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NÁVŠTEVNÍCI PLAVÁRNE SA OD LETA
MÔŽU TEŠIŤ NA SAUNU I MASÁŽE
Breznianska plaváreň v časti Mazorníkovo patrí dlhodobo k najnavštevovanejším mestským
športoviskám. Vedenie mesta sa snaží záujem verejnosti ešte zvýšiť a už čoskoro výrazne rozšíri
ponuku poskytovaných služieb.
Masérske služby
Technické služby Brezno,
ktoré plaváreň prevádzkujú
reagujú na požiadavky občanov a začali podnikať potrebné kroky k tomu, aby klienti
mohli v dohľadnej dobe využívať aj profesionálne masérske služby. Poskytované by
mali byť v priestore za miestnosťou pre plavčíkov. Aktuálne prebieha proces vybavovania potrebných povolení v súčinnosti s Úradom verejného
zdravotníctva. Jedná sa najmä
o preklasifikovanie miestnosti, kde sa budú masérske služby poskytovať, kvôli ktorému
už mesto podalo žiadosť.
Masáže budú mať na starosti

ších mesiacoch pribudnúť v
Brezne ďalšie dve nové sauny
priamo na plavárni. Na tento
účel sa už medzičasom začal
realizovať aj prieskum trhu.
Bližšie sa k rozsahu plánovanej investície vyjadril riaditeľ
Technických služieb Brezno
Ján Lukáč: „Na našej mestskej
plavárni vybudujeme jednu
fínsku a jednu parnú saunu,
každú s kapacitou pre desať osôb. Práce by sme chceli
ukončiť tak, aby táto služba
bola návštevníkom k dispozícii už počas tohtoročnej letnej
sezóny.“ Keďže na sprevádzNová fínska a parná
kovanie nových služieb je posauna
Po funkčnej saune na zim- trebné nájsť vhodné priestory,
nom štadióne majú v najbliž- v priestore šatní sa vykonajú
naši plavčíci, ktorí prešli odborným preškolením. Zámer
uvítal aj primátor mesta Brezno Tomáš Abel so slovami: „V
štandardoch poskytovaných
služieb sa snažíme postupne
približovať väčším mestám.
Naším cieľom je, aby plaváreň
bola obľúbeným športoviskom pre všetkých občanov
a špeciálne pre rodiny s deťmi.“ Dopomôcť k tomu má
aj ďalšia z pripravovaných
noviniek, ktorá určite poteší
nejedného z Brezňanov.

nevyhnutné stavebné úpravy. Ich výsledkom bude, že
oddelené ženské a mužské
šatne ako ich poznáme dnes,
sa zmenia na spoločné šatne
so skrinkami pre všetkých
návštevníkov. Kabínky na
prezliekanie, samozrejme,
budú aj naďalej zachované
v súčasnej podobe. Kompletná realizácia zámeru sauny
a masáží, vrátane spomínaných stavebných prác pri prestavbe šatní by mala predbežne stáť maximálne 30 000 eur.
O ďalšom postupe vás budeme určite informovať hneď
po výbere dodávateľskej firmy
a následnom začatí samotnej
výstavby.
(sp)
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Prerobili staré priestory
v turistickej ubytovni v Aréne
V Turistickej ubytovni na
zimnom štadióne reorganizáciou a prerobením starých
priestorov rozšírili celkovú
kapacitu o dve nové trojlôžkové izby. Noc na lôžku
v jednej z nich vás vyjde len
na 6 eur.
Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú
turistickú ubytovňu pri Aréne
Brezno, ktorá poskytuje krátkodobé ubytovanie s celoročnou prevádzkou pre turistov
alebo pracujúcich v Brezne,
resp. blízkom okolí. Pred dvomi týždňami reorganizáciou
a prerobením starých priestorov rozšírili celkovú kapacitu
ubytovania o dve nové trojlôžkové izby.
Ako informoval riaditeľ Ján
Lukáč, miestnosti sú úplne
vynovené, sú tam nové stierky,

nátery ako aj nový nábytok.
„Okrem nich sa v ubytovni
nachádza 24 lôžok v 8 izbách
s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha a umývadlo) a 15 lôžok v 5 izbách so
spoločným sociálnym zariadením na chodbe. Izby sú 2-,
3- a 4-lôžkové.“
V objekte sa tiež nachádza
reštaurácia s barom, sauna
a samozrejme parkovanie,
wifi a TV. Cena je tiež lákavá,
za lôžko v novej izbe zaplatíte
len 6 eur. A aký je o ubytovňu
záujem? „V letných mesiacoch
je samozrejme viacej turistov,
momentálne sme skoro úplne obsadení občanmi, ktorí
pracujú na výstavbe obchvatu alebo nového nákupného
centra,“ uzavrel Ján Lukáč. Informácie a cenník záujemcovia nájdu na webovej stránke
technických služieb. (md)

Do konca marca v škole vymenia viac ako dvesto okien.

Podľa slov breznianskeho
primátora je snahou mesta
opraviť a tým aj zhodnotiť čo
najviac mestských budov, medzi ktoré patria aj tie školské.
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Technické služby opäť
prijmú nezamestnaných
Aj tohto roku technické
služby podajú pomocnú
ruku Brezňanom, ktorí sú
dlhodobo nezamestnaní.
Tento ústretový krok sa im
osvedčil už vlani, preto sa
v ňom rozhodli pokračovať.
Dlhodobo nezamestnaných
Technické služby zapájali do
pracovného procesu už aj
vlani a na základe dobrých
skúseností túto možnosť využívajú aj tento rok. „Niekoľko
zamestnancov, s ktorými sme
boli veľmi spokojní, zostalo
v pracovnom pomere aj po
skončení prijímania dotácií
od úradu práce a sú už neodmysliteľnou súčasťou našich
Technických služieb. Opäť
sme spustili ďalšie kolo prijímania ľudí z úradu práce,

pretože sa začína nová sezóna
a existuje možnosť získania
dotácií na pracovné miesta,
mzdové prostriedky v objeme
asi 80 – 90 percent,“ povedal
riaditeľ Ján Lukáč. Podľa jeho
slov prijmú asi 10 až 15 zamestnancov, a to na základe
pracovnej zmluvy na plný
úväzok, pričom väčšina z nich
má dobu trvania do konca
kalendárneho roka. „Ide väčšinou o občanov so stredoškolským vzdelaním a nad
50 rokov, ktorí v technických
službách nájdu uplatnenie
na robotníckych pozíciách
v oblasti dopravy, stavebných
prác, upratovania mesta alebo starostlivosti o zeleň či
na strojníckych pozíciách,“
uzavrel Ján Lukáč.
(md)

Občania nájdu uplatnenie v technických službách na rôznych pozíciách. 
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Brezno získalo dotáciu na odstránenie
havarijného stavu školských objektov
Do konca marca čaká mazornícku základnú školu rozsiahla výmena okien a v priebehu budúceho roka sa opravy
dočká aj telocvičňa pri ZŠ s MŠ
Karola Rapoša na Pionierskej
4. To všetko sa udeje vďaka
finančnej injekcii z ministerstva vnútra, ktorá má pomôcť
„ozdraviť“ školské priestory.

Prednedávnom v ubytovni pribudli dve nové izby.

FOTO: MSÚ

Pomôže dotácia
z ministerstva
Stav niektorých objektov
základných a materských škôl
v Brezne je alarmujúci. Keďže
sa tomuto problému dlhodobo
nevenovala dostatočná pozornosť a predovšetkým finančné prostriedky, prerástol do

takých rozmerov, ktoré musí
súčasné vedenie mesta akútne
riešiť. Pomocnú ruku v tejto
situácii podalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré požiadalo ministerstvo vnútra o uvoľnenie
balíka 230 tisíc eur na obnovu
budovy ZŠ s MŠ MPČĽ 35 na
Mazorníkove a telocvične pri
ZŠ s MŠ K. Rapoša.
Primátor Tomáš Abel vníma
tento ústretový krok oboch rezortov obzvlášť pozitívne. „Veľmi si ceníme ochotu komunikovať a podporu zo strany ministra školstva Petra Plavčana
a tiež odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici
a jeho prednostu Karola Konárika, ktorí uznali, že stav týchto
objektov je skutočne havarijný
a nutne potrebujú rekonštrukciu. Výška dotácie nás naozaj
milo prekvapila a sme veľmi
radi, že sa nám podarí dať tieto

školy alebo ich časti konečne na Ďurišová, vedúca invesdo poriadku.“
tičného odboru na Mestskom
úrade v Brezne. Do konca marca teda vymenia viac ako dveOkná vymenia do konca
sto kusov okien a 5 kusov vchomarca
Na časti budovy Základnej dových dverí za nové plastové
školy na Mazorníkove sú osa- s izolačným dvojsklom, ktoré
dené ešte pôvodné drevené majú súčasnému nepriaznivédvere a okná, ktoré vplyvom mu stavu zabrániť. Podľa slov
poveternostných podmienok riaditeľa školy Petra Macka,
a fyzického opotrebovania už vyučovanie počas rekonštrukčdostatočne nespĺňajú svoju ných prác neplánujú obmedziť,
funkciu. Zdeformované a ne- naopak bude prebiehať v nátesniace výplne spôsobujú ne- hradných priestoroch školy a
zanedbateľný únik tepla a tým v prípade potreby triedy v jedaj zvýšené náklady na vykuro- notlivých ročníkoch spoja.
Zo zvyšnej časti 230-tisícovanie objektu.
„V rámci obnovy pavilónu vého balíka, ktoré ministerstvo
D Základnej školy s materskou vyčlenilo na riešenie havarijškolou, ul. MPČĽ 35, dôjde ného stavu školských budov
k výmene stavebných otvorov v Brezne, bude financovaná aj
(okná, dvere) na severnej a juž- obnova telocvične pri ZŠ s MŠ
nej strane fasády, čím sa zlepšia Karola Rapoša na Pionierskej
tepelno-technické vlastnos- 4, ktorá by mala byť zrealizovati budovy a zníži sa spotreba ná do konca budúceho roka.
(eš)
energie a emisií,“ uviedla Zuza-

Pri nahlasovaní poruchy verejného osvetlenia
presnejšie popíšte, kde sa svietidlo nachádza
Verejné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou života každého mesta či obce, výnimkou
nie je ani Brezno. V prípade,
že technickým službám nahlasujete poruchu, treba presnejšie opísať miesto, ktoré
svietidlo je nefunkčné.

prípadne istič znova vyhodí,“
vysvetlil vedúci miestnych komunikácií a stavieb Technických služieb Ivan Brozman.
Podľa jeho slov, obyvatelia
mesta nahlasujú poruchy verejného osvetlenia denne, napríklad na uliciach Nálepkova,
Fučíkova či na Glianoch, kde
bol porušený podzemný kábel,
na Vrbovej došlo k skratu svorkovníc či na Ceste osloboditeľov a Cintorínskej k poruche
svietidla.

Bezpečnosť
obyvateľov
a návštevníkov je prvoradá aj
pre metropolu Horehronia.
Mesto vlani vymenilo
1066 svetelných bodov
na hlavných ťahoch
Technické služby Brezno sa
pravidelne starajú o vyše 1680
svetelných bodov na celom
území mesta vrátane prímestských častí. Ich nosnou činnosťou sú opravy, údržba a prevádzka verejného osvetlenia,
jeho bezpečný a plynulý chod,
ako aj údržba svetelnej signalizácie na piatich miestnych križovatkách.
Mesto vlani v rámci projektu
s pomocou nenávratného finančného príspevku z fondov
Európskej únie vo výške asi 650
tisíc eur vymenilo 1066 svetelných bodov na všetkých hlav-

Ak nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie, oznámte to na vrátnici
technických služieb alebo cez City Monitor. 
FOTO: MSÚ

ných mestských ťahoch. Výsledkom je kvalitnejšie osvetlenie verejných priestranstiev,
ktoré naviac zvýši bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky.

de k poruche verejného osvetlenia, čo vo väčšine prípadov
spôsobí vyhodený istič v odbernom mieste. „Po jeho nahodení svietidlo funguje, pokiaľ
sa napríklad k poškodenému
Poruchu väčšinou spôsobí miestu nedostane vlhkosť, alebo sa teplom nenahreje spoj
vyhodený istič
Počas roka sa stane, že dôj- v svorkovnici a svetlo vypne,

Pri nahlasovaní presnejšie
opíšte, o ktoré svietidlo
ide
Ak nefunguje vo vašom okolí
verejné osvetlenie, oznámte to
na vrátnici technických služieb
alebo cez City Monitor. Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok osvetlenia a prispejete
k vyššej bezpečnosti v nočných
uliciach mesta. „Túto aktivitu
občanov len uvítame a zároveň
nám pomôžu, ak pri nahlasovaní na vrátnici technických
služieb alebo cez City Monitor
presnejšie popíšu miesto, ktoré
svietidlo nesvieti,“ uzavrel Ivan
Brozman. (md)
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Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na
slovenské obce a mestá.

Za rok 2016 bolo

mesto Brezno
vyhodnotené ako

mesto s predpokladom stabilného rozvoja
2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným
na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli
porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila
efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania
a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou
efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto
hodnotenia, predstavuje 30,2
30,2%. Vyhodnoteným obciam
a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená
Pečať Rozvoja obcí a miest.

..................................

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M
generálny riaditeľ

V Bratislave, 9.januára 2017

Rozsvieť modrú....
Mesto Brezno sa tohto roku prvýkrát zapojí do kampane Svetového dňa povedomia o autizme pod názvom
Rozsvieť modrú. Tento deň
pripadá na 2. apríla, kedy
bol rezolúciou Organizácie
spojených národov prijatý
ako Svetový deň povedomia
o autizme.
Cieľom kampane je zvýšiť
povedomie o autizme a snaha integrovať týchto ľudí do
spoločnosti a vytvoriť im
podmienky pre zmysluplný život. Ústrednou farbou
celej kampane je modrá farba, teda farba komunikácie.
Svetová organizácia Autism
Speak, ktorá je celosvetovo
najväčšou inštitúciou zaoberajúcou sa budovaním
povedomia o autizme, už
niekoľko rokov šíri osvetu
v rôznych krajinách sveta
prostredníctvom modrého
nasvietenia významných
dominánt a pamätihodností
s cieľom upriamiť pozornosť

verejnosti na problematiku
tohto najvýraznejšie expandujúceho vývinového ochorenia.
V našom meste budú na
modro osvetlené zvony vo
zvonici a v prípade priaznivých klimatických podmienok aj ďalšie dominanty
nášho mesta. Pripojíme sa
tak k tým, ktorí dávajú najavo, že im nie je problematika
autizmu ľahostajná. Modré
svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu,
ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov
ľudí na celom svete. Druhého apríla vyjadríte podporu
autistom a ich blízkym i tak,
že si oblečiete niečo modré.
Neostaňte ľahostajní, pripojte sa k svojmu mestu a venujte myšlienku autizmu aj vy.
Prejavte úctu a rešpekt všetkým, ktorých sa autizmus
dotýka. Nenechajte autistov
v oute, vráťte ich späť do hry!
(jl)
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Aj v priebehu minulého
týždňa prišlo na mestský
úrad niekoľko sťažností na
dodávky pitnej vody v časti
Podkoreňová. Tento problém
by však už onedlho mala vyriešiť výstavba nového prepojovacieho potrubia.
Splnený sľub občanom
V súčasnosti je mestská časť
Podkoreňová zásobovaná
vodovodným potrubím z novovybudovaného vodojemu
s objemom 100 m3 a ďalšieho
rezervného vodojemu s rovnakým objemom. Vodojem
je plnený z vodného zdroja
(studne), ktorý sa nachádza
priamo v areáli vodojemu.
Vodný zdroj však vykazuje nespoľahlivosť v suchých obdobiach a tiež premenlivú kvalitu v obdobiach dažďov. Naposledy takáto situácia nastala
v druhý marcový týždeň, keď
zamestnanci mestského úradu
museli kontrolovať vodojem aj
v priebehu víkendu a následne
požiadať o spoluprácu Technické služby Brezno. Pracovníci technických služieb následne vyprázdnili a vyčistili
obidve nádrže. Súčasne bolo
prepláchnuté celé vodovodné
potrubie a opätovne naplnený
hlavný vodojem. Žiaľ, podobné komplikácie sa v jarnom
období každoročne opakujú
a tento rok ešte boli umocnené množstvom roztopeného
snehu. Zároveň ukazujú na to,
že je potrebné hľadať iné opat-

Podkoreňová.

cero rokovaní s predstaviteľmi
Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti. Ich výsledkom je
dohoda vybudovať prepojovacie potrubie medzi existujúcim vodovodným potrubím
pri areáli SAD a vodojemom
Podkoreňová. Som veľmi rád,
že investičný rozvoj výrazne
pomôže aj tejto časti mesta.“
Účelom návrhu je bezproblémové zásobovanie pre obyvateľov v Podkoreňovej pitnou
vodou z vodných zdrojov na
Trangoške. Výhľadovo sa pri
tom počíta aj s prepojením
do časti Rohozná, kde existujúci vodný zdroj rovnako
nemá dostatočnú kvalitu. Celková dĺžka prepojenia bude
viac ako 1800 metrov. Bližšie
Začať chcú v letných
informácie o pripravovanej
mesiacoch
Progres v realizácii zámeru investícii uviedla vedúca Inpopísal primátor mesta Brez- vestičného odboru Mestského
no Tomáš Abel: „Prebehlo via- úradu v Brezne Zuzana Ďurenia, ktoré bude pre obyvateľov tejto časti mesta znamenať
dlhodobo uspokojivé riešenie.
Zástupcovia vedenia mesta
Tomáš Abel, Ján Králik a Petra Dzurmanová tento prísľub
prezentovali ešte ako mestskí
poslanci v roku 2014 na jednom zo stretnutí s občanmi
v Podkoreňovej. Z diskusie
vtedy vyplynulo, že väčšina
miestnych občanov vníma
riešenie problémov s pitnou
vodou ako jednoznačnú prioritu. Tak k nej pristupuje aj
vedenie samosprávy a splnenie sľubu spred dvoch rokov
nadobúda čoraz reálnejšiu
podobu.
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rišová: „Potrubie sa odpája
z prepojovacieho potrubia
vodojemov Lúčky a Mazorník/ Uhliská. Následne bude
vedené v chodníku po ulici
Lúčna, v miestnej panelovej
komunikácii a následne popri
štrkodrvovej komunikácii cez
oblasť Lavkovské až k napojeniu na existujúce odberové
potrubie. Prevádzka vodovodu bude riadená od tlakovej
stanice v novovybudovanej
čerpacej stanici.“ Znamená
to, že prepojovacie potrubie
si nebude vyžadovať mimoriadne nároky na prevádzku.
Ďalšou potešiteľnou správou
pre občanov je fakt, že vo veci
už prebiehajú príslušné povoľovacie konania. So samotnou
realizáciou by sa malo začať už
v letných mesiacoch aktuálneho kalendárneho roka.
(sp)

Bláznivá 12-hodinovka chce pokoriť
hranicu 500 plavcov. Zapojíte sa?
Prvoaprílové športové
podujatie, ktoré pripravilo
mesto v spolupráci s Florbalovým klubom Brezno,
odmení každého, kto v mestskej plavárni zapláva minimálne 100 metrov.
Cieľom tejto bláznivej akcie
je dostať ľudí na plaváreň, zabaviť sa a zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie.
Štyri dĺžky zvládne každý
Nie náhodou si prvý apríl
vybrali pre svoj poldňový
plavecký projekt organizátori Bláznivej 12-hodinovky
v breznianskej krytej plavárni.
Deň bláznov je totiž v prvom
rade o zábave. Viac o tejto
pripravovanej mestskej akcii
prezradil vedúci odboru kultúry a športu v Brezne Miroslav
Baran. „Každý, kto v tento deň
v čase od 8.00 do 20.00 zapláva
povinných 100 metrov v dráhach vyčlenených na toto podujatie, získa účastnícky diplom
a tým pádom bude zaradený
do tomboly o zaujímavé ceny.“
Počas celého dňa bude pre
plavcov pripravený pestrý
športový program ako vodný
volejbal, vodné pólo, potápanie a ďalšie disciplíny určené
pre rôzne vekové kategórie.
V rámci skupinových súťaží

Zdravie skryté v zábave
Spoluorganizátorom tohto
nového športového podujatia v meste je Florbalový klub
Brezno, ktorý vedie predseda
komisie pre šport a poslanec
mestského zastupiteľstva Daniel Struhár. Ako sám hovorí,
má rád dobré nápady a tak
bol od začiatku naklonený aj
tomuto. Brezňanom, ale aj ľuďom z okolia totiž ponúka jedinečnú príležitosť zažiť niečo
nové, zabaviť sa, utužiť svoje
zdravie a zároveň aj niečo vyhrať. „Dlho sme hľadali dátum
pre túto akciu a myslím, že 1.
apríl je dosť vhodný termín,
lebo to bude naozaj bláznivé.
Navyše sa pohrávame s myšlienkou 24-hodinového nonstop plávania a tak, ako sa hovorí, ideme vychytávať muchy
na menšom podujatí,“ uviedol
Struhár.
Vzhľadom na obmedzenú
kapacitu bazéna bude vstup
do krytej plavárne umožnení len účastníkom Bláznivej
12-hodinovky, organizátori
však dúfajú, že už počas jej
premiérového ročníka sa podarí pokoriť hranicu 500 plavcov. Vidíme sa teda 1. apríla
od 8.00 do 20.00 vo vodách
ako volejbal či pólo je potreb- ich na e-mailovú adresu: mi- mestskej plavárne. Vstup je
né, aby záujemcovia vytvori- roslav.baran@brezno.sk do zadarmo!
(eš)
li trojčlenné tímy a nahlásili 29.3.2017.
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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.
Vladimír Tomčík, skupina historického
šermu Berezun:
– V roku 2017 by sme chceli pripraviť nové
scénky, oprášiť a inovovať ohňovú šou, ktorú sme robili pred pár rokmi. Chceli by sme
priblížiť aj kostýmy a zbrane v Uhorsku od
14. do 17. storočia v ucelenom programe. Budeme radi, ak sa
uvidíme na Rozprávkovom lese, Dňoch mesta Brezna, Bomburových slávnostiach, Lukostreleckom turnaji, ale aj na iných
akciách.
Pavol Marčok, Dychový orchester
Brezno, dychová hudba Mostárenka:
– Rok 2017 bude pre dychové orchestre
v Brezne výnimočný. Úspech dychovej
hudby Mostárenka a Detského dychového
orchestra na celoslovenských súťažných
prehliadkach a ich umiestnenia v zlatom pásme nezostali bez povšimnutia.
Aj z tohto dôvodu Združenie dychových hudieb Slovenska
pod záštitou mesta Brezna pripravuje v dňoch 1. až 2. júla 32.
ročník slávností dychových hudieb a mažoretiek s medzinárodnou účasťou Dychfest 2017 u nás, v Brezne. Festival bude
spojený s oslavami 65. výročia založenia Dychového orchestra
Brezno.(md)

Zlatý barman Tomáš Práznovský.

FOTO: HA

Danubius Gastro uštedril
hotelákom zlato a striebro
Pred nami bol cieľ... Nielen zúčastniť sa prestížnej
celoslovenskej súťaže v Bratislave, ale dokázať sebe, vyučujúcim, spolužiakom, že
jednoducho po nespočetných
hodinách tvrdého tréningu
zahviezdime... A stalo sa!
Barmanská súťaž Master
Cup 77 mi uštedrila zlato
a mojej spolužiačke striebro!
To bola radosť, neviem ju slovami opísať, ale emócie pracujú stále, ešte aj dnes... A aby
ten veľkolepý úspech stál zato, nezabudnem na prešťastný

Brezňan
mestské noviny

23. 3. 2017

úsmev Kristínky Šimkovej,
ktorá v ruke držala zlatú medailu za carving (vyrezávaná
svadobná kytica z ovocia a zeleniny).
To bol ale deň! Jedinečný,
nezabudnuteľný, úspešný!
Veď toto sú tie správne chvíle, momenty, ktoré nás študentov vždy naštartujú do
ďalších, určite aj náročnejších aktivít, a preto už dnes
je dôvod tešiť sa na úspechy,
ktoré zviditeľnia školu, prácu
našich pedagógov a pohladia
študentskú dušu.
(pt)

Miške Zemkovej nápoj „Sensation Goral“ priniesol striebro.

FOTO: HA

Jarné upratovanie je aj tento rok
spojené so súťažou Za krajšie Brezno
S nastupujúcim jarným obdobím prichádza čas veľkých
upratovaní, ktoré tradične vyhlasuje aj mesto Brezno v spolupráci s technickými službami a týka sa všetkých občanov.
Už vlani bolo trochu odlišné
od predchádzajúcich, pretože
bolo spojené so súťažou o najkrajšie upravené okolie, a tak
tomu bude aj tento rok.
Sneh sa pomaly roztápa,
mrazy ustupujú, je čas na veľké
upratovanie. Mesto sa obracia
aj na občanov, aby pomohli
pri skrášlení svojho životného
prostredia.
Podstatné je udržiavať
čistotu vo svojom okolí
Jarné upratovanie už minulý rok spestrila súťaž Za krajšie
Brezno, kedy sa do nej prihlásilo asi 40 obyvateľov v deviatich
partiách, a to z Hliníka, ulíc
ČSA, Clementisova, Dolná,
Malinovského, 9. mája, Nálepkova, ako aj členovia občianskeho združenia Červený kríž
a skupinka z Klubu slovenských
turistov TOMO v Brezne. Všetci účastníci boli zaradení do
žrebovania o hlavnú výhru –
rododendron, pričom šťastie sa
usmialo na Slovenský Červený
kríž. „K jarnému upratovaniu
chceme obyvateľov prilákať aj
takouto formou, nielenže získajú malú odmenu, ale ich zahreje
aj príjemný pocit z dobre vykonanej práce. Vážime si účasť

všetkých ľudí, podstatné však
je, aby sme si všetci uvedomili
vlastnú zodpovednosť pri udržiavaní čistoty vo svojom okolí
a zlepšovaní životného prostredia,“ povedala viceprimátorka
Petra Dzurmanová.
Aj keď je súťaž vyhlásená na
1. apríla, nie je to
prvo- aprílový žart
Vlani skrášľovali prostredie
aj obyvatelia iných sídlisk, ktorí sa síce neprihlásili do súťaže, ale okolo bytových domov
zametali štrk, vyčistili trávniky

alebo orezali stromy, na niektorých miestach odstránili
divoké skládky odpadu.
Nechajte sa nimi tohto roku
inšpirovať aj vy, a ak budete
mať chuť, môžete sa zapojiť aj
do celomestskej akcie Za krajšie Brezno, ktorá je vyhlásená
na sobotu 1. apríla od 9. do 13.
hodiny. Prihlásiť sa môžu skupiny z jednotlivých vchodov
s minimálne dvomi osobami,
a to priamo na e-mail technických služieb ts@brezno.sk,
ktoré dostanú vrecia na separáciu odpadu, ako aj informá-

cie o podmienkach súťaže. Na
záver upratovania môžu zaslať
na e-mail fotografiu, ako aj telefonicky kontaktovať pohotovostnú hliadku, ktorá do 13.00
zabezpečí odvoz odpadu.
Všetci účastníci budú zaradení
aj do žrebovania o zaujímavú
cenu. „Do zveľaďovania okolia
sa v piatok 31. marca zapoja aj
základné a stredné školy. Za
odmenu dostanú stromčeky,
ktoré si budú môcť vysadiť
v blízkosti ich školy,“ dodala
na záver Petra Dzurmanová.
(md)

Medzinárodná spolupráca otvára
breznianskym študentom nové možnosti
Jedným z dôvodov obnovenia činnosti mestského mládežníckeho parlamentu bola
aj snaha o zintenzívnenie zahraničnej študentskej spolupráce. Nedávna pracovná návšteva Srbska bola len jednou
z mnohých možností, ktoré sú
pre mladých ľudí k dispozícii.
Školenie k programu
Erasmus + mládež
Program Erasmus + mládež
je zameraný predovšetkým na
oblasť neformálneho vzdelávania a jeho cieľovou skupinou sú
popri pracovníkoch s mládežou najmä mladí ľudia vo veku
13-30 rokov. V roku 2014 začala
v rámci programu nová sedemročná fáza, ktorá nadväzovala
na predchádzajúci obdobný
program Mládež v akcii z rokov 2007 – 2013. Jeho cieľom je
motivovať mladých ľudí k aktívnemu prístupu, zapájaniu sa
do spoločnosti a odstraňovaniu
bariér. Ponúka im možnosti ako
zrealizovať svoje nápady, zlepšiť svoje jazykové schopnosti
a získať praktické skúsenosti
v medzinárodnom prostredí.
V štruktúre programu sú pre
mladých ľudí najzaujímavejšie
projekty mobilít, ktoré zahŕňajú výmeny mládeže, mobility
pracovníkov s mládežou a európsku dobrovoľnícku službu.
Práve na mládežnícke výmeny
sa v najbližšom období plánu-

Školenie v Terchovej.

jú zamerať aj v našom meste.
Aj preto sa dvaja zástupcovia
mestského mládežníckeho
parlamentu zúčastnili začiatkom marca česko - slovenského
školenia „Inkubátor nápadov“
v Terchovej. Cieľom akcie bolo pomôcť účastníkom uskutočniť ich projekty, zvýšiť kvalitu už existujúcich námetov
a sprostredkovať kontakt medzi
skupinami mladých ľudí zo zúčastnených organizácií. Školenie prebiehalo pod taktovkou
skúsených školiteľov z Národnej agentúry a zúčastnilo sa ho
viacero úspešných žiadateľov,
ktorí vďaka programu Erasmus
+ navštívili mnohé z krajín Európskej únie. Veľká pozornosť
sa venovala aj praktickej príprave projektu, vypisovaniu žiadosti o grant i najčastejším chybám neúspešných uchádzačov.

FOTO: MSÚ

Spoločné projekty
s partnermi
Celý program sa ale niesol
v uvoľnenej atmosfére s maximálnym využitím zábavných
prvkov neformálneho vzdelávania. Takýto prístup ocenili
aj účastníci. Žiak Základnej
školy Pionierska 2 a člen študentského parlamentu si účasť
na školení pochvaľoval so slovami: „Získal som veľa nových
informácií o projekte Erasmus
a viem už tiež ako napísať vlastný projekt. Inkubátor nápadov
ma inšpiroval a ukázal mi nové možnosti sebarealizácie.“
Práve to je dôvodom, prečo sa
aj v Brezne začala venovať väčšia pozornosť medzinárodnej
spolupráci študentov. Dlhodobým cieľom je nájsť aktívnych zástupcov jednotlivých
škôl a prostredníctvom nich

motivovať ostatných žiakov
a mladých ľudí v meste. Zámer
samosprávy priblížil aj primátor mesta Brezno Tomáš Abel:
„Našou úlohou nie je suplovať
pôsobenie škôl, ale tým, ktorí budú mať záujem, chceme
pomôcť pri hľadaní vhodných
zahraničných partnerov na
spoločné projekty. Primárne
sa pri tom zameriame na naše
partnerské mestá, no do budúcna sa nebránime ani spolupráci s ďalšími mestami či krajinami.“ Aké sú teda najbližšie
kroky? Tie prezradil koordinátor študentského parlamentu v
Brezne Slavomír Pôbiš: „Určite
sa v dohľadnej dobe plánujeme
uchádzať o podporu z programu Erasmus +. V jarnej výzve
ešte nebudeme priamo žiadateľom, ale len partnerským subjektom. Na jeseň by sme však
už chceli vykreovať vlastný
úspešný projekt.“ Ten by mal
podľa zúčastnených vychádzať
z potrieb mladých ľudí v meste
a vyžaduje si dôkladnú prípravu. Do prípravného procesu
i samotnej realizácie sa môžu
zapojiť všetci žiaci breznianskych škôl, vrátane tých, ktorí
doteraz neboli členmi študentského parlamentu. Bližšie informácie záujemcom poskytne
vedenie školy alebo príslušný
koordinátor ich žiackej školskej rady.
(sp)
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Jaroslav Mačejovský: Zdravý človek
má veľa želaní, chorý len jediné...
Netreba zabúdať na skutočnosť, že zdravotná starostlivosť je
služba, ktorá hoci sa v mnohom spolieha na technológie, je založená na osobnom vzťahu pacienta a zdravotníka – myslí si nový
šéf breznianskej nemocnice Jaroslav Mačejovský.
Čo vás viedlo k tomu, aby ste
sa uchádzali o post riaditeľa
nemocnice?
- Chcem využiť skúsenosti z doterajšej riadiacej praxe
a pomôcť kraju, v ktorom žije moja rodina. Hovorí sa, že
človek má každých päť rokov
meniť oblasť svojho pôsobenia.
Po takmer siedmich rokoch vo
funkcii ekonomického riaditeľa akciovej spoločnosti ŽĎAS
v Žďári nad Sázavou som sa
chcel vrátiť k rodine a zároveň
využiť skúsenosti nadobudnuté
v manažérskej pozícii.
Je toto pre vás nová výzva?
- Nesporne je. Uvedomujem
si súčasný stav v zdravotníctve,
kde politický systém zlyháva,
bežne sa vyskytujú politické
korupcie a neefektívne vynakladanie peňazí. Myslím si, že
je namieste riadiť nemocnice
ako akciové spoločnosti. Pracovné rozhovory na tému „naša
nemocnica“ s Ing. Vladimírom
Sotákom, GR ŽP a.s., primátorom mesta JUDr. Tomášom
Abelom, PhD. a vynikajúcim
lekárom - primárom MUDr.
Jánom Mačkinom ma utvrdili,
že ide o správnu vec, že tu ide

o všetkých občanov nášho regiónu, ktorým nemocnica slúži.
Ste špičkový ekonóm, niektorí vás označujú za krízového
manažéra. Ako to vnímate vy?
- To, či som špičkový ekonóm, nechám na posúdenie
iných. Vždy som vykonával
svoju prácu zodpovedne, najlepšie ako som vedel, s prihliadnutím na dopady svojich
rozhodnutí.
Tie budú potrebné aj v NsP
Brezno. Čo bude vaša priorita?
- Predovšetkým chcem zachovať komplexnosť poskytovania širokospektrálnej zdravotnej starostlivosti a existenciu základných oddelení ústavnej starostlivosti. Nemocnica
pôsobí v geograficky náročnom
území južnej časti Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria.
Turistický ruch sezónne zvyšuje počet obyvateľov regiónu
a je sprevádzaný vyššou úrazovosťou. Preto je nevyhnutné
výrazne skvalitniť, zefektívniť
a zvýšiť dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo
všetkých jej formách k maximálnej spokojnosti pacienta.

ING. JAROSLAV MAČEJOVSKÝ
RIADITEĽ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU BREZNO N. O.
• narodil sa 15. 8. 1962 v Prešove
• vyštudoval odbor Investície a vedecko-technický rozvoj na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave
• po ukončení štúdia sa zamestnal v Strojárňach Piesok a.s. ako samostatný
ekonomický pracovník a neskôr aj na Daňovom úrade v Brezne
• od roku 1997 pracoval na riadiacich pozíciách Železiarní Podbrezová
a ich dcérskych spoločností v Plzni a Žďári nad Sázavou
• má skúsenosti z medzinárodného prostredia a ako sám hovorí: rád pracuje
s ľuďmi
• funkcie riaditeľa NsP Brezno sa ujal 1. marca 2017

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

Keď sa stratil za dreveným
plotom, Lero vstal a riekol:
„Nemali sme ho púšťať, veď je
to ešte len dieťa. Pôjdem za ním,
pokiaľ nie je neskoro.“
„Len ho nechaj, keď mal také silácke reči,“ upokojuje ho
Žmuro. „Chlapec povedal, že
nebude dlho, nuž vydržme,“
dodal a spokojne si založil ruky
na hladné brucho.
Po chvíli tuláci zočili, ako k
nim kráča Filip s nejakým starším sedliakom.
„Poďte sem!“ kričí na nich
sedliak, zastavujúc sa s Filipom
na polceste.
Tuláci vstali, podišli k nim
bližšie a netrpezlivo čakali, čo
sedliak povie.
„Poďte za mnou. U mňa sa
môžete umyť, najesť do sýtosti

a aj prespať,“ rečie sedliak.
Tuláci najprv nechápali, ale
potom sa osmelili a nasledovali
ho. Keď vošli do jeho skromného príbytku, všetci traja sa poumývali a potom si na pozvanie
sedliaka zasadli za stôl. Len tak
sa im slinky zbiehali na lákavo
voňajúce pečené zemiaky.
„Len jedzte a ktorý bude mať
málo, tomu doberiem,“ rečie
gazda a aj on pchá do seba jeden
voňavý zemiak s prerastanou
slaninkou za druhým.
Keď všetci dojedli, spoločne
vstali od stola a gazda ich odviedol do drevenice, kde si tuláci
odložili batohy.
„Tu budete spávať. Len si
pokojne oddýchnite, ale zajtra
skoro ráno vás čakám na dvore.“ Sedliak im zaželal dobrú
noc a odišiel.
Nestačil ani nohy vytrčiť z
drevenice a Žmuro hovorí:
„Toto bol večer, aký som ešte
nezažil. Dobre si to, Filip, zariadil. Pozrite na moje brušisko.
Takto najedený som ešte nikdy
nebol,“ dodá celý uveličený.
„Aj ja som sa riadne napchal.
To sa mi bude spať. Ale najprv

základe uvedených skutočností
som dospel k záveru, že nemocnica má svoju budúcnosť, že
silné stránky nemocnice vytvárajú priestor pre jej začlenenie
sa v regióne medzi spoľahlivých a stabilných zamestnávateľov, kde plne platí zásada:
Spokojný pacient – spokojný
zamestnanec – úspešné a stabilné hospodárenie. Je potrebné
vytvárať stabilné, predvídateľné a motivujúce pracovné
podmienky, ktoré sú najlepšou
prevenciou pred odchodom
šikovných lekárov a sestier do
nemocníc vyššieho typu. Rizikovým faktorom v oblasti
ľudských zdrojov je vysoký vek
personálu, preto je potrebné
získavať kvalitných špecialistov z iných regiónov či krajín.
V neposlednom rade je mojím
záujmom budovanie firemnej
kultúry v neustále sa rozvíjajúcej organizácii, ktorá umožňuje
sebarealizáciu a osobný rozvoj
svojich zamestnancov s cieľom
dosiahnutia lojality a hrdosti
Nový riaditeľ breznianskej nemocnice.
FOTO: NSP
k breznianskej nemocnici. NePlánujem využiť súčasné zornosť pacientom s akútnymi treba zabúdať na skutočnosť,
dobré vzťahy nemocnice s pod- problémami. Je zárukou pa- že zdravotná starostlivosť je
nikateľskou a výrobnou sférou cientsky orientovanej logistiky služba, ktorá hoci sa v mnohom
v regióne, predovšetkým s a. s. zdravotníckej starostlivosti.
Železiarne Podbrezová a budo- Zvýšením kvality a bezpečnosvať širokú sieť kontaktov, zvyšo- ti nemocničného prostredia sa
vať pozitívne povedomie o ne- zabezpečí príjemné prostredie
mocnici smerom k verejnosti, pre pacienta a jeho príbuzných,
vytvoriť dobré meno u pacien- zvýši sa hygienický, komunitov, zapojiť nemocnicu do stra- kačný a informačný komfort
tégií rozvoja v regióne a predo- v nemocnici, zlepší sa logistika
všetkým zrealizovať rozsiahlu manažovania pacienta od jeho
rekonštrukciu nemocnice.
príjmu až po prepustenie.
Čo to bude znamenať pre
pacienta?
- Myslím si, že keď sa podarí
zrealizovať spomínané zámery,
z nich vyplývajúce zmeny budú jednoznačným prínosom
pre pacientov. Nový urgentný
príjem zabezpečí včasnú po-

Takto to bude vnímať pacient, ale pripravujete zmeny
aj smerom dovnútra - organizačné, personálne, ekonomické...?
- Som vo funkcii veľmi krátko a o konkrétnych krokoch
je predčasné hovoriť. Ale aj na

nám, Filip, povedz, ako sa ti to
vlastne podarilo?“ pýta sa Lero, pričom si aj on hladká plné
brucho.
„Som rád, že sa vám tu páči.
Konečne ste zažili niečo nezvyčajné a určite príjemné. Sedliakovi som sľúbil aj za vás, že od
zajtra mu budeme pomáhať na
poli a v lese,“ prezradil im nakoniec Filip celú pravdu.
„My, a robiť?! Ako si mohol
také niečo za nás sľúbiť? Veď ja
okrem túlania sa a zlodejčiny
neviem nič robiť!“ osopí sa naňho Žmuro.
„Ani ja som v živote nenarobil veľa osohu. Ale počúvaj,
Žmuro, za pokus to stojí. Veď
si to predstav, každý večer sa
po robote umyješ, potom teplá večera a čisto ustlaná posteľ.
Mohli by sme žiť poriadnejšie,“
vyriekne spokojný Lero.
„No... možno máš pravdu.
Mali by sme sa nad sebou konečne zamyslieť a skúsiť poctivo
pracovať. Myslím si, že za plné
brucho to stojí,“ súhlasí nakoniec Žmuro. A spokojne sa uložil na posteľ pod bielu prikrývku. „Neviem, či ráno nevstanem

celý dolámaný, lebo nie som navyknutý spať na ustlanej posteli.“ Potom zatvoril svoje veľké
čierne oči.
Celú noc všetci traja spali ako
zabití, iba kde-tu bolo počuť
raz z jednej, raz z druhej strany
spokojné odfukovanie. Ani sa
nenazdali a svitlo ráno.
„Hore sa, mládenci, slnko už
dávno brázdi oblohu. Máme toho veľa vykonať,“ riekol sedliak
a otvára okno na drevenici, cez
ktoré prebleskujú teplé slnečné
lúče.
Netrvalo dlho a všetci traja,
vyobliekaní do sedliackych hábov,
stáli pripravení do práce
na sedliakovom dvore.
„To oblečenie vám veru
pristane,“ vraví sedliak s
úsmevom a
odvádza ich
do humna
po náradie, ktoré
b u d ú

Vo voľnom čase.

potrebovať na žitnom poli.
Všetci traja poctivo pracovali
u sedliaka, pričom si ani neuvedomili, že ubehol už celý mesiac. V jedno nedeľné ráno, keď
sa ani na tomto statku nepracovalo, sedliak zavolal tulákov do
svojho obydlia.
„Vítam vás vo svojom príbytku. Sadnite si,“ povie a vyberá
z koženej tašky akési spisy a vrecúško. „Včera bol akurát mesiac,
čo u mňa pracujete na statku.
Preto vás chcem vyplatiť. Som
s vami spokojný a bol by som
rád, keby ste ešte nejaký čas
u mňa pobudli.“ Potom začal
každému odratúvať grošík po
grošíku.
Žmuro a Lero na seba iba nechápavo pozerali, lebo s peniazmi, čo im dal sedliak,
nerátali.
„Naša dohoda
znela predsa
groš na deň,
a vy ste nám
vyplatili štyri navyše,“
hovorí Filip
sedliakovi.
„V i e m ,

spolieha na technológie, je založená na osobnom vzťahu pacienta a zdravotníka.
Kam by ste chceli brezniansku nemocnicu posunúť?
- Chcel by som zabezpečiť
poskytovanie profesionálnej
a kvalitnej diagnostickej, liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti v akreditovanej, certifikovanej, ekonomicky a personálne stabilnej nemocnici na
najvyššej možnej úrovni, akú
je disponibilnými prostriedkami možné dosiahnuť.
Víziou nemocnice je spokojný pacient, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ekonomická stabilita, kvalita v bezpečnom prostredí. Ako riaditeľ
nemocnice však budem mať
vždy na pamäti, že tento cieľ
– vízia sa dá dosiahnuť len
s ľuďmi a prostredníctvom ľudí a z toho vyplýva aj nutnosť
vytvárať príjemné, priateľské
pracovné prostredie, kde všetci
zamestnanci nemocnice budú
mať nielen dobrý pocit, ale aj
reálne merateľný podiel na jej
výsledkoch.
(eš)

FOTO: ARCHÍV J. M.

aká bola dohoda, ale pridal som
vám, lebo som s vašou prácou
veľmi spokojný. Verte, keď som
vás po prvýkrát uvidel, neveril
som, že budete tak poctivo pracovať,“ usmieva sa sedliak.
Traja kamaráti teda spokojne
odišli do drevenice. Tam sa ozve
Žmuro:
„Toto si nám, Filip, zatajil, že
nás bude sedliak mesačne vyplácať!“
„Áno, zatajil, ale dúfam, že
sa na mňa nehneváte.“ Filip
sa uškrnul.
„Pravdaže sa nehneváme.
Mládenci, toto je moja prvá
pláca v živote! Ešte nikdy som
si poctivo nič nezarobil. Verte,
kamaráti moji, že mám na duši
dobrý pocit a cítim, že už nie
som zbytočný na tomto svete,“
vyhlásil radostne Žmuro, obracajúc v ruke zarobené grošíky.
„Zdá sa, že poctivo žiť je lepšie, ako sa potulovať bez cieľa po
svete. Za to môžeme ďakovať tebe, Filip. Ty si nás zmenil k lepšiemu,“ dojato dodal Lero.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

KULTÚRA / OZNAMY
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Veľká jarná brigáda v Tuláčiku

www.kino.brezno.sk

Dňa 26. marca 2017 o 10.00 ste všetci pozvaní na veľké jarné upratovanie v
útulku Tuláčik. Potrebujeme každú pomocnú ruku a dúfame, že nás v tom
nenecháte samé. Plánujeme upratať celý areál, koterce, výbehy, halu, búdy a
všetko, čo je nutné, aby naši tuláčikovia boli v čistom. Budeme rozdelení do
skupín, aby nám to išlo od ruky. Taktiež potrebujeme veľa ľudí, ktorí zoberú
tuláčikov na dlhú prechádzku počas celého upratovania, ktoré bude trvať až
do poobedňajších hodín. Občerstvenie zabezpečíme. Prineste si pracovný
odev, rukavice a dobrú náladu. Ďakujeme, že ste s nami.
OZ Tuláčik

MESTO BREZNO pozýva na
NEDEĽNÉ DIVADIELKO PRE NAJMENŠÍCH
MESTO BREZNO pozýva na
„ŠAŠO
MÚDREJŠÍ,PRE
AKO
KRÁĽ“
NEDEĽNÉ
DIVADIELKO
NAJMENŠÍCH
„ŠAŠO MÚDREJŠÍ, AKO KRÁĽ“

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
23. – 26. 3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
27. 3. - 2. 4. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
3. - 6. 4. 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.

dňa 2.4.2017 (nedeľa) o 16.00 h. v Mestskom dome kultúry
Vstupné: 0,50 € deti / 2 € dospelí
Predaj vstupeniek pred predstavením v pokladni MsDK

dňa 2.4.2017 (nedeľa)
Mesto Brezno
o 16.00
h. 01 Brezno zastúpené
Námestie gen. M. R. Štefánika
1, 977
v

JUDr. Tomášom Abelom, PhD.,
primátorom
mesta
Mestskom
dome
kultúry
vyhlasuje

v zmysle
ustanovení0,50
zákona
552/2003
z. o výkone práce
Vstupné:
€č.deti
/ 2 €Z. dospelí
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Predajvýberové
vstupeniek
pred predstavením
v pokladni
MsDK
konanie
na obsadenie
funkcie
vedúceho odboru životného prostredia
a stavebného poriadku

Vás srdečne pozýva
na autorskú výstavu
Petra Berčíka
a Jozefa Fašangu

Horehronské muzeum v Brezne
Nám. gen. M. R. Štefánika 13

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

mozrejme 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.
26.3. nedeľa o 19:00
RANDE NA SLEPO
Romantický/Komédia, Nemecko, 2016, 111 min, český
dabing, MP12, 2D, vstupné:
4€. Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená
budúcnosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann)
už od detstva. Ako teenager
však začne strácať zrak, až nakoniec vidí len slabé svetlo a
matné obrysy. Svet vidí akoby
naň pozeral cez mliečne sklo.
Zdá sa, že jeho životný sen je
v troskách. Saliya aj napriek
svojmu hendikepu postupne
získava väčšie sebavedomie,
vracia sa do normálnej školy
a nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do
päťhviezdičkového hotela.
Vďaka dôkladnej príprave,
pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa.
Len nikomu neprizná, že
vlastne tak trochu skoro vôbec
nevidí...

25.3. sobota o 16:00
PSIA DUŠA
Komédia/Dráma/Dobrodružný, USA, 2017, 100
min, český dabing, MP12, 2D,
vstupné: 4€. Všetky psy, psiská aj psíčkovia sú na svete pre31.3. piatok o 16:00
to, aby rozdávali lásku.
ŠMOLKOVIA
Rozprávkový/Animovaný/
25.3. sobota o 19:00
Komédia, USA, 2017, 100
ŽIVOT
Triler/Sci-Fi, USA, 2017, 100 min, slovenský dabing, MP,
min, slovenské titulky, MP15, 2D, vstupné 4€. Vďaka záhad2D, vstupné: 4€. Film rozprá- nej mape sa Šmolinka spolu s
va príbeh šiestich členov po- Mudrošom, Babrošom a Silásádky vesmírnej stanice, ktorí kom vydáva na dobrodružnú
sú svedkami zlomovej uda- výpravu a náhodou objavia
losti v dejinách ľudstva: obja- najväčšie tajomstvo v dejivenia mimozemského života. nách Šmolkov.
Keď sa však nevinná biologická vzorka začne správať inte- 31.3. piatok o 19:00
ligentnejšie, než by ktokoľvek MASARYK
čakal, životy členov posádky Historický/Dráma, Česká reaj ľudí na Zemi sú v ohrození. publika/Slovensko, 2016, 106
min, originálna verzia, MP12,
2D, vstupné: 4€. Prežil život
26.3. nedeľa o 16:00
bohéma, miloval ženy, hudLEGO BATMAN VO FILME
Animovaný/Dobrodružný, bu, veľké gestá i veľké zápasy.
USA, 2017, 104 min, sloven- Vo vnútri jeho srdca a duše
ský dabing, MP, 2D. Vstupné: bojovala nespútanosť extrava4€. Obrovský obchodný i di- gantného umelca s morálkou
vácky úspech LEGO príbehu a povinnosťou úradníka a dippovzbudil tvorcov k nakrú- lomata. Smrť Jana Masaryka
teniu samostatného animo- je dodnes zahalená tajomvaného dobrodružstva vodcu stvom. Mnohé tajomstvá sa
celej skupiny – LEGO Batma- však skrývali i v jeho živote!
na. V Gothame sa chystajú Dramatický príbeh, venovaný
veľké zmeny. Ak chce Batman osudom diplomata a neskorzabrániť tomu, aby v meste šieho československého miprevzal moc Joker, ktorý sa- nistra zahraničia.
Horehronské múzeum
aj v tomto roku pripravuje
v spolupráci s MO Živeny výstavu
SVIATKY JARI, na ktorej opätovne
bude vystavovať a predávať výrobky
spojené s Veľkou nocou (kraslice,
korbáče, košíky, perníky a iné).
Výrobky na predaj môžete priniesť

„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

24.3. piatok o 19:00
METALLICA: THROUGH
THE NEVER
Hudobný, USA, 2013, 92
min, české titulky, MP15,
2D, vstupné: 4€. Legendárna
americká kapela Metallica
prináša na plátna kín úplne
nový filmový zážitok. Film
s názvom, odkazujúcom na
rovnomennú pieseň z Black
Album, sleduje mladíka Tripa (Dane DeHaan), ktorý na
živom koncerte skupiny musí
splniť nebezpečnú tajnú misiu. Kulisami jeho príbehu je
jeden z najlepších koncertov
skupiny Metallica vo vypredanej aréne. Tento jedinečný
projekt v sebe spája filmový
príbeh a veľkolepé živé zábery
z koncertov jednej z najpopulárnejších a najvplyvnejších
rockových kapiel v histórii.
Filmovému divákovi prináša
neopakovateľný a vzrušujúci
3D zážitok, ktorý vďaka oslňujúcej pyrotechnike, prepracovaným javiskovým scénam
a obrazom snímaným naraz
24 kamerami, nemá na plátne
obdobu.

k{|t®ê¤êBê¢ª¡§êê¡©ªªêêê
tplz{v®êtUêêR±êê§±êi
wylkwylkhqê}z{|wluplr®ê{¾:5ê5±

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê5êtêyê5ê£±êi

od 27. marca do 31. marca 2017
(piatok) v čase
medzi 8:00 hod. - 15:00 hod.
do „Meštianskeho domu“
na Nám. gen. M. R. Štefánika 13,
Brezno.
Tešíme sa na Vašu účasť.
**********

Kontaktovať nás môžete:
Tel.: 048/6112283
muzeum@horehronskemuzeum.sk
muzeumbrezno@gmail.com
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Vydarená bodka za halovou atletickou sezónou
Halové majstrovstvá Slovenskej republiky (MSR) vo viacbojoch a Halové preteky mládeže 11. marca v bratislavskej
hale Elán boli pre pretekárky
AK Mostáreň MŠK Brezno
(v prevažnej miere aj žiačky športových tried ZŠ s MŠ
Pionierska 2) pomyselnou
bodkou za náročnou halovou
sezónou.

Mnohokrát sme spomínali,
že atléti v Brezne nemajú vhodné podmienky na prípravu ani
počas letnej sezóny. O to cennejšie sú ich výkony a umiestnenia v halovej sezóne. Že ide náročná príprava správnym smerom, dokazuje celkový sumár,
keď na majstrovstvách kraja
získali mládežníci 7 umiestnení
na stupni víťazov (z toho 3 tituly
majstra kraja).
V snahe čo najlepšie uspieť
na MSR vycestovala špička pretekárok na Halové MZsAZ, kde
Viktória Dunajská suverénnym
spôsobom zvíťazila v behu na
800 m a Veronika Luptáková
obsadila 7. miesto v behu 60
m cez prekážky. Vo februári sa
začal kolotoč MSR, kde získal
Matúš Páleník prvé medailové
umiestnenie pre AK. Potešil
a mnohých odborníkov aj prekvapil skvelým 2. miestom v behu na 1500 m, kedy zlepšil svoje
osobné maximum o 16 sekúnd!
Potešil aj postup Kristíny Zacharovej do finále vo vrhu guľou
(7. miesto).

Autor:
PK

symetrála

EČV Krupiny

Štafeta.

FOTO: AK

Na MSR dorastu (26.2.) boli
dievčatá, ktoré sú vekom stále
staršie žiačky. O ich kvalitách
svedčí fakt, že prešli výkonnostným výberom slovenskej špičky
vo vyššej vekovej kategórii. Viktória Forster obsadila v behu na
60 m (8,29) výborné 5. miesto
a tiež Viktória, tentoraz Dunajská sa popasovala so staršími
pretekárkami na 800 m trati
a skončila na skvelom 5. mieste.
Veronika Luptáková (bez špeciálnej prípravy) 19. miestom
v behu 60 m cez prekážky potvrdila kvalitnú techniku, no bez
možnosti vybehania prekážok
cez zimu sme nemohli očakávať
lepšie umiestnenie (navyše vo
vekovej kategórii dorasteniek).
Prísľubom bol výkon dievčat
v štafete na 4 x 200 m (Forster,
Luptáková, Dunajská, Barnáková), ktoré sa zaradili na celkovú
7. priečku.

základná
číslovka

Turek (zast.)

Všetko naznačovalo stúpajúcu výkonnosť pred MSR žiactva (4. marca), kedy si dievčatá
mohli zmerať sily so slovenskou
špičkou už vo svojej vekovej
kategórii. Prvá veľká radosť vo
výprave nastala po finálovom
behu žiačok na 60 m, kedy Viktória Forster po skvelom finiši
v osobnom rekorde (8,17) obsadila na stupni víťazov 2. priečku. A aby jej druhá Viktória
(Dunajská) nezávidela, aj ona
sa po výbornom taktickom behu na 800 m (2:28,82) postavila
na tú istú priečku. Prekvapilo
aj 8. miesto Veroniky Luptákovej v skoku do diaľky, pri ktorej
umiestnení v doterajších halových tabuľkách sme nepredpokladali postup do finálovej
osmičky. Ale dievčatá vedia
zabojovať. Potvrdili to v štafete
na 4 x 200m, kde boli zaradené
do slabšieho behu, no napriek

nech (čes.)

zbohom (čes.)

dievčatá potvrdili, že výkony
na MSR neboli náhodné. Viktória Forster zvíťazila v behu na
60 m (8,20) a taktiež na 300 m
v kvalitnom osobnom rekorde
(44,35). Navyše zbierku obohatila 3. miestom vo svojej doplnkovej disciplíne (v behu na 300
m) Viktória Dunajská (46,71).
Čo dodať na záver? Bilancia 7
medailových umiestnení z krajských súťaží, 3 druhé, 1 štvrté,
2 piate, 2 siedme a 1 ôsme poradie v rámci MSR v mládežníckych kategóriách je prísľubom
do budúcnosti. Ak však budú
tieto perspektívne talenty nú-

tené odchádzať za lepšími podmienkami na zvyšovanie svojej
výkonnosti (ako to po Vlčkovej,
Ridzoňovej a vlaňajšom víťazovi, športovcovi roka okresu
Brezno - Jozefovi Škultétym
čaká v najbližšej dobe aj Veroniku Luptákovú), nemáme šancu
udržať ich vo svojom rodisku.
Atlétom neostáva nič iné, len sa
popasovať s podmienkami, ktoré majú. Poprajme im zlepšenie
počasia a veľa chuti do ďalšej
prípravy na letnú pretekársku
sezónu, ktorá bude - dúfajme,
taktiež úspešná, ako zimná.
(jch)

Počas jarných prázdnin atléti
športom rozhýbali deti
Pod názvom Bavme deti
športom potešila začiatkom
marca súťažami detskej atletiky ZŠ s MŠ Pionierska
2 Brezno v spolupráci s AK
Mostáreň MŠK Brezno mladšie vekové kategórie detí (roč.
narodenia 2006 – 2009).
Telocvičňa školy v tento
prázdninový deň nezívala
prázdnotou. Zišli sa tam pohybu chtivé deti, ktoré si zmerali sily so svojimi rovesníkmi
v nenáročných disciplínach
detskej atletiky. Súťaže boli
realizované hravou formou
a deti mali možnosť zoznámiť

opuchnutie,
nezhubný nádor

Slovenské
elektrárne

rakúsky šiling
(skr.)

sa s pomôckami pre detskú
atletiku. O vyplnenie voľného
času medzi súťažami sa postarali atlétky usporiadateľskej
školy, ktoré rozšantili neposedné deti pri tanečných kreáciách. Realizátorom a podporovateľom týchto súťaží je SAZ
a jednotlivé kluby v okresných
mestách. No zrealizovať ju by
nebolo možné bez podpory
ZŠ s MŠ Pionierska 2 a mesta
Brezna. Veríme, že sa súťaže
pretekárom páčili. Všetci odchádzali so záznamom svojich
výkonov na diplome a s tričkom detskej atletiky. Navyše
najlepším štrngali na hrudi

ročné obdobie

frajer Fatimy

ľudský jedinec

medaily a získali aj sladké odmeny.
Veríme, že sa v ďalšom kole,
ktoré bude pozostávať z cezpoľného behu a niektorých
súťaží detskej atletiky, zídeme
aspoň v takomto počte a získame z radov detí a rodičov, aj
z blízkeho okolia čoraz viacej
priaznivcov. Víťazom jednotlivých kategórií - Kamilke
Tóthovej, Alžbetke Cvachovej, Bartekovi Eleganczykovi, Radkovi Drugárovi a ostatným účastníkom prajeme do
budúcnosti veľa športových
úspechov, radosti z pohybu
a súťaženia.
(jch)

väčší kolík

University
College

lesná ťažba

T1

Miroslava
(dom.)

okoval
ženské meno

cicalo
daroval

pasca (čes.)
golfový výraz

orgán zraku

tomu zabehli 4. najrýchlejší čas
a nebyť kolízie s inou pretekárkou (ktorej štafeta bola diskvalifikovaná), stáli by na stupni
víťazov, lebo od tretieho miesta
ich delilo len 52 stotín sekundy.
Záverom úspešnej halovej
sezóny boli MSR vo viacbojoch, kde perspektívna Veronika Luptáková obsadila 9.
miesto. Opäť podotýkam, že
niektoré z disciplín absolvovala
vzhľadom na neadekvátne podmienky bez špeciálnej prípravy. V rámci Halových pretekov
mládeže, ktoré boli obsadené
vysokým počtom pretekárov,

T2
vlastniť
zodral

stará mama
(nem.)
mesačný kráter

T3

meno špan.
brankára
Casillasa
vládca Inkov

trs trávy

predložka

abtesla (skr.)
morský dravý
vták

T4

býv. fínsky
skokan na
lyžiach

odpočívaj v
spánku
ultrazvuk (skr.)

pôvodca
rieka vo
Švajčiarsku

poľnoh. plodina
potreba na
písanie

kráčam
poobtieraj

kód Ruska

ante meridiem
hanblivosť,
hanba (bás.)

pooberaj
opojil

odstráni fúzy
nápad

úspech

Zuzana (dom.)
druh opice

naparovala
zvratné zámeno

telesná poloha
znamienko na
pokožke

časti nôh

Pomôcky:
ATS, OKEN,
PAR

bedákal, stenal
trieska

zatýkací rozkaz
Slov. akadémia
vied

boh hromu
zodieraj

ľadová kryha
temnota

kód Nemecka
Národná
knižnica

základná
číslovka

titul doktora
ruské mesto

plakal (bás.)
ťažký nočný sen

obilnina
tiež

obyvateľ Itálie

2 v Ríme
54 v Ríme

talizman
EČV Bratislavy

vlastní

nežnosť

obyvateľ Arábie

domček slimáka

astát (chem.)

územný celok

púštne zviera

francúzsky
skladateľ

Žite dobrý a čestný život. Až zostarnete... (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 31. marca. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Ivana Hornoka z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Nádherné tretie miesto pre HK Brezno

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
V ARÉNE BREZNO

23.03. štvrtok
23.03. štvrtok
24.03. piatok
28.03. utorok
29.03. streda
30.03. štvrtok
31.03. piatok
31.03. piatok
02.04. nedeľa
02.04. nedeľa

2. HOKEJOVÁ LIGA
SOBOTA 18.03.2017 - Zimný štadión V. Dzurillu Bratislava -Ružinov - O 3. MIESTO 2. kolo
HC BRATISLAVA - HK BREZNO 5:6 x (2:2, 3:0, 0:3, 0:1),
góly Brezna: 62 BAMBÚCH Lukáš (16 MICHALEK Igor), 18 LONGAUER Andrej (28 BETKA Miloš,
15 GUTTMANN Tomáš), 62
BAMBÚCH Lukáš (20 TOMAŠKA Ján, 16 MICHALEK Igor), 19
ŠMÁLIK Michael (62 BAMBÚCH
Lukáš, 32 CPIN Ján), 19 ŠMÁLIK
Michael (16 MICHALEK Igor, 11
LAUBERT Lukáš), 18 LONGAUER
Andrej (56 PINKA Lukáš)
Do Bratislavy sme prišli
vyhrať a potvrdiť fantastický
výkon z prvého domáceho zápasu. Ak sme doma odohrali
fantastické stretnutie, tak toto
si zaslúži totálne, ale totálne absolutórium. Dosiahli sme niečo,
čomu len málokto veril. Vyhrali sme prehratý zápas, otočili
priam neotočiteľné a zdolali
jedného z najväčších favoritov 2. Hokejovej ligy. Mohli by
sme o dnešnom zápase napísať
neuveriteľne veľa, ale... ale napíšeme už len to najpodstatnejšie.
Porazili sme veľkú Bratislavu,
získali sme bronzové medaily, skončili na treťom mieste
z 20-členného pelotónu 2. HL,
získali tú povestnú čerešničku na torte, niekoľkonásobne
prekonali naše predsezónne
ciele. Odchádzame z Bratislavy
domov na Hron ako víťazi. Je to
to najkrajšie ukončenie sezóny,
aké sme si mohli priať.

09.30 – 11.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.
10.00 – 11.30 hod.
11.45 – 13.00 hod.
11.45 – 13.30 hod.
12.30 – 14.00 hod.
10.00 – 11.30 hod.
12.15 – 13.45 hod.
13.45 – 15.15 hod.
16.00 – 17.30 hod.

Mladým strelcom sa darilo
na Národnej lige mládeže
Začiatkom marca sa
v Rožňave konalo predposledné kolo Národnej ligy
mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní, nominačné
preteky na majstrovstvá SR.
Z breznianskeho klubu sa
na ňom zúčastnili traja členovia.

góly Brezna: 18 ŠTEFANČÍK
Marcel (56 ZUBÁK Adrián), 87
MEŠŤAN Adrián (18 ŠTEFANČÍK
Marcel, 91 BÁLINT Marek), 56
ZUBÁK Adrián (71 ZEMKO Matúš), 91 BÁLINT Marek (18 ŠTEFANČÍK Marcel, 52 NĚMEČEK
Filip)
Odohrali sme skvelý zápas.
Hráči si zaslúžia pochvalu za
predvedenú hru, obetavosť, bojovnosť, taktickú disciplínu, súdržnosť a trpezlivú mravenčiu
robotu. Hra mala svoju dynamiku, nechýbala tvrdosť a dôraz
v súbojoch. Všetci hráči prispeli
k výhre a právom si mohli vychutnať pozápasový pocit z perfektnej práce.
Šimon Šimko: Zápas hodnotím ako tímovú spoluprácu
hráčov, ktorí prejavili snahu
hrať a vyhrať. Všetky tri tretiny
sa hrali vo vysokom tempe. Posledných 10 minút zápasu sme
sa dostali pod tlak súpera, odolali sme a víťazstvo sme spečatili
gólom do prázdnej brány. Výhra
potešila všetkých. Ako brankár
8. ŠHT
som sa snažil podať dobrý vý1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
kon a zaň ďakujem aj svojim
Regionálna skupina
spoluhráčom.
Stred
Adrián Zubák: Do zápasu
SOBOTA 18.03.2017 - Zimný šta- sme vstúpili s veľkým nasadením a vydržalo nám to do
dión Banská Bystrica
HC 05 B. BYSTRICA - HK konca. Po prvej tretine bol stav
vyrovnaný, ale v druhej sa nám
BREZNO 1:4 (0:0, 0:3, 1:1),

podarilo streliť góly. Bystrici sa
ťažko vyrovnával stav, lebo sme
hrali zodpovedne v defenzíve
so Šimonom Šimkom a aj všetci
v ofenzíve. Zápas proti Bystrici
bol jednoznačne najlepší v celej
sezóne.

7. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
Regionálna skupina
Stred
SOBOTA 18.03.2017 - Zimný štadión Banská Bystrica
HC 05 B. BYSTRICA - HK
BREZNO 1:8 (0:4, 0:3, 1:1),
góly Brezna: 52 BARTAKOVICS
Alex René (91 LUKAČOVIČ
Hugo), 88 TURŇA Oliver (22
KLAJBAN Peter, 91 LUKAČOVIČ
Hugo), 91 LUKAČOVIČ Hugo
(22 KLAJBAN Peter, 77 ĎÖRDÍK
Jakub), 91 LUKAČOVIČ Hugo
(77 ĎÖRDÍK Jakub, 88 TURŇA
Oliver), 12 MORONG Marián
(10 VALLO Timotej, 8 SUROVÝ
Šimon), 19 MELICHER Patrik, 91
LUKAČOVIČ Hugo (88 TURŇA
Oliver, 11 ŠARINA Tomáš), 71
NOVYSEDLÁK Samuel (52 BARTAKOVICS Alex René, 11 ŠARINA
Tomáš)

du veľmi aktívne a súper nás
nevedel zastaviť. Naša hra nám
prinášala pozitívne emócie,
odmakali sme tímovo celý zápas, predviedli sme vynikajúci
kombinačný hokej, chutilo nám
útočenie a v bránení sme boli
dôslední. Poradili sme si hravo
aj v zložitých situáciách. Veríme
si, podporujeme sa a neprestajne sa chceme zlepšovať.

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
Regionálna skupina
Stred
SOBOTA 18.03. 2017 - Aréna
Brezno
HK BREZNO - HC 05 B. BYSTRICA 1:6 (0:2, 0:1, 1:3),
gól Brezna: 12 MURÍN Sebastián
(65 ŠVEC Dominik)

5. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
Regionálna skupina
Stred

Výsledky breznianskych
strelcov: sobota: kategória do
14 rokov: Alex Kortán 2005 vzduchová puška 40 výstrelov
v ľahu: 1. miesto 397 bodov,
zlamovacia puška Slávia 30
výstrelov: 1. miesto 287 bodov; Christián Jurašík 2005 vzduchová puška 40 výstrelov
v ľahu: 4. miesto 390 bodov;
sobota: kategória do 16 rokov: Sebastián Jurašík 2002 -

vzduchová puška 40 výstrelov
v ľahu: 7. miesto 364 bodov;
nedeľa: kategória do 14 rokov:
Alex Kortán 2005 - vzduchová puška 40 výstrelov v ľahu:
1. miesto 399 bodov (10. rana mala hodnotu 9,9 bodu a
od vyrovnania slovenského
rekordu 400 bodov ho delilo
iba 0,2 mm); Christián Jurašík 2005 - vzduchová puška
40 výstrelov v ľahu: 4. miesto
393 bodov; nedeľa: kategória
do 16 rokov: Sebastián Jurašík 2002 - vzduchová puška 40
výstrelov v ľahu: 6. miesto 375
bodov.
Posledné kolo Národnej ligy mládeže bude 25.
- 26.3.2017 v Brezne v telocvični ZŠ s MŠ MPČĽ 35 na
Mazorníkove.
(jm)

OTVÁRACIE HODINY KRYTEJ PLAVÁRNE

Pondelok: 6.00 - 10.00 14.00 - 16.30 18.30 - 21.00
Utorok:
ZATVORENÉ
Streda:
6.00 - 10.00 14.00 - 16.30 18.30 - 21.00
Štvrtok:
14.00 - 21.00
Piatok:
14.00 - 16.30 18.30 - 21.00
Sobota:
14.00 - 21.00
Nedeľa:
12.00 - 16.30 18.30 - 21.00
Ranné plávania
V dňoch 3.4., 5.4., 10.4. a 12.4. bude ranné plávanie od 6.00
do 8.30 h., z dôvodu organizovania plaveckých výcvikov. Za
pochopenie ďakujeme!

SOBOTA 18.03. 2017 - Aréna
Brezno
HK BREZNO - HC 05 B. BYSTRICA 2:7 (2:2, 0:1, 0:4),
góly Brezna: 28 PILIAR Samuel
Splnili sme viac menej do (71 TÓTH Patrik, 22 KVIETOK
bodky všetko, čo sme si v šatni Jakub), 28 PILIAR Samuel (22
dali za cieľ. Hrali sme od úvo- KVIETOK Jakub)
(hkb)

Matej Medveď reprezentoval Slovensko
na Majstrovstvách Európy v Slovinsku
V dňoch 6. - 12.3.2017 sa
uskutočnili v slovinskom
Maribore Majstrovstvá Európy v streľbe zo vzduchových
zbraní. Slovenskú republiku
v kategórii mužov reprezentoval brezniansky odchovanec Matej Medveď, dnes člen
Dukly Banská Bystrica, ktorý
súťaží v najsilnejšej kategórii
mužov len od nového roku
2017.

Podľa Matejových slov sa celá
sezóna dá charakterizovať veľmi
jednoducho - nízke desiatky
a sem tam ďaleká deviatka. Čo
to znamená? Zásahy sú hodnotené na desatinné miesta od

absolútneho stredu smerom do
strán. Strelec, ktorý netriafa do
stredu, má jednoducho smolu,
aj keď zasiahol desiatku. Takže

Po druhom mieste na majstrovstvách Slovenska, kedy
o konečnom poradí rozhodla
posledná rana, ktorú mal Matej
nižšiu o 4 desatiny ako Ondrej
Holko - víťaz majstrovstiev SR,
sme boli zvedaví, ako sa popasuje so psychickým tlakom,
zodpovednosťou a európskou
špičkou. Výkon 616,1 po položkách 102.0, 101.5, 102.1,
105.6, 101.3, 103.6 znamenal
52. miesto pričom v hodnotení
na celé kruhy to znamená 98,
FOTO: J. M
98, 99, 100, 97, 100 = 592 bodov.
desaťranová položka môže mať Bola to dobrá skúsenosť a zárohodnotu napríklad 107, ale aj veň záväzok do budúcna zlepšiť
101 a pritom strelec trafí desiat- kvalitu výstrelu.
(jm)
ku 10-krát.
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