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PREZIDENT SA V BREZNE STRETOL
S VEDENÍM MESTA AJ ŠTUDENTMI
Nestáva sa každý deň, aby metropolu Horehronia navštívil jeden z najvyšších ústavných činiteľov. Bola to zároveň prvá oficiálna návšteva súčasného prezidenta Slovenskej republiky v našom
regióne.

Aktuálne problémy
i nevyužitý potenciál
Horehronia
Prezident Andrej Kiska
tak reagoval na minuloročné pozvanie zo strany mesta a v rámci svojich návštev
rôznych častí Slovenska tentokrát zavítal do okresu Brezno. Program hlavy štátu bol
plánovaný niekoľko týždňov
dopredu a začal sa kladením
vencov pri Pomníku padlým
v SNP. Ďalšie kroky pána prezidenta smerovali na Mestský
úrad v Brezne, kde sa najskôr
zvítal s prítomnými zamestnancami a potom už v užšom
kruhu diskutovali s vedením
samosprávy o aktuálnych témach. Nevyhli sa pri tom ani

pálčivým problémom regiónu
ako sú narastajúci extrémizmus, rómska otázka, alebo
otázka nezamestnanosti, pri
ktorej rezonoval najmä nedostatok väčších podnikateľských subjektov a investorov
zo súkromného sektora. Primátor mesta Brezno Tomáš
Abel potvrdil, že s pánom
prezidentom našli viacero názorových prienikov: „Zhodli
sme sa na tom, že vo všetkých
oblastiach je potrebné ponúkať občanom konkrétne riešenia. Teší ma, že aj prezident
Slovenskej republiky ocenil
rozvoj miestnej infraštruktúry
a snahu nášho mesta pri príprave priemyselných parkov.“
Andrej Kiska zároveň zdôraz-

nil, že okres Brezno má značný, no zatiaľ nevyužitý turistický potenciál: „Horehronie
je nádherný kraj. Muránska
planina či Telgárt sú nádherné oblasti Slovenska, ktoré sú
často neobjavené aj nami, Slovákmi, a nieto ešte zahraničím. Takže je otázka, čo spraviť, aby sme túto prírodu ukázali ľuďom a aby sa sem mali
ako dostať.“ Poukázal tým na
potrebu budovania kvalitných
ciest a zabezpečenia komplexných služieb pre návštevníkov.

Gymnázia Jána Chalupku
v Brezne a Hotelovej a Obchodnej akadémie v Brezne.
Zástupcovia škôl sa s prezidentom zhodli na tom,
že postupne strácame úctu
k učiteľom i vzdelávaniu ako
takému, čo je predovšetkým
výsledkom zle nastaveného
systému financovania v slovenskom školstve. Tak, ako
v iných mestách, ani v Brezne
nechýbala diskusia pána prezidenta so študentmi stredných škôl. Sám Andrej Kiska
si za miesto jej konania vybral
V synagóge diskutovali
židovskú synagógu a krátko
najmä o vzdelaní
pred diskusiou stihol aj krátNasledujúcimi bodmi v do- ku prehliadku zrekonštruovapoludňajšom programe bolo ných vnútorných priestorov.
rokovanie s predstaviteľmi
(Pokračovanie na strane 2)
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Základná umelecká škola
v Brezne nutne potrebovala
nové priestory. Mestu tento
problém neostal ľahostajný
a v budove na Nálepkovej
ulici už vytvára adekvátne
podmienky na vyučovanie
všetkých predmetov tanečného a literárno-dramatického odboru.
Diskusia so študentmi v synagóge.

FOTO: MSÚ

Prezident sa v Brezne stretol
s vedením mesta aj študentmi
(Dokončenie z 1. strany)
Tesne pred stretnutím
so študentmi sa nenechal
rozladiť ani prítomnosťou
priaznivcov Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorí sa
v hojnom počte zoskupili
v priestore pred budovou
gymnázia. Naopak, veľmi
prirodzeným a vtipným vystupovaním si určite získal
nejedného z prítomných
účastníkov. Napriek tomu,
že hovoril aj o vážnych témach, ako je zákulisie politiky a politická zodpovednosť, bolo cítiť, že stretnutie
so stredoškolákmi si užíval.
Špeciálnu pozornosť v rámci svojho prejavu venoval
výberu vysokej školy a ďalšieho uplatnenia mladých
ľudí. Z pozície bývalého
manažéra niekoľkých významných spoločností nabádal študentov k tomu, aby
si nevyberali ľahké vysoké

školy a aby sa nebáli pre
získanie nových skúseností
vycestovať do zahraničia.
Priebeh diskusie ocenila aj
Natália Danová, žiačka tretieho ročníka na Gymnáziu
Jána Chalupku v Brezne:
„Páčilo sa mi, ako nám rozprával príklady zo svojho
života a že nám nevnucoval
svoj názor. Snažil sa, aby
sme pochopili, že práve my
sme generácia, ktorá bude
ovplyvňovať dianie na Slovensku o desať alebo dvadsať rokov.“ Na záver Andrej
Kiska zdôraznil vieru, že
čo najviac mladých sa vráti
domov a bude žiť na Slovensku, lebo naša krajina ich
potrebuje. Stihol odpovedať na niekoľko otázok od
študentov a pokračoval vo
svojom ďalšom pracovnom
programe v Brezne a v Podbrezovej.
(sp)

Objekt bývalej kotolne sa zo
dňa na deň mení na nepoznanie.
V priestoroch sa okrem
iného bude nachádzať
tanečná a divadelná sála
V budove na Nálepkovej
ulici, ktorá pôvodne slúžila
ako práčovňa, rastú na poschodí nové priestory. Mesto
podporuje umeleckú činnosť
detí, a preto sa rozhodlo podať pomocnú ruku základnej
umeleckej škole. „Na základe
žiadosti našej ZUŠky, ktorú
navštevuje viac ako 500 žiakov, a zvýšeného záujmu detí a rodičov, sme sa rozhodli
pre nich vytvoriť nové veľké
priestory. Špeciálne ich upravíme tak, aby boli vhodné na
vyučovanie všetkých predmetov tanečného a literárno-dramatického odboru. Nachádzať
sa v nich bude tanečná a divadelná sála, dve cvičné miestnosti, triedy pre individuálny
prednes žiakov i prípravu
učiteľov, skladové priestory,
sprchy, šatne a sociálne zariadenia. Adekvátne podmienky
na vyučovanie v nich nájdu
všetci žiaci a učitelia týchto

Základná umelecká škola bude už tanečný a literárno-dramatický odbor
vyučovať v novej budove.
FOTO: MSÚ

dvoch odborov,“ povedal pri- i zdravotechniky tak, aby spĺňali dnešné nároky a štandarmátor Tomáš Abel.
dy. Rekonštrukciou prejdú aj
sociálne zariadenia.
Rekonštrukciu ukončia
„Keďže objekt bude slúžiť
v apríli
Ukončenie rekonštrukč- deťom, bolo nutné vykonať
ných prác na rozšírenie úpravy na schodisku a doplniť
priestorov ZUŠky v objekte, svietidlá tak, aby sme dosiahli
ktorý patrí mestu, je plánova- požadovanú intenzitu osvetlené v priebehu tohto mesiaca. nia pre daný typ zariadenia,“
Ako informoval Peter Iľanov- vysvetlil Peter Iľanovský. Ako
ský z investičného odboru dodal, z rozpočtu mesta na
mestského úradu, vymenili prerábku vyčlenili 83 823,60
staré podlahy za nové, ako aj eura s DPH.
okenné výplne, vchodové dvere, urobili tiež nové stierky, Predstavám sa najviac
vymaľovali priestory, menili približoval objekt na
a doplnili elektrické rozvody Nálepkovej ulici

Základná umelecká škola dlhodobo potrebuje nové
priestory, a to hlave pre vyučovanie kolektívnych odborov. „Pre tanečný odbor preto, lebo škola nemá vlastné
priestory, momentálne vyučujeme v skúšobni folklórneho
súboru Mostár a v telocvični
Základnej školy s materskou
školou MPČĽ 35 na Mazorníkove. V literárno-dramatickom odbore zasa každoročne
evidujeme zvyšujúci sa počet
záujemcov, tiež výchovno-vzdelávací proces musí spĺňať
nielen učebné štandardy, ale
aj povinné materiálno-technické. Materiálno-technické
ako i priestorové štandardy sú
však v škole na Krčulovej ulici
nevyhovujúce,“ uviedla riaditeľka Gabriela Pravotiaková.
Podľa jej slov, ponúk na nové
priestory bolo viac, no celkovým predstavám sa najviac
približoval práve objekt na
Nálepkovej ulici. „A to nielen
čo sa týka polohy, blízko budovy ZUŠ, ale hlavne možností úpravy podľa spomínaných
„ministerských“ štandardov,
ktoré musí škola rešpektovať.“
Premiestnením literárno-dramatického odboru sa
uvoľnia triedy v budove na
Krčulovej ulici, ktoré v budúcnosti využijú na rozšírenie vyučovania v hudobnom odbore. „V mene pedagógov školy,
ako aj žiakov a rodičov ďakujem vedeniu mesta za pomoc
a podporu,“ dodala na záver
Gabriela Pravotiaková.
(md)

Do jarného upratovania sa zapojili aj školy
Jarné upratovanie opäť tento
rok spestrila súťaž Za krajšie
Brezno. Kto sa zapojil, okrem
pocitu z dobre vykonanej práce získa malú odmenu. K zveľadeniu životného prostredia
prispeli aj žiaci základných a
stredných škôl.
Prvý apríl bol v Brezne spojený nielen so športom, ale aj so
skrášľovaním okolia.
Jarnému upratovaniu
prialo i nádherné počasie
Mesto v spolupráci s technickými službami po druhýkrát vyhlásilo jarné upratovanie spojené so súťažou Za krajšie Brezno.
Do celomestskej akcie sa mohli

zapojiť všetci obyvatelia, pričom
podľa slov Oľgy Kvačkajovej z
technických služieb sa nahlásili
skupinky ľudí z Hliníka, Kiepky, ulíc ČSA, Kozmonautov a
Rázusovej. Okolie bytových
domov si však skrášľovali aj
obyvatelia iných sídlisk, no nie
všetci sa prihlásili do súťaže.
Zametali štrk, vyčistili trávniky
alebo orezali stromy, na niektorých miestach odstránili divoké
skládky odpadu.
Na záver upratovania, ktorému prialo aj slnečné počasie,
účastníci mohli zaslať na e-mail
fotografiu aj s informáciami o
jeho ukončení a pohotovostná
hliadka z technických služieb
zabezpečila odvoz odpadu.

Všetci súťažiaci sú zaradení do Boženy Němcovej, medzi školou a mestským domom kultúry
žrebovania o zaujímavú cenu.
ako aj Laskomerského ulicu. Do
akcie sa zapojila tiež Súkromná
Ruku k dielu priložili aj
pedagogická a sociálna akadéškoly
Do zveľaďovania okolia mesta mia, ktorej cieľom bolo vyčisBrezna sa zapojili aj základné a tiť dve lokality. Napriek veľkej
stredné školy. Žiaci z Pionierskej snahe sa to študentom podarilo
2 vyčistili vstup do doliny Vag- len na Dúbravke, pretože ostali
nár, zo ZŠ Karola Rapoša pravú nemilo prekvapení množstvom
stranu Hrona od starej stanice odpadu, ktorý vyzbierali. „Vážipo novú, vrátane nábrežia a me si účasť všetkých obyvateľov
park, z Mazorníkova areál školy na jarnom upratovaní, pretože
a jeho okolie. Gymnazisti upra- pomohli skrášliť naše mesto. Tetovali nábrežie Hrona, Štúrovu šíme sa, že tento rok sa zapojili aj
aj Rázusovu ulicu, študenti Ho- všetky školy v Brezne, ktoré tak
telovej akadémie Červené ná- prispeli k zveľadeniu životného
mestie a okolo svojho objektu, prostredia,“ zhodnotila na záver
zo Strednej odbornej školy tech- viceprimátorka Petra Dzurma(md)
niky a služieb priestory na Ulici nová.
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Mesto zvýšilo dotácie pre šport a kultúru. Už vieme, kto koľko dostal
Na základe návrhu primátora mestskí poslanci na
marcovom zastupiteľstve
prerozdelili medzi športové
a kultúrne telesá takmer 86
tisíc eur. V druhej polovici
roka ich chcú podporiť ďalšími prostriedkami vo forme
nepriamych dotácií v celkovej výške približne 150 tisíc
eur.

Mesto každoročne uvoľňuje finančné prostriedky zo
svojho rozpočtu na činnosť
športových klubov a kultúrnych telies v Brezne. Tento
rok bol magistrát mimoriadne
štedrý. „Schválili sme dotácie
pre športové kluby a kultúrne telesá vo výške 88 000 eur,
čo je o 12 tisíc eur viac ako
minulý rok, pričom už vlani
sme dotácie zvyšovali oproti
Breznianska samospráva predošlému obdobiu. Okrem
v tomto roku poskytne finan- toho v druhej polovici roka
cie desiatim kultúrnym a štr- rozdelíme ďalších približne
nástim športovým subjektom. 150 tisíc eur tzv. nepriamych
dotácií - nájomné, čo je opäť
omnoho viac ako v minulom
Viac ako v minulosti

nutie dotácie na rok 2017 pre
účely kultúry Divadelnému
súboru Jána Chalupku Brezno
vo výške 9000 eur, Detskému
folklórnemu súboru Šťastné
detstvo odsúhlasili 6500 eur,
Miestnemu odboru Matice
slovenskej Brezno 590 eur, Občianskemu združeniu Kresťan
Brezno 500 eur, Dychovému
orchestru mesta Brezno spolu
s mimoriadnou dotáciou na
Rozvoj partnerských vzťahov
a spolupráce so zahraničnými
Na kultúru takmer 36 tisíc Slovákmi v meste Nadlak 6000
Mestské zastupiteľstvo na eur, Speváckemu zboru mesta
svojom druhom pracovnom Brezna 5400 eur, Občianskezasadnutí schválilo poskyt- mu združeniu Horehronská
období,“ vyjadril sa primátor
Tomáš Abel.
Ako ďalej pokračoval, podmienky v tejto oblasti sa výrazne zlepšujú a to nielen výškou dotácií, ale aj zázemím,
ktoré mesto vytvára napríklad
rekonštrukciou telocvične na
Mazorníkove, kúpou rolby či
výmenou sedačiek a obnovou
pódia v kinosále v celkovej
hodnote viac ako pol milióna
eur.

banská cesta Brezno 200 eur,
Folklórnemu súboru Mostár
5500 eur, Horehronskému
múzeu v Brezne 630 eur a občianskemu združeniu Nairam
1500 eur.
Športu prerozdelili
50 tisíc eur
Dovedna 50 000 eur mesto
prerozdelilo aj pre športové
kluby v Brezne. Hokejový klub
Brezno dostane z mestského
rozpočtu 20 000 eur, Atletický
klub MŠK Mostáreň Brezno
2480 eur, Karate klub Milana
Piliara pri MŠK Brezno 2480
eur, Florbalový klub Brezno

2800 eur, Stolný tenis MŠK
Brezno 1500 eur, Klub biatlonu ŠŠSM - MŠK Brezno 2480
eur, ŠK Flipper Brezno 500
eur, SKI Academy – Adrián Bíreš 1400 eur, SKI Club Brezno
1400 eur, Slovenský cykloklub
Ďumbier 740 eur, Futbalový
klub Brezno 8000 eur, Volejbalový klub MŠK Brezno 1880
eur, Športovo strelecký klub
pri MŠK Brezno 1540 eur a
Ice Skating Team Brezno 2800
eur. Mestské zastupiteľstvo neschválilo poskytnutie dotácie
na rok 2017 pre účely športu
Slovenskému zväzu biatlonu
Banská Bystrica.
(eš)
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Nový konateľ mestských lesov
podal dve trestné oznámenia

Premiérový ročník Bláznivej 12-hodinovky si nenechalo ujsť viac ako
100 plavcov. 
FOTO: MSÚ

Keď prvý apríl, tak vo vode
V bazéne mestskej plavárne v Brezne sa prvého apríla
prvýkrát uskutočnil poldňový plavecký maratón. Premiérový ročník Bláznivej
12-hodinovky si nenechalo
ujsť viac ako 100 plavcov.

pojiť do pestrého športového
programu, v ktorom nechýbal vodný volejbal, vodné
pólo, potápanie ani ďalšie
zábavné disciplíny a súťaže
určené pre všetky vekové kategórie.

Nové športové podujatie,
ktoré pripravilo mesto v spolupráci s Florbalovým klubom Brezno, odmenilo každého, kto v bazéne zaplával
minimálne 100 metrov.

Viac ako stovka plavcov
Nezaháľalo ani vedenie
mesta a svojich sto metrov si
prišiel odplávať aj primátor
Brezna Tomáš Abel a viceprimátorka Petra Dzurmanová.
Veď hlavným cieľom tejto netradičnej športovej akcie bolo dostať ľudí na plaváreň, zabaviť sa a zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie. Či sa to
podarilo, sme sa opýtali organizátorov úvodného ročníka Bláznivej 12-hodinovky.
„Čakali sme síce väčšiu odozvu zo strany verejnosti, ale
neodrádza nás to. Sme radi,
že naše športové podujatie
oslovilo viac ako stovku ľudí
a veríme, že na budúci rok sa
nám podarí prekonať hranicu 250 plavcov,“ skonštatoval vedúci odboru kultúry
a športu v Brezne Miroslav
Baran. Ako dodal, podobné
podujatie plánujú zopakovať
opäť na jar. (eš)

Samá voda
Dvanásťhodinový plavecký maratón, ktorý organizátori tematicky naplánovali
práve na Deň bláznov, odštartoval predseda breznianskych florbalistov Daniel
Struhár. Bazén na mestskej
plavárni sa postupne zaplnil
deťmi, dospelými aj seniormi, ktorí si v sobotu našli
čas a hlavne chuť urobiť niečo pre svoje zdravie. Navyše
každý, kto v tento deň odplával povinné štyri dĺžky vo
vyčlenených dráhach, získal
účastnícky diplom a bol zaradený do tomboly o zaujímavé
ceny. Okrem toho sa plavci
počas celého dňa mohli za-

Súčasťou minulotýždňového zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Brezne boli aj
tri body venované spoločnosti Lesy mesta Brezno. Za ten
najzávažnejší možno označiť
prerokovanie správy z interného auditu.

Podozrenia na odcudzenie
majetku
Správu z interného auditu
poslancom predložil nový konateľ mestských lesov Ján Lukáč šesť týždňov po tom, ako
mestské zastupiteľstvo odvolalo jeho predchodcu Milana
Dolňana. Správa mapujúca obdobie od 1. do 23. marca obsahuje analýzu súčasného stavu
spoločnosti, niektoré závažné
nedostatky, ktoré sa podarilo
doposiaľ odhaliť a tiež zoznam
navrhovaných opatrení. Tie
by mali čo najskôr zefektívniť
hospodárenie lesov a zamedziť
ďalším pochybeniam pri nakladaní s mestským majetkom.
Značné rezervy nový konateľ
vidí aj v efektívnosti riadenia
a personálnych kapacitách.
Hlavné problémy pomenoval
riaditeľ Lesov mesta Brezna
Ján Lukáč aj pred mestskými
poslancami: „Spoločnosť nemá nastavené mechanizmy
kontroly zamestnancov a dodávateľov, čo prirodzene vyvoláva pochybnosti verejnosti
o transparentnom a efektívnom hospodárení. Na základe
kontroly vybraných dokumentov boli zistené tri závažné nezrovnalosti, pričom v dvoch
prípadoch už bolo podané aj
trestné oznámenie na nezná-

Hlavným dôvodom vytvorenia novej stránky bolo vyhovieť požiadavkám jej užívateľov, ale zároveň aj nárokom
digitálnej doby, v ktorej žijeme.
FOTO: MSÚ

Uvoľnili parkovacie miesta
Dlhodobo odstavené vozidlá, ku ktorým sa nehlási
žiadny majiteľ, zbytočne
zaberajú parkovacie miesta
aktívnym vodičom.
Vo štvrtok 23. marca
v skorých ranných hodinách
mestská polícia v spolupráci s Technickými službami
Brezno zabezpečila odvoz
dvoch osobných motorových vozidiel, ktoré dlhodobo zaberali priestor na parkovisku na ŠLN. „Automobily tam stáli skoro dva roky,
nakoľko boli súčasťou dedičského konania. Po vybavení
povolení od príslušného notára sme sa s týmto problé-

mom dvoch „vrakov“ zaberajúcich parkovacie miesta
vysporiadali a uvoľnili sme
ich pre občanov bývajúcich
v tejto časti,“ uviedol náčelník mestskej polície Ján
Fedor. Obe vozidlá umiestnili do uzatvoreného areálu
technických služieb.
Podľa náčelníka MsP sa
mestskí policajti budú zaoberať aj ďalšími dlhodobo
odstavenými vozidlami, ku
ktorým sa nehlási žiadny
majiteľ a zbytočne zaberajú
parkovacie miesta aktívnym
vodičom v meste. Samotní
obyvatelia sa s podobnými
podnetmi môžu obrátiť na
mestskú políciu.(eš)
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meho páchateľa. Všetky tieto
udalosti v súčasnosti ďalej prešetrujeme.“
V prvom prípade začiatkom
februára 2017 jeden z odberateľov bez prítomnosti lesníka
odviezol drevnú hmotu, ktorá nebola oficiálne odobratá
od dodávateľa. Daná udalosť
nebola prešetrená a nebolo
podané trestné oznámenie, čo
vyvoláva dôvodné podozrenie,
že táto udalosť bola neriešená
účelovo, keďže o nej vedel aj
konateľ zodpovedný za ochranu mestského majetku. Škoda, ktorá tým mestu vznikla,
sa odhaduje na 3250 až 6500
eur a bola dôvodom na podanie jedného z dvoch trestných
oznámení. To druhé sa týkalo
udalosti, na ktorú začiatkom
marca 2017 upozornila jedna
z ťažobných skupín. Išlo o nevyplatenú ťažbu v objeme cca
140 m3. Odcudzením prevažne smrekovej drevnej hmoty
vznikla mestským lesom škoda
cca 9300 eur.

Zoznam pochybení sa ešte
zrejme rozšíri
Obidve tieto nezrovnalosti
boli zistené kontrolou účtovných dokladov z krátkeho obdobia od novembra 2016 do
februára 2017. Obe sa zároveň
týkali toho istého polesia, ktorého vedúci už v súčasnosti nie
je zamestnancom Lesov mesta
Brezno. Interný audit pokračuje aj po predložení správy
na mestskom zastupiteľstve.
Momentálne v rámci neho prebieha inventúra drevnej hmoty
u jedného z lesníkov v polesí
Michalová. Dôvodom je preukázaná manipulácia s vývoznými lístkami, ktoré pri manipulácii s drevom slúžia ako
dodacie listy. Na niektorých
vývozných lístkoch boli dodatočne upravované termíny
a časy, v iných prípadoch lístky
nenasledovali v predpísanom
číselnom poradí. Táto kontrola bude ukončená začiatkom
apríla 2017. V prípade potvrdenia podozrení o nesúlade

alebo iných pochybení, bude
zo strany konateľa lesov podané ďalšie trestné oznámenie.
K obsahu predloženej správy sa
tesne po zastupiteľstve vyjadril
aj primátor mesta Brezno Tomáš Abel: „Myslím si, že ešte
stále sa nám nepodarilo odhaliť
všetky pochybenia, no na hlbší
audit potrebujeme podstatne
viac času. Už doterajšie zistenia
sú však pre verejnosť i poslancov, verím, dostatočným dôkazom toho, že zmena vedenia
mestských lesov bola absolútne
opodstatnená. Teraz je potrebné čo najskôr prijať opatrenia,
vďaka ktorým by sme sa postupne dostali k ziskom, aké
takáto spoločnosť môže mať pri
riadnom hospodárení.“
Prvé kroky sa udiali už
priamo na minulotýždňovom
mestskom zastupiteľstve. Mestskí poslanci najskôr schválil
presťahovanie spoločnosti zo súčasných komerčných
priestorov do objektu mestského domu kultúry. Len touto zmenou by sa malo ušetriť
približne 20 tisíc eur ročne.
Zároveň boli vymenovaní noví
členovia dozornej rady: riaditeľ
Mestských lesov Banská Bystrica Blažej Možucha, vedúci
Ekonomického odboru Mestského úradu v Brezne Vladimír
Grlický a mestský poslanec
Martin Ridzoň. Aj tieto personálne zmeny majú dopomôcť
k nastaveniu nových pravidiel
pre fungovanie Lesov mesta
Brezna ako transparentnej a čo
najefektívnejšie hospodáriacej
spoločnosti.

(sp)

Mesto spustilo novú webovú stránku
Oficiálna internetová stránka Brezna prešla výraznými
zmenami. Jej autori stavili na
jednoduchosť, prehľadnosť a
moderný dizajn. Či sa im to
podarilo, posúďte sami.

Vraky na ŠLN stáli skoro dva roky.
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Moderný dizajn
Ak ste si po 22. marci zadali
do vášho internetového prehliadača adresu www.brezno.
sk, zobrazila sa vám úplne iná
stránka, ako ste boli doposiaľ
zvyknutí. Nie je to chyba servera ani vášho telekomunikačného operátora, ale zámer mesta,
ktoré sa rozhodlo úplne pretransformovať svoje pôvodné
webové sídlo. Argumentov je
hneď niekoľko. Starej stránke bola najviac vyčítaná neprehľadnosť a komplikovaný
prístupu k jednotlivým položkám, ktoré sa navyše rokmi kumulovali, takže väčšina ľudí sa
v jej obsahu vôbec nevyznala.
„Keďže chceme našim obyvateľom a návštevníkom prinášať komplexné a prehľadné
informácie, spravili sme veľký
krok vpred a vytvorili úplne novú a modernú webovú

stránku,“ povedal primátor
Tomáš Abel. Novinkou nie je
len jej vizuál či štruktúra, ale
aj technológia, na základe ktorej funguje. „Pôvodná stránka
nebola responzívna, teda nevedela sa automaticky prispôsobiť mobilnému zariadeniu, na
ktorom bola zobrazená, čo je
v tejto dobe, keď každý surfuje
v mobile, veľká nevýhoda. Nová stránka už takúto vlastnosť
má,“ vysvetľuje webmaster Juraj Veverka.
Menej klikov, viac informácií
Na stránke sa dá pohybovať
dvoma spôsobmi. „Horným
rozbaľovacím menu sa na jeden klik viete dostať tam, kam
potrebujete, pričom na starej
stránke ste sa museli postupne preklikávať k požadovanej
informácii cez niekoľko položiek.“ Pre prehľadnosť ale
tvorcovia nového webu zachovali aj klasické menu s jednotlivými položkami a doplnili skratky na dôležité sekcie.
„Zmenou prešli hlavne sekcie
Úradná tabuľa, Ako vybaviť a
Kontakty. V centrálnej časti
stránky sa budú zverejňovať
novinky zo života v meste,
oznamy sa presunuli do Úradnej tabule.“ Na jednom mieste
tak nájdete všetky potrebné
informácie o tom, čo, kedy,
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kde, ako a s kým v rámci mestského úradu vybavíte. Samozrejme tu nechýbajú priame
kontakty ani príslušné tlačivá
na stiahnutie.
Nová stránka obsahuje aj
kalendár podujatí, pričom už
od apríla bude spustená rozšírená služba newsletter, vďaka
ktorej sa môžete prihlásiť na
odber noviniek a informácií
o kultúrnych a športových
podujatiach v meste priamo
na váš e-mail. Archív doku-

mentov zas nájdete na subdoméne mesto.brezno.sk, no
vzhľadom na objem dát budú niektoré sekcie dopĺňané
z archívu priebežne. Práce na
novom webe budú pokračovať
aj naďalej, v príprave je napríklad anglická verzia mestskej
stránky. Aj vy sa ale môžete
podieľať na jej tvorbe. Stačí, ak
vaše postrehy, podnety a nápady na zlepšenie pošlete na
webmaster@brezno.sk.
(eš)
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Mesto sa poďakovalo učiteľom za ich
poslanie a trpezlivú prácu s deťmi
Utorok 28. marca je venovaný Dňu učiteľov, spomienke na narodenie Jana Amosa
Komenského. Tento sviatok
si pripomenulo aj mesto Brezno, ktoré poďakovalo pedagógom za ich poslanie, trpezlivosť, obetavosť a prácu, ktorú
robia s radosťou.

škôl výnimočné vzdelávacie
inštitúcie.
Skôr, ako ocenených privítali na pódiu, primátor špeciálne poďakoval riaditeľom
breznianskych základných
škôl, ktorí majú neľahkú úlohu.
Popri pedagogických schopnostiach musia byť po celý čas
aj schopnými manažérmi, motivátormi, ekonómami a niekedy možno tak trošku aj kúzelníkmi. Takisto nezabudli ani na
riaditeľky školských zariadení,
ktoré sa zaoberajú mimoškolskou činnosťou detí, rozvíjajú
ich kreativitu a talent.

Popoludnie bolo spojené
s ocenením aktívnych a tvorivých pedagógov.
Brezniansky deň učiteľov
V utorok 28. marca sa
v mestskom dome kultúry
uskutočnil Brezniansky deň
učiteľov za účasti zamestnancov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, ktorého súčasťou bolo
aj predstavenie Radovan III.
v podaní študentov Akadémie
umení Banská Bystrica.
Všetkým pedagogickým pra-

Ocenenie získalo sedem učiteľov.

covníkom sa za ich poslanie,
trpezlivú a obetavú prácu s deťmi poďakoval primátor Tomáš
Abel. Poprial im veľa tvorivých

Mesto Brezno

POUKÁŽKY SENIOROM V BREZNE

OD 20. APRÍLA 2017
Každý senior získa 7 poukážok v celkovej hodnote 14 eur
Kde si môžete poukážky vyzdvihnúť: pokladňa Mestského úradu v Brezne,
Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno, v pracovných dňoch v čase úradných hodín
Kritériá:
 dovŕšenie 65 roku veku občana k 31.12.2016 (vrátane 31.12.2016)
 bez podlžnosti voči mestu (platí aj v prípade, že uvedenú podlžnosť vyrovnáte)
k dátumu prevzatia poukážok
 trvalý pobyt v meste Brezno k 31.12.2016
doklad totožnosti ( občiansky preukaz)

Poukážky môžete použiť najneskôr do 1.decembra 2017
Informácie o tom, kde je možné poukážky použiť nájdete na zadnej strane poukážky.
Upozornenie: na poukážky majú nárok len seniori , ktorí sú občanmi Slovenskej republiky

Deň narcisov už v piatok
Ulice miest a obcí zaplaví
žltý kvet narcisu. Po 21-krát
môžeme dobrovoľným príspevkom prispieť do pokladničky a podporiť tak ľudí, ktorí bojujú s rakovinou.

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy
proti rakovine, ktorá sa tento
rok koná v piatok 7. apríla. Celé Slovensko opäť zaplavia žlté
kvety narcisu a výnimkou nebude ani Brezno, kde zbierku
organizuje Breznianska skupina ľudí proti rakovine SR v spolupráci s miestnym odborom
Slovenského Červeného kríža.
V čase asi od 9.30 budú na
jednotlivých stanovištiach
pred všetkými hypermarketmi
v meste stáť alebo v uliciach sa
pohybovať dobrovoľníčky a
študenti gymnázia s poklad-

ničkami, do ktorých môžete
vhodiť príspevok. Vyzbierané
financie Liga proti rakovine
prerozdelí späť do projektov,
ktorými priamo poskytuje
služby a pomáha ľuďom s onkologickým ochorením. Pripnutím umelého kvietka vyjadríte podporu onkologickým
pacientom, že nie sú vo svojom
ochorení sami, ich boj sa týka
nás všetkých a majú i podporu
verejnosti.
Prispieť môžete aj do 15.
apríla ľubovoľným finančným
príspevkom na účet zbierky
SK09 0900 0000 0054 5454 5454
alebo zaslaním SMS s ľubovoľným textom na č. 848 v hodnote
2 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov. Operátori
odvedú do zbierky celú sumu a
samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.
(md)

Deň narcisov sa uskutoční už tento piatok.

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ
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nápadov, spoznávania chtivých
žiakov a v neposlednom rade
životného optimizmu. Počas
slávnostného večera pod mo-

derátorskou taktovkou Veroniky Cerovskej zároveň ocenil
učiteľov, ktorí svojou činnosťou
a prístupom robia zo svojich

Ocenenie si prevzalo sedem
pedagógov
Za výnimočnú aktivitu a tvorivosť pri vzdelávaní svojich
žiakov, na základe návrhu riaditeľov jednotlivých škôl ocenenie získali: Milena Feješová,
Iveta Betková (obe ZŠ Pionier-

ska 2), Ľubomíra Ľuptáková,
Veronika Giertlová (obe ZŠ
K. Rapoša), Mária Grexová,
Katarína Potkányová (obe ZŠ
MPČĽ) a Jozef Peruňský (ZUŠ
Brezno). Za celoživotný prínos v oblasti školstva primátor
a prednosta mestského úradu
Martin Juhaniak poďakovali
Viere Chudíkovej, a to pri príležitosti odchodu do dôchodku.
Slová vďaky a uznania za
učiteľskú prácu vyslovila na
pódiu aj predsedníčka komisie pre školstvo pri mestskom
zastupiteľstve Eva Skačanová.
Práve členovia tejto komisie
boli ešte vlani iniciátormi kultúrneho podujatia spojeného
s oceňovaním výnimočných
učiteľov v meste. Myšlienka
sa podarila zrealizovať a deň
spojený s ocenením aktívnych
a tvorivých učiteľov sa už stal
milou tradíciou.
(md)

Vedeli ste, že stroje breznianskych
technických služieb si môžete prenajať?
Potrebujete vykopať základy či kanalizáciu, vyrovnať
terén, vytiahnuť žumpu alebo
vyčistiť odkvapy? Ľahká pomoc. Stačí zavolať na Technické služby Brezno a dohodnúť
si termín.
Od mestskej príspevkovej
organizácie si okrem zemných
a výkopových prác môžete rovnako objednať výškové alebo
čistiace práce.
Nakládka aj výkopy
Technické služby Brezno
(TS) vykonávajú zemné a výkopové práce pomocou dvoch
multifunkčných strojov. Rýpadlonakladač CASE 695 ST
má k dispozícii jednak čelnú
lyžicu s objemom 1,3 m3, ktorá slúži na nakladanie sypkých
materiálov a zeminy až do výšky 2,75 m; paletizačné vidly
určené na manipuláciu s paletami až do výšky 3,5 m; ale aj
podkopové zariadenie, ktoré

techničiari používajú na kopanie rigolov, kanálov či jám; a
svahovaciu lyžicu slúžiacu na
zrovnávanie terénnych nerovností a planírovanie.
Druhým strojom je univerzálny čelný nakladač Locust
752. „Jeho základná lopata sa
používa na nakladanie, hrnutie a premiestňovanie hornín,
vrták zas na vŕtanie jám s priemerom do 30 cm. Mechanizmus tiež obsahuje paletizačné
vidly na prenos materiálu na
paletách, ako aj podkopové zariadenie, ktoré využívame na
kopanie úzkych rýh do 40 cm,“ Čistiace práce zas dokážu zavysvetľuje Ivan Brozman z TS bezpečiť pomocou dvoch špeciálnych vozidiel. „Liaz CAK 08
Brezno.
je cisternový kanalizačný automobil určený na hydromechaVýškové a čistiace práce
Breznianske technické služby nizačné čistenie kanalizačnej
ponúkajú na prenájom aj me- a stokovej siete od naplavenín,
chanizmy na krátkodobé prá- nánosov a usadenín. CAK 8
ce pri opravách a montážnych je možné využiť aj na čistenie
prácach vo výške, pričom ma- priemyselných, odvodňovacích
ximálny výškový dosah jednot- potrubí, ako aj na prevoz vody
livých plošín je 13, 16 a 20 m. a zmývanie komunikácií,“ do-
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dal Brozman. K dispozícii tiež
majú zametacie vozidlo Minor
Scarab používané na zametanie
komunikácií, chodníkov či odstavných plôch alebo na zber a
odvoz lístia. Cenník, ako aj bližšie informácie o ponuke prác,
strojov a zariadení na prenájom nájdete na www.tsbrezno.
sk alebo na telefónnom čísle
048/6112547.
(r)

Z VAŠICH PODNETOV
Na novej webovej stránke
mesta Brezno nájdete aj odkaz na aplikáciu City monitor, vďaka ktorej sa môžete na
samosprávu obracať s vašimi
podnetmi, návrhmi či sťažnosťami. Niektoré z nich aj s
odpoveďami budeme zverejňovať v tejto novej rubrike.

to ulice sa preto plánuje výstavba troch kontajnerových stojísk,
ktoré budú umiestnené na ľavej
strane v smere jednosmernej
komunikácie. Výber miesta bol
ovplyvnený aj skutočnosťou, že
pozemky pri miestnych nízkych
bytovkách nie sú majetko-právne vysporiadané a mesto Brezno tam teda nemôže momentálne postaviť žiadnu stavbu. Čo
sa týka problému so smetnými
nádobami, odporúčame Vám
kontaktovať priamo Technické
služby Brezno, ktoré budú mať
podľa novej úpravy príslušného
VZN túto oblasť na starosti.

Malinovského ulici bez parkovacej karty? Nie je to označené
a neviem sa tam zorientovať.
Ďakujem.
Dobrý deň, ďakujeme za Váš
podnet. Malinovského ulica od
križovatky z Laskomerského
ulice až po Ulicu B. Němcovej je
spoplatnená a je tu preto nutné
mať parkovací lístok. Automat
sa nachádza na rohu Malinovského ulice smerom k Ulici ČSA.
Označenie v tejto lokalite preveríme a prípadne ho doplníme
tak, aby bolo zrozumiteľné pre
všetkých motoristov.

Dobrý deň, na ulici Nálepkova sa neustále stretávame
s neporiadkom. Chcem sa
opýtať, či sa plánuje výstavba
uzamknutého stojiska aj na tejto ulici. Ďalšia vec sú rozpadajúce sa smetné nádoby, ktoré už
potrebujú opravu.
Dobrý deň, prosím o inforDobrý deň, je, prosím vás, máciu ohľadom podmienok
Dobrý deň, o situácii na Nálepkovej ulici vieme a máme zá- možné parkovať medzi Hotelo- na pridelenie nájomného bytu
ujem riešiť ju. Na celej dĺžke tej- vou akadémiou a nábytkom na v Brezne. Zaujíma ma tiež či

mesto v súčasnosti disponuje
nejakými dostupnými bytovými jednotkami. Ďakujem za
odpoveď.
Dobrý deň, podmienky na
pridelenie bytu sú podrobne
rozpísané vo VZN č. 4/2012
o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta. Hoci máme informácie, že mesto
momentálne nedisponuje voľnými bytovými jednotkami,
neváhajte kontaktovať zodpovednú pracovníčku mestského
úradu, pani Ľubomíru Auxtovú
a to buď telefonicky na čísle:
048/6306263 alebo na mailovej
adrese lubomira.auxtova@brezno.sk.
(rmh)
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Historický bronz pre mužov HK Brezno

zabezpečenie. Veľmi ťažko sa
robia systémové kroky, keď nemáte zabezpečený pravidelný
garantovaný prísun prostriedkov na strednodobý horizont.
No a v našom regióne zohnať
niekoho, kto by nám to vedel
zabezpečiť? Priam nemožné. Aj
napriek týmto problémom, stále vychovávame hráčov, ktorí sa
vedia uplatniť v extralige alebo
reprezentácii. O našich hráčov
je záujem. Svedčí to o kvalitnej
práci v klube, ako aj chuti samotných hráčov na sebe pracovať a niekam to dotiahnuť. Verím, že raz príde tá chvíľa, keď
sa naše mesto objaví na extraligovej mape s hráčmi, ktorých si
sami odchováme.

V sezóne 2016/2017 skončilo A mužstvo HK Brezno v 2. hokejovej lige na úžasnom 3. mieste. Aj keď si priamy postup do 1.
hokejovej ligy vybojovali Humenné a Dubnica, pri zachovaní
tohtoročnej štruktúry aj v sezóne 2017/2018 je veľký predpoklad, že pozvánku do nej dostane aj mužstvo Brezna. Viac o víťazstvách, úspechoch, ale aj prehrách už porozprával člen výkonného výboru HK Brezno Peter Šulej.

Hokejový klub Brezno v celkovom poradí II. hokejovej ligy skončil na peknom treťom
mieste. Ako hodnotíte tento
úspech?
– Začal by som úvodom sezóny. Sedeli sme na výkonnom
výbore a rozprávali sa o tom,
ako zabezpečiť nový ročník 2.
HL, či už po stránke finančnej alebo samotného zloženia
tímu. Od vypadnutia z 1. HL
v sezóne 2010/2011 boli v klube
veľké finančné, ba až existenčné
problémy. Tie sa odzrkadlili aj
na samotných cieľoch a výsledkoch tímu. Keď sa nám v roku
2014 po veľmi ťažkých dvoch
rokoch kompletnej transformácie podarilo klub zachrániť,
začali sme konečne riešiť hokej
samotný. Dostali sme sa do pozície, kedy sme si už vedeli pred
začiatkom sezóny spokojne
sadnúť, stanoviť si reálne ciele
a vytvoriť optimálne zloženie
tímu. Pred sezónou 2016/2017
sme dohodli spoluprácu s trénerom Pavlom Sásikom a začalo sa skladať mužstvo. Po všetkých našich znalostiach sme
si stanovili cieľ skončiť do 8.
miesta, ktoré by nám zaručovalo účasť v skupinovom play off.
Takže jednoznačnou odpoveďou na otázku, ako hodnotíme
tento úspech je, že sme dosiahli
niečo, na čo nikto ani len nepomyslel.

takéto udalosti nám dávajú silu
a chuť pokračovať ďalej. Ak robíte niečo, čomu veríte, robíte
to srdcom a viete, že to má zmysel, tak sa vám to určite vráti.
A nám sa to vrátilo.

Oslávili ste historický
bronz?
– Dosiahli sme niečo, čomu
len málokto veril. Už v prvom
skupinovom play off všetko
viedlo k tomu, že cez Ružomberok neprejdeme. No nastal
prvý zvrat a sériu sme otočili.
Prišlo prvé štvrťfinále a v predĺžení sme zápas v Nitre vyhrali.
Po postupe do semifinále nás
čakal najťažší súper celej 2. HL
MHK Dubnica. Aj keď sme
cez nich do finále nepostúpili,
boli sme im viac ako vyrovnaným súperom. Vypadnutie
znamenalo, že sme hrali o 3.
miesto a súperom nám bolo
HC Bratislava. Tím, za ktorý
hralo mnoho bývalých extraligových hráčov a ktorý sa netají hrať našu najvyššiu súťaž.
My sme vyhrali prehratú sériu,
v dvoch zápasoch otočili priam
neotočiteľné a zdolali jedného
z najväčších favoritov 2. HL.
Niekoľkonásobne sme prekonali predsezónne ciele a sezónu ukončili povestnou čerešničkou na torte. A to, že chutila
veľmi sladko, bolo vidno na
oslavách, ktoré sme absolvovali v uliciach nočnej Bratislavy.
Nepredpokladali ste, že sa Poviem vám, stálo to za to.
vám to podarí?
Čo vás čaká v najbližšom
– Ak mám povedať pravdu,
po tom, ako to vyzeralo počas období?
– Tradičné povinnosti, ktoprípravy pred sezónou, tak
určite nie. No, keď sa to všet- ré sú spojené s ukončením
ko rozbehlo a zistili sme, aký súťažnej sezóny 2016/2017
fantastický kolektív sa stretol a samozrejme príprava na nov tomto tíme, vedeli sme, že vú sezónu. To znamená zabeztento rok to dotiahneme ďale- pečiť chod klubu vo všetkých
ko. Ale, že z toho bude konečné kategóriách po stránke hráčtretie miesto, tak to je pre nás skej, trénerskej, manažérskej
a finančnej, čo je pre nás kažnajkrajšie prekvapenie.
doročne tou najťažšou úlohou.
Čo pre celý tím toto skvelé
S akým cieľom plánujete
umiestnenie znamená?
– Nesmierne veľkú cenu. nastúpiť do novej hokejovej
Hokej hráme srdcom, bez sezóny?
– O cieľoch do budúcej sezóakejkoľvek odmeny, vo svojom
voľnom čase, veľakrát na úkor ny je teraz veľmi ťažko hovoriť.
vlastnej rodiny. Robíme v pro- Nielen čo sa týka A mužstva,
stredí, ktoré vám veľakrát hodí ale aj ostatných kategórií.
také veľké polená pod nohy, že SZĽH pripravuje kompletne
je ťažké sa cez ne dostať. Mno- novú súťažnú štruktúru pre
ho ráz bojujete nielen proti sú- všetky kategórie. To, akú budú
perom na ľade, ale proti tým, mať podobu, ešte nikto nevie.
ktorí sú mimo neho. No práve Hneď ako vedenie SZĽH oboz-

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

Po tomto peknom dni ubehlo ešte veľa ďalších a ani sa nenazdali, prešlo celých päť rokov
služby u sedliaka.
„Aj keď som s prácou aj plá-

námi kluby s konečnou podoKategóriu mladších žiakov
bou súťaží, budeme sa touto výrazne limituje tím U 13,
otázkou zaoberať.
ktorý stratil pred sezónou päť
členov, čo výrazne poznačilo aj
HK Brezno reprezentuje aj kvalitu celého kolektívu, rovniekoľko ďalších kategórií. nako to do istej miery obmeAko sa im darilo?
dzilo aj tím U12, ktorý musel
– Dorast v nadstavbovej najlepšími hráčmi pomáhať
skupine vybojoval účasť v play- starším kamarátom. Odhliad-off, kde narazil na Topoľčany, nuc od výsledkov sa oba koašpiranta na postup do extra- lektívy hokejovo v sezóne poligy, ktorému podľahol hladko sunuli výrazne vpred, keď v jej
0:3. Ak však chceme do ďalších závere už dokážu hrať vyrovsezón pomýšľať na atakovanie nané partie aj s tímami, ktoré
postupových pozícií, musíme ich v úvode vysoko porážali.
V prípravke sa po štyroch
tejto kategórii vytvoriť lepšie
tréningové podmienky a muž- rokoch opäť podaril výrazný
stvo aj materiálne podporiť. úspech a štvrtáci postúpili ako
Do tých čias sú reči o postupe víťaz z regionálneho turnaja do
celoslovenského finále. Predutópiou.
Kadeti si v novom modele prípravka, ktorá ešte nebojuzákladnej časti počínali nad je o výsledky, je pre náš klub
očakávanie, do posledného ko- nesmierne dôležitou katególa atakovali jedinú postupovú riou. V nej máme pred sebou
priečku, tá im však ušla o tri najťažší cieľ, priviesť deti na
body. Rovnako sa im darilo aj štadión a vštepiť im lásku k tejv prebiehajúcej nadstavbe, kde to nádhernej hre, a to všetko
im však opäť chýbalo trochu v počtoch, ktoré nám budú
hokejového šťastia v kľúčových dávať perspektívu do ďalšej
dueloch. Zdá sa, že im jediná kontinuálnej práce, ktorá nám
postupová priečka opäť unik- zabezpečí také pekné úspechy,
ne o bod či dva. Ich doterajšia aké sme zažili v tejto končiacej.
bilancia je 21 výhier, 3 remízy
V Brezne rastú mladé hoa 7 prehier.
Starších žiakov tvoria dva kejové nádeje. Podľa vášho
tímy, do 15 a do 14 rokov. U názoru, aké majú predpoklažiakov do 15 rokov je pozitív- dy na úspešné reprezentovane, že od nového roka prehrali nie mesta?
– Ak chceme, aby reprezenlen 4 zápasy zo 16 a predvádzali
sebavedomý a atraktívny ho- tovali naše mesto, musíme tokej. Tím do 14, ktorý siaha na ho veľa zmeniť. Ak sa zmeny
medailu v náročnom stredoslo- neudejú v najbližších rokoch,
venskom regióne, z doterajších tak v našom meste nádejní ho31 zápasov vyhral 20, 2-krát kejisti budú hrať až po ukončeremizoval a prehral len 9-krát. ní aktívnej legionárskej anabáOkrem výborných výsledkov zy, kedy si budú bez výraznejchlapci predvádzajú pekný ších ambícií užívať amatérsky
kombinačný hokej, ktorý je hokej. Jedným z najväčších
podporený výraznými indivi- problémov je odchod mladých
talentov do iných hokejových
dualitami.

miest. HK Brezno hrá najvyššie celoslovenské súťaže v kategóriach mladších a starších
žiakov. Ostatné sú úrovňou
druhé a tretie v poradí. Keďže
sa u nás nehrá extraliga dorastu, s tým súvisí odchod najpotenciálnejších hráčov, a preto
vzniká nedostatok hráčov pre
zloženie juniorského mužstva.
Rovnako veľký je problém financií, ktorý bráni zostaviť
mužstvo z hráčov do dvadsať
rokov. Rodičia to vnímajú ako
veľký problém pre ich nadané
deti.
Majú o našich talentovaných hráčov záujem aj iné
kluby?
– Áno. Akonáhle hráč ukáže väčší talent alebo vyššiu
výkonnosť a prejaví o neho
záujem klub, ktorý hrá extraligu dorastu, nám nezostáva
nič iné, ako ho do tohto klubu pustiť. Pravidlá hosťovaní
a prestupov stanovené SZĽH
sú ale v takýchto prípadoch
nedostatočné a neposkytujú
klubu, ktorý hráča vychoval,
žiadnu či už finančnú alebo
materiálnu kompenzáciu nákladov, ktoré do neho za roky
výchovy investoval. Týmto teda vzniká začarovaný kruh. My
vieme, že ak chceme robiť hokej v Brezne na vyššej úrovni,
musíme začať riešiť extraligu
dorastu a minimálne prvú ligu juniorov. No bez hráčov sa
to nedá. Teda tých kvalitných
hráčov, ktorí majú potenciál
a v súčasnosti z Brezna odchádzajú, dotiahnuť dorast do extraligy. Už sme jednu takú možnosť mali, no jedenásť hráčov
odišlo do extraligových klubov
a šance sa definitívne skončili.
Ďalším problémom je finančné

Isto máte veľa fanúšikov,
ktorí si nenechajú ujsť vaše zápasy. Ste spokojný s návštevnosťou v Aréne?
– Asi nikoho neprekvapí,
keď poviem, že fanúšik hokeja v Brezne je veľmi náročný.
Pre nás z toho vyplýva, že ak
chceme, aby do Arény prišiel,
musíme hrať atraktívny hokej
a zároveň mu poskytnúť niečo
extra. Túto sezónu sa nám veľmi osvedčil model, že v cene
vstupného 2 eurá mal divák zabezpečené občerstvenie v hodnote 1 euro, pričom druhá časť
vstupného išla na podporu našich mládežníckych mužstiev.
Po minulé roky bolo pre nás
prioritou zastabilizovať klub po
finančnej stránke a venovať sa
hlavne mládežníckym kategóriám, takže sme ani nemohli
očakávať, že si divák nájde cestu na štadión. No práve túto
sezónu sa to začalo meniť. My
sme urobili maximum pre to,
aby sme diváka na štadión dotiahli. Na konci sezóny musím
konštatovať, že sa nám to aj podarilo. Nepodarilo sa nám síce
vypredať štadión, ale návštevy
atakujúce hranicu 800 – 900 divákov sú toho dôkazom. A čo je
pre nás najdôležitejšie, je fakt,
že do Arény sa na naše zápasy
postupne začala vracať naša
cieľová skupina – deti a mládež,
pre ktoré sú výkony, ako aj toto
umiestnenie nášho A mužstva
obrovskou motiváciou začať sa
venovať hokeju.
Ak majú rodičia a deti záujem o informácie, môžu navštíviť naše oficiálne stránky
www.hkbrezno.com a fcb – hk
brezno knights, alebo nás kontaktovať na hkbrezno@gmail.
com, prípadne tel. č. 0949 115
068. Na uvedených kontaktoch
získajú a nájdu odpovede na
všetky otázky. Príďte medzi nás
a splňte si svoj hokejový sen.
(md)

cou u sedliaka spokojný, myslím
si, že nastal čas odísť niekam
inam na skusy,“ navrhol Filip
jedného večera.
„Ja nedbám,“ vraví Lero, „veď
i mne chýba iný svet.“
„Ja by som ostal,“ rečie Žmuro, „ale keď ináč nedáte, prispôsobím sa väčšine. Filip, z teba sa
za týchto päť rokov stal rúči mládenec, ktorého by tu bola škoda,
nuž poberme sa do sveta.“
„Keď teda súhlasíte, zajtra to
poviem sedliakovi,“ vyriekol
Tak sa aj stalo. Sedliak nena- ostali. Keď ich vyplatil, všetci
Filip.
mietal, hoci by bol radšej, keby traja sa s ním pekne rozlúčili

a pobrali sa do šíreho sveta.
Šlo sa im veselšie, ako keď
k sedliakovi prichádzali, veď
v batohoch ich hriala päťročná
výslužka cengajúcich grošíkov
za poctivú prácu.
Po necelých troch dňoch
chôdze po hrebeňoch i mnohých údoliach sa pred nimi zjavilo veľké mesto, uprostred ktorého sa vypínal mohutný, do výšin týčiaci sa zámok. Jeho vysoké, hrubé múry, ktoré po obvode
obklopovala vodná priekopa,
vzbudzovali rešpekt. Prístup do

zámku bol možný len cez dlhý
padajúci most a vstupnú bránu,
ktorú strážilo niekoľko desiatok
ozbrojených strážcov. Panovník
Aran, ktorý vládol mestu, ako aj
zámku Budvor, nebol len veľmi
bohatý, ale aj múdry a spravodlivý. Ľud ho miloval, hoci sa našlo
niekoľko závistlivcov, ktorí by
ho boli radi videli v okovách.
„Musím sa dostať do zámku,
niečo ma tam ťahá,“ vyhlásil Filip.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

Ako prezradili breznianski hokejisti, hrajú srdcom. 
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9.4. nedeľa (3D), 15.4. sobota
(2D), 16.4. nedeľa (2D) o 16:00
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ
DEDINKA
Rozprávkový/Animovaný/Komédia, USA, 2017, 100 min,
slovenský dabing, MP, vstupné:
3D/6€, 2D/4€. Vďaka záhadnej
mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú výpravu
a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov.
9.4. nedeľa 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.
11.4. utorok o 19:00
ROCCO
Dokument/Erotický, Francúzsko, 2016, 105 min, české titulky,
MP18, 2D, vstupné: 4€. Filmový
dokument Rocco, sleduje životný príbeh slávneho talianskeho
pornoherca Rocca Siffrediho.
Odhaľuje veľa nielen z jeho bohatej kariéry, ale rozoberá hercove nadanie a nedávne rozhodnutie úplne opustiť porno priemysel. Rocco Sifredi znamená pre
pornografiu to, čo Mike Tyson
pre box alebo Mick Jagger pre
rock´n´roll: je žijúcou legendou.
13.4. štvrtok o 19:00
CHATRČ
Dráma/Dobrodružný, USA,
2017, 132 min, slovenské titulky, MP12, 2D, vstupné: 4€. Film
Chatrč je adaptáciou knihy Williama P. Younga, ktorá oslovila
milióny čitateľov po celom svete
a mnohým z nich zmenila život.
Ide o príbeh, ktorý mnohým
ľuďom utíšil duchovný hlad a
odpovedal na odvekú otázku,
prečo Boh neurobí niečo s bolesťou a zlom tohto sveta. Mack
Phillips (Sam Worthington) za
tragických okolností príde o
svoju milovanú dcérku Missy. V
stave hlbokého zúfalstva dostáva
list, v ktorom ho Boh pozýva na
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala.

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

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
Škola pre život v treťom tisícročí
realizátor
projektov
„Premena
tradičnejtradičnej
školy na modernú“,
realizátor
projektov
„Premena
školy na modernú“,
„ Čitateľská
a jazyková gramotnosť
– naša brána
do Európy“
„ Čitateľská a jazyková
gramotnosť
– naša brána
do Európy“

pozýva dňa
9. 4. 2017 o 14.00 hod.
všetkých budúcich prváčikov mesta Brezna a okolia

Školský vzdelávací program v našej základnej škole je orientovaný predovšetkým na posilnenie vyučovania
matematiky, prírodovedných predmetov a zlepšenie jazykovej a čitateľskej gramotnosti žiakov.

Vážení rodičia!

V zmysle VZN mesta Brezna č. 12/2015 pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť slávnostného zápisu je určený náhradný termín – každý pracovný deň
od 1. apríla do 30. apríla v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa a 6 EUR potrebných na objednanie zošitov do 1.
V zmysle VZN mesta Brezna č. 12/2015 pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť slávnostného zápisu je
ročníka.

určený náhradný termín – každý pracovný deň od 1. apríla do 30. apríla v čase od 13,00 hod. do 15,00
TEŠÍME
SA NA zošitov
VÁS! do 1.ročníka.
hod. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa a 6 EUR potrebných na
objednanie
TEŠÍME SA NA VÁS!

14.4. piatok 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.
14.4. piatok o 19:00
LIEK NA ŽIVOT
Triler/Mysteriózny, Nemecko/
USA, 2017, 146 min, slovenské
titulky, MP15, 2D, vstupné: 4€.
Ako to už často býva, dramatické
udalosti začínajú väčšinou veľmi
nenápadne. Mladý a ambiciózny
manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených
jednoduchú úlohu. Priviezť
zo sanatória pána Pembrokea,
nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred
časom uchýlil a podľa posledného odoslaného listu sa z nej
ani nechce len tak rýchlo vrátiť,
sa nachádza v zastrčenom kúte
švajčiarskych Álp.
15.4. sobota o 19:00
MASARYK
Historický/Dráma, Česká republika/Slovensko, 2016, 106 min,
originálna verzia, MP12, 2D,
vstupné: 4€. Prežil život bohéma,
miloval ženy, hudbu, veľká gestá i
veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojovala nespútanosť
extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka
a diplomata. Smrť Jana Masaryka
je dodnes zahalená tajomstvom.
Mnohé tajomstvá sa však skrývali i v jeho živote!
16.4. nedeľa o 19:00
VO VEĽKOM ŠTÝLE
Komédia, USA, 2016, 100 min,
slovenské titulky, MP12, vstupné 4€. Na vyrovnanie účtov nie
je nikdy neskoro. V zúfalej snahe platiť pravidelne účty a prežiť
kvôli svojim najbližším, sa trojica kamarátov odhodlá riskovať
všetko a prepadnúť banku, ktorá
ich pripravila o peniaze... Herecký koncert troch zrelých hercov,
so zmyslom pre inteligentný humor a nesmrteľnú recesiu.
18.4. utorok o 19:00
RAW
Dráma/Horor, Belgicko/Francúzsko, 2016, 99 min, české titulky, MP15,2D, vstupné: 4€.
Vegetariánka Justine odchádza v
šestnástich rokoch na veterinárnu školu, na ktorej študuje aj jej
staršia sestra. Pri jednej z epizód
šikany ju donútia zjesť mäso – po
prvýkrát v živote, a navyše surové. Táto skúsenosť ju od základov
zmení a prebudí v krehkom dievčati spiace monštrum.
20.4. štvrtok o 19:00
POWER RANGERS
Akcia/Sci-Fi/Dobrodružný,
USA/Kanada, 2017, 124 min,
český dabing, MP12, 2D, vstupné: 4€. Fanúšikovia kultového
televízneho seriálu sa môžu tešiť
– legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný život
pätice stredoškolákov sa obráti
naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý
z nich vďaka tomu získa nejakú
superschopnosť a stanú sa z nich
Power Rangers – Strážcovia vesmíru.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
6. – 9. 4. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
10. 4. - 15. 4. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
16. 4. Lekáreň Yzop, Rázusova 39
17. - 20. 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.
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V Brezne sa po prvýkrát uskutočnia Majstrovstvá
Slovenska mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní
Už v piatok a v sobotu bude
Brezno centrom športového
diania. V Aréne sa po prvýkrát uskutočnia dvojdňové
Majstrovstvá Slovenska zamerané na športovú streľbu.

pec, ktorým ešte chýba jeden
dobrý výsledok. Treba podotknúť, že títo chlapci majú len
12, resp. 13 rokov. Trénovať začali už v októbri, teraz je nutné
sústrediť sa na kvalitu výstrelu
a posilnenie zdravého sebavedomia.“

Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so
Slovenským streleckým zväzom a breznianskym streleckým klubom.
Škála disciplín bude
pestrá
Majstrovstvá Slovenska
v streľbe zo vzduchových zbraní sú rozdelené na dve časti.
„V piatok 7. apríla si v streľbe zo zlamovacej pušky Slávia s otvorenými mieridlami
zmerajú sily žiaci základných
škôl a osemročných gymnázií.
Stretne sa 80 chlapcov a dievčat
do 14 a 16 rokov v štyroch kategóriách a na druhý deň prídu
na rad disciplíny – 40 výstrelov
v ľahu v štyroch kategóriách
(mládež do 14 a 16 rokov,)
v stoji (do 16 rokov), polohové
preteky 3 x 20 výstrelov v kľaku, v ľahu a v stoji, poslednou
bude vzduchová pištoľ 40 výstrelov,“ informoval predseda
Športového streleckého klubu
Brezno Ján Medveď.

Autor:
PK

točil

koruna česká

Medzi reprezentantmi Slovenska je v strede strelec z Brezna Matej Medveď.
FOTO: ARCHÍV J. M.

Za Brezno sa postaví
Kortán
Podujatie takéhoto charakteru sa v Brezne koná po prvýkrát a ako povedal Ján Medveď,
na Slovensku je len málo klubov, ktoré sú schopné zorganizovať takéto preteky. Prípravy
sú už však v plnom prúde.
„Spočívajú v technickom zabezpečení pretekov, t. z. strelnica, terče a všetko, čo s tým
súvisí asi pre 250 štartov. Zabezpečiť musíme aj ubytovanie

T3

orgány zraku

predložka

pre účastníkov, stravu, vyplatenie cestovných nákladov, ceny,
reprezentačné darčeky pre každého účastníka, je toho skutočne dosť.“
V piatok aj v sobotu bude
brezniansky klub reprezentovať Alex Kortán, ktorý si z Majstrovstiev kraja v Slávii v kategórii do 14 rokov odniesol
víťazstvo a v disciplíne VzPu
40 výstrelov v ľahu má už istý
postup. „Na dobrej ceste je aj
Sebastián Jurašík a Šimon Ku-

kočovníčka

diskotéková
hudba (hov.)

Podujatie v Aréne si
nenechajte ujsť
Cieľom mladých strelcov
ŠSK Brezno je čo najlepšie
umiestnenie. Ako tvrdí Ján
Medveď, Alex má vysoké šance na úspech, pretože tento rok
už strelil dvakrát 399 bodov, čo
nie je jednoduché. Trikrát sa
už zúčastnil na majstrovstvách
SR, dvakrát v streľbe zo vzduchovky a raz vlani v guľových
disciplínach. „Zaujímavosťou
je, že pretekári v Brezne pištoľové disciplíny a VzPu v stoji
prvý raz na MSR mládeže odstrieľajú na elektronické terče,
čo bude aj pre deti nevšedným
zážitkom, puškové disciplíny
na papierové terče. Isto sa bude na čo pozerať, preto už teraz
pozývam všetkých obyvateľov
nášho mesta, žiakov škôl, ktorí
majú záujem o športovú streľbu, aby si toto podujatie nenechali ujsť. V piatok od 9.00 do
14.00 a od 15.30 do 18.00, v sobotu od 9.00 do 14.00,“ uzavrel
Ján Medveď.
(md)

ostrov pri Kréte

štvorček (typ.)

stenal

koľajnica
(česky)

stôl (angl.)
skratka
diabetických
potravín

otravný hmyz

chorvátsky
národný park
pracovala s
ihlou

športový klub

stena

zhotovil šitím

spevohra

Čapkov román
pästiarsky úder

ženské meno
slovenská rieka

venuj sa hre
škriatok, zlý
duch

prezývka herca
Tabačeka
Rhode Island

znížený tón A
predložka

moc, energia
špinavá čiara,
škvrna

EČV Revúcej
očkovacia látka

druh obilniny
pripojil spinkou

zrýpal
pretekár F1

poézia

Pomôcky:
ACID, DÍA,
HAGEN,
ŠOKO

T4

konzumujeme
cudzie mužské
meno

starý (angl.)
chemický
radikál

Ázia (angl.)
slovenská obec

vteká, vlieva sa

4 v Ríme

plošná miera

ukonči kopanie
EČV Detvy

tlak krvi

Turistická
informačná
kancelária

živočíšny tuk

rozmočená
zem, maras

T1

MPZ Rumunska

Bytové družstvo

mäkká stupnica
japonská
lovkyňa perál

malá Amália

umelá náhrada
končatiny
želám si

keltský
legendárny
ostrov
metropola
Lotyšska

alkohol
ruský parlament

ostrá pochutina
útok

chorobná
zúrivosť
iba

kyselina (skr.)
kúpele (angl.)

typ ruských
lietadiel
nit (zn.)

rozmýšľa
bocian (čes.)

meno sochy v
Bratislave
na tomto mieste

savana
999 v Ríme

nemecké mesto

T2

milenec (zast.)

omakanie

Európska
komisia

zväčšovacie
sklo

EČV Malaciek

Čo počujem, to zabudnem... (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 14. apríla. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Ota Púchovského z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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FK BREZNO INFORMUJE

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY FK BREZNO

Breznianskym futbalistom
sa podaril famózny obrat

16. 4. o 16.00
Brezno – Bacúch

15. kolo 1. apríla
Brezno – Pliešovce 3:0 (0:0),
góly Brezna: Betka, Bartoš I.,
Križan, rozhodca: Lukáš Petrík,
45 divákov.

I. trieda
17. kolo 2. apríla
Brezno – Šalková B 3:2 (0:2),
góly Brezna: Auxt, Švidraň,
Martiník, rozhodca: Peter Lakomčík, 50 divákov.
Druhý domáci zápas odohrali futbalisti Brezna proti
tímu Šalkovej. Hneď v úvode
si domáci hráči vypracovali
gólové príležitosti, avšak gól
padol na druhej strane z rohového kopu 0:1. Domáci pokračovali vo svojej hre, vytvárali si
šance, avšak opäť udreli hostia
po priamom kope a stanovili
polčasový výsledok 0:2. Futbalisti Brezna sa však nevzdali
a v druhom polčase sa im po
hodine hry podarilo konečne
skórovať zásluhou kapitána
Auxta a tým sa naštartoval
obrat. Domáci pritlačili hostí
pred ich 16-tku, z čoho pramenil vyrovnávajúci gól na 2:2
z kopačky Romana Švidraňa,
ktorý posilnil brezniansky tím
počas zimnej prestávky. Keďže domáci neboli s remízou
spokojní, vrhli všetky sily do
útoku, z čoho pramenili rýchle

I. trieda
9. 4. o 15.30
Slovenská Ľupča – Brezno

V prvom majstrovskom
zápase podali chlapci dobrý
výkon a napriek tomu, že v prvom polčase zahodili veľa gólových príležitostí, dokázali zvíťaziť 3:0. Góly strelili v rozpätí
posledných 14 minút zápasu
Betka z 11 metrov, Ivan Bartoš
a Križan. Domácim chlapcom
chýbali viacerí zranení hráči.
(vk)
FOTO: PETER VÁCLAVÍK

protiútoky hostí, ktoré sa gólom neskončili. Rozhodujúci
moment prišiel v závere zápasu, keď sa nádhernou strelou
presadil Juraj Martiník a stanovil stav na konečných 3:2.
(mb)
1. FK Sokol Braväcovo
2. FK BREZNO
3. FK - 34 Brusno - Ondrej
4. FK 09 Bacúch
5. OFK Slovenská Ľupča

16
16
16
16
16

11 3
11 0
9 4
8 6
9 0

2
5
3
2
7

49:19
39:17
29:16
43:22
31:30

36
33
31
30
27

9
6
4
6
6

6. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
7. TJ Tatran Čierny Balog
8. TJ ŠK Hronec
9. ŠK OPL Poniky
10. OFK Slovan Valaská
11. FK Šalková B
12. FK Podkonice
13. FK SOKOL NEMECKÁ
14. TJ Partizán D. Lehota
15. TJ Slovan Michalová

15
16
16
16
16
16
16
16
16
15

8
7
6
5
5
5
5
3
2
2

2
5
4
6
4
3
2
1
3
3

5
4
6
5
7
8
9
12
11
10

40:31
30:22
23:30
26:30
26:30
26:34
25:26
16:46
22:44
16:44

26
26
22
21
19
18
17
10
9
9

2
2
-2
0
-5
-3
-4
-14
-15
-15

IV. liga
Dorast U19 sk. C

1. MFK Spartak Hriňová
2. TJ - Prestavlky
3. FK BREZNO
4. ŠKF Kremnica
5. MFK ŽARNOVICA
6. ŠK Heľpa
7. TJ Lovča
8. ŠK Prameň Kováčová
9. TJ Tatran Pliešovce
10. FK Šalková
11. TJ ŠK Kremnička
12. TJ Družstevník Očová
13. ŠK Hrochoť
14. OFK 1950 Priechod

15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15

12 2
10 3
10 3
10 1
9 2
7 5
7 2
7 1
5 2
5 1
3 4
3 1
1 1
1 0

1
2
1
4
4
3
6
7
8
9
8
10
13
14

72:13
56:23
50:18
31:17
46:18
43:25
35:37
48:36
28:25
27:49
39:52
24:57
12:72
19:88

38
33
33
31
29
26
23
22
17
16
13
10
4
3

17
9
9
7
8
5
2
-2
-4
-8
-11
-8
-20
-18

IV. liga
Dorast U19 sk. C
8. 4. o 13.00
Priechod – Brezno
12. 4. o 16.30
Očová - Brezno

Alžbeta Cerovská na
výbornom treťom mieste
V sobotu 1. apríla sa
v Handlovej konal Slovenský
pohár C JIPAST v gymnastike.
Na 1. oblastnom kole Stred
v kategórii mladšie žiačky
reprezentovali Gymnastický
klub Brezno pri ZŠ s MŠ K.

Rapoša Kamila Tothová, Ela
Majerová a Emma Bošková,
ako aj juniorka Alžbeta Cerovská. Tej sa darilo najviac,
keď po absolvovaní všetkých
štyroch disciplín (kladina,
prostné, hrazda, preskoky)
skončila na krásnom treťom
mieste.
(eš)

FOTO: V.C.

Hokejová mlaď na turnajoch nesklamala

4. ROČNÍK
HOKEJOVÝ TURNAJ
O POHÁR RIADITEĽKY
ZŠ PODLUŽIANKE LEVICE

HK BREZNO - MHK RUŽOMBEROK 4:2 (1:0, 3:1)
Góly BR: Paučík (Bíreš), Paučík
(Berčík, Surový), Kováčik (Budai, Janoštiak)
HK BREZNO - HK LEVICE 2:7
(2:2, 0:5)
Góly BR: Bíreš (Paučík, Surový),
Budai (Janoštiak, Kováčik)
HK BREZNO - HC 2010 PETRŽALKA 6:3 (3:2, 3:1)
Góly BR: Budai, Paučík (Budai),
Paučík (Berčík), Berčík, Budai
(Paučík), Budai (Paučík)
HK BREZNO - HC B. BYSTRICA 2:2 (0:0,2:2)
Góly BR: Surový, Janoštiak (Surový)
HK BREZNO - HC TOPOĽČANY 2:7 (0:1,2:6)
Góly BR: Paučík (Berčík), Paučík

Topoľčany a domácimi HK Levice. Skvelým výkonom sme
ako jediní dokázali uchmatnúť body celkovému víťazovi
z Banskej Bystrice, ukázali sme
rytierskeho ducha, keď aj za
nepriaznivého stavu naši súperi stále museli byť v strehu.
Predviedli sme mnoho krásnych hokejových momentov,
čo diváci vždy ocenili skandovaním a potleskom. Ďakujeme
za dva krásne hokejové dni.
HOKEJOVÝ TURNAJ
PRIPRAV SA NA ORANGE

HK BREZNO - MHK 32 L. MIKULÁŠ 11:5 (5:3, 6:2)
Góly BR: Berčík (Paučík), Pančík (Bíreš), Surový (Paučík),
Pančík (Bíreš, Ďuriš), Michalko
(Krupčík, Škoda), Multán (s.n.),
Kuvik (Budaj), Paučík (sam.),
Ďuriš (Bíreš), Stančík (Kováčik),
Paučík (s.n.)
Hneď v úvodnom zápase
turnaja nás čakal silný súper
z Liptova. V predošlých zápasoch sme prehrali a tak sme
mali o motiváciu postarané.
Hráči hrali s chuťou a ukázali,
že chcú jednoznačne vyhrať a
zamiešať celkovým poradím v
turnaji. Najpodstatnejšia bola naša korčuliarska zdatnosť
a ochota makať na obe strany
ihriska. Čo nás potešilo najviac bola naša lepšia technická
Pekný zážitok pre všetkých vybavenosť v súbojoch, ktorá
zúčastnených priniesol turnaj rozhodla o našej jasnej výhre.
v Leviciach. V kvalitnej konkurencii sme obsadili 4. miesto HK BREZNO - HC KOŠICE 9:5
za HC ‘05 Banská Bystrica, HC (5:1, 4:4)

Góly BR: Berčík (Surový), Bíreš
(sam.), Pančík (Bíreš), Pančík
(Bíreš), Janoštiak (Multán),
Janoštiak (Mydlo, Multán),
Multán (Mydlo), Multán (Janoštiak), Ďuriš (sam.)
Druhý súper bol pre nás
neznámy, no zároveň sme sa
na atraktívnu konfrontáciu
tešili. Musíme spomenúť, že
HC Košice nepricestoval so
všetkými hráčmi, čo ich silu mohlo znížiť. Tak či tak,
opäť sme dominovali najmä
v korčuľovaní. Viac ráz sme
vyhrali korčuliarske súboje a
tým sme vytvárali tlak na súpera. Boli sme presnejší aj v
zakončení, čo nás však môže
mrzieť sú zahodené šance, pri
dorážkach alebo kombinačných akciách.

HK BREZNO - HK S. N.
VES 14:3 (7:3, 7:0)
Góly BR: Multán (Janoštiak),
Perichta (sam.), Multán (sam.),
Multán (sam.), Krupčík (Michalko, Giertl), Pančík (sam.),
Stančík (s.n.), Berčík (Paučík,
Surový), Ďuriš (Pančík), Multán (Janoštiak), Kuvik (Budaj),
Multán (Janoštiak), Perichta
(Kuvik), Škoda (Krupčík)
Tretí zápas bol po dvoch
vypätých dueloch mierne
slabší. Náš súper svoje zápasy
poprehrával a našim hráčom
tiež opadlo nasadenie, keď videli, že súper nekladie až taký
odpor. V druhej časti sme sa
však skonsolidovali a zahrali
sme si schuti, čo ukazuje aj
výsledok.

Konečné poradie v turnaji:
1. HK BREZNO, 2. HC Košice, 3.
HK32 Liptovský Mikuláš, 4. HK
Sp. Nová Ves
Domáci turnaj sme tak jednoznačne ovládli. Hráčom sme
však prízvukovali, že treba ostať nohami pevne na zemi a do
záverečného turnaja ešte poriadne zabrať, aby sme mohli
odohrať vyrovnané zápasy so
všetkými jeho účastníkmi.
Na druhej strane sme sa veľmi
potešili z víťazstiev nad súpermi, s ktorými nehráme často a
už vôbec ich tak často neporážame.
3. ROČNÍK
HOKEJOVÝ TURNAJ
KOŠICE

HK BREZNO - MHA MARTIN 4:17 (2:4, 2:13)
Góly BR: Surový (Turňová,
Štulajter), Multán (Fašková),
Multán (Fašková), Polakovič
(Škoda)
V prvom zápase sme si na
systém práce ako aj prostredie zvykali. Odzrkadlilo sa to
na našej hre. Dvakrát sme výsledok stiahli, no Martin nám
poriadne ušiel najmä v druhej
časti hry.

znervózňovali, keď sme držali
vyrovnaný výsledok. Kľúčom
k tomuto “malému úspechu”
boli najmä naši brankári. Urputne však bránili a bojovali
všetci hráči. Síce sme prehrali,
no hráči si zaslúžili velikánsku
pochvalu!

HK BREZNO - HK POPRAD
4:9 (2:4, 2:5)
Góly BR: Šiška (s.n.), Kán (s.n.),
Belko (s.n.), Kaniarik (Fašková)
Odhodlane sme vstúpili aj
do tretieho zápasu prvého dňa,
no šťastena pri nás nestála. Súper bol dôraznejší najmä pred
našou bránou a my sme sa v
koncovke trápili. Večer nám
spestril zápas Tipsport ligy
medzi domácimi HC Košice a
MHC Martin.

HK BREZNO - MHK DOLNÝ
KUBÍN 5:3 (3:1, 2:2)
Góly BR: Polakovič (sam.), Multán (sam.), Polakovič (Hoda),
Hoda (Šiška), Jerguš (s.n.)
Po prvom dni sme si povedali, že prehrávací deň máme
za sebou a už nás čakajú len
výhry. Deti sa na tento štýl nastavili a aj podľa neho hrali. Silný Dolný Kubín sme zaskočili,
keď sme mali po noci strávenej
mimo domova viacej síl. V
HK BREZNO - HC KOŠICE 2:4 úvode sme si vytvorili náskok
a aj napriek tlaku sme už výhru
(0:2, 2:2)
Góly BR: Turňová (Surový), Šiš- nestratili.
ka (Giertl)
Po dohovoroch a zmenách HK BREZNO - HK TRNAsme podali s domácimi naj- VA 5:2 (2:2, 3:0)
lepší výkon zo všetkých tímov Góly BR: Surový (Belička) Surov turnaji. Dlho sme favorita vý (Belička), Seman (Kán), Faš-

ková (sam.), Fašková (Kaniarik)
Tabuľka sa poriadne zamotala a prípadná výhra s Trnavou, nás mohla posunúť za
určitých okolností až na tretie miesto v celkovom poradí
turnaja. Úvod sme mali opäť
výborný, no po dvoch chybičkách súper vyrovnal. Vtedy
sme ukázali silu a vrátili sme sa
do zápasu. Výhru sme udržali a
ostávalo nám čakať na zápasy,
ktoré mali rozhodnúť o našom
konečnom umiestnení. Na tretie miesto sme potrebovali výhru Martina v jednom zápase
a výhru Košíc v ďalšom dueli.
Favoriti pre naše povzbudzovanie boli teda jasní. Obe kalkulácie nám vyšli a hráči sa
tak v tomto turnaji mohli premiérovo radovať z bronzových
medailí.

Konečné poradie: 1. HC Košice, 2. MHA Martin, 3. HK BREZNO, 4. HK Trnava, 5. HK Dolný
Kubín, 6. HK Poprad
Výkon každého jedného
hráča bol v tomto turnaji dôležitý, treba však spomenúť,
že bez výkonov oboch našich
brankárov by úspech nebol
možný. Hráči aj rodičia tak videli, že cesta ktorou deti smerujeme, a síce cesta samostatnosti a oddanosti pokynom,
ktoré im ako tréneri «naordinujeme», vedie k úspechom.
Niekedy k čiastkovým, niekedy
k väčším ako sa nám podaril v
tomto turnaji.
(hkb)
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