ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia, takže
ich postupná výmena je viac
ako nevyhnutná. „Obnova vozového parku je už nanajvýš

Slávnostným ceremoniálom
otvorili biatlonové majstrovstvá

s p Banská Bystrica
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Obnova vozového parku
Technických služieb Brezno pokračuje. Jednu z troch
dosluhujúcich vysokozdvižných plošín nahradil novší
kúsok, ktorý výrazne zjednoduší práce pri orezávkach
stromov či opravách verejného osvetlenia.
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potrebná, nakoľko staré plošiny majú viac ako 30 rokov a sú
na hranici životnosti,“ uviedol
riaditeľ TS Brezno Ján Lukáč.
Nový prírastok
zjednoduší prácu
Do novšieho, aj keď používaného stroja mesto investovalo už začiatkom februára.
Plošina má dosah 16 metrov
a bude náhradou za najstaršie
36-ročné zariadenie. „Plošina
je na 3,5-tonovom podvozku, čo znamená, že ju môže
ovládať aj vodič s oprávnením
B, čo nám veľmi zjednoduší
práce. Navyše vozidlo je veľmi
obratné a bude vhodné aj na
prácu na chodníkoch,“ tvrdí
Lukáč.
Nový prírastok začnú
technické služby používať už
v priebehu tohto týždňa, najmä pri orezávkach a výruboch
stromov, opravách verejného
osvetlenia a takisto aj na podnikateľskú činnosť. Ako dodal
riaditeľ TS, v priebehu roka by
chceli obstarať ešte jednu plošinu s dosahom do 13 metrov,
ktorá by nahradila dosluhujúcu aviu.
(eš)

Jednu z troch dosluhujúcich vysokozdvižných plošín nahradil novší
kúsok.
FOTO: MSÚ

(Dokončenie z 1. strany)
Brezno a jeho okolie je tiež
domovom zanietených biatlonových fanúšikov. Verím, že
do Osrblia si v priebehu najbližšieho týždňa nájde cestu
čo najviac z nich a že sa počas
celých majstrovstiev určite
postarajú o výbornú divácku
kulisu.“ Okrem toho mladým
pretekárom poprial správne
načasovanie športovej formy,
psychickú odolnosť a pri športe tak potrebný kúsok šťastia.
„Vyhrať môže vždy iba jeden,
no verím, že všetci si z nášho
regiónu odnesiete len tie najpozitívnejšie zážitky a spomienky,“ dodal Tomáš Abel.
O kultúrnu časť programu sa

postarala Spevácka skupina zo
Šumiaca a nechýbal ani veľkolepý ohňostroj.
Príďte povzbudiť
majstrovské výkony
Ak aj vám biatlon učaroval, ešte stále máte jedinečnú
príležitosť vidieť v akcii jeho
juniorskú svetovú špičku.
Príďte povzbudiť majstrovské
výkony mladých biatlonistov
a prispieť tak k jedinečnej atmosfére tohto výnimočného
podujatia. Vo štvrtok sú na
FOTO: MSÚ
programe vytrvalostné preteky, piatok a sobota budú
patriť rýchlostným disciplí- dva dni majstrovstiev aj šta- - Osrblí nájdete na stránke
nam, v nedeľu môžete vidieť fetu. Všetky výsledky zo sve- www.biathlon.sk.
stíhacie preteky a v posledné tového šampionátu v Brezne
(eš)

Časť nevyužívaného ihriska
prerobia na parkovisko
Počas uplynulého týždňa
začali technické služby so
stavebnými úpravami ihriska pod mazorníckou školou.
Cieľom je vyhovieť požiadavkám vodičov, ako aj potrebám
športovcov.
Na Mazorníkove by už koncom jari mohli pribudnúť ďalšie parkovacie miesta, ale aj
vynovené zázemie pre loptové
hry.
Namiesto občasného
tenisu denné parkovanie
Časť nevyužívaného ihriska
na najväčšom breznianskom
sídlisku sa mesto rozhodlo prerobiť na parkovisko pre vozidlá
tunajších obyvateľov, pričom
zvyšnému priestoru chce prinavrátiť jeho pôvodnú funkciu.
S takýmto zámerom sa v priebehu minulého týždňa pustili
do stavebných úprav sporadicky využívanej športovej plochy pod mazorníckou školou
zamestnanci Technických služieb Brezno. „Rozhodli sme sa
zmeniť časť nevyužívaného ihriska, na ktorej sa občasne hrá-

Súčasný stav ihriska.

val tenis, a prerobiť ju na odstavné plochy,“ vysvetľuje šéf
breznianskych techničiarov Ján
Lukáč. Potešia sa najmä vodiči,
keďže parkovacích miest nikdy
nie je dosť, ale naprázdno neobídu ani milovníci športu.
Spokojní budú motoristi
aj športovci
Podľa riaditeľa TS Brezno je
cieľom projektu upraviť málo
využívanú plochu tak, aby sa
maximalizoval jej potenciál,

čím sa vyhovie požiadavkám
vodičov, ako aj požiadavkám
športovcov na skvalitnenie
priestoru. Ako? To už prezradil sám: „Rozoberieme obvodový múr a spravíme na tomto
mieste vjazd a výjazd na nové
parkovisko. Časť poškodeného oplotenia rozoberieme a
presunieme ho k vrchnej časti
tak, aby sa ochránili odstavené
vozidlá pred loptou z horného
ihriska a v poslednej fáze namaľujeme parkovacie čiary.“
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Ako dodal, zároveň obnovia
basketbalové koše, namaľujú
čiary a opravia stĺpiky na tenisovú sieť, aby vrchná časť ihriska mohla plnohodnotne slúžiť
na širokú plejádu loptových
hier.
K odovzdaniu nového parkoviska a vynoveného ihriska
do užívania verejnosti by malo
dôjsť už koncom jari, zásadné
slovo v tomto procese však bude mať vývoj počasia.
(eš)
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Brezno navštívil americký
veľvyslanec na Slovensku

Technické služby v Brezne sa už venujú opravám výtlkov na cestách.
FOTO: MSÚ

V meste už technické služby
odstraňujú výtlky na cestách
Technické služby v Brezne
sa už venujú opravám výtlkov na cestách. Vlani
v chladnejších dňoch otestovali špeciálnu asfaltovú
zmes, osvedčila sa, preto sa
rozhodli použiť ju aj túto
zimnú sezónu.
Sezóna výtlkov pomaly začína. Zamestnanci Technických služieb v Brezne sa už
pustili do ich odstraňovania
na uliciach Boženy Němcovej,
pri pošte a Jednote, 9. mája,
Kukučínovej, na križovatke
pri Bille. Pri práci im poslúži
niekoľko strojov, ako napríklad rezačka asfaltu, fréza,
vibračná platňa, valce, pneumatické zbíjačky či plynové
ohrievače. Ako informoval
riaditeľ Ján Lukáč, obstarali špeciálnu asfaltovú zmes,
ktorá je vhodná na opravy aj

V skleníku sa to už zelenie.

v chladnejších a vlhkejších
dňoch. Testovali ju aj minulý
rok a keďže sa osvedčila, rozhodli sa ju použiť aj túto zimnú sezónu.
„Veľmi radi privítame
aj podnety od obyvateľov.
V tomto období sa cez deň
ľad/sneh rozpustí, voda sa
dostane do poklín, v noci sa
ochladí pod bod mrazu a výtlk dokáže vzniknúť v priebehu pár dní. Je preto možné, že
o ňom jednoducho nevieme,
a preto ho neopravujeme,“
povedal šéf breznianskych
techničiarov Ján Lukáč. Podľa jeho slov, výtlky ako aj iné
dôležité hlásenia (napríklad
nefunkčné svetlo, zlomený
strom a podobne) môžete
smerovať na telefónne číslo
048 611 4040 alebo zaslať e-mailom na: ts@tsbrezno.sk
(md)
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V mestskom skleníku sa to už zelenie
Zamestnanci technických
služieb začali s množením
muškátov v skleníku. Plánujú aj výsev ďalších asi 15
druhov rastlín. Pustili sa do
množenia letničiek, v najbližších dňoch ich čaká výsev
semienka rastlín.
Skleník nie je moderný výmysel. História pestovania
rastlín v skleníkoch siaha až
do rímskych čias.
Silné mrazy zvládli
na výbornú
Technické služby majú
v správe dva objekty na Hronskej ulici, kde sú vybudované
štyri skleníky. Zub času sa
podpísal nielen na ich zovňajšku, ale aj funkcii. Vlani na
jar sa zamestnanci pustili do
opráv najväčšieho skleníka,
na jeseň ho predelili na polovice.
„V tejto sezóne je to postačujúce, nemusíme vykurovať celý objem. V skleníku
sme testovali systém, či boli
na zateplení a oprave kúrenia správne vykonané práce
a hlavne v dostatočnom rozsahu. Silné mrazy sme zvládli
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Splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku
Adam Sterling navštívil
Brezno. Oficiálne na pôde
mestského úradu ho prijal
primátor Tomáš Abel. Jednou z tém, ktorým sa venovali, bola aj ponuka spolupráce amerických lektorov
s breznianskymi základnými školami. V rámci návštevy sa uskutočnila prednáška
amerického experta Christiana Piccioliniho na tému
extrémizmus.
Veľvyslanec Adam Sterling
prišiel do Slovenskej republiky
v auguste 2016.
V diskusii s primátorom
zarezonovala téma
dlhodobejšej spolupráce
V rámci výjazdového
programu po Slovensku po
prvýkrát do Brezna zavítal
veľvyslanec USA na Slovensku
Adam Sterling. Na pôde mestského úradu ho prijal primátor
mesta Tomáš Abel. Účelom
návštevy vzácneho hosťa bolo
spoznať Brezno. „Keďže sme
boli spájaní s medializáciou
odmietnutia extrémistického
podujatia v našich priestoroch,
Brezno ho zaujalo a chcel sa so
mnou osobne stretnúť. Návšteve som sa potešil, diskutovali sme o celospoločenských
témach, politike či dlhodobejšej spolupráci amerických
lektorov v našich základných
školách,“ priblížil primátor.
Podľa jeho slov, v prípade, že
školy a mesto budú mať o takúto ponuku záujem, úroveň
jazykového vzdelávania žiakov sa môže ešte viac zlepšiť.
Na záver americký veľvyslanec
svoju návštevu spečatil podpisom do Pamätnej knihy mesta
Brezna.

Amerického veľvyslanca na Slovensku privítal oficiálne na pôde mestského úradu primátor.
FOTO: MSÚ

Americký expert
v prednáške zaujal silným
emotívnym príbehom
Za prítomnosti veľvyslanca USA sa v mestskom dome
kultúry uskutočnila prednáška
amerického experta Christiana Piccioliniho na tému
extrémizmus. Študenti gymnázia, Strednej odbornej školy
techniky a služieb a Súkromnej pedagogickej a sociálnej
akadémie v Brezne si vypočuli
silný emotívny príbeh lídra extrémistického hnutia Chicago
Area Skinheads a zároveň autora knihy Romantické násilie,
ktorý prešiel výraznou zmenou
hodnôt a dnes pomáha mladým ľuďom prejsť od pravicového extrémizmu do bežného
života.
Christian Picciolini ešte
ako tínedžer podľahol verbovaniu skinheadského hnutia
a dodnes sa zmieruje s následkami svojich činov. Po celom

svete prednáša a vysvetľuje
mladým ľudom, prečo násilie
nič nerieši a aké sú úskalia extrémistických hnutí.
Študenti počúvali
so záujmom
Prednáška bola veľmi poučná nielen svojím obsahom,
ale aj jazykovou skúsenosťou,
keďže nebola tlmočená do
slovenského jazyka. Na dojmy z besedy sme sa už opýtali
učiteľov a študentov breznianskych stredných škôl.
 Gymnázium, učiteľka
Ľubica Pavliaková: – Keďže
niektorí naši študenti už absolvovali besedu Christiana
Piccioliniho v Banskej Bystrici
minulý školský rok, spolu s vyučujúcimi anglického jazyka
mali na ňu veľmi pozitívne
reakcie. Preto sme uvítali príležitosť sprostredkovať ju aj ostatným študentom. Vypočuli si
úprimnú spoveď človeka, kto-

rý si prešiel celým procesom
radikalizácie. Od oddanosti
myšlienkam extrémizmu, až
k vytriezveniu, prehodnoteniu
dovtedajšieho života a boju
proti akejkoľvek jeho podobe.
Jedinečnosť prednášky spočívala v tom, že rozprávanie bolo
autentickým príbehom človeka, ktorý ho skutočne aj prežil.
Stredná odborná škola
techniky a služieb, odpovede
viacerých študentov: „Téma
ma zaujala, bola fajn. Vzal som
si ponaučenie, prednáška sa
mi páčila, aj som sa zasmial.“
„Nečakal som, že to bude úplne celé po anglicky.“ „Životný
príbeh ma zaujal a len utvrdil
v mojich názoroch.“ „Bol som
rád, že väčšinou rozumiem.“
„Ja som zasa dosť nerozumel,
zišiel by sa tlmočník.“ „Bol som
rád, že som si priniesol jeho
knihu, ktorú som si dal podpísať.“ „Počul som už o tomto
spisovateľovi, bol som rád, že
ho vidím osobne.“ Oceňujeme,
že prítomný bol aj americký
veľvyslanec. Prednáška bola
jedinečná príbehom, ktorým
autor knihy prešiel od detstva,
kým bol na zlej strane. Zároveň
nás prekvapilo meno autora,
lebo v preklade znamená kresťan.
 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
Brezno, riaditeľka Eva Hlaváčová: – Vedenie školy prijalo
ponuku zúčastniť sa na prednáške, pretože momentálne je
veľmi dôležité varovať mladých
pred extrémizmom. Privítali sme možnosť komunikácie
v angličtine. Pedagógovia sme
ocenili, akou formou bola téma
extrémizmu podaná. Študenti
počúvali so zadržaným dychom a hoci všetkému nerozumeli, veľa vecí pochopili.
(md)

na výbornú a nezaevidovali
žiadne straty,“ povedal riaditeľ Ján Lukáč. Zamestnanci
skleník pravidelne kontrolovali a zazimované rastliny
v prípade potreby polievali.
V skleníku sa to už zelenie
Technické služby začali
s množením muškátov, vyrobili ich asi 1000 kusov. „Vyzerá
to veľmi pekne. Keby už mrazy neohrozili muškáty, mohli
by sme ich dať von, niektoré
z nich už začali aj kvitnúť.“
Zatiaľ sú v skleníku vysadené
len muškáty, plánujú však aj
výsev ďalších asi 15 druhov
rastlín. Pustili sa do množenia
letničiek, v najbližších dňoch
ich čaká výsev semienka rastlín .
A na aké druhy kvetov sa
môžu tešiť obyvatelia v uliciach mesta? „Rozprávať
o tom je ešte predčasné, uvidíme čo zoženieme, ale chceme
vysadiť rôzne farebné variácie. Architektka mesta pripravila zoznam, podľa ktorého
začíname obstarávať rastliny
a rozšírime ho aj o naše nápady,“ uzavrel Ján Lukáč.
(md)
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Mestská knižnica sa môže pochváliť
novými knižnými prírastkami
Albert Einstein tvrdil, že jedinú vec, ktorú človek skutočne
potrebuje vedieť, je to, kde sa nachádza knižnica. Tú brezniansku, s viac ako 62 tisíc titulmi, nájdete na Rázusovej ulici a sídlisku Mazorníkovo.
Na úseku pre deti a mládež začiatkom roka pribudli nové
knižné exempláre. Malých čitateľov určite potešia Feldekove
Dvere do rozprávok, Jurov zázračný liek od Roalda Dahla, piate a šieste pokračovanie Džínsového denníka od Zuzky Šulajovej, básničky Tomáša Janovica v knihe Zažmúr očká, ale aj
špeciálne vydanie Harryho Pottera.
Do rozprávok vedú dvere
Vo dverách sa stretávame, zdravíme, usmievame, mračíme, preto o nich
slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek
napísal rozprávky. Na 80 stranách nájdete 12 príbehov, ktoré čitateľa cez dvere zavedú priamo do rozprávok. Tu je
krátka ukážka: „To je pravda,“ súhlasila
žirafa a odrazu sa rozplakala. „Koľko je
rozprávok, toľko rôznych dverí do nich
vedie, avšak v žiadnej rozprávke nie sú
dvere, ktoré by boli také vysoké, ako som ja, a preto sa ani ja
do žiadnej rozprávky nikdy nedostanem.“ „No tak! Také zlé
to predsa nie je,“ vykríkol mahagon, ktorému začalo byť plačúcej žirafy ľúto. „Predsa sa dajú vyrobiť i dvere do rozprávky
o tebe. A tá rozprávka sa bude volať Ako sa žirafa dostala do
rozprávky.“
Dahlovský čierny humor
Jurova starká je ufrflaná zošúverená
babizňa, ktorá má vo zvyku nielen jedávať odporné veci, ale sa aj odporne
správa k svojmu vnukovi. Keď to už
Juro s ňou nemôže vydržať, rozhodne
sa, že tú jej mrzutosť navždy vylieči.
Namieša jej veľmi zvláštnu medicínu,
ktorá je rovnako odpudzujúca ako ona
sama, a ktorá má… šokujúci účinok!
Príbeh o smelom chlapcovi, vyrozprávaný s poriadnou dávkou dahlovského
čierneho humoru, skvelo dopĺňajú vtipné ilustrácie Quentina
Blaka v knihe Roalda Dahla Jurov zázračný liek.
Pokračovanie kultovej série
Odkedy sa Paula rozišla s Lukášom,
jej život akoby stagnoval. Potom však
Patrik príde s návrhom, aby s ním išla
navštíviť brata do Sydney. Paula spočiatku odmieta, ale nakoniec odcestuje
spolu s Denisou, ktorá práve rieši osobnú drámu. Paula sa prekvapivo rozhodne zostať v Sydney celkom sama.
Spoznáva rôznych ľudí, rôzne kultúry,
cestu jej skrížia problémy, ale aj chalan,
ktorý jej pomôže – paradoxne i roztápať ľady medzi ňou a Lukášom. Paula sa bude musieť rozhodnúť: ostane žiť v cudzej krajine alebo sa vráti na Slovensko, kde
je všetko hore nohami? Viac sa dozviete v piatom a šiestom
pokračovaní kultovej série Džínsový denník od Zuzky Šulajovej.
Aby sa lepšie zaspávalo
Básnik Tomáš Janovic a ilustrátorka Mária Nerádová vytvorili čarovnú
knihu deťom pre radosť s názvom Zažmúr očká. V žartovných riekankách a
povedačkách objavujú deti krásu rýmu
a rytmu, pomenúvajú a poľudšťujú veci, prírodu a všetko, čo ich obklopuje.
Tu je krátka ukážka: Rožok vyšiel na
oblohu. Hovorím si - chvalabohu. To sa Táňa pobaví, keď jej
spadne do kávy.
Ôsmy príbeh o Harrym Potterovi
Vždy bolo ťažké byť Harrym Potterom a nie je to ľahké ani dnes, keď
je prepracovaným zamestnancom
Ministerstva mágie, manželom a
otcom troch školopovinných detí.
Harry zápasí s minulosťou, ktorá sa
ustavične vracia. Jeho najmladšiemu
synovi Albusovi pripadla ťarcha rodinného dedičstva, o ktoré nikdy nemal
záujem. Keď minulosť a prítomnosť
vytvoria hrozivú výbušnú zmes, otec aj
syn musia čeliť nepríjemnej pravde, že
raz sa temnota zjaví na nečakaných miestach. Nová hra Jacka
Thorna Harry Potter a prekliate dieťa vychádza z pôvodného nového príbehu J. K. Rowlingovej, Johna Tiffanyho a Jacka
Thorna. Je to ôsmy príbeh o Harrym Potterovi a prvý, ktorý sa
objavil na javisku.
(eš)
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Nenechajte si ujsť fašiangy v Brezne
O zábavu sa postarajú seniori z centra Prameň
Už vo štvrtok námestie opäť
ožije. Mesto vlani obnovilo
tradíciu fašiangov a pokračuje v nej aj naďalej. Nenechajte si ujsť maškarný sprievod,
program v podaní seniorov
z Prameňa, nebude chýbať primátorský guľáš spojený s benefíciou, pampúšiky či hriatô.
Opäť môžete na chvíľu odložiť všetky povinnosti a pracovný týždeň si spríjemniť v kruhu
známych na námestí. Určite
bude veselo.
Popolcová streda nastúpi
až 1. marca
Fašiangové zvyky majú v regiónoch Slovenska rôzny charakter. Od dávnej minulosti sa
spájajú s karnevalmi, ľudovými
zábavami, veselicami, no do popredia sa už dostali plesy a bály.
Neodmysliteľným doplnkom
fašiangov je hojnosť dobrého
jedla a nápojov, ponúkajú sa
šišky či fánky, niekde nazývané
i krapne alebo pampúchy.
Tohto roku fašiangy potrvajú dlhšie ako inokedy, tradične
vyvrcholia tri dni pred pôstom,
pričom posledný symbolizuje
pochovávanie basy, čiže žartovné rozlúčenie sa s hudobným
nástrojom. Popolcová streda
nastúpi až 1. marca.
Za obdobím zábav a veselia príde 40-dňový pôst, ktorý

na Slovensku a výnimkou nie
je ani Brezno. Vlani po dlhých
rokoch oživilo túto tradíciu
a pokračuje v nej aj naďalej.
O pravú fašiangovú zábavu vo
štvrtok 23. februára sa postarajú členovia denného centra
Prameň, ktorí to vzali pevne
do svojich rúk a pripravili zaujímavý program. O 15.30 prídu na námestie v sprievode vo
všakovakých maskách, ktoré
si vlastnoručne vyrobili, ako
aj pochádzajú z dielne Milky
Grafikovej. Žandár, smrť, hlásnik, žid, cigáň, sliepka + kohút,
strašidlá, šašo + šašuľa a ďalšie
budú mať aj rôzne úlohy. „Napríklad sestrička bude ošetrovať, žandár vyberať pokuty,
návštevníkov budú zvolávať
do tanca,“ prezradila vedúca
Prameňa Katarína Kokavcová. O 16.00 vystúpi na javisku
viac ako štyridsiatka spevákov
a divadelníkov v tradičnom oblečení.
Všetkým, ktorí zavítajú na
námestie, okrem zábavy primátor Brezna Tomáš Abel ponúkne guľáš spojený s benefíciou
pre 15-ročnú Natálku z Brezna,
ktorá od narodenia trpí ťažkou
formou DMO, je imobilná, vyžaduje celodennú starostlivosť.
závisí od termínu pohyblivé- Tradíciu fašiangov oživilo Nebudú tiež chýbať pampúšiky,
ktoré aj tento raz napečú senioho sviatku – Veľkej noci, ktorá aj mesto Brezno
tohto roku pripadá na 14. – 17.
Fašiangové oslavy sa konajú ri z Prameňa.
apríla.
v mnohých mestách a obciach
(md)

Hoteláci a obchoďáci kávičkovali!
Každý z nás pozná tú atmosféru ... prižmúrte oči, zhlboka
sa nadýchnite a vo vašej mysli spracovávate hotový „raj“
...tak pôsobí tá pravá, obľúbená kávička.
Na Hotelovej a Obchodnej
akadémii to v odborných učebniach v týchto dňoch rozvoniavalo ... žeby turecká, espresso,
cappuccino? Skúsený barista
tieto arómy bezproblémovo
okamžite rozpozná, ale nie
o tom chcem dnes „hovoriť“,
ale o nápade, ktorý zrealizovali
naše spolužiačky Radka Pinková a Dominika Giertlová.
S plnou vážnosťou a serióznym
prístupom k nám mladším, zorganizovali pod záštitou pani

riaditeľky Mgr. Evy Dočekalovej baristickú súťaž na vysokej
úrovni. Čestné miesto v porote
zaujali pán Stanislav Cibuľa
s technickým komisárom zo
školy Baristu. A tak budúci profesionáli si merali sily. Ale viete,
čo bolo na tejto súťaži úžasné?
To, čo sa moje spolužiačky naučili v priebehu štúdia o baristike a oni bez mihnutia oka po
celý čas súperenia odovzdávali
svoje skúsenosti, vedomosti,
povzbudzovali nás spoločne
aj s Ing. Lepkovou a mnohým
ukázali, ako smerovať k špičkovému baristovi. Bolo to super
gesto od budúcich maturantiek,
veľká vďaka! A nech všetko to
dobré vráti sa aj im, už čoskoro,
pri „zelenom“ stole.
(cha)

FOTO: HA

Čo ponúknu breznianske kultúrne telesá
Začiatok roka je príležitosťou na vyslovenie novoročných predsavzatí, ale
aj na stanovenie nových plánov a aktivít. Oslovili sme kultúrne telesá mesta
Brezna s otázkou, na aké predstavenia či
vystúpenia sa môžu tešiť ich priaznivci.

Peter Daxner, folklórny
súbor Mostár:
– V prvom rade sa chcem
poďakovať všetkým divákom a priaznivcom FS Mostár za podporu v roku 2016. V roku 2017
ponúkne svojim priaznivcom tradičný
vianočný program Pokoj Vám dňa 16.12.
Čo sa týka vystúpení na breznianskom
námestí, zatiaľ ešte nie je stanovený plán
aktivít zo strany mesta. Mostár veľmi rád
prijme pozvanie vystúpiť na domácich folklórnych festivaloch, ktoré sa každoročne
organizujú v blízkom okolí. SOS Banská

Bystrica organizuje stretnutie zástupcov námetov na ďalší v poradí 9-ty hudobný
súborov, preto dúfam, že sa dozviem viac album skupiny. Ďakujeme všetkým, ktorí
ohľadom podujatí a požiadaviek na Mos- nás podporujú už 34. sezónu.
tár. Veľa si však nesľubujem, lebo v roAngela Černáková,
ku 2015 FS Mostár oslavoval 60. výročie
detský folklórny súbor
vzniku a nedostal priestor ani na jednom
Šťastné detstvo:
folklórnom festivale na Slovensku.
– Každý rok vystupujeme
pri rôznych príležitostiach
na podujatiach mesta Brezna. Oslovujú nás
tiež z iných regiónov či štátov, každoročne
absolvujeme zahraničný zájazd. Vlani sme
boli v Makove na maďarsko-rumunských
Ondrej Paciga st., country kapela
hraniciach, v Budapešti či v Čechách na
Vodopád:
– V tomto roku sa naši priaznivci môžu 20. výročí DFS Vonica. Podľa finančných
tešiť na 27. ročník medzinárodného fes- možností DFS bude reprezentovať mesto
tivalu Country za stodolou v sobotu 13. v zahraničí aj tento rok. Väčšinou zájazdy
mája, ktorý sa uskutoční v Čiernom Ba- hradia rodičia, za čo im DFS a vedenie súlogu – Vydrove a na 37. tradičný Country boru ďakuje. V Brezne nás najbližšie čaká
večer s country bálom v Stodole 14. ok- vynášanie Moreny.
(md)
tóbra. Začíname s prípravou hudobných
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Ak robíte dušou a srdcom
hocijakú vec, patrí vám za to vďaka
Narodil sa v Báčskom Petrovci. Už od roku 1985 spolupracuje s Divadelným súborom Jána Chalupku a úprimnou láskou
k Breznu, jeho občanom sa významnou mierou zaslúžil o propagáciu a šírenie dobrého mena nielen súboru, ale aj mesta Brezna
na Slovensku i v zahraničí. Čestný občan mesta Brezna profesor
Ljuboslav Majera.

Pán profesor, na slávnostnom mestskom zastupiteľstve
vám udelili ocenenie Čestný
občan mesta Brezna. Čo pre
vás tento titul znamená?
– Je to pre mňa ozrutánska
česť. Každý človek, ktorý sa vôbec za života dožije takejto cti,
Brezňania vaše meno po- na niečo, čo sa volá tradícia. Je
musí byť za to úprimne vďačný.
znajú v spojitosti s Divadelným to proste kultivovaný súbor, aj
Myslím, že medzi ľuďmi exissúborom ]ána Chalupku, s kto- keď sa trošku zanedbala prátuje skutočná citlivosť a všímarým ste začali spolupracovať ca s dorastom. Vzhľadom na
vosť. Veľmi sa mi páčil ocenený
pred viac ako 30 rokmi. Čo vás ekonomickú situáciu dochádza
86-ročný ujo Libič, ktorý sa
viedlo k tomu, že ste sa rozhod- k fluktuácii hercov, deti odchástará o studničky. Umelcami sú
li práve pre breznianskych cha- dzajú študovať do iného provšetci, ktorí sú odovzdaní dustredia. Súbor sa jednoducho
lupkovcov?
chom a telom tomu, čo robia.
– V prvom rade ma očarilo, pomaličky rozsýpa, ale ešte tí
Vôbec si nemyslím, že ocenení
že ma oslovili samotní chalup- skalopevní zostávajú, tak sa posme vybraní, alebo nejaká elikovci. V živote som neodišiel kúšame s jemnými doplnkami,
ta, ale v každom prípade, ak
ani do jedného divadla, a to som obmenami a podmladzovaním
robíte dušou a srdcom s plným
už na dôchodku, kde by som sa zachovať úroveň, ktorá už bola
odovzdaním hocijakú vec, tak
sám ponúkol. Pred viac ako 30 získaná.
S ochotníkmi z Brezna naposledy spolupracoval na hre Kováči.
FOTO: ARCHÍV DSJCH
to robíte poctivo, dobre, plrokmi ma oslovil Ladislav Vagaday, či chcem s nimi spolupraZatiaľ posledná režijná spo- Podľa mňa má hra dobre napí- akým spôsobom zareaguje dané je to podstata fungovania, ak si nohodnotne a patrí vám za to
covať, samozrejme som na to lupráca s DSJCH je hra Kováči. saný text a to, že dostala nepla- prostredie. S takým veľkým di- vieme vybaviť v pamäti to, čo vďaka.
pristál. A to bolo rozhodnutie, Paradoxne nepriniesla žiadne tenú propagandu, je ideologi- váckym úspechom som skutoč- bolo, čo je a čo by mohlo byť.
(md)
ktoré trvá doteraz.
úspechy na súťažných prehliad- zácia, ktorou prešla. Zákazmi, ne nepočítal, bol som šokovaný
kach, ale najviac zarezonovala príkazmi a všetkými možnými a potom som si uvedomil, že je
Ako sa vám spolupracuje u divákov, ako aj u spoločnosti, ozvenami dostala cveng. Pýtam to dobrá pôda na preverovanie
s našimi divadelníkmi?
či už na celom Slovensku, tak sa však, prečo nedostala ocene- iných – nie umeleckých, ale
– Výborne. Na túto spoluprá- aj v zahraničí. Tridsaťsedem nie? Zo strachu alebo... Je veľa spoločensko-umeleckých kocu nemám nijaké pripomienky. predstavení v priebehu jedné- otázok, ktoré sa zrazu objavia. notácií, ktoré tu fungujú, čiže
ho roka, ktoré uvidelo takmer Myslím, že politizovanie a ideo- ako je táto spoločnosť pripraveS mnohými inscenáciami 3000 divákov. Predpokladali logizovanie je normálna súčasť ná na zásahy v zmysle ideológia
pod vašou režijnou taktovkou ste taký veľký divácky úspech? života. Zhodou okolností vhod- verzus umenie.
– Bol som presvedčený, že ným materiálom na toto politisúbor získaval na celoštátnych
Aj keď ste sa v Brezne nenaprehliadkach víťazstvá či oce- bude mať úspech, ale nie ideo- zovanie bolo divadelné predstanenia za individuálny alebo logický. No aj negatívna reklama venie Brezňanov. Podľa môjho rodili, ani v ňom nevyrastali,
kolektívny herecký výkon. je reklama, aj keď na druhej stra- názoru to bol dobre naprogra- stali ste sa jeho súčasťou. Aký
V čom je podľa vás jedinečný? ne uberá niečo, čo si v krajnom movaný lakmusový papier vy- máte vzťah k nášmu mestu?
– Nemôžeme neprihliadnuť prípade aj zasluhuje – estetické. užitý pre slovenskú spoločnosť
– Ak ste 35 rokov s niekým
v kontakte, či s ním spíte, nespíLJUBOSLAV MAJERA
te, alebo občas spíte v jednej posteli, čo nemyslím doslova, a naČESTNÝ OBČAN MESTA
koniec prečo aj nie (smiech),
• narodil sa 3. novembra 1951 v Báčskom Petrovci
máte určitý zážitok. V každom
• po ukončení gymnázia, ktoré absolvoval v slovenčine, študoval na Vysokej škole
prípade, v pamäti zostáva či už
múzických umení v Bratislave a v súčasnosti je profesorom v Akadémii umení
niečo príjemné alebo nepríjemv Novom Sade a na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici
• je nositeľom početných cien, spoločenských vyznamenaní ako aj Medaily né. Pre mňa je to príjemná skúDaniela Gabriela Licharda za prácu a prínos v oblasti amatérskeho divadla senosť a nemôžem povedať, že
na Slovensku
po 35 rokoch sa necítim Brezňa• s Divadelným súborom Jána Chalupku mesta Brezno začal spoluprácu nom tak, ako sa cítim Petrovčav roku 1985 s inscenáciou Hriech, ktorá bola počtom repríz (148)
nom. V Brezne som prespal veľa
najúspešnejšou inscenáciou DSJCH v jeho histórii
nocí, veľa pohárov a obedov užil
• pod jeho režijnou taktovkou súbor získaval na celoštátnych prehliadkach
s týmito ľuďmi. Mnoho z nich
víťazstvá a množstvo ocenení za najlepšie individuálne a kolektívne
už nie je medzi nami, no veľa je
herecké výkony
ešte živých a pamätajú si aj tých,
• poslednú hru chalupkovcov Kováči počas jedného roka uvidelo takmer
ktorí nás už opustili. Myslím, že Ljuboslav Majera s primátorom Brezna.
3000 divákov
FOTO: MSÚ

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

Hneď po tom, ako rybár
Orfin vyhnal syna z domu,
sa Filip pobral, kam ho nohy
niesli. Šiel dňom, šiel nocou
po horách, dolinách, ale za ten
čas nestretol ani živáčka. Až
na šieste ráno ho spiaceho v
lese zobudili dotyky rúk dvoch
umazaných tulákov, ktorí ho
celého šacovali.
„Aby to parom vzal, veď ten
je chudobnejší ako my,“ vraví
jeden tulák druhému.
„No čo, chlapče, kam si sa
tak sám do tohto nebezpečného sveta vybral?“ ozve sa tulák
Žmuro, keď sa Filip celkom

prebral.
„Idem, kam ma nohy vedú.
Otec rybár ma pred pár dňami
vyhnal z domu, nuž idem do
sveta šťastie hľadať.“
„Čo ty len chceš, taký usmrkanec, dokázať v širočiznom
svete?“ posmešne si ho doberá
Žmuro.
„Nemohol by som ísť s vami?
Určite vám nebudem na ťarchu,“ prehovára Filip tulákov.
„Len to by nám chýbalo!
Naše dva krky sú stále hladné,
a to sa ešte máme starať o tvoj?
Len sa ty svetom prebíjaj sám,“
vraví Žmuro, ktorého preto
tak prezývali, lebo podchvíľou žmurkal veľkými čiernymi
očiskami.
„Čo by sa stalo, keby išiel
s nami? Vyskúšajme ho, možno sa nám osvedčí a možnože
nám aj pomôže. Či už dva hladné krky sa budú túlať svetom,
alebo tri, to je jedno. Ani si nepamätám, kedy sme my dvaja

mali niečo jedlé v ústach,“ dovráva Lero kamarátovi.
O chvíľu už bolo vidieť kráčať troch tulákov cestou-necestou. Keď ich dlhému blúdeniu po hustej hore nebolo konca-kraja, Lero hovorí Filipovi:
„Vylez, chlapče, na henten
vysoký strom a rozhliadni sa
po okolí, lebo ináč sa my z tohto bludiska živí a zdraví nikdy
nedostaneme.“
Nestačil sa Lero so
Žmurom ani poriadne
poobzerať, už sa im Filip stratil z očí v korune
najmohutnejšieho stromu.
„Vidím v diaľke niečo
červené!“ volá Filip na
celé hrdlo.
„Dobre si zapamätaj,
v ktorú stranu sa máme
pobrať!“ kričí Lero.
„Pravdaže si zapamätám, hádam nie som malý,“ hovorí Filip a derie

sa húštinou konárov späť ako
veverička.
„No vidíš, a ty si nechcel
chlapca zobrať. Čo by sme si
teraz bez neho počali? Určite
by sme v lese len blúdili a lamentovali,“ rečie Lero.
„Len sa toho chlapca toľko
nezastávaj, ja by som určite
niečo vymyslel...“ odvrkne
Žmuro.
„Poďme dole kopcom,“ prerušil ich Filip, keď zliezol zo
stromu.
Tí dvaja ani nemukli
a pobrali sa smerom, ako
im povedal Filip. Netrvalo to, ani čo si

opasok opášeš okolo pása, a
prišli na cestu vymletú od koňov a povozov.
„Teraz vykročme po tejto
ceste. Dovedie nás k usadlosti,“ káže Filip.
„Vykročme, lebo ja vás o
chvíľu od hladu ani nerozoznám,“ ozve sa Žmuro, sťažka
kráčajúc po ceste vo vyčaptaných a zodratých galošiach.
Neprešli ani tri zákruty a
pred nimi sa vynorila malá
usadlosť s niekoľkými nízkymi
domčekmi, pokrytými šindľami.
„Tu musíme niečo uchmatnúť pre naše hladné žalúdky,“
hovorí Žmuro, upravujúc si
batoh na pleci.
„Počkajme, čochvíľa sa
stmie, potom pôjdeme na
zboj,“ radí Lero a spokojne si
sadne na suché lístie pod najbližší strom.
„Hádam nechcete kradnúť?!“ vyhŕkne chlapec.

„Ako ináč, veď sa my takto
živíme od malička, stále iba
z ukradnutého. Ani to inak nevieme,“ odvetí Žmuro.
„Ale veď sa dá žiť aj inakšie.
A čo keď vás dolapia?“ nedá sa
odbiť Filip.
„Zdá sa, Žmuro, že chlapec
má pravdu. Veď aj naposledy
sme len tak-tak ušli pred trstenicami,“ vraví Lero zamyslene.
„Hádam nedáš na prázdne
chlapcove reči!“ zlostne mu
dohovára kamarát.
„A čo by som nedal. Veď jeho rada, aj keď je ešte mlaďas,
je celkom dobrá. Myslím, že
má pravdu,“ namietne Lero už
celkom presvedčený.
„Nechajte ma ísť ďalej samého a uvidíte, že vám donesiem
niečo pod zub,“ povie Filip a už
kráča s prázdnym batôžkom
k najbližšiemu domu.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

KULTÚRA / OZNAMY
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OZNAM PRE DARCOV KRVI
PARKOVANIE V AREÁLI NSP BREZNO N.O.

www.kino.brezno.sk
24. februára PIATOK o 19.00
JOHN WICK 2
Triler/Akcia/Krimi, USA, 2017,
100 min, slovenské titulky, MP15,
2D, vstupné: 4€. John Wick cestuje
do Ríma, aby splatil dlh starému
kolegovi, ktorý sa snaží prevziať
medzinárodnú organizáciu tajných
zabijakov. A to nebude žiadna sranda, pretože musia čeliť najnebezpečnejším vrahom zo všetkých kútov
sveta.

Slovenský Červený kríž miestny spolok Brezno oznamuje darcom krvi, že v deň odberu si darca krvi pri príjazde autom prevezme príjazdový lístok, po odbere si dá príjazdový lístok na
evidencii potvrdiť NTS SR BB/ opečiatkovať, pri odchode cez
polikliniku na informáciách potvrdený príjazdový lístok vymenia za výjazdový bezplatný lístok - čiže v deň odberu má DARCA
PARKOVANIE ZADARMO.

25. februára SOBOTA, 26. februára NEDEĽA o 16.00
BODI: PSIA SUPERSTAR
Animovaný/Komédia, USA, 2016,
80 min, slovenský dabing, MP, 2D,
vstupné 4€. Rádio, ktoré spadne z
neba do rúk tibetskej dogy, rozpúta sériu nečakaných udalostí psíka,
ktorý sa vydá naplniť svoj sen a stať
sa hudobníkom.

Najbližší výjazdový odber krvi sa uskutoční 1. 3. v Nemocnici s poliklinikou n.o., Banisko 1, Brezno.
Odberové hodiny od 7.30 do 10.00

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
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

25. februára SOBOTA o 19.00
50 ODTIEŇOV TEMNEJ
Erotický/Romantický, USA, 2017,
117min, 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.

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.

26. 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.
27. februára PONDELOK o 10.00
KUNG FU PANDA 3
Animovaný, Čína/ USA, 2016, 100
min, slovenský dabing, MP, 2D,
vstupné 4€. Po (Jack Black) sa znovu stretáva so svojím biologickým
otcom (Bryan Cranston) a vracia sa
späť na svoje rodné miesto. Čoskoro
si však uvedomí, že tam nezapadá.
Navyše sa zoznámi s Mei Mei (Rebel Wilson), s ktorou má dohodnutý sobáš. Po sa však stretne so zlým
duchom Collector (Mads Mikkelsen), ktorý môže vziať schopnosti
každému majstrovi Kung Fu – a jeho
ďalším úlovkom je Dračí Bojovník.
28. februára UTOROK o 10.00
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
Rodinný/Animovaný/Komédia,
USA, 2016, 102 min, slovenský dabing, MP, 2D, vstupné: 4€. Max a Katie sú spriaznené duše, najlepší kamaráti na svete. Čo na tom, že Max
je pes a Katie človek? Keby sa Katie
každý deň na dlhé hodiny nestrácala
a nenechávala Maxa v ich byte samého, bol by Max najspokojnejší pes na
svete. Toto platilo však len do chvíle, kým Katie nepriviedla domov z
útulku chlpaté psie monštrum menom Baron a nerozhodla sa, že odteraz budú žiť šťastne v trojici.
28. februára UTOROK o 19.00
PYROMAN
Dráma, Dánsko/Nórsko/Švédsko,
2016, 110 min, české titulky, MP15,
2D, vstupné: 4€. Rok 1978. Okolo
dediny na juhu Nórska začínajú
horieť lesy a opustené stavby. Devätnásťročný syn náčelníka hasičov
Dag sa márne snaží zapadnúť do komunity a do pracovného kolektívu.
Túla sa po lesoch s kanistrou benzínu a zápalkami.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
23. – 26. 2. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
27. 2. - 5. 3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
6. - 9. 3. 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.

POZOR!!! EXTRA REPRÍZA!!!
2. marca 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.
3. marca PIATOK o 19.00
JOHN WICK 2
Triler/Akcia/Krimi, USA, 2017,
100 min, slovenské titulky, MP15,
2D, vstupné: 4€. John Wick cestuje
do Ríma, aby splatil dlh starému
kolegovi, ktorý sa snaží prevziať
medzinárodnú organizáciu tajných
zabijakov. A to nebude žiadna sranda, pretože musia čeliť najnebezpečnejším vrahom zo všetkých kútov
sveta.
4. marca SOBOTA o 16.00
BALERÍNA
Rodinný/Animovaný, Francúzsko,
2017, 89 min, slovenský dabing,
MP, 2D. Malá Felicia vyrastá na
francúzskom vidieku bez vlastnej
rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím najlepším kamarátom
Victorom, ktorý sa chce stať veľkým
vynálezcom, vymyslia riskantný
plán, ako utiecť zo sirotinca. Túžia sa
dostať do Paríža, veľkého mesta plného svetiel, v ktorom práve vyrastá
Eiffelova veža. Felicia musí zabojovať ako nikdy predtým, prekonať samu seba a poučiť sa z vlastných chýb,
aby si splnila svoj najväčší sen - stať
sa primabalerínou v Parížskej opere.
4. marca SOBOTA o 19.00
ZNIČENÍ LÁSKOU
Dráma, Francúzsko, 2016, 110 min,
slovenské titulky, MP15, 2D, vstupné: 4€. 1942. Zakázaná láska medzi
riaditeľom väznice a jedným z jej
ženských väzňov. Film podľa skutočnej udalosti.
5. marca NEDEĽA o 19.00
BABA Z ĽADU
Dráma, Česká republika/Slovensko/Francúzsko, 2016, 107 min, originálna verzia, MP12, 2D, vstupné
4€. Po stretnutí s otužilcom Broňom
začína ovdovelá Hana pozvoľna
meniť svoj stereotypný život, ktorý
sa doteraz krútil výhradne okolo jej
synov, neviest a vnúčat.
7. marca UTOROK o 19.00
LIEK NA ŽIVOT
Triler/Mysteriózny, Nemecko/USA,
2017, 146 min, slovenské titulky,
MP15, 2D, vstupné: 4€. Ako to už
často býva, dramatické udalosti začínajú väčšinou veľmi nenápadne.
Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od
nadriadených jednoduchú úlohu.
Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich
spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred
časom uchýlil a podľa posledného
odoslaného listu sa z nej ani nechce
len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v
zastrčenom kúte švajčiarskych Álp.
Jej personál tu poskytuje životom a
prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú liečbu. Ale ponúkané
zázračné procedúry možno nie sú
tak úplne bežné a pobyt tu až tak
úplne dobrovoľný.
9. marca ŠTVRTOK o 19.00
ÚNOS
Dráma, Slovensko, 2017, 95 min,
originálna verzia, MP15,2D, vstupné: 4€. Na nový rok nájde mladá novinárka Marta v predzáhradke rodičovského domu bratovu odrezanú
hlavu zabalenú v igelitovej taške.
Strašný nález ju vtiahne do príbehu, v ktorom sa mocou posadnutí
predstavitelia štátu neštítia žiadneho zločinu, aby si upevnili pozíciu
neobmedzených vládcov. Posledný
deň prvého roku mladej Slovenskej
republiky sa chýli ku koncu. Všetci
oslavujú. Kráľ podsvetia Efendi, aj
Prezident. Iba Predseda nemá čo
oslavovať. Prezident, ktorému on
sám vyšliapal chodník k funkcii, odmietne vymenovať jeho šikovného
Chalaniska za ministra. Prezident sa
stane nepohodlným. Ako ho prinútiť počúvať, čo chce Predseda?
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GYMNÁZIUM JÁNA CHALUPKU V BREZNE

Tradícia, kvalita, úspech
Gymnázium je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá pripravuje žiakov hlavne na štúdium na vysokých školách.
Ponúkame klasické štvorročné štúdium pre absolventov 9.
ročníka základnej školy, ale aj
osemročné štúdium – pre žiakov, ktorí skončia 5. ročník ZŠ.
Tradícia je to, čo si u nás vážime. Gymnázium Jána Chalupku sídli v Brezne už skoro osem
desaťročí a za toto obdobie jeho
brány opustili tisícky absolventov. Na týchto tradíciách staviame aj v súčasnosti a zároveň sme
modernou školou, ktorá dokáže
pripraviť žiakov na štúdium na
ľubovoľnej vysokej škole.
Prvoradá pre nás je kvalita.
Záleží nám na tom, aby vedomosti našich žiakov boli trvalé,
aby neodchádzali z vysokých
škôl po prvom semestri preto, že štúdium nezvládnu. Náš
školský vzdelávací program
je natoľko flexibilný, že žiak si
v treťom a štvrtom ročníku môže vybrať voliteľné predmety,
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tzv. semináre tak, aby sa venoval
len predmetom, ktoré chce ísť
študovať na vysokú školu. Dokonca v maturitnom ročníku si
môže takýmto spôsobom zvoliť
až 50 % zo svojej týždennej hodinovej dotácie. Ak má záujem,
chce sa učiť, má vytvorené všetky podmienky na to, aby bol
dobre pripravený na maturitnú
skúšku a tak isto aj na prijímacie skúšky na VŠ. Naše výsledky
v externej maturite zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sú porovnateľné s najlepšími bystrickými gymnáziami. Pre ilustráciu - v teste zo
slovenského jazyka a literatúry
v roku 2016 sme dosiahli prie-

ženské meno

sekal

pracovať s
pluhom

mernú úspešnosť školy 64,4 %
(čo je skoro o 11 % viac ako celoštátny priemer) a v matematike bola priemerná úspešnosť
školy 61,2 % (čo je o 6,9 % viac
ako celoštátny priemer a táto
hodnota sa pohybuje na úrovni
výsledkov GJGT v Banskej Bystrici – 60,9 %, kde majú dokonca aj matematickú triedu).
Úspech školy - to sú jej
úspešní absolventi. Veľmi nás
teší, keď sa dozvieme, ako sa
absolventom našej školy darí,
kde všade vo svete sa uplatnili
a kde mohli čerpať z vedomostí
i kompetencií, ktoré získali práve v Brezne. Z tých mladších sa
vo svete určite nestratili Peter

kalil, znečisťoval imunitný systém

doping

Horváth – študent magisterského štúdia Prírodovedeckej
fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorý už v mladom
veku má naštartovanú sľubnú
vedeckú kariéru – absolvoval
množstvo zahraničných stáží
a publikoval v renomovaných
vedeckých časopisoch; Jakub
Šalko - študent Karlovej univerzity v Prahe a Klaudia Kvaková – študentka Masarykovej
univerzity v Brne pokračovali
v bádateľských aktivitách, ktoré
v našej škole intenzívne podporujeme. V mnohých lekárskych ambulanciách po celom
Slovensku ale i v zahraničí nás
vítajú naši maturanti - lekári.
srbské
zeleninové
jedlo, pretlak

poľské mesto

Nesmieme zabudnúť ani na iné
oblasti a ďalších študentov – Kamila Petrincová úspešne študuje diplomaciu v Moskve, Petra
Vatamanová medzinárodný
obchod a marketing v Odense
v Dánsku, Jana Jergelová a Ivana
Potkányová v Paríži, športovci
- olympionici Paulína Fialková
a Tomáš Hasila patria tiež medzi našich úspešných študentov,
redaktorky Janka Zvončeková
a Dominika Hyriaková pôsobia v známych médiách, Márius
Šajgalík učí na najprestížnejšej
slovenskej informatickej fakulte FIIT v Bratislave, Matej
Struhár rozvíja sľubnú hereckú
kariéru, Slavomír Pôbiš – naj-

germánium
(chem.)

alkohol do čaju

definícia,
formulácia

frajer Fatimy

predpona pre
poľnohospodárstvo
české mesto

pokoj

mladší poslanec nášho samosprávneho kraja pôsobí v regionálnej politike a sme hrdí aj na
nášho absolventa - súčasného
breznianskeho primátora - Tomáša Abela. Takto by sme mohli
pokračovať ešte veľmi dlho.
Sme škola, kde vládne rodinná atmosféra, kde každý každého pozná a kde sa náš žiak
neschová v anonymnom dave.
Na druhej strane, ak niečo potrebuje, vie, na koho sa má obrátiť, kto mu podá pomocnú ruku,
poskytne konzultáciu, napíše
s ním opravnú písomku, pomôže mu nájsť pre neho tú najlepšiu cestu do budúcnosti...
(gjch)

spojovacia
súčiastka
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hodnota tovaru

sibírsky veľtok

mačkovitá
šelma

abakus
EČV Starej
Ľubovne

zvuk zvona
zvratné zámeno

vietnamský
nový rok

cestovný doklad
chumáč trávy

znížený tón A
čaše, ozdobné
poháre

Anno domini

Zákon o
verejnom
obstarávaní

poľský spiovateľ
sci-fi (Stanislav)
kúdoľ, čmud

bolesť (kniž.)

chorvátsky
ostrov
podmienková
spojka

odporovacia
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vydul, poodúval
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obruba, rám

krídlo (ved.)
Adriana (dom.)

dáva do vnútra
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býv. am.
prezident

pracuj s pluhom
meno Presleyho

darovalo
kolový nápoj

pretože
lesklý náter

zdivočel
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EČV
Ružomberka

domáce zviera
popevok

samec kozy
hranica

pohybový ústroj

druh cukríkov
predložka
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Najdôležitejšou ... (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 3. marca. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Helenu Švantnerovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Breznianski hokejisti potvrdili
svoje postupové ambície

2. HOKEJOVÁ LIGA
ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF
1. kolo
HC 96 DYNAMAX NITRA - HK
BREZNO 4:5 x (3:3, 1:1, 0:0,
0:1),
góly Brezna: MICHALEK, PINKA
2, TURŇA, BAMBÚCH.
Do Nitry sme cestovali na
prvé štvrťfinálové stretnutie s
cieľom získať jednozápasový
náskok. Úvod stretnutia nám
nevyšiel podľa predstáv a už vo
štvrtej minúte sme prehrávali.
Po nešťastnom začiatku sme
svoju hru skonsolidovali, čoho
výsledkom boli dva góly Michaleka a Pinku v sieti domáceho brankára Nemčiča. Keď
všetko nasvedčovalo tomu, že
sa naši chalani rozbehnú, prišli
dve fatálne chyby a za necelých
tridsať sekúnd sme inkasovali až dva góly. S našimi to
však nezamávalo a najlepšou
možnou odpoveďou bol v čase 13:13 gól Turňu. Do druhej
tretiny sme tak odchádzali za
nerovnovážneho stavu. Druhá
tretina začala ukazovať, že o
víťazstve rozhodne maximálne jeden gólik. Práve v nej sa
obom mužstvám podarilo streliť už len po jednom góle a tak

FOTO: HKB

do tretej tretiny sme opäť išli za
nerozhodného stavu. Absolútne vyrovnané stretnutie v tretej
tretine gól neprinieslo a tak sa
išlo do predĺženia. Na konci
tretej tretiny došlo z našej strany k nešťastnému faulu, kedy
sa na ľade objavila krv, čoho
výsledkom bola štvorminútová presilovka domácich. Tá sa
preniesla aj do predĺženia. Nitrania ju však využiť nedokázali, čo našich Rytierov poriadne
povzbudilo. O tom, že z Nitry
sme si odniesli jednozápasový
náskok, rozhodol náš obranca
Lukáš Bambúch, ktorý po nahrávke Štubňu, prekonal domáceho brankára.
ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF
2. kolo
HK BREZNO - HC 96 DYNAMAX NITRA 6:1 (2:0, 2:0,
2:1),
góly Brezna: ŠMÁLIK, MICHALEK, PINKA, SRNKA, ZNAK,
LONGAUER.
Do stretnutia sme vstupovali s odhodlaním vyhrať a

vyhnúť sa tak potenciálnemu
tretiemu duelu v nedeľu. Úvod
sa ani lepšie začať nemohol,
pretože už v prvej tretine svietil na tabuli výsledok 2:0 v náš
prospech. Aj keď sme v druhej
časti hry boli strelecký lepší len
o jednu strelu, dokázali sme
ju vyhrať opäť o dva góly. Do
tretej tretiny sme už išli s jednoznačným cieľom, nedovoliť
Nitre akékoľvek zdramatizovanie tohto zápasu a potvrdiť
postupové ambície. Hosťom sa
síce podarilo prekonať nášho
Donovala a pokaziť mu prvý
štvrťfinálový shootout, no na
konečnom výsledku to bola
z ich strany len kozmetická
úprava. Keď ešte brankára hostí prekonali Znak a Longauer,
bolo o zápase definitívne rozhodnuté. Porazili sme Nitru
2:0 na zápasy a vrátili im tak
naše minuloročné semifinálové vyradenie. Brezno postúpilo
do semifinále, kde bude už v
sobotu 25.02.2017 na domácej
pôjde bojovať o priamy postup
do 1. hokejovej ligy.

1. LIGA DORAST

HK BREZNO - HKM ZVOLEN 5:3 (0:0, 2:1, 3:2),
góly Brezna: ZEMKO 3, ŠTEFANČÍK, GÉRER.
Hráči opäť predviedli kvalitný hokej. Trpezlivo sme išli za
víťazstvom, pracovali sme veľmi
poctivo. Teší nás, že naše družstvo si uvedomuje svoju silu
spočívajúcu v kvalitnom tréningu a v maximálnom nasadení
počas zápasu, ako aj fakt, že dokážeme poraziť tabuľkovo vyššie postavených súperov práve
kvôli vytrvalej snahe dodržiavať
taktickú disciplínu.

7. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
HK BREZNO - HKM ZVOLEN 2:2 (0:2, 2:0, 0:0),
góly Brezna: KLAJBAN, LUKAČOVIČ.
Chlapci odohrali za sedem
dní tretí náročný zápas. Zvolen má ofenzívnu silu a ich hra
vzbudzuje rešpekt. Práve tento
fakt zohrával v našich hlavách
negatívnu úlohu v prvej tretine.
Napriek dobrému nastaveniu
v šatni, bojazlivo sme naskočili
do zápasu a súper to využil. Po
prestávke sme prepli na vyšší
level, vyrovnali sme po skvelých
a nacvičených herných situáciách, prebrali sme aktivitu my
a bola radosť sa pozerať na hru
oboch družstiev. Tretia tretina
bola o jednom góle, vypracovali
sme si viac gólových šancí ako
súper, no nepodarilo sa nám
streliť víťazný gól. Život je už taký, neprestaneme však pracovať
naplno. Všetci chlapci si zaslúžia pochvalu, predvádzali obdivuhodné predstavenia.

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI

ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF
1. kolo
HC TOPOĽČANY - HK BREZNO HKM ZVOLEN - HK BREZNO
10:0 (2:0, 3:0, 5:0)
3:7 (0:2, 2:1, 1:4),
góly Brezna: TÓTH 2, ŠVEC 3,
ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF
ZNAMENÁK, MURÍN.
2. kolo
HC TOPOĽČANY - HK BREZNO
5. ŠHT
9:4 (4:1, 2:3, 3:0),
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
góly Brezna: AUXT 2, MATZENAUER, SVITEK.
HKM ZVOLEN - HK BREZNO
7:2 (1:0, 4:1, 2:1),
8. ŠHT
góly Brezna: BÁLINT, KVIETOK.
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
(hkb)

Z Turecka prišli dobré správy
Nedávno sme vás informovali o príprave mladých biatlonistiek z Brezna na európsky zimný festival v tureckom
Erzurum. Takto sa im darilo.
Dobrá príprava bola spečatená veľmi pekným umiestnením Henriety Horvátovej,
keď v šprinte sa umiestnila
v európskej konkurencii na
dobrom štrnástom mieste, čo
bola slušná východisková pozícia pre stíhacie preteky. A to
aj potvrdila, keď hlavne vďaka
dobrej streľbe svoju pozíciu
vylepšila ešte o štyri priečky
a nakoniec sa umiestnila na
desiatom mieste. Počas dvoch

pretekov, kedy absolvovala 6
streleckých položiek, z tridsiatich terčov minula len jeden,
čo predstavuje 99,97% úspešnosť streľby.
V miešanej štafete spoločne s Veronikou Haidelmeierovu, Lukášom Ottingerom
a Tomášom Sklenárikom obsadili nakoniec pekné ôsme
miesto s najlepšou streľbou
z celého štartového poľa 0+7.
Od utorka obe dievčatá reprezentujú Slovensko aj na
majstrovstvách sveta juniorov
a kadetov v kategórii kadetiek
a touto cestou vás pozývame
ich podporiť do Osrblia.
(ih)

MESTO BREZNO – MESTSKÝ ÚRAD BREZNO
odbor kultúry a športu
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

VÝZVA
Výzva
na podávanie nominácii
naoocenenie
roka na ocenenie
na Športovec
podávanie nominácii
Športovec
roka
mesta
Brezno
mesta Brezno za rok 2016 za rok 2016

Športová komisia pri MsZ v spolupráci s Mestom Brezno a
Športová
komisia
pri MsZvšetky
v spolupráci
s Mestom
Brezno
a odbormesta
športu vyzýva všetky
odbor
športu
vyzýva
športové
kluby
na území
športové kluby na území mesta Brezno, so sídlom v Brezne, aby sa zapojili do nominá
Brezno, Športovec
so sídlommesta
v Brezne,
sa2016,
zapojili
dobude
nominácií
na 26.5.2017 v rá
ocenenie
Breznoaby
za rok
ktorý
vyhodnotený
ocenenie
Brezno
za rok 2016,
ktorý
bude
vy- 2017. Na zákl
večerného Športovec
programu namesta
námestí
M.R.Štefánika
počas Dni
mesta
Brezno
nominácii bude
hlasovaním
členov
komisie športu
pri MsZ vna
Brezne
určené poradie v
hodnotený
26.5.2017
v rámci
večerného
programu
námestí
jednotlivých kategóriách. Každý športový klub môže za svoj klub navrhnúť buď 1 špo
M.R.Štefánika
počas Dni mesta Brezno 2017. Na základe nomialebo 1 kolektív.
nácii bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Brezne
určené poradie v jednotlivých
Každýkategórie:
športový
Hodnotiť sakategóriách.
budú nasledovné
klub môže za svoj klub navrhnúť buď 1 športovca alebo
1. Najlepší športovec roka
1 kolektív.
2. Najlepší športový kolektív
3. Najlepší športovec klubu

Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:
1. Najlepší športovec roka
V návrhu (nominácii) treba uviesť:
2. Najlepší športový kolektív
3. Najlepší
športovec
klubu
1. Meno
a priezvisko
športovca, v prípade kolektívu názov družstva
2. Za kolektív sa môžu prihlásiť aj štafety v športoch individuálnych, v ktorých

prebiehajú
oficiálne treba
súťaže družstiev.
V návrhu
(nominácii)
uviesť:

3. Šport,
za ktorýšportovca,
by mal byťvocenený
1. Meno
a priezvisko
prípade kolektívu názov družstva
2. Za kolektív
sakategória
môžu prihlásiť
štafety
v športoch
individuálnych,
4. Veková
(senior,ajalebo
mládež),
najlepšie
uviesť rok narodenia alebo v
v ktorých
prebiehajú
oficiálne súťaže družstiev.
5. Zdôvodnenie
(jednotlivec/kolektív
- úspechy za rok 2016, ktoré boli dosiahnuté
úrovni
okresných, krajských, celoslovenských, Európskych,
3. Šport,vzasúťažiach
ktorý byna
mal
byť ocenený
Svetových)
4. Veková
kategória (senior, alebo mládež), najlepšie uviesť rok
6. Napísať
aj umiestnenia
v roku 2015 ako pomocnú informáciu pri prípadnej zho
narodenia
alebo
vek
výsledkov
v roku 2016.
5. Zdôvodnenie
(jednotlivec/kolektív
- úspechy za rok 2016, ktoré
boli dosiahnuté v súťažiach na úrovni okresných, krajských,
Návrhy – nominácie je potrebné zaslať najneskôr do 13.3.2017 do 12,00 hod. na adres
celoslovenských, Európskych,
miroslav.baran@brezno.sk
aleboSvetových)
doručiť na v Brezne na adresu:
6. Napísať aj umiestnenia v roku 2015 ako pomocnú informáciu
pri prípadnej
Mesto
Brezno zhode výsledkov v roku 2016.
Ing. Miroslav Baran
Odbor kultúry a športu
Návrhy – nominácie je potrebné zaslať najneskôr do
Nám. gen. M.R. Štefánika 1
13.3.2017 do 12,00 hod.
977 01 Brezno

na adresu: miroslav.baran@brezno.sk alebo doručiť
na v Brezne na adresu:
Mesto Brezno
Ing. Miroslav Baran, Odbor kultúry a športu
Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Víťazstvo Viktórie Dunajskej
Breznianske atlétky v kategórii žiactva sa momentálne nachádzajú v príprave
na halové majstrovstvá Slovenska.
Nepriaznivé podmienky
pre prípravu kompenzovali
11. februára účasťou na halových Majstrovstvách západoslovenského atletického zväzu v bratislavskej hale Elán.
Vo veľmi dobrom svetle sa
predstavila Viktória Dunaj-

ská, ktorá suverénne zvíťazila
v behu na 800 metrov vo svojom halovom rekorde 2:30,56
min. Veronika Luptáková
zaostala v behu na 60 metrov
cez prekážky mierne za svojím osobným rekordom, ale
veríme, že do majstrovstiev
postupne vyladí formu a spoločne so svojimi kolegyňami
z tréningovej skupiny, ktoré
sa na majstrovstvá Slovenska
nominujú, nám ešte urobia
radosť.
(jch)

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
V ARÉNE BREZNO
24.02. piatok
25.02. sobota
26.02. nedeľa

10.00 – 11.45 hod.
14.00 – 15.45 hod.
16.00 – 17.45 hod.

Bavme deti športom

Henrieta Horvátová.
FOTO: ARCHÍV I. H.

ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
v spolupráci s AK Mostáreň
MŠK Brezno poteší 2.3.2017
mladšie vekové kategórie detí
(roč. narodenia 2006 – 2009)
súťažami detskej atletiky, pod
názvom Bavme deti športom.
Súťaže si nevyžadujú špeciálnu prípravu, sú organizované
zábavnou súťažnou formou
s využitím atraktívnych pomôcok určených pre tieto vekové
kategórie.

Vzhľadom k náročnej organizácii je potrebné, aby rodičia
v prípade záujmu prihlásili
svoje dieťa podľa vzoru v propozíciách, ktoré nájdete na
internetovej stránke ZŠ s MŠ
Pionierska 2 (www.zsbrezno.
edu.sk).
Pre všetkých pretekárov sú
pripravené odmeny od podporovateľov súťaže.
Tešíme sa na stretnutie!
(ak)
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