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PRE ČISTEJŠIE BREZNO. MESTO V TOMTO ROKU
VYBUDUJE ĎALŠIE KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ
Postaviť sedem až deväť stojísk na kontajnery ročne. Taký je zámer mesta, ktorým
chce zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu okolia odpadkových košov a zamedziť prístup
nepovolaným osobám, pre ktoré je komunálny odpad jedným zo zdrojov obživy.
V rozpočte na rok 2016
mesto vyčlenilo 70 tisíc eur
na výstavbu uzamykateľných kontajnerových stojísk. Všetky práce zabezpečí
vo vlastnej réžii prostredníctvom Technických služieb Brezno.
Začnú na Mazorníkove
Realita na slovenských
sídliskách je takmer všade rovnaká. Kontajnery na
komunálny odpad stoja pri
chodníkoch, kde jednak zaberajú miesta na parkovanie a zároveň sú obrovským
lákadlom pre hlodavce
a neprispôsobivých občanov. Riešením je postupné
budovanie kontajnerových
stojísk, teda uzamykateľných oplotených objektov

určených na umiestnenie
kontajnerov, ktoré majú zabrániť znečisťovaniu okolia
asociálnymi živlami a prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu.
Najkritickejšia situácia
v rámci mesta je na najväčšom breznianskom sídlisku,
preto sa radnica rozhodla
zahájiť výstavbu nových stojísk práve tu. „Začíname v
tomto roku počas stavebnej
sezóny na Mazorníkove, kde
je najviac hlásení „rozvláčaného“ odpadu mimo kontajnerov. Každý rok máme
rozpočet približne na sedem
až deväť stojísk, no celkovo
na doplnenie všetkých stojísk v meste, na ktoré máme
projekt, potrebujeme asi 60
kusov nových stojísk,“ po-

vedala Zuzana Ďurišová,
Mesto v tomto projekvedúca odboru investičného te plánuje pokračovať aj
na Mestskom úrade Brezno. v nasledujúcich rokoch, no
kontajnerovými stojiskami
Stojiskami to nekončí
investičné a rekonštrukčné
Samotnú výstavbu kon- akcie, ktoré budú realizovatajnerových stojísk zabez- né v spolupráci s Technickýpečí mesto prostredníctvom mi službami Brezno v roku
Technických služieb Brezno, 2016 ani zďaleka nekončia.
pričom novovybudované „Budeme rekonštruovať
objekty na uskladnenie ko- chodníky či už lokálne,
munálneho odpadu budú alebo aj vo väčších celkoch
mať jednotný vzhľad. Mu- podľa toho, kde je ich stav
rovanú konštrukciu na be- najhorší, takisto budeme
tónovom základe prekryjú pokračovať v opravách
polykarbonátovou strechou ciest, strechy mestskej plana oceľovom ráme. Tieto várne, dopravného ihriska
priestory s kapacitou desať a samozrejme vo výstavbe
tisíclitrových kontajnerov odstavných parkovacích
budú samozrejme uzamyka- plôch a centrálneho parkoteľné a zabezpečené tak, aby viska mesta,“ dodala Ďurisa do nich nemohli dostať šová.
nepovolané osoby.
(eš)
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Nech je rok 2016 pre nás všetkých krásny a nezabudnuteľný

Vážení spoluobčania, milí
priatelia, ešte ani poriadne
nedozneli slová koncoročných
prianí a už sa vám na prahu
nového roku prihováram opäť.

Mesto do najviac frekventovaných mestských častí umiestnilo merače
rýchlosti.
FOTO: MSÚ

Mesto nainštalovalo nové merače rýchlosti.
Majú prispieť k dopravnej bezpečnosti
a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky,“ informovala
Elena Gregorová, vedúca
odboru životného prostredia
a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno. Počas
decembra tak technické služby vo vytypovaných úsekoch
osadili stĺpy, na ktoré dodávateľ zariadenia a prác ukotBezpečnosť na cestách vil merače rýchlosti.
je jednou z priorít mesta.
Aj preto podalo projekt na Zaznamenávajú
ministerstvo vnútra a bolo štatistiku aj prekročenú
úspešné.
rýchlosť
Inštalované merače obsahujú panel zobrazujúci dvojPrevencia v nebezpečcifernú hodnotu nameranej
ných úsekoch
Mesto Brezno v polovici rýchlosti (10-99 km/h), pridecembra inštalovalo ďalšie čom prekročená povolená
merače rýchlosti motoro- rýchlosť sa zvýrazní nápivých vozidiel na svojom úze- som SPOMAĽ. Zariadenie
mí. Jeden umiestnili na štát- je plne programovateľné,
nu komunikáciu II/529 na zaznamenáva štatistiku celCestu osloboditeľov a dva na kového prejazdu vozidiel aj
Ulicu ČSA pri štátnej ceste s údajom počtu prekračuI/66 v oboch smeroch. Z vy- júcich maximálnu povolenú
hodnotenia evidencie do- rýchlosť a zároveň obsahuje
pravných nehôd za obdobie software na vyhodnocovapredchádzajúcich piatich ro- nie dát. Podľa Gregorovej
kov totiž vyplynulo, že práve sú zaznamenávané údaje
tieto lokality sú najviac frek- navyše podporované kameventované trasy motorových rovým záznamom. Mesto
na celý projekt získalo od
vozidiel a chodcov.
„Cieľom a účelom poda- ministerstva vnútra takmer
nia projektu bola realizácia 8900 eur.
opatrení situačnej prevencie
(eš)

Niekomu možno k pravej vianočnej nálade chýbali väčšia zima či nádielka snehu, no verím,
že ste sviatočné chvíle strávili
predovšetkým obklopení pohodou, radosťou a v kruhu vašich
najbližších. Čas však neúprosne
plynie ďalej a minulosťou sú už
dnes nielen vianočné sviatky, ale
aj celý minulý rok, ktorého skončením sme spoločne vstúpili do
nového roku 2016.
Prelom rokov nie je len kalendárnym začiatkom nového

obdobia, no pre mnohých môže
byť aj štartom novej životnej
etapy. Je to čas, kedy sa spravidla
snažíme zastaviť a zamyslieť
nad svojou blízkou i vzdialenejšou budúcnosťou. Niektorí
želania vyslovujeme nahlas, iní
si ich necháme iba pre seba, no
všetci rovnako veríme, že budú
vypočuté. Často je iba na nás či
nájdeme dosť odvahy a odhodlania vyjsť v ústrety k novým, lepším začiatkom. Nemali by sme
ale zabúdať vážiť si to, čo máme,
lebo hodnoty ako zdravie, láska,
rodina alebo priatelia určite nie
sú samozrejmosťou.
Svoj kolobeh života má aj naše
mesto. Minulý rok sme sa v ňom
vydali na cestu, ktorá možno

nebola (a nebude) vždy bezbolestná, ale aj s odstupom jedného
roka ju považujem za správnu,
čo sa sčasti už ukázalo a ukáže,
verím, aj veľakrát v budúcnosti.
Tak ako pri sadení plodín síce s
istotou neviete, aká veľká bude
úroda, no viete, že pokiaľ svojej
práci veríte a venujete sa jej trpezlivo a usilovne, môžete očakávať zaslúžené ovocie. Keďže
v Brezne spoločne žijeme, budem rád, keď ho naďalej budeme
aj spoločne zveľaďovať. Priestor
priložiť ruku k dielu dostane
každý, kto prejaví záujem, lebo
každý jeden občan je pre toto
mesto dôležitý. Starší, verím, budú mať príležitosť odovzdať svoje skúsenosti mladším, ktorí tu

nájdu svoje uplatnenie a všetci
spoločne nielen miesto na život,
ale svoj skutočný domov.
Preto vám všetkým úprimne
prajem, aby bol nadchádzajúci rok rokom splnených prianí,
v ktorom každý nájde svoje
šťastie, radosť a spokojnosť.
Ďalej prajem vám i vašim najbližším to najcennejšie – pevné
zdravie, bez ktorého ostatné
priania strácajú zmysel . Napokon vám želám, aby ste sa o všetko dobré, čo so sebou prinesú nasledujúce týždne a mesiace, mali
s kým podeliť. Nech je rok 2016
pre nás všetkých krásny a nezabudnuteľný.
Tomáš Abel,
primátor mesta Brezna

V záujme riešenia požiadaviek a potrieb obyvateľov
Brezna v súvislosti s cestnou
premávkou pristúpilo vedenie mesta k významným
preventívnym opatreniam.
Do najviac frekventovaných
mestských častí umiestnilo
merače rýchlosti.

Živé vianočné stromčeky
skončia v kompostárni
Po Troch kráľoch už
takmer všetci odzdobujú
vianočné stromčeky. Umelé
odložia do pivnice, na pôjd,
živé obyvatelia rodinných
domov možno spália, z činžiakov ich zasa odnesú ku
kontajnerom, odkiaľ ich odvezú Technické služby.
Nastal čas rozlúčenia sa
s vianočným stromčekom,
ktorý zdobil naše príbytky. Ako informoval riaditeľ
Technických služieb Ján Lukáč, občania ich môžu odkladať vedľa stojísk 1100-litrových kontajnerov pri svojich
bytových domoch, najlepšie
na jednu väčšiu hromadu,
tak, aby neobmedzovali prístup. Priebežne ich budú odvážať do kompostárne, preto
je dôležité, aby z nich boli
odstránené všetky ozdoby
nebiologického charakteru.
Jednou z rád je, z hľadiska

Celý projekt rozširovania parkovacích miest v Brezne je financovaný
z rozpočtu mesta.
FOTO: MSÚ

Brezno bude aj naďalej rozširovať
svoje parkovacie kapacity
Technické služby Brezno
budú aj po novom roku pokračovať v budovaní spevnených plôch určených na parkovanie motorových vozidiel.
Vodiči to vítajú.
V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry v meste sa
breznianski techničiari ešte
koncom minulého roka pustili
do výstavby odstavných plôch
pre statickú dopravu. Takmer
50 parkovacích miest na celkovej ploche viac ako tisíc metrov
štvorcových uľahčí parkovanie
obyvateľom bytových domov
na Sládkovičovej, Krčulovej a
Sekurisovej ulici. „Ešte máme

jednu nedokončenú plochu na
Sládkovičovej ulici, kde sme
práce zastavili medzi sviatkami
z dôvodu čerpania dovoleniek
a následne sme pre veľké mrazy
nemohli pokračovať v betónovaní obrubníkov,“ informoval
riaditeľ Technických služieb
Brezno Ján Lukáč. Ako náhle
to ale poveternostné podmienky dovolia, stavbu odstavných
plôch dokončia.
Celý projekt rozširovania
parkovacích kapacít v Brezne je
financovaný z rozpočtu mesta,
pričom aj v tom tohtoročnom
už breznianski poslanci na návrh primátora schválili finančné prostriedky vo výške 30 tisíc

eur práve na tento účel. Podporovať občiansku vybavenosť
vo forme postupnej realizácie
ďalších odstavných plôch pri
bytových domoch radnica plá-

nuje aj v budúcnosti a zároveň
počíta s vybudovaním centrálneho parkoviska na Hradbách,
na ktoré už v tomto roku vyčlenila 120 tisíc eur.
(eš)
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Rodičia detí narodených v tomto roku, nezabudnite
si uplatniť jednorazový príspevok od mesta
Rodičia novorodencov pozor! Nezabudnite, že od nového roku máte nárok na získanie jednorazového príspevku
dvesto eur od mesta. Stačí, ak
spĺňate stanovené podmienky.
Živé vianočné stromčeky skončia
v kompostárni.
FOTO: MSÚ

bezpečnosti nevyhadzovať
stromček z okna činžiakov,
aby nedošlo k úrazu chodcov,
ale ho zbaliť a ku kontajnerom
odniesť.
(md)

Od nového roka platí novinka mesta, prospešná pre jeho
občanov.

Cieľom je podporiť mladé
rodiny

V rámci rozšírenia sociálneho programu pre mladé rodiny,
ktoré plánujú zotrvať v Brezne,

poslanci ešte na konci vlaňajšieho roka na návrh primátora
schválili Všeobecne záväzné
nariadenie o jednorazovom finančnom príspevku dvesto eur
pri narodení dieťaťa. Príspevok vyplatí mesto za účelom
hmotnej podpory a pomoci
pri výkone rodičovských práv
a povinností. Podľa slov primátora Tomáša Abela, cieľom je
podporiť mladé rodiny žijúce v
meste a pozitívne ich povzbudiť k tomu, aby ostávali na území mesta a aby sa im v meste
žilo lepšie.

Podmienky získania
príspevku

Dvestoeurový príspevok dostanú rodičia, ktorí splnia tieto
podmienky:
- v prvom rade musíte podať
písomnú žiadosť, doložiť rodný
list a čestné prehlásenie o splnení podmienok stanovených
vo VZN, a to na jedno dieťa iba
raz, v prípade súčasne narodených viac detí, na každé dieťa,
- trvalý pobyt v meste,
- vek oboch rodičov minimálne 18 rokov,
- vaše školopovinné deti ne-

smú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny,
- aspoň jeden z rodičov musí byť počas 18-tich mesiacov
pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne jeden
rok, pričom za zamestnanie sa
považuje aj denná forma štúdia
a samostatne zárobková činnosť,
- žiadne záväzky voči mestu
po lehote splatnosti,
- matka v období tehotenstva
musí navštíviť gynekologickú
poradňu minimálne štyrikrát.
(md)

B
S príchodom nového roka sa Brezňania
môžu tešiť na pozitívne zmeny v meste
mestské noviny

14. 1. 2016

Oprava chodníkov, vybudovanie parkovacích miest, priemyselného parku, oddychovej
zóny, obnova budov škôlok,
množstvo podujatí – to je len
časť z toho, čo mesto Brezno
plánuje zrealizovať v novom
roku. V skutočnosti je toho
omnoho viac.
Nový rok bude náročný, no už
teraz sa môžeme tešiť na niekoľko pozitívnych zmien v Brezne
a jeho mestských častiach.

Mesto sa snaží vyhovieť
požiadavkám občanov

Mesto Brezno sa v novom roku pripravuje v prvom rade na
zrealizovanie investičných zámerov, ktoré poslanci na návrh
primátora schválili v rozpočte.
Ako informoval primátor Tomáš
Abel, v oblasti rozvoja sa plánujú
zaoberať hlavne záležitosťami,
ktoré občania vnímajú ako najviac potrebné, a to sú opravené
cesty, chodníky, budovanie stojísk na smetné koše či verejného
osvetlenia. „Prejsť chceme na
novú technológiu LED svietidiel, ktoré jednak zlepšujú viditeľnosť vo večerných hodinách
a na druhej strane znamenajú
značnú úsporu finančných
prostriedkov vynaložených na
elektrickú energiu,“ vysvetlil
primátor. Podľa jeho slov, mesto
sa rozhodlo obnoviť aj tepelné
rozvody, pričom táto renovácia
sa môže pozitívne odraziť na
peňaženkách obyvateľov mesta.
Ďalšia dobrá správa. Takzvaný tankodrom za mestským
úradom sa má stať minulosťou.
Mesto chce v tomto priestore vybudovať 72 parkovacích
miest, z toho dve na státie pre
autobusy. „Spracovali sme už
štúdiu, no čakáme ešte na dopravné riešenia, pretože problémom je práve výjazd,“ dodal
Tomáš Abel.
Mesto nezabúda ani na požiadavky obyvateľov mestských
častí a vyhovieť chce aj im. „Určite by sme radi uzavreli otázku vody v Podkoreňovej, tiež
cesty, chodníka pre jednotlivé
časti Bujakovo, Zadné Halny,
Vrchdolinka, kde prebiehajú
projektové prípravy.“ Občania
sa tiež môžu tešiť na prepojenie
starého Mazorníka s novým, ku
ktorému mesto doposiaľ nepri-
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Brezňania sa môžu tešiť na pozitívne zmeny.

stúpilo z dôvodu nevysporiada- v sociálnej oblasti. Mesto chce
ných majetkových vzťahov.
zlepšiť podmienky opatrovateľskej služby, eviduje tiež zvýšený záujem klientov o sociálny
Na rad príde aj obnova
taxík či seniorov o stravovanie,
budov materských škôl
Ďalším z plánov mesta je zre- ktorým aj tento rok ponúkne
alizovanie oddychovej zóny na peňažné poukážky, či bohatý
nábreží Hrona, kde z rozpočtu program kultúrnych či športovyčlenilo zaujímavé prostried- vých podujatí.
Od 1. januára platí novinka,
ky na vybudovanie dopravného
ihriska pre výchovno-vzdelá- ktorá rodičom umožňuje uplatvacie účely detí breznianskych niť si jednorazový príspevok pri
materských a základných škôl. narodení dieťaťa. „Práve pre
Ako tvrdí primátor, mesto chce mladé rodiny sa snažíme vytvopostaviť detské ihrisko, ktoré riť komplexný balík opatrení,
v Brezne nenájde konkurenciu. ktorým ich chceme pozitívne
„Plánujeme tiež obnoviť bu- povzbudiť k tomu, aby ostávali
dovu školy na Mazorníkove či v Brezne a aby sa im v našom
zrekonštruovať naše materské meste žilo lepšie. Zlepšiť chceškoly, ktoré sú podľa mňa dlho- me aj bytovú otázku, preto plánujeme vybudovať nové nájomdobo v katastrofálnom stave.“
Ako prezradil primátor, né byty.“
mesto sa môže pochváliť aj
jedným unikátom, a to nielen Na obzore je aj nový
v rámci Slovenska či Európy, priemyselný park či
ale celého sveta. Ide o projekt cyklotrasa
zameraný na protipovodňové
V novom roku by mal uzrieť
opatrenia, o ktorom vám v nie- svetlo sveta aj nový priemyselktorom z ďalších čísel istotne ný park s celkovou infraštrukprinesieme viac informácií.
túrou a s požiadavkami, ktoré
si moderný svet vyžaduje. Jeho
Posun nastane aj v oblasti vybudovaním mesto podnieti
možných investorov, ktorí by do
kultúry, športu či
Brezna priniesli nielen investív sociálnej sfére
Tak, ako vlani, aj tohto roku cie, ale hlavne pracovné miesta.
Milovníkov cyklistiky istotne
sa Brezňania môžu tešiť na bohatú škálu kultúrnych a špor- poteší vybudovanie cyklotrasy
tových podujatí. Lepšie pod- medzi Breznom a Podbrezovou,
mienky čakajú kultúrne telesá, ktorá obyvateľom mesta a Hoobčianske združenia, mesto rehronia uľahčí dochádzanie za
chce zveľadiť vzhľad športovísk. prácou. Ako dodal Tomáš Abel,
„Plánujeme obnovu haly telo- v rámci projektov zameraných
cvične na starom Mazorníku, na cestovný ruch, plánujú obktorej prevod vlastníckeho prá- noviť brezniansku zvonicu.
va bol po rokoch schválený na
mesto.“
Jednou z priorít je zlepšenie
Pozitívne zmeny nastanú aj komunikácie s obyvateľmi

FOTO: MSÚ

Tohtoročnou prioritou mesta je opäť skvalitnenie komunikácie s obyvateľmi, keď do
samosprávy chce zaviesť prvky
transparentnosti, ktoré by boli
viditeľné aj pre občana. „Komunikáciu zlepšujeme tiež s miestnymi podnikateľmi, v spolupráci s ktorými ideme vydávať
zľavovú Kartu Brezňan. Chceme tak podporiť práve domáce
podnikateľské subjekty, aby sa
viac odprezentovali a prilákali
domáceho zákazníka do našich
obchodov.“

Požiadavky a problémy je
možné riešiť len postupne

Podľa slov primátora, je toho
skutočne veľa, čo mesto plánuje
v roku 2016 zrealizovať. „Popri
všetkých prácach sledujeme
výzvy, aby sme sa mohli uchádzať o nenávratné finančné
prostriedky z eurofondov, a tak
zveľaďovať svoje okolie a život
v meste.“ Na prípravu všetkých
zámerov mesta apeloval už minulý rok, pretože tá je prvoradá
a až po nej je možné sa pustiť do
uskutočnenia všetkých plánov.
„Ak vyjde len polovica z toho,
čo sme si predsavzali, budem
nadšený. Snažili sme sa zastrešiť
každú oblasť, ako aj vychádzať
z požiadaviek obyvateľov. Neurobíme všetko naraz a všade,
lebo to nie je možné v takom
časovom intervale, ale všetky
problémy na území mesta budeme riešiť postupne. Rok 2016
bude náročný, ale už teraz sa teším na spoluprácu so všetkými,
ktorí majú záujem na tom, aby
mesto prosperovalo,“ uzavrel
primátor.
(md)

Na Pionierskej 4 opravujú
ďalšiu časť kanalizácie
Po rekonštrukcii fasády, strechy a výmene okien
na budove Základnej školy
s materskou školou Karola
Rapoša v Brezne sa tunajší
žiaci a pedagógovia dočkali
aj opravy ďalšej vetvy problémovej kanalizácie. Financie poskytlo mesto zo svojho
rozpočtu.
Rekonštrukčné práce na
poruchovej vnútornej kanalizácii školy začali hneď v
prvý deň vianočných prázdnin. Vysúťažená stavebná
firma z Brezna pracovala aj
počas sviatkov tak, aby žiaci
po návrate do školy mohli
pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese bez
vážnejších obmedzení. Tento krok bol skutočne nutný,
keďže technický stav vodorovných a zvislých zvodov
kanalizácie v škole je dlhodobo havarijný. Vekom a
vplyvom prostredia sa totiž
potrubia poškodili natoľko,
že už neplnili svoju funkciu.
„V roku 2012 sme za pomoci zriaďovateľa opravili
kanalizáciu v bloku B a v
súčasnosti prebieha oprava
kanalizácie a modernizácia sociálnych zariadení v
bloku C, v ktorom sú triedy
prvého stupňa. Odstráni
sa tak nielen nekultúrnosť

týchto priestorov pre žiakov, ale vyrieši sa porucha a
tým sa ušetria náklady, ktoré sme každoročne dávali
na vysokotlakové čistenie
kanalizačného potrubia v
tomto bloku,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ K. Rapoša
Danka Katonová.
Hlavné stavebné práce sú
už hotové a podľa slov vedúcej odboru investičného
Zuzany Ďurišovej ostatné
dorábky bude dodávateľ
realizovať približne týždeň
s minimálnym nutným obmedzením chodu školy. Na
samotnú rekonštrukciu kanalizácie mesto poskytlo financie zo svojho rozpočtu.
„Sme radi, že vedenie mesta
našlo po troch rokoch znova finančné prostriedky na
riešenie problémov v ďalšom bloku školy,“ priznáva
Danka Katonová a pripomína, že problém s kanalizáciou majú ešte ďalšie dva
pavilóny - jeden kritický
blok A a blok D, ktorý už
prešiel čiastočnou rekonštrukciou. „Veríme, že vedenie mesta nás nenechá znova čakať tri roky a aj v roku
2016 nájde prostriedky na
to, aby sa mohlo v opravách
pokračovať,“ uzavrela riaditeľka.
(eš)

Mesto dalo opraviť ďalšiu vetvu problémovej kanalizácie na P4.
FOTO: MSÚ

Sociálny taxík bude v roku 2016 fungovať so zmenami
Od marca 2010 mesto Brezno ponúka svojim obyvateľom službu sociálneho taxíka.
Na základe pozitívneho ohlasu zo strany obyvateľov bola
v roku 2014 rozšírená o druhé
vozidlo a taktiež čas poskytovania služby. Všetky doterajšie skúsenosti z prevádzkovania tejto služby ako aj podnety
od vás, občanov, sa snažíme
využiť na zlepšenie a skvalitnenie jej ďalšieho fungovania.
Chceme vás preto oboznámiť
s niektorými zmenami v roku
2016.
V snahe zabezpečiť včasnú
prepravu klientov do zdravotníckych zariadení, najmä

Sociálny taxík stále zaznamenáva pozitívne ohlasy.

FOTO: MSÚ

v súvislosti s dodržaním stanoveného termínu vyšetrení je potrebné prepravu do
zdravotníckeho zariadenia
v meste Brezno nahlásiť jeden deň vopred a prepravu
mimo okresu Brezno 7 dní
vopred. Toto opatrenie je
dôležité z toho dôvodu, aby
vodič vedel urobiť racionálny
harmonogram jázd tak, aby
uspokojil čo najviac klientov.
Samozrejme, že nastanú aj
nepredvídané okolnosti, vtedy možno volať taxík aj v deň
prepravy.
Ďalej bol upravený čas poskytovania služby pre jednotlivé vozidlá (avšak pri zachovaní rozsahu) a to nasledovne:

Slovenský Červený kríž
(tel: 0903 562 199) 7,00 hod.
do 15,30 h.
Srnkapharm s.r.o. (tel:
0903 127 797) 5,30 hod. do
14,00 h.
Cena za prepravu ostala
oproti roku 2015 nezmenená,
s výnimkou bežnej prepravy
po meste, kde klient hradí
paušálny poplatok vo výške
1 euro. Veríme , že sociálny
taxík je pre mnohých z vás
prínosom a naším želaním
je, aby ste aj v roku 2016 jeho služby využívali v takom
hojnom počte a boli rovnako
spokojní, ako v minulom období. (jl)
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Prečo mám rád Brezno

Brezno mám rád kvôli jeho
špecifickej atmosfére rázovitej metropoly Horehronia. Aj
keď som už prešiel kus sveta,
nikde inde nemám taký pocit, ako keď sa vraciam domov do Brezna. Ďalej určite
preto, že s týmto mestom sú
spojené najdôležitejšie chvíle
v mojom živote: narodil som
sa tu, vyrastal a chodil do
školy, neskôr spoznal svoju
manželku, s ktorou tu vychovávame naše dve krásne
deti, a napokon medzi tieto
udalosti nepochybne radím
aj to, keď som sa koncom
roka 2014 stal jeho primátorom. Od detstva som mal
blízko aj k miestnej prírode,
ktorá ma dobíjala energiou
vždy, keď som to potreboval. Patrím totiž ešte k tej,
myslím šťastnejšej, generácii
detí, ktoré vyrastali „na ulici“ medzi kamarátmi. V ne-
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poslednom rade mám toto
mesto rád aj vďaka ľuďom,
ktorí tu žijú, kvôli ich optimizmu, láskavosti a neopakovateľnému humoru. Hoci
to často sami vôbec nemajú
jednoduché, sú prajní a pripravení pomôcť druhým. No
predovšetkým tu mám svoju
rodinu, množstvo priateľov
a známych a práve títo ľudia
vo mne vytvárajú pocit domova.
Tomáš Abel,
primátor mesta Brezna

Mesto získalo čestné uznanie
za odstraňovanie bariér na svojom území
Záver roka 2015 patril aj
oceneniam a jedným sa môže pochváliť i mesto Brezno.
V súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér získalo za
odstraňovanie bariér nielen
skutočných, ale aj pomyselných čestné uznanie.
Mestu Brezno patrí ocenenie oprávnene, pretože sa radí
práve k tým na Slovensku, kde
sa bezbariérová situácia z roka
na rok zlepšuje.

Mesto sa snaží rúcať
bariéry reálne aj pomyselné

V decembri v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca v
Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých vyhlásili
výsledky ôsmej etapy súťaže
Samospráva a Slovensko bez
bariér 2014 – 2015, do ktorej sa
úspešne zapojilo i mesto Brezno a získalo čestné uznanie.
Od predsedu NR SR Petra Pellegriniho, podpredsedu NR SR
Jána Figeľa a podpredsedníčky
Eriky Jurinovej ho osobne prevzal viceprimátor Ján Králik.
Ako povedal, vedenie mesta sa
tomuto oceneniu potešilo a do
budúcna sa bude naďalej snažiť rúcať nielen bariéry fyzické,
ktoré bránia znevýhodneným
občanom napríklad vstupu do
budov, ale aj ľudské, ktoré niekedy bránia integrácii týchto
ľudí do spoločnosti.

Brezno získalo ocenenie za odstraňovanie bariér na území mesta.

Bezbariérové vstupy
pribúdajú

Z bezbariérových vstupov
v Brezne možno spomenúť
daňový úrad, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Základnú školu na Mazorníkove,
v budove okresného úradu
a okresného súdu je zasa výťah pre vozíčkarov. Ako povedala Janka Lemberková z odboru starostlivosti o občana,
ktorý bol iniciátorom zapojenia sa do projektu, zásadné
stavebné úpravy nie je možné
realizovať v mestskom úrade,
pretože ide o historickú budovu. „Mesto však našlo riešenie a na mieste dostupnom
pre každého je namontované

signalizačné zariadenie, kedy
v prípade potreby určený zamestnanec klientskeho centra
potrebné záležitosti hendikepovaného klienta vybaví. Za
bezbariérové možno považovať aj pracoviská ako denné
centrum, mestská knižnica
či útulok, kde je umožnený
vstup aj imobilným v prípade
záujmu,“ dodala Janka Lemberková.

Mesto sa snaží byť
ústretové voči všetkým
obyvateľom

V sociálnej oblasti mesto
tiež pomáha ťažko zdravotne
postihnutým, občanom bez
prístrešia, marginalizovaným

FOTO: MSÚ

rómskym komunitám či rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi.
Každoročne organizuje rôzne podujatia, venované práve
znevýhodneným občanom,
ktoré sa stretávajú s pozitívnym ohlasom a intenzívne
spolupracuje s organizáciami
zdravotne postihnutých na
území mesta. „Mesto sa snaží byť ústretové voči všetkým
jeho obyvateľom aj návštevníkom. Veríme, že sa nájde stále
viac ľudí, ktorí chcú podať pomocnú ruku nielen zdravotne
postihnutým občanom a pomôžu nás tak posunúť dopredu
nielen v celoslovenskom, ale aj
európskom kontexte,“ uzavrela Janka Lemberková.
(md)

Nemocnica s poliklinikou má štyridsať rokov

Je veľmi pravdepodobné, že väčšina obyvateľov
Brezna a okolia nezaevidovala, že breznianska
Nemocnica s poliklinikou
„oslávila“ štyridsiate narodeniny zahájenia svojej prevádzky.

FOTO: PETER BERČÍK

Brezňania uvítali nový rok
spoločne na námestí

Oslava Silvestra na námestí bola aj napriek
treskúcej zime veľkolepá.
Výbornú zábavu ponúkli
revivaloví speváci s najväčšími hitmi Michala Davida
a skupiny Queen.

Silvester v Brezne sa neoslavoval niekoľko rokov, preto posledný si nenechali ujsť
mnohí Brezňania, ako aj ľudia
z okolia.
Od večera pol desiatej sa
návštevníci silvestrovských
osláv začali schádzať na vysvietenom námestí, kde
nechýbal tiež stánok s bohatým výberom všakovakej medoviny, ktorá výborne poslúžila na zohriatie. Veď na teplomere ukazovalo mínus 12
stupňov Celzia. Program pod
moderátorskou taktovkou
Mareka Poliaka z Valaskej odštartoval spevák Pavel Böhm
s dôveryhodným imidžom
Freddyho Mercuryho aj jeho
charakteristickým zafarbeným hlasom. Vďaka nemu si
návštevníci pripomenuli sve-

tovú legendu, ako aj zaspievali najznámejšie skladby večne
živého Queenu. Po ňom až do
príchodu polnoci sa ľudia zabávali na najväčšie hity kráľa
diskoték Michala Davida v
podaní českého speváka Jána
Bartoša. Silvestrovská zábava
pokračovala do skorých ranných hodín, o skvelú náladu
sa postarala breznianska kapela Trio Excellence.
Záver roka sa ale mohol
tragicky skončiť pre maloletú slečnu z Brezna, ktorú
večer o deviatej našla hliadka mestskej polície ležať na
zemi v priestoroch pri Prima
banke. Ihneď privolala rýchlu zdravotnícku službu a následne rodičov informovala
o stave dcéry. „Treba vysoko
vyzdvihnúť profesionalitu
hliadky, pretože s najväčšou
pravdepodobnosťou zabránila možnej tragédii. Aj rodičia
maloletej to určite tak vnímali, pretože prišli sa osobne poďakovať príslušníkom, ktorí
boli v službe,“ povedal náčelník Ján Fedor.
(md)

Samozrejme, že to nie je tak
významná udalosť, aby okrem
niekoľkých pamätníkov bežný
občan práve tomuto venoval
pozornosť. Tých, ktorí boli pri
začiatkoch existencie je už tak
málo, že to nie je komu povedať - ale sú, i keď ani im čas
nezastal.
Slávnostné zahájenie prevádzky sa síce začalo v deň „D“
– 15.9.1975, ale do úplnej činnosti sa nemocnica aj poliklinika rozbiehali postupne po
celý rok 1975 aj 1976. Nebolo
to jednoduché, ale pre zamest-

nancov – zdravotníkov to bola
veľmi zaujímavá epizóda, pre
obyvateľov mesta obdobie plné
veľkých očakávaní. Síce s mnohými nedostatkami, - ako to už
býva pri takýchto stavbách / aj
vtedy aj dnes/, ale dá sa povedať, že prvé roky boli istotne
veľmi pozitívnou zmenou pre
obidve strany, zdravotníkov aj
pacientov.
Ako bolo spomenuté v širšej retrospektíve v malej publikácii vydanej k 25.výročiu
činnosti novej nemocnice – to,
že roztrúsené liečebné odbory
fungujúce v zastaraných zariadeniach po celom meste,
boli sústredené do na tú dobu
veľkoryso riešených priestorov, donieslo výrazné zvýšenie
kvality po každej stránke. Neskôr narodení si už asi sotva
vedia predstaviť, že prevažná časť liečebno-preventív-

Breznianska nemocnica pred rekonštrukciou.
FOTO: ARCHÍV Š. Č.

nej činnosti bola realizovaná
v budovách starej Nemocnice
na Rázusovej ulici a dnes už
zjavne sa rozpadajúcom areáli
bývalej Nemocnice v Podbrezovej, nehovoriac o už neexistujúcej budove Polikliniky na
Malinovského ulici. Bolo vcelku príjemné byť pri tom, ako
mnohé oficiálne aj neoficiálne
návštevy či delegácie „závideli“ všetkým zamestnancom
nadštandardné podmienky
a boli sme roky pre nich nedostižným príkladom, ako majú
jednotlivé oddelenia či ambulancie vyzerať aj fungovať.
Žiaľ, toto je už však minulosť, realita je už silne vzdialená tomuto nadšeniu a všeličo
sa podobá na obdobie pred
otvorením tohto zariadenia.
Čo povedať pri tomto jubileu
dnes? Je pochopiteľné, že nie
každý má pre toto zariadenie

len slová chvály, čo vzhľadom
na citlivé zameranie činnosti,
je viac-menej logické. Nemocnica s poliklinikou a všetky na
ňu naväzujúce štruktúry sú
také, aké je celé zdravotníctvo
– ekonomicky podvyživená
a boj o existenciu odčerpáva
veľa energie a jej prosperita je
v značnej miere aj odrazom
prosperity regiónu. V kontexte týchto okolností je istotne
pozitívne, že viac ako 60 000
obyvateľov tohto spádu takéto
zariadenie tu stále má, a kto
chce, tak vidí, že snaha zlepšiť,
čo sa dá, tu je.
Nie je ambíciou tohto článku kritizovať ani oslavovať.
Kritizovať by nebolo fér, oslavovať nie je čo. Je však dobré
pripomenúť si občas niečo,
čo malo a aj stále má naprieč
štyrom desaťročiam nemalú
hodnotu a tou bol aj je, ľudský
potenciál, ktorý tu celé to obdobie bol dôležitým faktorom.
Nebude zrejme vôbec nadhodnotením konštatovanie,
že všetci zdravotníci – lekári,
sestry, pomocný personál či
administratíva tu odviedli kus
serióznej práce a mnohí z nich
si tu odžili celú svoju pracovnú
kariéru - v dobrom aj zlom. Je
na nastupujúcej generácii, aby
sebe aj občanom – pacientom
dokázali aj v tejto istotne neľahkej situácii, že tento „stánok
zdravia“ bude aj naďalej slúžiť
tak, aby Horehronie – aj tak
dosť zabudnuté, nemalo núdzu
o kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Štefan Čemsák
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Miroslav Godál: V prvom rade som bol pre
svojich hráčov otcom, až potom trénerom
Aj keď nie je rodák z Brezna, podstatnú časť svojho života zasvätil tunajšiemu futbalu. Najskôr aktívne hrával, potom trénoval
a momentálne oblieka rozhodcovský dres. Futbalista telom aj
dušou Miroslav Godál.
Už podľa vášho prízvuku je
zrejmé, že nie ste rodený Brezňan. Pochádzate z dedinky
Bobot neďaleko Bánoviec nad
Bebravou. Čo vás zlákalo na
Horehron?
- Srdce.

K

Starší žiaci FO Mostáreň Brezno so svojím trénerom Miroslavom Godálom.
FOTO: (MG)

mladšími a staršími žiakmi,
pokračoval mladším dorastom
a napokon aj mužmi. Spomínam si, že terajší primátor sa bol
ešte ako vysokoškolák pozrieť
na dorastenecký zápas svojho mladšieho brata. V ten deň
sme išli ešte hrať za mužov proti
Dobrej Nive a mali sme málo
hráčov, tak som poprosil Tomáša, aby išiel s nami. Zohnali
sme mu kopačky a aj bez tréningu bol najlepší hráč na ihrisku.
On bol jeden z mála futbalistov,
ktorý bol vysoko inteligentný,
vedel si vážiť ako spoluhráčov,
tak súperov a to dnes hráčom
a mládeži chýba.

- Do futbalu prišli veľké peniaze a nerobí to dobrú krv. Už
to nerobia z radosti a pre to,
že ich to baví, ale viac-menej
každý za tým vidí zárobkovú
činnosť. Málo mladých chce
na sebe pracovať a posunúť sa
niekam. A veľa talentov takto
zakape. Na Horehroní bolo centrum mládežníckeho futbalu,
z Brezna vzišli Siladi, Kvačkaj,
Mana, Babnič, ale bohužiaľ prišla Podbrezová a zhltla to. Teraz
je Brezno možno jediné okresné mesto, ktoré nemá futbalové mužstvo a to nehovorím len
o mužoch, ale aj o mládežníckom futbale.

Ako vnímate tento zámer?
- Konečne sa toho niekto chytil, pretože veľa ľudí je sklamaných, že to s breznianskym futbalom takto dopadlo. Možno tí,
ktorí bojovali o to, aby sa Brezno
dostalo do prvej slovenskej národnej ligy, ktorú kedysi hralo,
sa v hrobe obracajú, keď vidia,
ako to tu skončilo.

Takže ste tomuto projektu
naklonený. Budete sa v ňom aj
angažovať?
- Ak ma požiadajú a budem
vedieť, bez všetkého poradím.
Ja totiž futbalom žijem od malička a drží ma to dodnes. Futbal
je jednoducho moja srdcová záA futbalu? Čo chýba súčasMesto ale opäť plánuje zo- ležitosť.
(eš)
nému futbalu?
staviť vlastný futbalový klub...
- Myslím, že na to sú kompetentnejší ľudia, ktorí by to mali
hodnotiť, ale podľa mňa v ňom
chýba viac skromnosti, viac tréningu a úcta voči spoluhráčom
a protihráčom, tá je úplne nulová. Vidím to aj ako rozhodca na
ihrisku, keď vás 18-ročný chlapec pošle tam, odkiaľ ste vyšli...
Je dnešná mládež iná, ako
generácie pred ňou?

MIROSLAV GODÁL
brezniansky futbalista, tréner a rozhodca
• narodil sa 15. 10. 1950 v Bobote
• vyštudoval Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu v Bánovciach nad Bebravou
• pracoval ako vychovávateľ a neskôr na oddelení tvorby cien v bývalej Mostárni
• hral na poste obrancu v slovenskej a českej národnej lige za Spartak Bánovce,
Rudú hvědzu Sušice a FO Mostáreň Brezno
• ako tréner starších žiakov Brezna v roku 1991 so svojím tímom vyhral medzinárodný turnaj v Paríži
• do roku 2006 trénoval breznianske mládežnícke družstvá a 1. FK Horehron
• aktuálne je rozhodcom v prvej a druhej triede okresnej ligy

Z tréningového kurzu.

Historické zrkadlo mesta
Protekcionizmus panovníkov a ich snaha motivovať a
zainteresovať na banskej výrobe perspektívne sa vyvíjajúce
mestá sledovali jediný cieľ –
získať do kráľovskej pokladni-

ce čo najviac prostriedkov plynúcich z tzv. urbury poplatku,
ktorý predstavoval 1/15 z ťažby
drahých kovov. Panovníci ako
majitelia regálneho práva (práva na drahé kovy – zlato, meď,
striebro) preto ovplyvňovali
hospodársku aktivitu miest
vo vlastnom záujme, udeľovaním rôznych privilégií. Išlo
predovšetkým o výsady, ktoré
podporovali a zvyšovali význam miest. Prirodzenou sna-

Pastier prasiat a drak
(pokračovanie z minulého čísla)

noviec, boli sa na mňa pozrieť,
slovo dalo slovo a po svadbe
som prestúpil do Brezna, ktoré
hralo prvú slovenskú národnú
ligu.

Ako hodnotíte toto obdobie?
V akom zmysle?
- Dá sa povedať, že som chcel
- Prišiel som sesternici na hrať vyššiu súťaž, v tej dobe ma
svadbu a dostal som družicu. ťahal Trenčín, ale srdce rozA tá družica sa po roku aj dvoch hodlo, že som sa dostal sem.
mesiacoch stala mojou ženou.
Neľutujete?
Takže láska. Pre miestnych
- Nie, neľutujem. Len som
ste ale známy predovšetkým si ešte stále nezvykol na tieto
svojou láskou k futbalu. Ako sa horehronské zimy. (smiech) Je
tu krásny kraj, srdeční ľudia, aj
začal váš futbalový príbeh?
- Bolo to v Bobote, dedinke keď sa nájdu, ako všade, dobrí
pod úpätím vrchu Machnáč aj horší, ale viac-menej som tu
na pol ceste medzi Bánovcami zažil veľa krásneho pri tomto
nad Bebravou a Trenčianskymi športe. Dokonca ako trénerovi
Teplicami. Tam som sa narodil sa mi v roku 1991 podarilo so
a tam som aj začal s futbalom staršími žiakmi Brezna vyhrať
pod vedením vlastného otca. medzinárodný turnaj v Paríži
Ako trinásťročný som už hral za za účasti takých futbalových
dorast, pretože v Bobote žiacke veľmocí ako Holandsko, Belmužstvo nebolo. V roku 1965 gicko, Portugalsko, Dánsko či
sme sa presťahovali do Báno- Francúzsko. Tituly najlepšieho
viec, kde som začal hrávať za hráča, strelca a brankára turnaja
dorast a v 17 rokoch spolu s Ma- si vtedy odniesli naši hráči.
riánom Masným, bývalým reprezentantom Československa,
Museli ste byť na nich posme boli preradení medzi mu- riadne hrdý, taký úspech sa nežov Spartaku Bánovce. V dvad- podarí každý deň...
siatke som rukoval do Rudej
- Určite. Ale všetko je to hlavhvězdy Sušice, ktorá hrala prvú ne o prístupe. Vždy som bol pre
českú národnú ligu. V tej dobe svojich hráčov v prvom rade otto bola druhá najvyššia súťaž com, až potom trénerom a to sa
v republike. Po vojne som ešte prejavilo aj na ihrisku.
dva roky hrával v Bánovciach,
potom som sa spoznal s terajšou
Kedy ste začali trénovať?
manželkou a od augusta 1974
- Pripravoval som sa na to už
som tu.
počas hráčskej kariéry, zapisoval som si tréningy kvalitných
Aj ako manžel, aj ako futba- trénerov, takže som mal dobrý
základ, ktorý som si na ich trélista?
- Áno. Keďže sa moja budúca ningoch odmakal a z toho som
manželka pred funkcionármi ďalej vychádzal. Urobil som si
z TJ Mostáreň Brezno pochváli- trénerské skúšky a začal som
la, že má frajera futbalistu z Bá- najskôr prípravkou, potom

na pokračovanie

hou každého mesta preto bolo
nielen udržať si svoje práva
sformulované v jednotlivých
donačných listinách, ale nechať
si ich potvrdzovať so spätnou
platnosťou. Najstaršou písomnou pamiatkou tohto druhu
týkajúcou sa nášho mesta je
súpis privilégií Vladislava II.,
vyhotovený pre Brezno 28. 4.
1494. Obsahuje konfirmačnú
listinu Albrechta Habsburgského z r. 1439, ktorou panov-

ník potvrdil práva a výsady
udelené Breznu Ľudovítom
Veľkým v r. 1381, čím zabezpečil mestu právnu autonómiu.
Nasledujúce tri listiny majú
hospodársky charakter. Dve
z nich sa týkajú rozhodnutia
kráľa Žigmunda Luxemburgského, ktorý 13. 1. 1404 oslobodil mesto od platenia daní,
poplatkov a 8. 9. 1406 daroval
mestu mlyn pri Hrone. Trhové
výsady udelil mestu panov-

FOTO: (MG)

ník Matej Korvín 15. 2. 1488.
Brezno malo podľa tejto listiny
právo usporiadať viacdenné
výročné trhy (jarmoky) 15.
augusta, v deň Nanebovzatia
Panny Márie a týždenné trhy
každú sobotu. Spomínaný súpis privilégií je uložený v Štátnom okresnom archíve Banská
Bystrica, archívne pracovisko
Brezno, vo fonde Magistrátu
mesta Brezna.
(hmb)

eď rytiera obrátili na chrbát,
prekvapilo ich, že je to mladý radca Miňús.
„Zmýlili sme sa. Naším záchrancom je zrejme radca Miňús,“ rečie Dorota.
Radca Junas pristúpil k Miňúsovi a snažil sa ho prebrať
k životu. Keď sa mu to podarilo,
spolu pomaly vyšli von, kde ich
už čakal veseliaci sa dav. K radcovi Miňúsovi pristúpilo niekoľko mohutných chlapov, schytilo
ho a vyhodilo na plecia, pričom
mu dav kýval a oslavoval ho
ako svojho záchrancu. Aj radca
Miňús im ľavou rukou kýval a
v pravej pevne držal meč. Kráľ
Svetozár a jeho dcéry sa tomu iba
prekvapene prizerali a dumali.
„Nemôžem uveriť, že naším
záchrancom je radca Miňús.
Veď ten sa vždy len vystatoval.
Musíme skončiť toto nechutné divadlo,“ vraví kráľ dcéram
a radcovi Junasovi. „Poďme za
kováčom Ramonom, veď kto
iný mohol ukovať také brnenie a
meč? Určite bude vedieť niečo o
neznámom rytierovi.“
Kráľ, radca Junas a princezné
sa teda vybrali za kováčom. Keď
prešli niekoľko desiatok metrov
poza zámocké múry, uvideli kováča Ramona, ako búcha po veľkej nákove pred svojím obydlím
a popiskuje si.
„Dobrého dňa prajeme, kováč
Ramon,“ vraví kráľ, pristupujúc
k nemu.
„Aj ja vám všetkým prajem
dobrého dňa,“ odpovedá smelo
kováč. „Čože vás až sem privádza?“ spytuje sa, ďalej búchajúc
kladivom po rozžeravenom železe.
„Povedz, čo vieš o rytierovi
v brnení s mečom? Zabil draka,
ale ľud oslavuje ako záchrancu
radcu Miňúsa,“ hovorí kráľ.
„Čo viem, poviem,“ odvetí
kováč Ramon. „Včera skoro ráno prišiel za mnou pastier Ďuro
a požiadal ma, aby som mu za
deň a noc vykoval brnenie a veľký meč. Povedal, že to potrebuje na boj proti drakovi, ktorý si
brúsi zuby na naše panny a určite
aj na niektorú z tvojich dcér. Nuž
spolu so synom sme mu brnenie a meč vykovali. Dnes ráno
si prišiel po výzbroj, veľmi sa
ponáhľal, ani sa nestačil riadne
poďakovať. Iba povedal, že sa
nám bohato odmení a do rúk mi
vtisol dve zlatky ako preddavok.
Odvtedy som ho nevidel.“ Kováč
vzal do klieští ďalší železný prút
na kovanie.
„Ďakujem ti, kováč Ramon,
veľmi si nám pomohol. Za dobre vykonanú prácu ti dám tiež
niekoľko zlatiek,“ povedal kráľ a
vtisol kováčovi do privretej ruky
zlatky. „Teraz je už jasné, že radca Miňús je klamár!“
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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Mesto Brezno - Mestská knižnica Brezno, Rázusova 2
Vás srdečne pozýva
Na výstavku

Z DIELNE BREZŇANOV - FOTOGRAFA PETRA BERČÍKA,
KARIKATURISTU PETRA ZIFČÁKA, KOLÁŽISTU ERNESTA
SVRČKA A INÝCH.

MIESTO: MESTKÁ KNIŽNICA
BREZNO, RÁZUSOVA 2

OD 07.01.2016 - 30.01.2016
OTVORENÉ: DENNE OD 900 - 1630 HOD.
TEŠÍME SA NA VAŠU
NÁVŠTEVU !

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
RITA

Rita je 5-mesačné šteniatko, pravdepodobne kríženec jazvečíka. V dospelosti
bude malého vzrastu, takže je vhodná do
bytu alebo domu s celoročným prístupom
dovnútra. Má úžasnú povahu, je priateľská,
poslušná, obľubuje spoločnosť iných psíkov a aj hygienické návyky má už takmer
zvládnuté. Je očkovaná a čipovaná.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
14. – 17.1. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
18. – 24.1. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
25. - 28.1. 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.

TINKA A BRUNO

Tinka (2 mesiace) a Bruno (cca 6 týždňov) sú dve
krásne šteniatka. V dospelosti bude Tinka stredného
vzrastu (do 10 kg) a Bruno
menšieho až stredného
vzrastu. Obaja sú vhodní
do bytu aj do rodinného
domu, sú očkovaní a čipovaní.

REX

Rex je kríženec nemeckého ovčiaka. Je
veľmi aktívny, hravý, energický a priateľský. Má rád hračky, pohyb a prechádzky. Z
prítomnosti a pozornosti človeka sa veľmi
teší. Je vhodný skôr do rodinného domu.
Je očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.

Burza
oblečenia všetkých veľkostí, módnych
doplnkov, hračiek
Odbor starostlivosti o obyvateľa Vás pozýva
na burzu oblečenia do Zariadenia núdzového
bývania „Náruč“, ul. B. Němcovej 25, Brezno
(budova pri pošte, stredisko služieb pre
dôchodcov),
ktorá sa uskutoční v dňoch:
18. 1. 2016 od 8.00 do 15.00
19. 1. 2016 od 8.00 do 11.00 h a od 13.00 do 15.00
20. 1. 2016 od 8.00 do 16.30

Tešíme sa na Vás!

Na adopciu len do dobrých rúk, po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení adopčného poplatku 30 €.

Do Brezna zavíta svetoznámy Adrian Belew
Americký gitarista a spevák
Adrian Belew je známy predovšetkým ako člen skupín King
Crimson a Talking Heads.
V minulosti spolupracoval s

Frankom Zappom, nedávno
zosnulým Davidom Bowiem,
Nine Inch Nails a Porcupine
Tree. Odborná kritika tiež oceňuje jeho sólovú tvorbu, od

roku 1982 vydal 14 štúdiových
albumov. V rámci svojho európskeho turné odohrá Adrian
Belew so svojím Power Triom
jediný koncert na Slovensku

mestské noviny

www.kino.brezno.sk
15.01.2016 o 19:00
Revenant - Zmŕtvychvstanie
Réžia: Alejandro González Iñárritu. Hrajú: Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter. Dobrodružný/Dráma/Western, USA, 2016, 156 min, MP15, titulky, vstupne: 4€
16.01.2016 o 16:00
Ľadová sezóna
Réžia: Trevor Wall. Animovaný/Komédia/Rodinný, USA/India,
2016, 86 min, 2D, MP, slov. dabing, vstupné: 4€. V animovanej komédii Ľadová sezóna si ľadový medveď Norm užíva parádne mrazivé
pohodlie svojho severného pólu, kým jeho pokoj nezačnú rušiť dotieravé tvory s foťákmi.
16.01.2016 o 19:00
Piata vlna
Réžia: J Blakeson. Hrajú: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Liev
Schreiber, Maika Monroe, Ron Livingston. Dobrodružný/Sci-Fi/
Thriller, USA, 2016, 108 min, MP12, slov. titulky, vstupné: 4€. Po
Twilighte a Hrách o život prichádza na plátna kín nová sága, nakrútená podľa svetoznámej románovej trilógie z pera Ricka Yanceya. Piata
vlna je prvou časťou knižnej trilógie, ktorá sa stala obrovským hitom.
17.01.2016 o 16:00
Spievankovo 5: O povolaniach
Režie: Diana Novotná. Hrajú: Mária Podhradská, Richard Čanaky,
Roman Pomajbo, František Kovár, Csongor Kassai, Lukáš Latinák,
Kamil Mikulčík, Ján Gallovič, Zuzana Kapráliková. Muzikál. Slovenská republika. 2015, 70min, vstupné: 4€. V Spievankove sa niečo
chystá.
17.01.2016 o 18:30 !!!
Osem hrozných
Réžia: Quentin Tarantino. Hrajú: Samuel L. Jackson, Jennifer Jason
Leigh, Walton Goggins, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen.
Western, USA, 2016, 183 min, MP15, slov. titulky, vstupné: 4€. Najnovší režijný a scenáristický počin Quentina Tarantina.
19.01.2016 o 19:00
Čierne duše
Réžia: Francesco Munzi. Hrajú: Marco Leonardi, Peppino Mazzotta,
Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo, Barbora Bobuľová. Dráma, Taliansko/Francúzsko, 2014, 103 min, MP15, titulky, vstupné 4€. Príbeh
kalábrijskej zločineckej rodiny, ktorá začína v Holandsku, pokračuje
cez Miláno až do Kalábrie.
22.01.2016 o 19:00
Piata vlna
Réžia: J Blakeson. Hrajú: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Liev
Schreiber, Maika Monroe, Ron Livingston. Dobrodružný/Sci-Fi/
Thriller, USA, 2016, 108 min, MP12, slov. titulky, vstupné: 4€. Po
Twilighte a Hrách o život prichádza na plátna kín nová sága, nakrútená podľa svetoznámej románovej trilógie z pera Ricka Yanceya. Piata
vlna je prvou časťou knižnej trilógie, ktorá sa stala obrovským hitom.
23.01.2016 o 16:00
Kikirikí a pár vajec
Réžia: Gabriel Riva Palacio Alatriste. Animovaný, Mexiko, 2015, 98
min, MP, slov. dabing, vstupné: 4€.
23.01.2016 o 19:00
Perfektný deň
Réžia: Fernando León de Aranoa. Hrajú: Olga Kurylenko, Benicio
Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry. Dráma, Španielsko, 2015,
105 min, MP12, titulky, vstupné: 4€. Prvou obeťou všetkých vojnových filmov býva zdravý rozum. A presne to sa stalo skupinke humanitných pracovníkov z medzinárodnej organizácie Aid Across
Borders.

Ponúkame veľký výber,
symbolické ceny.
Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com,
0918 888 411, 0915 048 612

Brezňan

práve v breznianskej Bombure už 16. februára 2016. Ako
predkapela vystúpi francúzska
skupina Lizzard.

MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, v zastúpení primátorom mesta
zverejňuje
v súlade s § 9a ods. 2 v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno
priamym nájmom
pozemky pod jednotlivými stanovišťami TAXI č.2, 6-12 na rok 2016.
Lehota na predkladanie cenových ponúk končí dňa 26.01.2016 o 11.00 hodine.
Bližšie informácie a podmienky predkladania cenových ponúk sú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta od 12.01.2016.
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

24.01.2016 o 16:00
Ľadová sezóna
Réžia: Trevor Wall. Animovaný/Komédia/Rodinný, USA/India,
2016, 86 min, 2D, MP, slov. dabing, vstupné: 4€. V animovanej komédii Ľadová sezóna si ľadový medveď Norm užíva parádne mrazivé
pohodlie svojho severného pólu, kým jeho pokoj nezačnú rušiť dotieravé tvory s foťákmi.
24.01.2016 o 19:00
Revenant - Zmŕtvychvstanie
Réžia: Alejandro González Iñárritu. Hrajú: Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter. Dobrodružný/Dráma/Western, USA, 2016, 156 min, MP15, titulky, vstupné: 4€.
26.01.2016 o 19:00
Mäsiari
Réžia: Anders Thomas Jensen. Hrajú: Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro,
Dany Verissimo-Petit, Mads Mikkelsen, Bodil Jørgensen. Komédia/
Dráma, Dánsko, 2003, 100 min, MP15, titulky, vstupné: 4€. Svend a
Bjarne pracujú v malom dánskom mestečku ako mäsiari. A pretože
ich už nebaví počúvať urážky svojho šéfa, rozhodnú sa , že si založia
vlastný obchod.

B
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Plavci z ŠK Flipper Brezno veria, že sa
čoskoro vrátia do breznianskych vĺn
V septembri 1974 sa v krytej plavárni na Mazorníkove
schádza prvá partia plavcov
pod vedením S. Šebestu, V.
Libiča, L. Furdíkovej, H. Janečkovej, aby otvorili úspešnú
cestu breznianskych plavcov,
ktorí svojimi výsledkami reprezentovali mesto a samozrejme TJ Mostáreň Brezno.

medzinárodných súťažiach a
vode našťastie ostala verná aj po
ukončení pretekárskej kariéry a
všetkých existenčných problémoch s plavárňou.

Majú 160 členov

Breznianski plavci dosiahli
a aj v súčasnosti dosahujú také
výsledky, ktoré ich radia medzi
najúspešnejších športovcov
v meste.

Chceli a chcú napredovať

Začiatky plávania v Brezne
boli náročné. Tréneri a plavci si
museli čím skôr osvojiť základy
trénovania a techniku všetkých
plaveckých spôsobov. Ich veľká
zanietenosť mala za následok, že
začiatkom roka 1975 sa v bazéne pravidelne stretávalo 30 až 40
plavcov, ktorí svojím prístupom
chceli napredovať vo svojom
športe.
Dvojfázový tréning každý deň
v týždni priniesol rapídne zlepšenie každého plavca a tak prvé
medailové umiestnenia športovcov vtedajšieho plaveckého
oddielu TJ Mostáreň Brezno
nenechali na seba dlho čakať.
Výraznou osobnosťou sa v tom

Autor:
PK

grécky
alkoholický
nápoj

T1

Breznianski plavci pravidelne obsadzujú medailové priečky.
FOTO: ARCHÍV ŠK FLIPPER

čase stal Boris Skaloš, ktorý z
majstrovstiev Slovenska nosil
medaily ako na bežiacom páse
a dostal sa až do širšej nominácie na letné OH 1980 v Moskve.
V jeho stopách pokračovali aj
mnohí ďalší breznianski plavci.

Trikrát a dosť

Brezniansky plavecký klub
počas svojej histórie prešiel niekoľkými zmenami. Plavcov z TJ
Mostáreň Brezno vo februári
1997 zastrešil PK Sunik Flip-

nástroj na
mlátenie obilia

láska po
taliansky

Atletic Club

domáce zviera

ujko

per Brezno, neskôr ŽP Šport
Podbrezová a napokon súčasný ŠK Flipper, ktorý nadviazal
na úspešnú históriu plávania v
Brezne. Tá úzko súvisí s dvomi
dlhodobými odstávkami krytej plavárne na Vianoce 1994
a v decembri 2001, ktoré mali za
následok ukončenie športovej
a trénerskej kariéry mnohých
zainteresovaných.
Vlani v septembri však došlo
k ďalšiemu - tretiemu zatvoreniu
mestskej plavárne, čo rozplakalo

veľký vták

slovenský
futbalista
(Robert)

nejednu tvár mladých plavkýň,
ktoré bez vody a tréningov nevedia žiť. „V súčasnosti trénujeme v Banskej Bystrici a zvýšené
finančné náklady rodičov sčasti
dotuje mesto Brezno. Veríme,
že tretie zatvorenie plavárne
bude najkratšie a my sa čoskoro
vrátime do breznianskych vĺn,“
vyjadrila sa trénerka a prezidentka ŠK Flipper Brezno Ľubica Vičanová Bacušanová, ktorá v
minulosti patrila medzi špičku
pretekárov na domácich, ale i

z, zo po rusky

Asian
Television
Network Inter.
Limited

zápor v
Holandsku

Členská základňa ŠK Flipper
Brezno masovo narástla do roku 2015 na 160 členov. Klub v
dnešnej podobe je rozdelený na
výkonnostné plávanie, prípravku, zdravotné plávanie, family
plávanie a baby plávanie. „V roku
2010 sme založili plaveckú akadémiu, ktorej cieľom je naučiť
plávať širokú verejnosť. Pre deti
predškolského veku organizujeme plavecké kurzy so špeciálne
vyškoleným pedagógom, v roku 2014 sme združili študentov
gymnázia do tried s podporou
plávania s cieľom podporiť športové aktivity detí formou organizovaného plaveckého tréningu.
Na plavárni v Závadke nad Hronom sme navyše vytvorili vysunuté tréningové centrum pre
deti z Horehronia,“ uviedla Vičanová Bacušanová. Ich zverenci sa pravidelne zúčastňujú majstrovských súťaží, kde obsadzujú
medailové priečky a plávajú tak
za úspechmi najlepších plavkýň
dnešných čias v klube Katkou
Aneštíkovou (Dukla BB) a Martinou Grexovou (FTVŠ BA). (eš)

kráčala

patriaci Adriane

obočie

T2

maďarské
mesto
zem (nem.)

uctievajú

moreplavec
(James)
sľub (čes.)

zapnuté (skr.)

tlč, mláť
olejnatá rastlina

palivo
mestský
hokejový klub

Pomôcky:
ENTÁO,
ASER, NEE,
KID,

nemecká
predložka

T3
Verneho
románová
postava
splavuj

usadenina
sála (nem.)

Ivan (dom.)

kôrovec

T4

dub (angl.)

protaktínium
(chem.)
most po
francúzsky

Kingston
Language
School
žrď na voze

vrchol
prírodná
rezervácia v
Chorvátsku

ľudový tanec
tlačivo členskej
evidencie

Eduard (dom.)

náplň do
tlačiarne
emeritný (skr.)

africký štát
predložka

rieka vo
Švajčiarsku

ženské meno
mužské meno
(13.4.)

dvojica
kľak (čes.)

hebrejský kmeň
časť tváre

NEDEĽA 24. 1. 2016, 1. Slv + Memoriál
Š. ŠVARCA, KP na M-SR, 3. kolo KSL BB
9:00 - 1. zmena, po 1. zmene – vyhlásenie výsledkov MK BB zo soboty, ďalšie
zmeny priebežne. Vyhlásenie výsledkov: 60 min. po ukončení pretekov

potom po
portugalsky
pracovník v
divadle

pascal (skr.)

lodenica
anglické
grófstvo

dieťa (angl.) aj
Chaplinov film

Časový rozpis:
SOBOTA, 23. 1. 2016, MK BB – KP na
M-SR, 2. kolo KSL BB
9:00 - 1. zmena, ďalšie zmeny priebežne
Vyhlásenie výsledkov: v nedeľu po
1. zmene

pozdrav,
zbohom (franc.)
ante meridiem

daroval
obec v okrese
Trebišov

listnatý strom

Majstrovstvá
Banskobystrického kraja
1. strelecká liga + Memoriál Štefana
ŠVARCA KSL Banská Bystrica
v Telocvični ZŠ s MŠ, MPČĽ 35,
Brezno – Mazorníkovo

sodík (chem.)
časť pretekov

plošné miery
jahoda (maď.)

škodlivé
motýliky
spodok vlnovky

ženské meno

23. – 24. 1. 2016

pohrebná
hostina
jeden (nem.)

nedá sa , nejde
(čes.)
existoval

vydrž, znes
okresaný trám

osobné zámeno

EČV Banskej
Bystrice

nevysoká

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Slovenský strelecký zväz
Bratislava (SSZ) , Krajský výbor SSZ
Banská Bystrica, Športový strelecký
klub pri MŠK Brezno – OZ, s podporou
Mesta Brezno usporiada cez víkend

vrece

elektrónvolt
rieka pri Omsku

T5
domáce zviera

počet rokov

meter po česky

chorobná
zúrivosť

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 22. januára 2016. Výherca získa
darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Karola Surového z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Hokejisti Brezna sa priblížili v tabuľke k postupovej priečke na jeden bod
1. LIGA DORASTU

2. LIGA SENIOROV

HK BREZNO - HC 46 BEMACO
BARDEJOV 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Góly BR: 88 TVRDOŇ Daniel Ján (12 SOJKA Dominik, 71 SMIDA Tomáš), 52 PETRÍK
Peter (15 ŠKAMLA David), 5 ŠKAMLA David
(59 KADLECAJ Patrick), 59 KADLECAJ Patrick (52 PETRÍK Peter), 28 NEMEC Matej (12
SOJKA Dominik)
V druhom meraní síl tých istých súperov sa zrodil dramatickejší priebeh. Domáci opäť
bojovali s tempom hry a o výhre
rozhodlo až približne sedem minútové stiahnutie zostavy na tri
formácie. Chlapci sa v Novom
roku rozbehli dvomi „povinnými“ výhrami s posledným celkom
tabuľky, čo im snáď pomôže do
záverečnej časti sezóny.

HK BREZNO - MHK RUŽOMBEROK 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
Góly BR: 56 PINKA Lukáš (18
ŠTUBŇA Tomáš), 88 TOMEK Dušan
(22 MICHALEK Igor, 56 PINKA Lukáš), 19 TURŇA Tomáš (91 LUNTER
Marián, 18 ŠTUBŇA Tomáš), 91
LUNTER Marián (18 ŠTUBŇA Tomáš,
19 TURŇA Tomáš)
HK BREZNO - HC 46 BEMACO
BARDEJOV 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Aby sa domáci udržali v hre Góly BR: 15 ŠKAMLA David (38 PETRÍK
o postup do play-off, ktoré bu- Dávid, 59 KADLECAJ Patrick), 11 ŠVANTdú hrať štyri tímy, museli bez- NER Július (90 BALŠIANOK Bohuš), 28
podmienečne vyhrať. Začiatok NEMEC Matej (91 MAREK Filip, 27 MIpatril našim hráčom, ktorí boli KOVÍNY Adam), 28 NEMEC Matej (91
aktívnejší, viac útočili, súpera MAREK Filip, 27 MIKOVÍNY Adam), 38
veľmi nepúšťali do koncovky. PETRÍK Dávid, 22 JABLONSKÝ Matúš (71
Šťastným gólom Pinku sa ujali SMIDA Tomáš)
vedenia, čo im pridalo ešte viac
Najväčším súperom domácich
energie. Potom ale prišla minúta bol fakt, že nastúpili na štyri forsúpera, v ktorej dvomi pretla- mácie. Hráči sa nevedeli dostať do
čenými pukmi išli do vedenia. tempa. Napokon však postupne
V tejto ťažkej chvíli pôsobili našli rytmus a začali sa strelecky
hráči Brezna nervózne. Upokojil presadzovať. Vytvorili si pohodlich Tomek po peknej prihrávke ný náskok a zaslúžene triumfovali.
Micháleka. Druhá tretina ale
patrila našim hokejistom, najprv
9. ŠHT
pohotovo dorážal Turňa po vý- 1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
bornej práci celého útoku po buly v útočnom pásme, aby neskôr HKM ZVOLEN - HK BREZNO 8:5
tento istý útok využil prečíslenie, (1:3, 5:2, 2:0)
strieľal Lunter. Tretia tretina už Góly BR: 38 KOVÁČIK Milan, 38 KOVÁgóly nepriniesla a tak naši chlap- ČIK Milan, 65 PILIAR Lukáš (10 KRIŽAN
ci zaslúžene vyhrali a priblížili sa Andrej),12 KAFRÍK Dušan (87 BALCAR Tov tabuľke k postupovej priečke máš), 19 REPKA Matej (38 KOVÁČIK Milan,
na jeden bod.
27 ŠKORVÁNEK Šimon)

HK BREZNO - MŠK PÚCHOV 2:8
(0:2, 0:2, 2:4)
Góly BR: 90 MIKOVÍNY Adam (88 MAREK
Filip), 88 MAREK Filip (77 BELKO Matej)
Z dvojice zápasov, v ktorých
sme inkasovali zhodne osem gólov, bol podstatne vydarenejší ten
vo Zvolene. Doma s Púchovom
sme boli v silnejšej zostave, ale dlho sme sa nevedeli strelecky presadiť a disponovaný súper si vypracoval dôležitý náskok, ktorým
nás držal na dištanc. Vo Zvolene
sme favorita zaskočili tromi rýchlymi gólmi, ten následne poriadne
pridal a otočil vývoj piatimi gólmi
až na 5:3, vtedy ale zabrali aj naši
chlapci a vyrovnali. V poslednej
tretine sme už nemali dostatok síl
na zdramatizovanie zápasu, keďže
sme hrali len s dvanástimi hráčmi.
Viac ako prehra v dobrom, bojovnom stretnutí, mrzí strata Maťa
Belka, ktorý si zlomil ruku, všetci
mu želáme skoré uzdravenie.

(1:0, 0:0, 3:3)
Góly BR: 91 BÁLINT Marek, 22 GÉRER
Jakub, 87 MEŠŤAN Adrián, 15 TURŇA Oliver
(16 MIHALY Michal)
So Zvolenčanmi sme pred zápasom mali vyrovnanú bilanciu s jednou výhrou a jednou prehrou. Oba
celky tak chceli víťaziť. Od úvodu
sa hral opatrný hokej a tímy sa
oťukávali a čakali na chybu. Po jednom zisku puku s istotou naložil s
akciou Bálint keď potiahol puk do
pásma a pasívne bránenie obrancu
využil na krížnu strelu spoza hráča
do protiľahlého „vinkľa“ súperovej
brány. Toto chudobné vedenie vydržalo celé dve tretiny. potom sme
sa dostali do vedenia o dva góly a
následne sme inkasovali, oba celky
ešte pridali po góle a výsledkom
bola naša tesná výhra, ktorú si naši
hráči vybojovali dobrým kolektívnym výkonom. V tejto kategórii
sme mali podobných zápasov v
uplynulej sezóne viacero a dúfame,
že hráči pochopili, čo treba urobiť
aby mohli vyrovnané zápasy zlo8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV miť na svoju stranu.

HKM ZVOLEN - HK BREZNO 4:2
6. ŠHT 1. LIGA
(1:1, 1:1, 2:0)
MLADŠÍCH ŽIAKOV
Góly BR: 71 AUXT Benjamín (90 ŠIMKO
Jakub, 10 NÁTER Andrej), 90 ŠIMKO Jakub HK BREZNO - HKM ZVOLEN 2:5
(71 AUXT Benjamín)
(0:2, 1:1, 1:2)
Góly BR: 87 FAŠKO Michal (91 LUKAČOVIČ
Stretnutie so Zvolenom sme Hugo), 87 FAŠKO Michal (19 MELICHER
vzhľadom k minimálnemu počtu Patrik)
hráčov museli hrať veľmi takticZápas šiestakov rozhodli naše
ky, čo sa nám darilo dve tretiny. chyby a inkasované góly v prvej
Až v úvode tretej sme sa nevyhli tretine. Jeden padol po chybe
dvom vážnejším chybám, ktoré brankára, jeden po strate puku
súper potrestal a vytvoril si rozho- v strednom pásme. Celkovo však
dujúci náskok. V závere sme mali naša hra nebola v prvej tretine vôšance na korigovanie, ale nič váž- bec dobrá čo pomohlo v rozbehu
ne sa už neudialo.
nášho súpera. Druhá tretina bola o
poznanie lepšia, zatlačili sme Zvolen, jediné čo chýbalo bolo pre7. ŠHT 1. LIGA
mieňanie šancí, ktorých si vytváMLADŠÍCH ŽIAKOV
rame množstvo ale góly z nich neHK BREZNO - HKM ZVOLEN 4:3 ťažíme. Odhodlaní sme vybehli do

Vianočný halový turnaj
vo futbale vyhral tím Mango
Dvanásť mužstiev v závere
roka bojovalo o víťazstvo vo
Vianočnom halovom futbalovom turnaji. Mesto ho zorganizovalo už po štvrtýkrát a zdá
sa, že nie posledný.
Aréna Brezno v poslednú
adventnú nedeľu ožila futbalom. Na štvrtom ročníku Vianočného halového futbalového
turnaja sa zúčastnil tucet tímov,
no dopyt bol omnoho väčší.
„Záujem mužstiev bol veľký, o
čom svedčí počet prihlásených
tímov, ktorých bolo až 25,“
uviedol Miroslav Baran z odboru kultúry a športu. Podľa neho
sa tento stav opakuje pravidelne
a to aj vďaka tomu, že počas Vianoc má prázdniny aj futbal.
Keďže všetky mužstvá boli
rozdelené do troch skupín, diváci postupne videli celkovo
26 napínavých zápasov. Zo súbojov systémom každý s každým vzišlo osem tímov, ktoré
postúpili do play-off. Vo finále
sa tak stretli futbalisti mužstiev
Pusinky a Mango. Po veľmi vyrovnanom zápase si víťazstvo

FOTO: MSÚ

napokon odniesol tím Mango,
ktorý zdolal Pusinky 2:0. Tretie
miesto obsadili Predátori, ktorí
porazili Šalkovú 5:2. Najlepším
hráčom sa stal Peter Švantner z
tímu Mango.
A ako vníma toto zaujímavé

tretej časti hry no stále nás trápila mierne obavy boli na mieste.
koncovka a tak sme nedokázali zá- Nakoľko ale chlapci dali aj do
pas výraznejšie zdramatizovať.
tohto zápasu srdce, bojovnosť
a vôľu, dokázali odohrať aj s favoritom viac ako vyrovnanú partiu.
5. ROČNÍK
Na takýchto skúsenostiach sa
SDP
dá určite do budúcnosti stavať.
HK BREZNO - MHK 32 LIPTOVSKÝ Chlapci tak neskutočne potešili
nováčika na trénerskom poste,
MIKULÁŠ 2:2 (1:0, 1:2, 0:0)
Lukáša Bambúcha, ktorému tak
Góly BR: Švantner (Pisch), Kunštár
V tom istom týždni odohrali dali silný impulz do ďalšieho
chlapci ďalší zápas, s papierovo spoločného tréningu a napredosilnejším súperom. Posledné vania. Tréner vyjadril všetkým
vzájomné meranie síl vyzne- hráčom pochvalu a neskrýval
lo v prospech súpera 11:1 a tak svoje nadšenie.
(hkb)

športové podujatie jeden z jeho
organizátorov? „Turnaj hodnotím veľmi pozitívne, keďže
som sa stretol len s pozitívnymi reakciami. Kvalitu ešte viac
zvýraznili hráči, ktorí hrávajú
vyššie súťaže v slovenskej lige

či v zahraničí a vyjadrili veľkú
spokojnosť s týmto turnajom,“
povedal Miroslav Baran a dodal,
že aj na základe týchto ohlasov
má mesto v pláne organizovať
vianočný futbalový turnaj aj na
budúci rok.
(eš)

Športoví strelci majú
za sebou prvú polovicu sezóny
Príprava na zimnú streleckú
sezónu začala po skončení guľovej sezóny krátkou pauzou,
ktorú strelci venovali hlavne regenerácii.
Po prestávke to odštartovali veľmi dôležitou kondičnou
prípravou a po nej prišla na rad
samostatná strelecká príprava,
do ktorej sa zapojili Dušan Sliačan - VzPu v kategórii mužov,
Matej Medveď - VzPu, Mikuláš
Turňa - VzPi (obaja kategória
juniori) a kadetka Janka Medveďová – VzPu, ktorá sa vrátila do
breznianskeho klubu z ŠKP Prešov po takmer ročnej prestávke
zavinenej zranením kolien.
Pred strelcami bola nová výzva, pretože chlapci sú od septembra študentmi UMB Banská
Bystrica a bolo dôležité nájsť rovnováhu medzi školou, tréningom
a odpočinkom.
Zimná sezóna v streľbe zo
vzduchových zbraní dospelých
je približne v polovici svojho
kalendára. Na konci roka sa zúčastnili na štyroch dôležitých
postupových pretekoch na majstrovstvách SR, ktoré sa uskutočnia v marci v Martine v marci
2016, a na niekoľkých turnajoch

v zahraničí, zaradených do nominácie na Majstrovstvá Európy
v maďarskom Györi. Vo všetkých
si počínali veľmi dobre a obsadili
popredné priečky: Janka Medveďová
- medzinárodné preteky Olympijských nádejí IJC v Nitre, 392/412,9 bodu, 6. miesto
vo finále, 120,0 bodu;
Dušan Sliačan - 1. Slv. Žiar nad Hronom,
590/615,4 bodu, 3. a 4. miesto vo finále extraligy Šaľa a Košice výkonom 181,3 a 160,2
bodu; Mikuláš Turňa – 1. Slv. Žiar nad Hronom, 541 bodu, 4. miesto vo finále extraligy
v Košiciach 147,8 bodu
Matej Medveď – GP Praha, strelnica Plzeň, 592/622,9 bodu.
Do prípravy sa zapojila aj mládež v zložení: Alex Kortán, Juraj
Jedlička, Šimon Kupec, Martin
Baxa a bratia Christian a Sebastian Jurašíkovc. Súťažiť budú
nielen na pretekoch žiakov základných škôl, ale aj Národnej
ligy mládeže, ktoré sú postupovými na majstrovstvá SR mládeže
v Košiciach v apríli. Za uznanie
stojí prvé miesto Alexa Kortána
na pretekoch mládeže v Rakúsku.
Treba veriť, že v novom roku
strelci úspešne zvládnu všetky
výzvy a získajú popredné umiestnenia na pretekoch. Za finančnú
podporu patrí poďakovanie mestu Brezno.
(jm)
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