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MESTO POKRAČUJE V OBNOVE
TELOCVIČNE NA MAZORNÍKU
Brezno momentálne nemá funkčnú telocvičňu, ktorá by slúžila pre všetky športové telesá pôsobiace na jeho území. Zmeniť by to mala komplexná rekonštrukcia dlhodobo chátrajúceho
objektu pri plavárni, ktorý sa po dokončení bude môcť pýšiť statusom najväčšej multifunkčnej
športovej haly v okrese.

Vo vynovenej telocvični na
Mazorníku vznikne priestor
pre všetky loptové hry, ale aj
squash, tenis, karate, judo či
umelú lezeckú stenu.

nám dobrým hospodárením
podarilo vygenerovať dostatok
finančných prostriedkov, už
v priebehu minulého roka sme
sa pustili do rekonštrukcie,
kedy sme opravili strechu a vyKluby potrebujú
čistili priestor celého areálu,“
športové zázemie
uviedol primátor Tomáš Abel,
Predovšetkým starší obyva- ktorý bol zároveň iniciátorom
telia Brezna si pamätajú, ako myšlienky obnovy niekdajšej
vyzerala telocvičňa pri plavár- telocvične.
ni na starom Mazorníku. Viacerým športovým klubom po- Nová palubovka
skytovala tréningové priestory s hľadiskom
a dostatočné športové zázemie.
Čiastkové práce v interiéri
Mesto sa rozhodlo prinavrá- budovy vykonávajú brezniantiť tejto budove jej pôvodnú ske technické služby svojpofunkciu a koncom roka 2015 mocne, naopak tie špecifické
ju získalo od Banskobystric- ako inštalácia elektrických či
kého samosprávneho kraja do vodovodných rozvodov, vysvojho vlastníctva. „Keďže sa kurovacích telies alebo novej

palubovky budú vysúťažené
a realizované dodávateľsky.
„V rámci prvej etapy budeme
rekonštruovať časť samotnej
telocvične, kde bude umiestnená nová palubovka s hľadiskom, šatne, sociálne zariadenia, toalety, spoločenská miestnosť a vstupy. Následne po tom
uvažujeme aj o rekonštrukcii
priestoru bývalej reštaurácie,“
prezradil primátor a dodal, že
celkové náklady by nemali presiahnuť 250 tisíc eur.
Otvorenie plánujú
v septembri
Ak pôjde všetko podľa predstáv, vo vynovenom športovom
stánku na Mazorníku čoskoro
vznikne priestor pre všetky

loptové hry od futbalu cez volejbal, basketbal, hádzanú až po
florbal, ale aj pre squash, tenis,
karate, judo či lezenie na umelej stene. „Mestská telocvičňa
bude slúžiť jednak športovým
klubom a jednak verejnosti.
Chceme, aby mala komerčný
charakter, ale aby ju mohli využívať aj naše športové tímy
za veľmi výhodných podmienok. Týmto chceme podporiť
športovú aktivitu na území
nášho mesta nielen v súvislosti s mládežou, ale aj ostatným
obyvateľstvom,“ uzavrel Abel.
Verejnosť by sa otvorenia novozrekonštruovanej telocvične
pri plavárni mohla dočkať už v
septembri tohto roka.
(eš)

Breznianska nemocnica
má nového riaditeľa
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Breznianska nemocnica
má nového riaditeľa

Milé dámy,
naše drahé ženy,

dovoľte mi prihovoriť sa
špeciálne práve vám. Tak ako
si prichádzajúcu jar nevieme
predstaviť bez teplých slnečných lúčov, ľahkého vánku
či pribúdajúcej zelene, nevieme si predstaviť ani každodenný život bez vás. Stačí
totiž jediný váš úsmev, dotyk
alebo pohladenie a aj ten najvšednejší deň sa razom stane
výnimočným. Aj tu niekde
treba hľadať základ Medzinárodného dňa žien, ktorý
je každoročnou oslavou ženskej krásy a jedinečnosti.
8. marec je pravidelnou
príležitosťou poďakovať vám
za všetky tie úžasné „samozrejmosti“, bez ktorých by
náš svet bol iba smutným
a pustým miestom. Za starostlivosť, ktorú po celý život
venujete našim deťom, za
oporu i lásku, ktorou zahŕňate svojich blízkych, za materstvo, ktoré je tou najzodpovednejšou úlohou v našej
spoločnosti. Aj to svedčí
o tom, že ste nepochybne

silnejšie a statočnejšie ako
veľká väčšina mužov, hoci sa
to niekedy možno hanbíme
priznať. V mene všetkých
z nás však snáď môžem vyjadriť čo najúprimnejšiu
vďaku za to, že ste pre nás
dlhodobo nevyčerpateľným
zdrojom inšpirácie a nádherným dôvodom na to, aby
sme sa snažili byť lepší. Napríklad aj v tom, že na úctu,
vďačnosť a pozornosť k ženám netreba zabúdať po celý
rok, bez ohľadu na aktuálny
dátum v kalendári. A nikdy
nie je neskoro to napraviť.
Tomáš Abel

Pod bránou mestského úradu.
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Hlasujte za projekt
Námestíčko pod bránou
Mesto Brezno sa zapojilo
do projektu Nadácie Tesco,
ktorý je zameraný na opravu
priestoru v areáli Mestského
úradu v Brezne, Nám. gen.
M.R. Štefánika 2. V minulosti sa v ňom organizovali
aktivity najmä pre rodiny
s deťmi (divadielka, výstavy,
koncerty).
V súčasnej dobe je priestor
schátralý a vyžaduje opravu.
Rekonštrukciou nášho „Námestíčka pod bránou“, chceme aktivity v tomto priestore
obnoviť. Toto miesto by bolo
srdcom stretnutí širokej verejnosti čo by pomohlo oživiť
dianie a život v centre mesta
a stalo by sa atraktívnejším
miestom aj pre návštevníkov
mesta.
Projekt „Námestíčko pod
bránou“ bol v programe “Vy

rozhodujete, my pomáhame“
Nadácie Tesco zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri
najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom
budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.
Každý zákazník, ktorý od
8. marca do 4. apríla, nakúpi
v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón.
Žetón vhodí do hlasovacieho
boxu A, B alebo C projektu,
ktorý chce podporiť. Projekty
s najväčším počtom hlasov od
zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo
výške 1300 eur na realizáciu
aktivít v priebehu jari a leta
2017.
Vážení obyvatelia mesta aj
regiónu, podporte nás a hlasujte! Ďakujeme!
(jl)

OPRAVA
V mestských novinách Brezňan číslo 4 z 23. februára 2017
v článku Slávnostným ceremoniálom otvorili biatlonové majstrovstvá bola uverejnená nesprávna informácia, že o kultúrnu časť programu sa postarala Spevácka skupina zo Šumiaca.
Na breznianskom námestí vtedy vystupovala Mužská spevácka skupina z Heľpy pod vedením Lukáča Kukuľu. Za chybu sa
ospravedlňujeme.
(r)
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Po odstúpení Petra Mečiara
z funkcie šéfa breznianskej
nemocnice v decembri minulého roka bol dočasne poverený jej vedením primár Ján
Mačkin. Z vyhláseného výberového konania vzišiel nový
riaditeľ, ktorým sa začiatkom
marca stal Jaroslav Mačejovský.
Nový šéf breznianskej nemocnice priznáva, že nemá
žiadny čarovný prsteň princeznej Arabely, no verí, že tvrdá práca a ľudskosť prinesú želané výsledky.

Ekonóm s bohatými
skúsenosťami
Jaroslav Mačejovský je rodený Šarišan, no po vyštudovaní
Vysokej školy ekonomickej
v Bratislave sa jeho život spája
predovšetkým s Horehroním.
Začínal ako samostatný ekonomický pracovník v Strojárňach
Piesok, neskôr sa zamestnal na
Daňovom úrade v Brezne a od
konca deväťdesiatych rokov
pracoval na riadiacich pozíciách v Železiarňach Podbrezová a ich dcérskych spoločnostiach. Do čela Nemocnice s poliklinikou Brezno n. o. nastúpil
na základe výsledkov výberového konania prvého marca
tohto roka.
Na jeho novom pôsobisku ho
privítal predseda Správnej rady
nemocnice a primátor mesta Tomáš Abel, ktorý pri tejto
príležitosti povedal: „Myslím
si, že pán riaditeľ má dosta-
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tok manažérskych skúseností, prešiel viacerými ťažkými
pozíciami, ktorými preukázal,
že aj na túto funkciu je veľmi
dobrým kandidátom. Máme
pred sebou veľké výzvy – DRG
systém, nové financovanie nemocníc, rekonštrukcia oddelení a samozrejme ďalšie materiálovo-technické vybavenie
nemocnice, preto verím, že to
bez problémov zvládne a spolu
so svojimi kolegami zabezpečí poskytovanie tej najlepšej
zdravotnej starostlivosti pre
obyvateľov Horehronia.“ Ako
dodal, breznianska nemocnica
má jednoznačnú podporu zo
strany mesta, Železiarní Podbrezová, ale aj ostatných obcí,
ktoré takisto prispeli na jej prístrojové vybavenie.

Nemocnica musí slúžiť
ľuďom
Nový riaditeľ je presvedčený,
že problémy sa nevyriešia bez
slušnej a čestnej medziľudskej
komunikácie. „Nemocnica
jednoducho musí slúžiť ľuďom, je tu pre pacientov ako
záruka kvalitnej zdravotnej
starostlivosti so stabilným ekonomickým zázemím. Nemám
žiadny prsteň princeznej Arabely, neexistujú žiadne zázraky
a čary, možno v rozprávkach,
ale tu verím, že len tvrdá práca
a ľudskosť prinesú výsledky,“
uviedol po svojom oficiálnom
nástupe do funkcie Jaroslav
Mačejovský.
Spolu s predsedom Správnej rady sa zároveň poďakoval všetkým zamestnancom

nemocnice za ich doterajšiu
prácu a špeciálne primárovi oddelenia anestéziológie a
intenzívnej medicíny Jánovi
Mačkinovi, ktorý brezniansku
nemocnicu viedol počas trojmesačného preklenovacieho
obdobia. „Verím, že mi bude
naďalej pravou rukou a že mi
pomôže zorientovať sa a správne pochopiť niektoré procesy,
aby moje rozhodnutia, ktoré
budem v nemocnici robiť, boli
správne, v prospech pacienta,
v prospech nemocnice, v prospech mesta, ale aj v prospech
všetkých zamestnancov, ktorých tu nie je málo,“ dodal Mačejovský. Rozhovor s novým
riaditeľom nemocnice vám
prinesieme už v budúcom čísle.
(eš)

Mesto osvetlí frekventované priechody pre chodcov
Oblasť dopravy a bezpečnosti na cestách je pre vedenie
samosprávy jednou z priorít.
Už v najbližšom období preto
v Brezne osvetlia priechody
na hlavných mestských ťahoch a pribudne aj niekoľko nových stĺpov verejného
osvetlenia.
Začne sa z vlastných
zdrojov
V priebehu minulého roka
prišlo na mestský úrad viacero
podnetov, v ktorých občania
poukazovali na slabú viditeľnosť priechodov v rôznych
častiach mesta. Tento stav považovali za nebezpečný pre
chodcov i vodičov. Vedenie
mesta reagovalo na tieto pripomienky a začalo sa situácii
na breznianskych cestách intenzívne venovať. Poverení odborní zamestnanci v súčinnosti
s okresným dopravným inšpektorátom zmapovali najrizikovejšie lokality a v určenom
rozsahu navrhnutej investície zohľadnili aj požiadavky
Brezňanov. Súčasne sa mesto
ešte na jeseň zapojilo do výzvy
Ministerstva vnútra, kde do
projektu „Bezpečné priechody
pre chodcov v Brezne“ zaradilo
päť z nich, na ktorých ku kolíznym situáciám dochádzalo v
minulosti najčastejšie. Miesto
čakania na vyhodnotenie výzvy
sa samospráva rozhodla konať

Mesto osvetlí frekventované priechody pre chodcov.

a vybrané priechody osvetliť už
teraz s využitím vlastných rozpočtových prostriedkov. Priebeh prác nám popísal zástupca
riaditeľa Technických služieb
Brezno Ivan Brozman: „Priechody na uliciach ČSA, Rázusova, Švermova a Cesta osloboditeľov budú osvetlené podľa
spracovaného projektu v spolupráci s investičným odborom
mestského úradu. Na ostatných
miestnych komunikáciách budú najskôr osvetlené priechody,
pri ktorých sa nachádzajú stĺpy
verejného osvetlenia a pracovníci technických služieb tam
len doplnia výložníky a svietidlá.“ Prvé priechody plánujú
naši „techničiari“ osvetliť už
v najbližších týždňoch.
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Bezpečnosť občanov
je prvoradá
Na najfrekventovanejších
ťahoch bude v úvodnej fáze
osvetlených približne desať
prechodov. Táto etapa bude zahŕňať často dotazované
priechody na Ulici ČSA (pri
OC Point, pri Televízore, križovatka k Sekurisovej ulici),
priechody pravidelne využívané školákmi na Švermovej
ulici a tiež vyťažený priechod na Ceste osloboditeľov
pri predajni CBA. Na tento
účel je v mestskom rozpočte vyčlenených približne 30
tisíc eur. Ďalšie prostriedky
budú doplnené v závislosti
od posúdenia spomínanej
projektovej výzvy. Okrem

priechodov pre chodcov zamestnanci mestského úradu
v reakcii na rýchly rozvoj individuálnej bytovej výstavby
v niektorých častiach mesta
začali zaoberať aj doplnením
úplne nových stĺpov verejného osvetlenia. Takýto postup
sa týka najmä časti Rovne a to
konkrétne ulíc Lúčna, Potočná a Poľná.
Mesto tak pružne reaguje
na podnety dopravného inšpektorátu i potreby svojich
občanov. Ambíciu pokračovať
v nastúpenom trende potvrdil
aj primátor Tomáš Abel: „To,
aby bolo Brezno bezpečným
mestom, sme si hneď na začiatku nášho pôsobenia určili
ako jednu z hlavných priorít.
Neodmysliteľne k tomu patrí
bezpečnosť na cestách, obzvlášť pre rizikové skupiny
chodcov ako sú deti a starší
občania. Som preto rád, že po
realizácii tejto investície budú
hlavné cestné ťahy v Brezne
bezpečnejšie a prehľadnejšie
pre všetkých účastníkov cestnej premávky.“ Keďže žiadosti
o doplnenie či rekonštrukcie
osvetlenia neustále pribúdajú,
radi by sme občanov požiadali o trpezlivosť. Hoci je príprava i samotná realizácia časovo
náročná, je v záujme mesta
vyhovieť čo najväčšiemu počtu požiadaviek.
(sp)
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Techničiari už pristavujú
veľkoobjemové kontajnery
Vizitkou každého mesta je
čistota a poriadok nielen na
verejných priestranstvách,
ale aj v okolí našich príbytkov. S pomaly nastupujúcou
jarou prichádza čas veľkých
upratovaní.
Ak sa potrebujete zbaviť nepotrebných vecí, využite na to
najbližšie dni.
Termíny pristavenia
veľkoobjemových
kontajnerov
Pri jarnom upratovaní vám
pomôžu veľkoobjemové kontajnery na komunálny a objemný odpad, ktoré Technické
služby Brezno už začínajú pristavovať.

Jednotlivé sídliská
 od 6. do 12. marca – ŠLN, Nálepkova, F.
Kráľa (nízke)
 od 13. do 19. marca – MPČĽ, 9. mája, Mládežnícka, Tisovská, Glianska, Podkoreňová
 od 20. do 26. marca – ČSA, Malinovského, Krčulova, Sládkovičova, F. Kráľa – vysoké, Fučíkova, L. Sáru, Švermova, Clementisova, Černákova, Laskomerského, Hradby,
B. Němcovej, Rázusova
Rodinné domy
 od 27. marca do 2. apríla – Školská, Kozmonautov, Sekurisova, Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, Nám. gen. M.
R. Štefánika, Okružná, Padličkovo, SNP, Baštova, Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina
 od 3. do 9. apríla – Cesta osloboditeľov,
Mliekarenská, M. Benku, Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná, Nová, Vrbová, Krátka,
Budovateľská, Poľná, Mostárenská, Lúčna,
Rovne
 od 24. do 30. apríla – Švermova, Jesenského, Hviezdoslavova, Sládkovičova,
Hronská, Jilemnického, Pionierska, Šoltésovej, NDH, Rázusova, Černákova, B. Němcovej, Laskomerského, Bottova, ČSA, Zadné
Halny, Lesná, Jarmočisko, Predné Halny,
Chalupkova, Stromová, Záhradná
 od 2. do 7. mája – Štúrova, Lichardova,
Kukučínova, Židlovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka, Klepuš, Rohozná, Tisovská ces-
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ta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova,
Čipkovo nábrežie
Rodinné domy – extravilán
 od 9. do 14. mája – Pestovateľská, Lúčky,
Šiašovo, Jelšová, Poľná, Lúčna, Cesta osloboditeľov, Hlboká
 od 15. do 21. mája – Podkoreňová, Kôšikovo, Zúbrik, Rohozná, Kriváň, Dvoriská,
Kozlovo
Skupinové garáže
 prvé upratovanie od 9. do 14. mája
Pre záhradkárov
 od 15. do 21. mája – Čachovo, Kuľbová
1, 2, Glianska, Padličkovo

Odpad môžete priviezť aj
do zberného dvora
Technické služby Brezno pristavia veľkoobjemové kontajnery na obvyklé miesto, pokiaľ
zástupca združenia vlastníkov
bytov nedohodne iné miesto.
Zároveň upozorňujú obyvateľov, aby do nich nevhadzovali
nebezpečný odpad ako práčky,
chladničky, televízory, akumulátory, žiarivky, ale ich vyložili
vedľa neho. Jeho odvoz zabezpečia vhodným spôsobom, alebo tento odpad môžete priviezť
do zberného dvora na TS Brezno počas celého roka v pondelok až sobotu od 8.00 do 17.00.
Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte
opotrebované pneumatiky.
Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneuservisom, ktoré sú zo
zákona povinné vám ich prevziať bezplatne. Termíny upratovania si môžete pozrieť na
webovej stránke technických
služieb alebo mesta Brezna.
Pre zaujímavosť uvádzame,
že technické služby v rámci
upratovania zo vstupov do
mesta vyzbierali 1,45 t odpadu,
– na Tisovskej ceste od Krtičnej
0,35 t, od Bujakova + Valaská
od čističky 0,63 t a na Ceste
osloboditeľov a Staničnej ulici
0,47 t.
(md)

V Brezne zbúrali prvý dom v lokalite
s neprispôsobivými obyvateľmi
Mesto Brezno už vlani
avizovalo zintenzívnenie
boja proti čiernym stavbám a tiež nájomcom, ktorí prebývajú v mestských
priestoroch, no samospráve
za to neplatia. Po dodržaní
zákonného postupu a príslušných lehôt pristúpilo
k zbúraniu prvého takéhoto
objektu a všetko nasvedčuje
tomu, že nasledovať budú aj
ďalšie.
Brána do Nízkych Tatier
Rôzne provizórne obydlia
či prílepky sa v hojnom počte
nachádzajú aj na jednom zo
vstupov do metropoly Horehronia. Pre mesto predstavujú
okrem estetickej ujmy aj prekážku z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Jedná sa spravidla o ubytovanie, ktoré bolo
jeho užívateľom poskytnuté
ešte v 80.-tych rokoch minulého storočia a už dávno nevyhovuje potrebným štandardom. Nielen pre obyvateľov
tak predstavuje bezpečnostnú
hrozbu. Situáciu v lokalite
s desiatkami podobných stavieb denne monitoruje mestská polícia.
Nedávno samospráva pristúpila k zbúraniu prvého
takéhoto objektu na mestskom pozemku v miestnej
časti Predné Halny. „Mesto

Mesto pristúpilo k zbúraniu prvého domu v lokalite s neprispôsobivými obyvateľmi.

Brezno od roku 2015 začalo
v zmysle zákona pracovať na
odstránení niektorých čiernych stavieb na území mesta,
pretože nie je normálne, aby
vstupy do mesta boli takýmto spôsobom znehodnotené.
Práve preto sme začali konať
a zbúrali sme jednu z chatrčí
pri vstupe do mesta. Chceme,
aby naše mesto bolo čisté, bol

Ak bývate v rodinnom dome, žiadajte
o bezplatné poskytnutie popolnice
Obyvatelia rodinných domov v Brezne, pozor! Od 1.
apríla môžete požiadať mesto
o bezplatné zadováženie si
zbernej nádoby na zmesový
komunálny odpad.

hodnúť na likvidácii odpadu
so zberovou spoločnosťou,
čiže Technickými službami,
napríklad na poskytnutí veľkoobjemového kontajnera
a musí uhradiť náklady na odvoz takéhoto odpadu,“ uviedol
Požiadať o tzv. popolnicu prednosta mestského úradu
môžu občania v prípade, že Martin Juhaniak.
nemajú voči mestu nedoplatky
na miestnom poplatku za ko- Technické služby budú
munálny odpad.
žiadosti prijímať od 1. apríla
Doteraz si vlastníci rodinných domov zbernú nádobu
Zmeny vo VZN prinesú
na komunálny odpad kupoďalšie pozitíva pre
vali na svoje vlastné náklady
občanov
Poslanci na prvom zasad- a pôvodné nádoby budú môcť
nutí mestského zastupiteľstva používať aj naďalej. Už o meschválili zmeny vo všeobecne- siac však môžu využiť bezplat-záväznom nariadení o nakla- nú ponuku od mesta a požiadaní s komunálnymi odpadmi dať Technické služby Brezno
a drobnými stavebnými od- o jeden kus zbernej nádoby.
padmi v meste Brezne, ktoré sa „Poskytneme ju na základe
týkajú zavedenia bezplatného zmluvy o výpožičke zbernej
poskytovania zberných nádob nádoby. Po ukončení životna zmesový komunálny od- nosti najskôr po 5 rokoch
pad pre obyvateľov bývajúcich ju občania môžu bezplatne
v rodinných domoch na území vymeniť za novú, pričom pôvodnú nádobu bude potrebné
mesta.
„V prípade, že vlastník ro- odovzdať mestu.“
dinného domu potrebuje
Žiadosti budú technické
zlikvidovať väčšie množstvo služby prijímať od 1. apríla
komunálneho odpadu, ktoré a v ďalšom nasledujúcom mesa nezmestí do štandardnej siaci ich na základe pripravenej
zbernej nádoby, musí sa do- zmluvy začnú vydávať. (md)
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v ňom poriadok a nie prílepky
a chatrče, ktoré vítajú návštevníkov v našom meste - bráne
do Nízkych Tatier,“ uviedol
primátor Tomáš Abel s tým, že
v uvedenom bude mesto pokračovať aj naďalej.
Vždy existuje cesta
Dvom rodinám zo zbúraného domu v Predných Halnoch
mesto poskytlo náhradné bývanie v súlade so zmluvou, nakoľko si plnili povinnosti vyplývajúce z nájmu. Dovedna
deväť osôb sa tak presťahovalo
do dvoch bytových jednotiek
nižšieho štandardu v lokalite
Hlavina. „Čo sa týka neprispôsobivých občanov, riešime
ich sociálnu a vzdelanostnú
situáciu, avšak bez ich pomoci a záujmu to nepôjde. Vznik
čiernych stavieb na území
mesta však rešpektovať nebudeme,“ uzavrel brezniansky
primátor.
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Celkovo je v Brezne v riešení viac ako 30 rozhodnutí,
z ktorých až v šiestich prípadoch už bolo nariadené konanie o odstránení stavby.
V troch prípadoch stavebný úrad vydal rozhodnutie,
ktorým nariadil odstrániť
nepovolené stavby do konca
februára a v ďalších troch prípadoch do júla tohto roka. Ak
tieto stavby stavebníci dobrovoľne nezlikvidujú, mesto
pristúpi k ich odstráneniu
formou exekučného konania.
Hneď na druhý deň od asanácie prvého domu v Predných
Halnoch začali niektorí obyvatelia tejto lokality svoje čierne stavby svojpomocne búrať. Nie je to prvá oblasť, kde
sa Brezno snaží ísť ostatným
mestám príkladom a ukázať,
že v prípade snahy a vôle vždy
existuje aj cesta na dosiahnutie vytýčených cieľov.
(r)

Mestská polícia má nové služobné vozidlo
Zdá sa, že obnova vozového parku nie je len doménou
Technických služieb Brezno,
ale už aj mestskej polície.
Od polovice februára jazdia
strážcovia poriadku v našom meste na novom aute
s pohonom všetkých štyroch
kolies, vďaka čomu sa dostanú aj do odľahlejších častí
Brezna.

Náklady spojené s opravami
dvoch starších vozidiel, ktorými Mestská polícia v Brezne
doteraz disponovala, dosiahli
za posledný rok približne 6000
eur.
Zlý technický stav
Z dôvodu vysokej poruchovosti a zastaraného vozového
parku mestskej polície (MsP)
sa mesto muselo začať zaoberať
aj otázku modernizácie jej služobných vozidiel. Doteraz používané policajné automobily
sú už v zlom technickom stave
a podľa slov náčelníka MsP
Brezno Jána Fedora by bola
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väčšia investícia do ich opráv
absolútne nerentabilná.
Od polovice februára tak
strážcovia poriadku v Brezne
jazdia na novom aute s pohonom všetkých štyroch kolies,
vďaka čomu sa dostanú aj do
odľahlejších častí mesta. „Nakoľko do obvodu MsP Brezno
patria aj časti ako Kozlovo,
Lúčky, Podkoreňová, Hlbo-

ká a iné hornaté časti mesta,
pohon 4x4 bol jednou zo základných podmienok pri obstarávaní nového auta,“ povedal
náčelník breznianskych mestských policajtov.
Vyšší podvozok aj
nízkoúdržbové sedačky
Nové služobné vozidlo s
benzínovým motorom má

vyšší podvozok pre lepšiu priechodnosť auta v teréne a okrem
kompletných zimných pneumatík s diskami je vybavené aj
špeciálnymi sedačkami. „Ide
o kombináciu koženky a kože
a to z dôvodu zabezpečenia
jednoduchšej údržby a hygieny po preprave “rôznych“ napr.
podgurážených osôb,“ vysvetľuje Fedor. Na aute síce nie je
nainštalované pevné výstražné zariadenie, ale k dispozícii
bude prenosné – magnetické,
ktoré v prípade núdze príslušníci MsP osadia na strechu.
Nový policajný automobil
v hodnote 16 650 eur financovala radnica z mestského
rozpočtu. „Týmto by som
chcel poďakovať primátorovi,
poslancom a celému vedeniu
mesta Brezno za to, že nám
umožnili zakúpiť nové služobné vozidlo. Vďaka tomu môžeme fungovať operatívnejšie,
lepšie a rýchlejšie vo všetkých
lokalitách mesta,“ dodal Ján
Fedor.
(eš)

4

SPRAVODAJSTVO

Čo ponúknu breznianske
kultúrne telesá v roku 2017

Oslovili sme kultúrne telesá mesta Brezna s otázkou, na
aké predstavenia či vystúpenia sa môžu tešiť ich priaznivci
v tomto roku.

Milan Pazúrik,
Spevácky zbor mesta Brezna:
– Spevácky zbor mesta Brezna chce úspešne
nadviazať na pozitíva predchádzajúcich rokov.
Tohtoročným vrcholom budú opäť októbrové Horehronské slávnosti zborového spevu
v Brezne a účasť na objednaných koncertoch
v Brezne (v rámci kultúrno-spoločenských podujatí mesta) a na Slovensku. Vo svojom pláne má aj aktivity
a partnerské výmeny so Slovákmi v zahraničí, prípadne s vokálnymi telesami partnerských miest mesta Brezna.
Gabriel Obernauer,
Divadelný súbor Jána Chalupku:
- Začiatkom roka náš súbor začal nacvičovať hru Dušana Kovačeviča s názvom Spálená večera, ktorej premiéru
plánujeme do konca marca. Veríme, že táto inscenácia osloví
a pobaví divákov, čoho zárukou je režisér Ljuboslav Majera.
Náš súbor aj v tomto roku sa bude podľa potreby zúčastňovať
na kultúrnych akciách mesta a samozrejme v druhej polovici
septembra v spolupráci s mestom a Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica pripravujeme 13. ročník Divadelnej
Chalupky. O všetkých aktivitách súboru budeme našich spoluobčanov včas informovať.(md)

Výrub ako aj orezávky
drevín sú v plnom prúde
Obdobie vegetačného
pokoja, ktoré trvá od 1. októbra do 31. marca, využívajú zamestnanci technických
služieb aj na výrub drevín.
Začali od tých, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie
a majetok občanov mesta.

„Orezávky môžu nahlásiť na
technické služby, no nebudeme sa presúvať z jedného
miesta na druhé, ale pôjdeme
po jednotlivých blokoch, štvrtiach,“ informovala vedúca
údržby mesta Oľga Kvačkajová.

Mesto aj v tejto oblasti vy- Obdobie vegetačného
pokoja využívajú
chádza občanom v ústrety.
technické služby naplno
Výrubu suchých a poškoO výrub drevín žiadajte
správcu bytov, o orezávky dených drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie
technické služby
Zamestnanci technických a majetok občanov mesta, sa
služieb venujú pozornosť nie- Technické služby venujú od
len upratovaniu, čisteniu ulíc 21. februára. Ako informovav centre, na sídliskách, hlav- la Oľga Kvačkajová, odstrániných vstupoch do mesta, ale li topole na ČSA, smrekovec
aj výrubu drevín, ktoré chcú opadavý či jarabinu na Štúrostihnúť do konca vegetačné- vej ulici, na ktoré nie je potrebho obdobia, čiže do 31. mar- né žiadať povolenie na výrub,
ca. Mesto reaguje na početné pretože sa na ne nevzťahuje
podnety zo všetkých častí zákon o ochrane prírody a kraBrezna a obyvateľom podáva jiny. „Z vlaňajšieho roku nám
pomocnú ruku. O výrub je zo zostali ešte nevyrúbané strostrany občanov veľký záujem my na Hradbách 1 – 7, ktoré
a v súčasnosti prebieha jeho si žiadali obyvatelia týchto bytových domov odstrániť a na
realizácia.
S požiadavkou o výrub dre- ktoré je vydané Rozhodnutie
vín sa môžu Brezňania obra- o výrube. Počasie nám praje,
cať na svojho správcu bytov, preto chceme ešte do konca
ktorý ju prerokuje na schôdzi marca využiť obdobie, určené
vlastníkov bytov a uznesenie na výrub drevín,“ dodala Oľga
predloží technickým službám. Kvačkajová. (md)

Výruby a orezávky drevín v meste.

Brezňan
Mesto Brezno (nielen búra, ale aj)
pracuje s neprispôsobivými obyvateľmi
mestské noviny

9. 3. 2017
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V uplynulých dňoch v meste Brezno rezonovala udalosť
odstránenia stavby neprispôsobivých občanov v Predných
Halnoch, o ktorej ste boli nielen v lokálnych, ale aj celoslovenských médiách informovaní.
Odstraňovanie čiernych
a nevyhovujúcich stavieb je
jedným z opatrení Komplexnej stratégie riešenia rómskej
problematiky, ktorú schválilo
Mestské zastupiteľstvo mesta
Brezna dňa 21. 9. 2016. Filozofiou dokumentu je nielen
ponúkanie pomoci rómskej
komunite, ako sa väčšina obyvateľov domnieva, ale aj posilňovanie jej vlastnej zodpovednosti za riešenie svojej situácie,
dodržiavanie pravidiel a povinností, ktoré sú rovnaké pre
všetkých občanov.
Okrem spomenutého mapovania a odstraňovania čiernych stavieb sa budeme naďalej zameriavať aj na nelegálne
skládky. Lokality sú pravidelne navštevované a obyvatelia
motivovaní k odstraňovaniu
neporiadku. V jarných až jesenných mesiacoch sú organizované brigády v jednotlivých
lokalitách za asistencie terénnych sociálnych pracovníkov,
mestskej polície, ako aj štátnej
polície. Tým, ktorí znečisťujú životné prostredie, budú
v súlade so zákonom a VZN
o verejnom poriadku na území mesta Brezno ukladané finančné pokuty.
Zamerali sme sa aj na zlepšenie finančnej gramotnosti
neprispôsobivých obyvateľov,
a to zahájením vzdelávania,
kde odborníci z danej oblasti

V jarných až jesenných mesiacoch sú organizované brigády.

zorganizovali kurz na tému
rodinný rozpočet, vedenie domácnosti, platobná disciplína.
Mesto vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa, štátnych sociálnych dávok
a dávky v hmotnej núdzi najmä
u tých, ktorí nevyužívajú dávky na účel, na ktorý sú určené,
alebo ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku. Princíp
osobitného príjemcu je založený na tom, že mesto reguluje občanovi hospodárenie
s finančnými prostriedkami
v súlade so zákonom. Neprispôsobiví občania sú motivovaní k uzatváraniu splátkových
kalendárov zameraných na
ponižovanie dlhu voči mestu,
najmä za odvoz komunálneho
odpadu.
Za spolupráce štátnej polície
vykonávame aj kontrolu herní,
kde sa zameriavame práve na
tých občanov, ktorí poberajú
dávky v hmotnej núdzi. V takom prípade dávame návrh
na ustanovenie osobitného
príjemcu a v prípade opakovanej prítomnosti v herni pristupujeme k vyplácaniu dávky
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nefinančnou formou. Túto
formu sme zaviedli aj v prípade odmietania spolupráce so
sociálnymi pracovníkmi najmä v oblasti záškoláctva. Na
jeho elimináciu mesto Brezno
zriadilo aj autobusovú linku,
ktorá uľahčuje dopravu detí zo
vzdialenejších lokalít do školy.
Preprava detí je hradená rodičmi v spolupráci s mestom.
V roku 2016 sme týmto spôsobom prepravili 6441 detí.
V rámci svojich kompetencií mesto v súlade so zákonom
vykonáva aj opatrenia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí,
kde pracujeme nielen s rodičmi, ale aj deťmi. V spolupráci
s mestskou políciou sme sa
zamerali na elimináciu páchania priestupkov, s občianskym
združením Lolo Jílo na záškoláctvo, v spolupráci so zdravotnou sestrou p. Veverkovou Beličákovou na starostlivosť o deti. V rámci zvýšenia možnosti
získať zamestnanie sme začali
so vzdelávaním a poradenstvom v spolupráci s Poradenským centrom pre dospelých.
Pracujeme aj s deťmi najmä

v predškolskom veku, aby sme
im uľahčili adaptáciu na školu
a školské prostredie, kde kvalifikovaní pracovníci realizujú
predškolskú prípravu. V roku
2016 ju predškoláci navštívili
1344-krát. Staršie deti pracujú
v záujmových krúžkoch, najmä tvorivých dielní a tancovania.
Tých, ktorí majú záujem
pracovať a zlepšiť svoju situáciu, motivujeme aj pozitívnym
spôsobom. Deťom sme umožnili vystúpiť v rámci viacerých podujatí organizovaných
mestom Brezno. V pozitívnej
motivácii detí, ale aj ich rodičov na princípe zásluhovosti
budeme pokračovať aj v budúcnosti. Voľnočasové aktivity, prácu s rodičmi, ale aj deťmi
v budúcnosti posilníme, keď sa
nám podarí vybudovať nové
komunitné centrum, nakoľko
v roku 2015 nám takého zariadenie zničil požiar.
Otvorene treba priznať, že
vzťah majority s minoritou
v súčasnej dobe nie je dobrý
a dlhodobé neriešenie problémov sa odráža aj v tendenciách
ľudí prikláňať sa k rôznym radikálnym smerom, ktoré však
neprinášajú riešenia, ale vedú
ľudí k nenávisti. Toto rozhodne nie je naším cieľom.
Mesto Brezno chce umožniť
dôstojný život v našom meste
všetkým, ktorí majú záujem.
To znamená, že budú nielen
prijímať výhody a služby, ale
budú rešpektovať aj nastavené
pravidlá a pričinia sa o to, aby
bolo naše mesto stále krajším
a atraktívnejším miestom nielen pre svojich obyvateľov, ale
aj turistov, ktorí ho navštívia.
(jl)

Samospráva sa zapojila do projektu, ktorého
cieľom je vylepšenie verejného priestoru mesta
Mestské zásahy 2017, Brezno. To je názov projektu, ktorý
má prostredníctvom návrhov
a podnetov študentov architektúry zlepšiť kvalitu verejného priestranstva v meste.

tu bude vylepšenie verejného
priestoru mesta po funkčnej
a estetickej stránke, návrh rôznorodých riešení s možnosťou
zapojenia aj verejnosti. „Zásahy môžu mať rôznu formu
umeleckých inštalácií, úpravy
Cieľom Mestských zásahov zelene alebo tvorby nových zeje zhromaždiť zaujímavé nápa- lených plôch až po zložitejšie
dy na to, ako by mohol vyzerať architektonické koncepty.“
a fungovať verejný priestor.
Architekti si vzali na mušku
Zásahy v Brezne môžu mať námestie, vnútrobloky aj
Mazorníkovo
rôznu formu
Architekti spoznávali Brezno
V piatok 3. marca v obradnej
sieni mestského úradu vicepri- osobne, ale aj prostredníctvom
mátor Ján Králik privítal štu- prezentačných materiálov či
dentov a pedagógov z Fakulty mapy s vyznačenými lokalitaarchitektúry Slovenskej tech- mi. Počas dvoch dní sa im venonickej univerzity v Bratislave, vali zamestnanci z investičného
ktorí navštívili Brezno v rámci odboru mestského úradu, arprojektu Mestské zásahy 2017. chitektka a viceprimátor, ktorí
Myšlienka tohto projektu sa im odporučili zamerať sa na urzrodila pred deviatimi rokmi čité miesta na námestí, týkajúce
v bratislavskom architektonic- sa parkových plôch, vnútroblokom ateliéri s požiadavkou po- kov a verejného priestoru. „Do
ukázať na to, čo nefunguje, hoci pozornosti sme im dali park
na to často už dávno existuje na námestí, infotabule, prvky
riešenie. Do projektu sa zapoji- drobnej architektúry, sadové
lo už niekoľko miest zo Sloven- úpravy v historickom kontexte,
ska a tohto roku si príležitosť zvonicu, jej sprístupnenie, či
nenechalo ujsť ani Brezno. Ako revitalizáciu tzv. Uličky alebo
informovala architektka Bar- nádvoria mestského úradu. Pribora Halásová, cieľom projek- stavili sme sa aj v Margitinom

Študenti a pedagógovia Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity poFOTO: MSÚ
čas dvoch dní spoznávali Brezno.

roká verejnosť, a to pridaním
podnetu, nápadu, ako i samotným hlasovaním, ktoré mesto
spustí na webe, o čom budeme
včas informovať.
Projekty budú uverejnené
v publikácii a vystavené v Bratislave, ako aj v Brezne. Zároveň
s prípravou knihy a výstavy sa
budú jednotlivým projektom
venovať aj zástupcovia mesta
v spolupráci s prizvanými odborníkmi. Cieľom ich snaženia
Projekty budú uverejnené bude vybrať tie návrhy, ktoré by
mohli byť aj v budúcnosti zreav publikácii
Do Mestských zásahov Brez- lizované.
(md)
no sa bude môcť zapojiť aj šiparku, ktorý je neatraktívny pri
ceste I. triedy, pri parkovej ploche pred strednou školou, ktorá
nadväzuje na okolie mestského
domu kultúry,“ povedala Barbora Halásová.
Zaoberali sa tiež návrhmi
postavenia vyhliadkovej veže,
vytvorením oddychovej zóny
v materskej škole na Mazorníkove či areálom telocvične
s plavárňou.

publicistika
9. 3. 2017

Vážení Brezňania,
Mestské zastupiteľstvo v Brezne
odvolalo riaditeľa mestských lesov milí priatelia
Najdôležitejším bodom zasadnutia mestského zastupiteľstva
v Brezne, ktoré sa uskutočnilo
15. februára, bolo odvolávanie
riaditeľa Lesov mesta Brezno,
s.r.o. Návrh, ktorý predložil
primátor Tomáš Abel, prítomní poslanci schválili takmer
jednohlasne. Funkcie konateľa
lesov sa dočasne ujme súčasný
riaditeľ Technických služieb
Brezno.

Opakovane vyčítaná
nehospodárnosť
Téma mestských lesov sa na
rokovanie poslaneckého zboru
nedostala po prvýkrát. Pri diskusiách o tejto obchodnej spoločnosti so 100%- nou účasťou
mesta v minulosti dominovali
najmä niektoré sporné otázky
súvisiace s jej hospodárením.
Napriek náročnej a špecifickej
práci primátor i poslanci opakovane poukazovali na nadštandardné platy všetkých zamestnancov v priemernej výške
okolo 1850 eur, ktoré boli neporovnateľne vyššie ako v ktorejkoľvek inej mestskej organizácii.
Kritizované bolo aj dlhodobé využívanie komerčných
priestorov, hoci mesto disponovalo vhodným vlastným
objektom. Samosprávu toto
rozhodnutie len predchádzajúci rok stálo približne 15 000
eur, plus ďalšie náklady spojené
s nájmom. Počas rokovania boli spomínané aj vysoké účty za
mobilné služby a obchodovanie s drevom, ktoré vykonávali
priamo zamestnanci lesov alebo firmy, v ktorých figurovali
im blízke osoby. Niekoľko konkrétnych príkladov nehospodárneho postupu v rámci hospodárenia spoločnosti vnímali
volení funkcionári mesta ako
pomyselnú žltú kartu pre vedenie mestských lesov na čele s ich
konateľom.

Predchádzajúce dva týždne patrili k najnáročnejším
počas môjho doterajšieho
pôsobenia vo funkcii primátora. Rozhodnutie podať návrh na odvolanie dnes už bývalého riaditeľa Lesov mesta
Brezno nevzniklo z večera do
rána a neopieralo sa len o jednu skúsenosť či svedectvo
jedného človeka.



Podozrenia
z obchodovania s drevom
Za najzávažnejší dôvod zaradenia mimoriadneho bodu na
odvolanie riaditeľa mestských
lesov označil primátor mesta
Brezno fakt, že konateľ spoločnosti ako vedúci zamestnanec
nepodnikol dostatočné kroky, aby vyvrátil pochybnosti
o pokračujúcom nelegálnom
obchodovaní s drevom z mestských lesov. Podozrenia vzniesol ešte na začiatku volebného
obdobia predseda dozornej
rady a mestský poslanec Vladimír Strmeň. Po prešetrení zo
strany polície bol preukázaný
jeden prípad krádeže v menšom
rozsahu, po ktorom primátor
mesta žiadal vyvodenie osobnej
zodpovednosti voči konkrétnemu zamestnancovi a tiež čo najväčšie sprísnenie kontrol.
Pracovník, ktorý pre mestské
lesy pracoval v pozícii živnostníka a vo vyšetrovaní vystupuje
ako svedok, však uviedol, že len
v jednom konkrétnom poraste
mestských lesov mohli byť mesačne bez povolenia vyvezené
stovky kubíkov dreva, čím bola
mestu údajne spôsobená značná finančná ujma.
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teľa nemajú osobný charakter,
váži si jeho odborný prínos
v prospech mestských lesov
a tiež prácu drvivej väčšiny
ďalších zamestnancov spoločnosti. Podľa jeho vlastných slov
však dôvera voči riaditeľovi bola natoľko narušená, že si nevie
predstaviť ďalšiu spoluprácu,
ktorá by bola v prospech mestských lesov i obyvateľov mesta.
Súčasťou predloženého návrhu bolo aj vymenovanie
riaditeľa Technických služieb
Brezno Jána Lukáča za nového
riaditeľa Lesov mesta Brezno.
Do pozície bol navrhnutý najmä z dôvodu, že sa na čele technických služieb osvedčil ako
schopný manažér a ekonóm.
Za doterajší rok a pol vo funkcii
výrazne zlepšil hospodárenie
tejto príspevkovej organizácie
a podobná úloha ho teraz čaká aj v mestských lesoch. Toto
riešenie má byť len dočasné a je
aj v záujme vedenia mesta, aby
funkciu konateľa Lesov mesta
Brezno v budúcnosti zastával
odborník v oblasti lesníctva.
Výberové konanie na nového
Menovanie nového
riaditeľa by malo byť vyhlásené
riaditeľa
V závere primátor zdôraznil, v priebehu roka.
že dôvody na odvolanie riadi(sp)

Primátor mesta Tomáš Abel
túto výpoveď konfrontoval
s dostupnými faktami a keďže
ju v podstatných skutočnostiach považoval za pravdivú,
predložil návrh na odvolanie
riaditeľa. Svoje konanie prítomným poslancom vysvetlil
takto: „Policajné vyšetrovanie
môže trvať ešte niekoľko mesiacov alebo aj rokov. Existuje
dôvodné podozrenie, že nelegálne vývozy drevnej hmoty
by pokračovali a škoda spôsobená mestu by sa naďalej
zvyšovala. Ako štatutár mesta
Brezno, zodpovedný za jeho
hospodárenie a tiež hospodárenie s mestským majetkom
som musel prijať adekvátne
opatrenia, hoci vzniknutá situácia nie je príjemná pre nikoho
z nás.“
Poslanci mestského zastupiteľstva sa stotožnili s názorom
primátora a za odvolanie riaditeľa mestských lesov ich hlasovalo šestnásť zo sedemnástich
prítomných.

Bol to dlhodobý proces,
v rámci ktorého pán bývalý
riaditeľ postupne stratil moju
dôveru a ako predseda predstavenstva a štatutár mesta
som si nevedel predstaviť ďalšiu konštruktívnu spoluprácu.
Nemám v úmysle konfrontovať každé jeho vyjadrenie,
ani suplovať prácu vyšetrovateľov v tom či a v akom rozsahu dochádzalo v mestských
lesoch ku krádežiam drevnej
hmoty. Mojou úlohou je viesť
mesto k spokojnosti občanov
a zabezpečiť jeho všestranný rozvoj. Všetko, čo sa nám
v Brezne za predchádzajúce dva roky podarilo, bolo
založené predovšetkým na
dobrom hospodárení a efektívnom nakladaní s verejnými prostriedkami. Okrem
mestského úradu a našich
príspevkových organizácií
som efektívne hospodárenie
prirodzene požadoval aj od
spoločnosti so stopercentnou
účasťou mesta. Bývalý pán
riaditeľ ma opakovane presvedčil o tom, že si nechcel
osvojiť túto filozofiu. Spolu
s mestskými poslancami nás
v otázkach hospodárenia
spoločnosti niekoľkokrát zavádzal. V ďalších prípadoch
postupoval neodôvodnene
v rozpore s mojimi usmerneniami. Sám s racionalizačnými opatreniami neprichádzal,
naopak, bránil sa tým, ktoré

predkladali ostatní.
Téma presťahovania mestských lesov z komerčných
priestorov bola diskutovaná
na mestskom zastupiteľstve
už v roku 2011. Krátko po
mojom nástupe do funkcie sme sa začali zaoberať aj
výškou platov zamestnancov
mestských lesov, pretože sa
mi zdali jednoducho privysoké. V roku 2016 po mojom
znížení platových výmerov
sme dokázali len týmto jedným opatrením ušetriť na
mzdách 225 tisíc eur. Aj po
tomto znížení sú platy našich
zamestnancov v priemere stále vyššie ako u pracovníkov
zamestnaných v štátnych lesoch. Ďalšie tisíce by sme vedeli ušetriť na predražených
mobilných službách alebo
spomínaným presťahovaním do mestských priestorov
a následne tieto prostriedky investovať do zveľadenia
mesta. Obchodovanie s drevom a prepojenia na osoby,
ktoré sú blízkymi osobami
zamestnancov mestských
lesov, sa dajú preukázať za
pomoci účtovných dokladov.
O týchto aj iných zisteniach
budeme určite informovať po
dôkladnejšom oboznámení
sa nového riaditeľa Jána Lukáča s fungovaním spoločnosti
a jej hospodárením.
Na záver by som rád zopakoval, že som síce urobil
ťažké rozhodnutie, no o jeho
správnosti som ani na chvíľu
nepochyboval. Dnes sa však
už potrebujeme posunúť ďalej. Sú pred nami nové výzvy
a spoločne so zástupcami
a zamestnancami mesta sa
ich budeme snažiť zvládnuť
v prospech nášho mesta a jeho
obyvateľov.
Tomáš Abel,
primátor mesta

Vyjadrenie k odvolaniu bývalého
riaditeľa Lesov mesta Brezno
Krádeže dreva veľkého rozsahu v Lesoch mesta Brezno
pokladám za nepravdy. Kontrolný mechanizmus firmy je
nastavený tak, aby sa krádežiam dreva zabránilo. Rozsah, o ktorom bolo hovorené,
je neuskutočniteľný a žiadam
aj touto formou orgány činné
v trestnom konaní a dozorujúceho prokurátora, aby
objektívne a bez zbytočných
prieťahov podozrenia vyšetrili, k čomu som bol vždy a aj
budem nápomocný.

Uvádzaný objem dreva by
muselo odviezť 600 kamiónov,
teda 2 – 3 denne, čo pri kontrolách zo strany personálu
a ďalších orgánov nie je možné.
Takéto obvinenia kategoricky
odmietam a považujem ich za
absurdné.
Z minulosti krádež palivového dreva bola vyriešená
ukončením zmluvy s prísluš-

ným dodávateľom prác, podaním na políciu a uplatnením
náhrady náhradou škody. Príslušný vedúci lesného obvodu
bol napomenutý pokarhaním,
bola mu krátená mzda v trvaní
3 mesiacov, o čom som písomne upovedomil pána primátora.
Všetky kópie som mu predložil
a na dotaz, či je takto dobre postupované, mi žiadne prísnejšie
opatrenia nenavrhol. Dnes po
dvoch rokoch sa zdá, že je to
inak. To, že by osoby blízke zamestnancom našej obchodnej
spoločnosti obchodovali s drevom nie je pravda, nikdy som
na to nebol vedením mesta ani
zo strany dozornej rady upozornený a neboli uvedené ani
konkrétne príklady. Obchod
s drevom vo firme vždy zabezpečoval odbytár a ja ako konateľ
a nik z ostatných zamestnancov
nemal na to vplyv.
Som presvedčený, že hospodárenie v lesoch bolo na veľmi

dobrej úrovni a ako prezident
Združenia obecných lesov SR
som mal možnosť porovnať našu spoločnosť s ostatnými. Napriek tomu, že sme za posledné
roky spracúvali v prevažnej
miere len kalamitu, postupne
sme za môjho pôsobenia vytvorili rezervu na pestebnú činnosť
na horšie časy, ktorá je momentálne vo výške 1,5 milióna eur.
Lesy mesta Brezno doteraz boli
vždy úspešné v čerpaní eurofondov na obnovu lesa po kalamitách a na prevádzku. Kvalitnými projektmi pod mojím
vedením sme získali pre náš
región financie v hodnote 3 milióny eur.
Moje odvolanie vnímam ako
výsledok práce predsedu dozornej rady Ing. Vladimíra Strmeňa a poslanca MsZ, s ktorým
som sa pred rokmi nepohodol
a odvtedy svoju funkciu vykonáva voči mne a zamestnancom až šikanóznym spôsobom,

len aby našiel nejaký argument
na moje odvolanie. Pre jeho
spôsoby sa vzdali funkcie väčšina členov dozornej rady. Pre
nefunkčnosť dozornej rady nevedel cez dozornú radu presadiť
svoje, tak preniesol tému mestských lesov minulý rok na pôdu
MsZ a s argumentom vysokých
platov spoliehajúc sa, že ľudská
závisť predsa len zaberie pred
akýmikoľvek rozumnými argumentami. Je absurdné porovnávať platy mestských organizácií
a pritom nebrať do úvahy, či ide
o rozpočtovú, príspevkovú alebo výrobnú organizáciu, ktorá
do mestského rozpočtu generuje nezanedbateľnú časť príjmov. A neporovnávajú to nikde
na Slovensku. Racionálne je
porovnávať platy len v obdobných výrobných organizáciách
(obecných a mestských, príp.
štátnych lesoch).
Čo sa týka sťahovania, mesto
nedalo ponuku, až v tomto me-



siaci v mestskom dome kultúry.
Bol som ich pozrieť a súhlasil
som, že sa môžeme do týchto
priestorov nasťahovať.
Nemrzí ma, že som bol odvolaný, veď toto právo má zriaďovateľ aj bez udania dôvodov.
Nie sú mi však ľahostajné práve
dôvody, ktoré sa javia ako vyložene účelové a pôsobia tak
závažným dojmom, že to má
dopad na poškodenie môjho
mena. Nehľadelo sa ani na všeobecne akceptovanú prezumpciu neviny. Že bolo potrebné
okamžite konať? Nikto si však
z tých, čo zdvihli ruku za, neuvedomil, že sú pripravené
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projekty na eurofondy za ďalšie
3 milióny eur, ktoré som mal na
starosti ja a pokiaľ sa nedotiahnu, prídu mestské lesy a teda aj
mesto o podstatne väčšie peniaze ako hrozilo údajne „rozkrádaním hrozivých rozmerov“.
Vždy mi však záležalo v prvom rade na mestských lesoch,
a preto ak budem oslovený, som
ochotný pomôcť predovšetkým
pri dokončení spomínaných
eurofondov.
V každej dobe som sa krivdám a neprávostiam postavil
v prospech našich lesov a nášho
mesta, tak robím aj dnes.

Milan Dolňan

KULTÚRA / OZNAMY
9. 3. 2017

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
9. – 12. 3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
13. - 19. 3. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
20. - 23. 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.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
LEO
Leo je mladý 10-mesačný kríženec stredného vzrastu, ktorého sme zachránili pred utratením. Leo je
aktívny, veselý, hravý, nekonfliktný, bez problémov
sa znáša so psíkmi aj fenkami. Je veľmi priateľský a
prítulný, bude z neho skvelý rodinný psík vhodný do
rodinného domu aj bytu. Je veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BREZNO
POZÝVA:
16.3. o 17.00, koncertná sála školy

Spieva celá škola

Koncert zborového spevu, účinkujú spevácke zbory
Úsmev a Juventus, koncert je spojený s výstavou prác žiakov
výtvarného odboru, vstupné dobrovoľné.
30.3. o 17.00, koncertná sála školy

Koncert učiteľov
Vstupné dobrovoľné.

BOB
Bob je ďalšie nechcené šteniatko,
ktorému hľadáme nový domov.
Drobec má približne sedem týždňov, v dospelosti bude menšieho
až stredného vzrastu, je vhodný do
bytu alebo domu s celoročným prístupom dovnútra. Ako všetky šteniatka je prítulný, hravý a priateľský.
Je veterinárne ošetrený a čipovaný.

POZVÁN KA
Obvodná poľovnícka komora BREZNO
Vás pozýva na

Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí
ulovených v poľovných revíroch okresu Brezno

Miesto: Reštaurácia Ω – OMEGA CLUB, Švermova 7, Brezno
Otvorenie prehliadky: 11. marec 2017 o 10.00 hod.
Trvanie prehliadky pre verejnosť:
11.3.2017 (sobota) 10.00 – 18.00 hod.
12.3.2017 (nedeľa) 08.00 – 13.00 hod.
Súčasť výstavy: výstavka malieb prírody a poľovníctva detí ZŠ

9. marca ŠTVRTOK, 14. marca
UTOROK, 19. marca NEDEĽA 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?
10. marca PIATOK o 19.00
MIESTO PRI MORI
Dráma, USA, 2016, 136 min, slovenské titulky, MP12, 2D, vstupné:
4€. Osamelý bostonský údržbár Lee
Chandler po smrti svojho staršieho
brata Joea s prekvapením zisťuje,
že sa stal poručníkom svojho šestnásťročného synovca Patricka. Plný obáv sa tak vracia do mestečka
Manchester-by-the-Sea, v ktorom
vyrastal. Tam je nútený sa vyrovnať so svojou minulosťou, ktorá ho
odlúčila ako od exmanželky Randi
(Michelle Williams), tak od komunity, v ktorej vyrastal.

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.

v poľovníckej sezóne 2016-2017

www.kino.brezno.sk

19.4.2017 o 19.00 h. v sále Mestského domu kultúry
Predpredaj ticketportal.sk, TIK Brezno: 13 €

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno zastúpené
JUDr. Tomášom Abelom, PhD.,
primátorom mesta
vyhlasuje
v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúceho odboru životného prostredia
a stavebného poriadku
Uchádzač o vyššie uvedenú funkciu musí spĺňať:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
■ ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
■ prax min. 10 rokov v oblasti životného prostredia a stavebného poriadku
■ bezúhonnosť
■ zdravotná spôsobilosť
■ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač
povinný predložiť:
■ kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
■ výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
■ potvrdenie od lekára, že je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie vedúceho odboru životného prostredia a stavebného poriadku
■ čestné vyhlásenie, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
■ štruktúrovaný životopis
Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť SPOLU so žiadosťou o účasť na výberovom konaní a tel. kontaktom na seba v termíne do 24.
marca 2017 do podateľne Mestského úradu Brezno alebo poštou na adresu
Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením
„VÝBEROVÉ KONANIE ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A STAVEBNÉHO PORIADKU- NEOTVÁRAŤ“.
V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi
faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie poskytne:
Mgr. Martin Juhaniak, prednosta MsÚ 048/6306220,
martin.juhaniak@brezno.sk
Ing. Monika Auxtová, personalista 048/6306223,
monika.auxtova@brezno.sk
JUDr. Tomáš Abel, PhD. primátor mesta

11. marca SOBOTA, 12. marca
NEDEĽA 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 stať sa primabalerínou v Parížskej
opere.
11. marca SOBOTA o 19.00
AJ DVAJA SÚ RODINA
Komédia, Francúzsko, 2017, 118
min, české titulky, MP12, 2D, vstupné: 4€. Komédia Aj dvaja sú rodina
s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí
za srdce mnoho divákov, rovnako
ako jeho Nedotknuteľní, v ktorej
zažiaril v úlohe netradičného ošetrovateľa imobilného, depresívneho
milionára. Vtipný a nonšalantný
Samuel si užíva bezstarostný život
na Francúzskej riviére. Jedného
dňa ho však navštívi víkendový flirt
Kristin a oznámi mu, že dieťa, ktoré
drží v náručí, je jeho. Odovzdá mu
dievčatko a utečie. Samuel vyráža
s malou Glóriou do Londýna, kde
Kristin márne hľadá. Nakoniec mu
nezostáva nič iné, než si nájsť prácu
a vo veľkomeste sa usadiť. Samuel
sa očarujúcim spôsobom púšťa do
výchovy malej Glórie.
12. marca NEDEĽA o 19.00
KONG OSTROV LEBIEK
Akcia/Fantasy/Dráma, USA, 2017,
118 min, slovenské titulky, MP12,
2D, vstupné: 4€. Producenti úspešnej Godzilly sa pustili do ďalšieho
filmového dobrodružstva gorilieho monštra, ktoré tentoraz vládne
malému ostrovu „lebiek“ v juhovýchodnej Ázii. Píše sa rok 1973 a do
konca vietnamskej vojny je ešte ďaleko. Rôznorodá skupina vojakov,
vedcov, dobrodruhov a krásnej novinárky, priletí preskúmať mýtický
ostrov „kde sa niečo deje“. Netušia,

že vstúpili na územie obrovského
gorilieho samca a prehistorických
dravcov.
16. marca ŠTVRTOK o 19.00
LOGAN WOLVERINE
Akcia/Fantasy/Dobrodružný, USA,
2017, 136 min, slovenské titulky,
MP12, 2D, vstupné: 4€. Wolverine
(Hugh Jackman) sa vracia a opäť zachraňuje ľudstvo. Lenže teraz je na
tom trochu horšie. Jeho schopnosť
uzdravovania pomaly vyprcháva.
Profesor X, trpí Alzheimerovou
chorobou a stráca pomaly pamäť.
Našťastie je tu jedno dievča, ktoré
má prekvapivo rovnaké schopnosti
ako Wolverine.
17. marca PIATOK (2D) o 19.00,
18. marca SOBOTA (3D) o 16.00
KRÁSKA A ZVIERA
Rodinný/Romantický/Fantasy,
USA, 2017, 123 min, slovenský dabing, MP7, vstupné: 2D/4€, 3D/6€.
Walt Disney uvádza veľkolepú
adaptáciu klasickej animovanej
rozprávky Kráska a zviera - pozoruhodný príbeh mladej dievčiny Belle, ktorú vo svojom zámku uväzní
obávaný a tajomný Netvor, uvidia
diváci v podobe doteraz nevídanej.
Bystrá, krásna a nezávislá Elle žije so svojím otcom, samotárskym
umelcom Mauriceom, v malebnom
mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje
tak trochu hádanku, aj pre spôsob,
akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho
donchuana Gastona, ktorý má inak
všetky miestne dievčatá bezpečne
omotané okolo prsta. Jedného dňa
napadne Mauricea cestou na trh
svorka vlkov.
18. marca SOBOTA o 19.00
LION
Dráma/Životopisný, USA, 2016,
129 min, české titulky, MP12, 2D,
vstupné: 4€. Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí vo vlaku, ktorý
ho odvezie tisíce kilometrov od
jeho domova a rodiny. Ocitne sa v
uliciach Kalkaty, kde sa musí naučiť
sám a opustený prežiť. Po strastiplnej a nebezpečnej ceste sa naňho usmeje šťastie a adoptuje si ho
manželský pár z Austrálie. O dvadsaťpäť rokov neskôr, vyzbrojený
len hŕstkou nejasných spomienok,
neochvejným odhodlaním a revolučnou technológiou Google Earth,
sa vydáva na dlhú cestu za svojou
stratenou rodinou v ďalekej Indii.
19. marca NEDEĽA o 16.00
LEGO BATMAN VO FILME
Animovaný/Dobrodružný, USA,
2017, 104 min, slovenský dabing,
MP, 2D. Vstupné: 4€. Obrovský obchodný i divácky úspech LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k nakrúteniu samostatného animovaného
dobrodružstva vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame
sa chystajú veľké zmeny. Ak chce
Batman zabrániť tomu, aby v meste
prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, musí
prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu
občianskej sebaobrany a snažiť sa
spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno – sa naučiť
trochu uvoľniť a získať nadhľad.
21. marca UTOROK o 19.00
PIATA LOĎ
Dráma, Slovensko/Česká republika,
2016, 100 min, originálna verzia,
MP12, 2D, vstupné 4€. Film je príbehom netradičnej detskej rodiny
inšpirovaný skutočnou udalosťou.
Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku a
nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych okolností vezme dve batoľatá
do opustenej záhradnej chatky.
Jej skutok je dojemným a detsky
úprimným pokusom napraviť svet
dospelých svojou hrou na rodinu,
akú by chcela mať.
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Základná umelecká škola Brezno

ZUŠ-ka – priestor pre rozvoj osobnosti
prostredníctvom umeleckej krásy, ktorá nás spája
Základná umelecká škola sídli v Brezne na Krčulovej ulici.
Hoci navonok malá budova,
vo vnútri ponúka obrovské
hudobné bohatstvo.
Škola je štátna, jej zriaďovateľom je mesto Brezno. Poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch odboroch – hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom.
Pripravuje žiakov na štúdium
odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných
školách a konzervatóriách,
tiež na štúdium na vysokých
školách pedagogického alebo
umeleckého zamerania. Spoločná spolupráca odborných
zložiek školy sa pričinila k naštudovaniu viacerých muzikálov (Perníková chalúpka,
O dvanástich mesiačikoch,
Čarodejnice), ktoré sa stretli

Autor:
PK

teraz hneď

501 v Ríme

FOTO: ZUŠ

s úspechom nielen u žiakov,
ale predovšetkým u publika. V
súčasnosti pripravujeme detský muzikál s názvom Červená
čiapočka.
Vyučovanie v hudobnom
odbore je obohatené o súborové telesá: Detský dychový
orchester, Detský spevácky
zbor Úsmev, Sláčikový orchester Golden Strings, Akordeónový súbor Dino, Ľudová
hudba či Školská kapela Hrdzavá mačka. V školskom roku
2016/2017 ponúkame niečo
aj pre „starších“ priaznivcov
– Miešaný spevácky zbor Juventus, kde sa aktívne svojím
spevom a hrou zapájajú učitelia i rodičia žiakov.

čistiaci
prostriedok

plavidlá

Základná umelecká škola je
neoddeliteľnou, aktívnou súčasťou verejnej, kultúrno-spoločenskej činnosti v meste. Zapája sa do kultúrneho rozvoja
mesta Brezna usporadúvaním
pravidelných koncertov, súťaží
či iných kultúrno-spoločenských podujatí. Spolupráca
s mestom Brezno prináša základnej umeleckej škole efektívnosť, nielen v edukačnom
zameraní, ale hlavne v jej celkovom umeleckom rozvoji.
V súčasnom hektickom období je badateľný pozitívny
vplyv umenia na formovanie harmonickej osobnosti
žiaka. Výskumy dokázali, že
u detí, ktoré navštevujú alebo

zárodok rastliny

futbalový klub v
Miláne

bodná zbraň

navštevovali umeleckú školu
sú vypestované také morálne
hodnoty, ktoré im bránia páchať trestné činy, či podľahnúť
alkoholovej alebo drogovej
závislosti. Základná umelecká škola vytvára podmienky
pre aktívnu umeleckú činnosť
žiakov v popoludňajších hodinách a jej náplň sa tak stáva
významnou a zmysluplnou
súčasťou programu výchovy
a vzdelávania.
Viac informácií o pripravovaných akciách základnej
umeleckej školy sa dozviete na
www.zusbrezno.sk alebo na facebook.com – Základná umelecká škola Brezno.
(zuš)

Samuel (dom.)
tadiaľto

oznámil úradom

morské
živočíchy

os (hov.)

sibírsky veľtok

FOTO: ZUŠ

FOTO: ZUŠ

prenášaj

Azovské more
(hov.)

1000 kg
obrnené vozidlo

prvý muž
hrubé povrazy

patriaca sokovi
Martina (dom.)

štikútal
končatina

raj
natoč, nakrúť

Okresná liga

stupeň
výkonnosti v
karate

nádoby na
kúpanie
rímsky cisár

Aneta (dom.)
poľuje

organická
zlúčenina
odborový zväz

chorvátske
mesto
umývať (lat.)

zohol
vyhovujúca,
vhodná

inakšie

rada na
používanie

okresný (skr.)

patriaci Ivovi
cez, vnútrom

orientálne
krajiny
čistý (nem.)

oblej vriacou
vodou
lesný kolesový
traktor

nemecký
reťazec
skratka pre
Limited

taliansky
eneregetický
koncern
Union Europe
(skr.)

železnica (angl.)
EČV Krupiny

Estónsko (kód)
patriaci Edne

obyvateľ Arábie
farmy

trieska
lev (angl.)

poobíjal
červený (angl.)

Rhode Island
Red
udierala

len (záhorácky)
rebrík (hov.)

kočovník
uväzuje

hŕba

zatýkací rozkaz

debna (hov.)
Mária (dom.)

čistiaci
prostriedok

Anna (dom.)
elektrická
energia

T2
vari, hádam

Olina (dom:)

prášok na
kvetoch
špina, nečistota,
múľ

jeden po rusky

kus (skr.)

T3

osobné zámeno

T1

Pomôcky:
LAVO, ALDI,
KNIN, LTD

pracovník v
divadle

Internet Acces
Time

kačka (nem.)

koniec (nem.)

National
Medical
Association

Ak nájdeš v ... (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
17. marca. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Jána Slabeya z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Rytieri skončili pred bránami finále

2. HOKEJOVÁ LIGA
SEMIFINÁLE PLAY OFF
2. kolo

MHK DUBNICA - HK BREZNO
4:2 (0:2, 2:0, 2:0),
góly Brezna: BETKA, LONGAUER
Do Dubnice sme išli s jednoznačným cieľom odvrátiť
hrozbu finálového vypadnutia
a stretnutie vyhrať. Úvod sme si
ani nemohli lepšie naplánovať,
pretože po prvej tretine sme v
Dubnici viedli 0:2. Celý štadión, ktorý bol naplnený skoro
do posledného miesta, bol od
začiatku stretnutia naladený na
pohodové a jednoznačné víťazstvo svojho tímu. No po góloch Betku a Longauera ostalo
na tribúnach hrobové ticho. Aj
na lavičke domácich bolo vidno, že niečo takéto vôbec nikto
nečakal. Ak si hráči alebo fanúšikovia domácich mysleli, že
stretnutie bude už len potvrdenie trošku zvláštneho víťazstva z
Brezna a že sa už vlastne nič nemôže Dubnici stať, tak sa veru
poriadne pomýlili. Do druhej
tretiny sme nastúpili presne
v takom istom tempe, ako na
úvodné buly. Všetko nasvedčovalo tomu, že aj v tejto časti hry
si dvojgólový náskok udržíme.
No prišli dve vylúčenia na našej
strane, ktoré domáci v rozmedzí troch minút využili, a tak
sme do tretej tretiny išli za stavu
2:2. Posledná časť hry bola jednoznačne naša najlepšia. Dubnicu sme prakticky do ničoho
nepustili. Ak sa im aj podarilo
niečo vymyslieť, tak sme mali

v bránke parádne chytajúceho
Cpina. Keď v 53. minúte prekonal nášho brankára Šimko,
zimný štadión išiel spadnúť. Po
veľkom trápení sa domácim podarilo dostať na koňa. Tento gól
našich ešte viac naštartoval, a to,
čo predviedli od jeho vsietenia,
bolo niečo nádherné. Najväčší kandidát na postup nabitý
hviezdnymi menami nebol
schopný eliminovať náš tlak, a
tak do úplného konca sa iba bránil a doslova klepal o výsledok.
Keďže domácim už nešli nohy a
bolo zjavné, že už toho majú plné zuby, prišli z ich strany fauly.
Keď rozhodca vylúčil Jánoša a
Kazdu, mali sme tak tú najlepšiu možnosť vyrovnať. Tréner si
zobral oddychový čas a po jeho
skončení sme mali prázdnu bránu, čím sme získali presilovku o
dvoch hráčov. Počas nej sa nám
síce podarilo prekonať Dovinu,
no na bránkovej čiare to zachytil domáci obranca. Prišlo
však jedno veľmi zvláštne buly,
na ktorom mal rozhodca jednoznačne vymeniť domáceho
hráča. No on poslal na výmenu
nášho centra. Prečo tak urobil,
vie asi len on sám. Po tomto buly sme dostali gól do prázdnej
bránky, keď Chatrnúch vyhodil puk cez celé ihrisko. Práve
pre zvláštne rozhodnutia, ktoré
urobil hlavný rozhodca v závere
stretnutia, sa semifinále skončilo nedôstojne, a to bitkou za
bránkou domáceho tímu. Atmosféra, v ktorej sa niesla celá
semifinálová séria, ukázala, že
tohtoročná druhá liga má veľmi
vysokú úroveň. Či už po stránke samotných duelov, ale aj po
stránke mimo ľadu. V Dubnici
ukázali, že to s hokejom vedia.
Plný štadión, parádny hokej,
fantastický domáci fanklub,
skvelá organizácia. Pre domácich veľký palec hore. V Dubnici sme prehrali a skončili tak
pred bránami finále. Nevyhral
lepší, ale šťastnejší. Táto prehra

mrzí, no vôbec nebolí. Naše hlavy sú hrdo vztýčené a z Dubnice
sme odišli ako víťazi. To, čo sme
v doterajšom priebehu súťaže
a hlavne v Dubnici dokázali, si
zaslúži jedno veľké absolutórium. Sezóna však ani zďaleka
nekončí. Už najbližšiu sobotu
vstúpime do bojov o 3. miesto.
A že to nebudú hocijaké boje,
nám zaručuje súper, ktorý by
mohol mať aj iné prívlastky ako
len atraktívny. O tretiu pozíciu v
2. HL budeme bojovať s tímom
HC Bratislava. Poďte spolu s nami a pomôžte nám na to tretie
miesto.

1. LIGA DORAST
ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF
3. kolo

HK BREZNO - HC TOPOĽČANY 2:3 (0:0, 1:3, 1:0),
góly Brezna: MATZENAUER,
MAREK

1. LIGA KADETI
HK BREZNO - MHC BARDEJOV 11:5 (7:2, 3:1, 1:2),
góly Brezna: MICHAL 2,
ŠKORVÁNEK 2 , ŠTEFANČÍK 2,
SCHVARZBACHER, AUXT 2, ZUBÁK, MIHALY
Kadeti splnili štvorbodový
cieľ a najmä po dvoch prehrách,
ktoré delila mesačná pauza, sa
opäť dostali do pohody. Zápas
v Kubíne sme začali v nízkom
tempe, čo vyhovovalo menej
početnému tímu domácich. Neskôr sme dokázali vystupňovať
tempo a náskok navýšiť na nepohodlných 3:0. V tejto fáze hry
sme boli trochu menej pozorní
v defenzíve, všetky šance domácich však zneškodnila v pohode
chytajúca Štofanková. Gólovo
nás potiahla dvojica Auxt, Šimko, ktorá dosiahla tri góly vrátane posledného v presilovke.

8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI

MHA MARTIN - HK BREZNO 4:3 (1:0, 1:1, 2:2),
góly Brezna: BÁLINT, ŠTEFANČÍK, ROSÍK
Ako výsledok napovedá, v
Martine sa nám podarilo hrať
veľmi vyrovnanú partiu. Dobrá
herná disciplína nám umožnila
vždy gólovo dotiahnuť súpera a
zrovnať stav trikrát po sebe. Po
vylúčení v závere a inkasovanom góle nám však ostalo málo
času na štvrtý pokus o vyrovnanie. Strata bodu mrzí, za predvedený výkon a herný prejav by
sme si ho určite zaslúžili.

7. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
MHA MARTIN - HK BREZNO 3:3 (1:0, 2:2, 0:1),
góly Brezna: KLAJBAN 2, BARTAKOVICS
Do zápasu sme vstúpili so
zbytočným rešpektom, bez kontaktu a súperovi sme dávali veľa
priestoru. Po prvej prestávke sa
nám konečne vrátilo sebavedomie, pribudla v našom prejave
hra do tela a riešenia situácií boli
dôraznejšie. Otočili sme na 1:2.
Ešte raz sme vedenie stratili, ale
znova sa nám podarilo vyrovnať
skóre. V priebehu hry sme boli síce menej strelecky aktívni,
o to však sme boli efektívnejší
v zakončení. Podporení výborným výkonom nášho brankára
sme zobrali lídrovi tabuľky bod.

Žreb rozdelil tímy do dvoch
skupín po troch. V skupinách
sa hralo systémom každý
s každým a do play-off postúpili prvé dve družstvá z oboch
skupín. Tretie tímy si zahrali
o piate miesto.
V úvode turnaja všetci zúčastnení venovali tichú spomienku nedávno zosnulým
Palovi Bullovi a Michalovi Gálovi st., ktorí mali blízko k basketbalu, no najmä boli blízki
nám - domácim.
Následne na to turnaj symbolickým rozskokom otvoril
prednosta mestského úradu

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 vyzýva všetky
Športová
komisia
pri MsZ
v spolupráci
s Mestom
Brezno a odbor
športu
športovéšportu
kluby na
území mesta
Brezno,
so sídlom
v Brezne,
aby mesta
sa zapojili do nominá
odbor
vyzýva
všetky
športové
kluby
na území
ocenenie
Breznoaby
za rok
ktorý
vyhodnotený
Brezno, Športovec
so sídlommesta
v Brezne,
sa2016,
zapojili
dobude
nominácií
na 26.5.2017 v rá
večerného programu na námestí M.R.Štefánika počas Dni mesta Brezno 2017. Na zákl
ocenenie
Športovec
mesta
Brezno
za
rok
2016,
ktorý
bude
nominácii bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Breznevyurčené poradie v
hodnotený
rámcišportový
večerného
námestí
jednotlivých26.5.2017
kategóriách.v Každý
klub programu
môže za svojna
klub
navrhnúť buď 1 špo
alebo 1 kolektív.
M.R.Štefánika
počas Dni mesta Brezno 2017. Na základe nominácii bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Brezne
Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:
určené poradie v jednotlivých kategóriách. Každý športový
klub
svoj klub
navrhnúť buď 1 športovca alebo
1. môže
Najlepšíza
športovec
roka
2. Najlepší športový kolektív
1 kolektív.
3. Najlepší športovec klubu

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

V návrhu
(nominácii)
treba
uviesť:
3. Šport,
za ktorý by mal
byť ocenený

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

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI

13.3.2017 do 12,00 hod.
na adresu: miroslav.baran@brezno.sk alebo doručiť
na v Brezne na adresu:

HK BREZNO - MHA MARTIN 3:12 (0:3, 2:2, 1:7),
góly Brezna: ŠVEC, MEDVEĎ,
VILMON

Mesto Brezno
Ing. Miroslav Baran, Odbor kultúry a športu
Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

5. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
HK BREZNO - MHA MARTIN 1:12 (1:2, 0:5, 0:5),
góly Brezna: BÁLINT
(hkb)

Pohár zostal doma
Poslednú februárovú sobotu sa v telocvični Základnej
školy na Mazorníkove uskutočnil premiérový ročník basketbalového turnaja O pohár
primátora mesta Brezna. Pod
breznianske deravé koše si
prišlo zmerať sily šesť družstiev zo Zvolena, Ružomberka či dokonca z Prahy, no
samozrejme nemohli chýbať
ani družstvá domáce.

MESTO BREZNO – MESTSKÝ ÚRAD BREZNO

Martin Juhaniak a mohli sa začať basketbalové zápolenia.
Skupinou A suverénne, bez
zaváhania prešiel domáci tím
BoRdel, ktorý v semifinále
narazil na pražský tím so zaujímavým názvom Nech žije
Bratislava. Ani tento ho však
nedokázal zastaviť na ceste do
zaslúženého finále. Skupinu B
takisto bez zaváhania vyhrali
Trailblazers zo Zvolena, ktorí si
následne v napínavom zápase
play-off vybojovali postup do
finále, tesným víťazstvom nad
tímom Rínok 31:29. O umiestnenie si zahrali Mladé pušky
s o kúsok staršími Old school
basket tímom, a práve tieto
skúsenosti rozhodli o tom, že
Mladé pušky ťahali za kratší
koniec.
V zápase o bronz si víťazstvo
nenechali vziať chlapci z Rínku a poradili si s „Bratislavou“
40:30. Vo finále hegemóniu na
FOTO: MK8
turnaji jednoznačne potvrdil
domáci tím BoRdel, ktorý na- 35:16 si vybojoval titul v pr- za vytvorenie príjemnej atmorobil bordel v obrane Trailbla- vom ročníku turnaja. Všetkým sféry a úcta za predvedené výzers a suverénnym víťazstvom zúčastneným patrí veľká vďaka kony v duchu fair play. (mk8)

Strelkyňa Medveďová druhá
na majstrovstvách Slovenska
Od začiatku roka breznianV dňoch 25. - 26.2.2017 sa
konali v Šali Majstrovstvá sky klub usporiadal v ZŠ s MŠ
SR v streľbe zo vzduchových Mazorníkovo štyri preteky
s celoslovenským a krajským
zbraní dospelých.
významom. Boli to Prvá sloZ breznianskeho klubu bo- venská strelecká liga dospeli nominovaní v puškových lých a zároveň Majstrovstvá
disciplínach dvaja členovia Banskobystrického kraja,
Dušan Sliačan v disciplíne Majstrovstvá BanskobystricVzPu 60 kategória muži a Jan- kého kraja mládeže a Majka Medveďová v disciplíne strovstvá BanskobystrickéVzPu 40 v kategórii junior- ho kraja žiakov základných
ky. V eliminácii sa umiestnili škôl a osemročných gymnánasledovne: Dušan Sliačan 7. zií a Národná liga mládeže
miesto - výkon 601,8 a Janka v streľbe zo vzduchových
Medveďová 4. miesto - výkon zbraní. Vrchol sezóny bude
usporiadanie Majstrovstiev
406,3.
Obidvaja postúpili do finá- Slovenskej republiky mládele, z ktorého vzišiel majster/ že v streľbe zo vzduchových
majsterka SR. Výsledky finá- zbraní, ktoré sa uskutočnia 7.
le: Dušan Sliačan 6. miesto - 8.4.2017 v Aréne Brezno, na
- výkon 118,1 bodu, Janka ktoré vás srdečne pozývame.
Medveďová 2. miesto 200,9 Príďte povzbudiť najlepších
bodu. Na M-SR sa neprebojo- mládežníckych strelcov Sloval Mikuláš Turňa v disciplí- venskej republiky v šiestich
disciplínach.
(jm)
ne VzPi 60.

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
V ARÉNE BREZNO
09.03. štvrtok
10.03. piatok
12.03. nedeľa

12.30 – 14.00 hod.
10.00 – 11.45 hod.
16.00 – 17.45 hod.
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