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MESTO BREZNO JE OBČANOM
NÁPOMOCNÉ PRI VÝRUBE DREVÍN

Zamestnanci Technických služieb Brezno nezaháľajú ani v období vegetačného pokoja. Popri pravidelnej zimnej údržbe ciest a chodníkov v správe mesta im do zoznamu aktuálnych priorít pribudol aj výrub drevín.

Dlhodobé sťažnosti ohľadom stromov, ktoré občanom
tienia či v niektorých prípadoch dokonca poškodzujú
kanalizáciu, prípojky vody a
plynu alebo fasády bytových
domov vyhodnotila miestna
samospráva ako opodstatnené. Mesto takto reaguje na
početné podnety zo všetkých
častí Brezna a rozhodlo sa podať svojim občanom pomocnú ruku.

Stanovený postup
činnosti urýchli

O výrub je zo strany Brezňanov veľký záujem a v súčasnosti je už jeho realizácia v plnom prúde. Stručnú štatistiku
a ďalšie plány priblížil riaditeľ
technických služieb Ján Lukáč:
„Momentálne máme vydané
dve rozhodnutia na výrub celkovo 153 kusov drevín, jedno
z nich sme už začali realizovať

a vyrúbali sme prvých približne 50 kusov. Od obyvateľov
breznianskych ulíc neustále
prichádzajú ďalšie žiadosti. V
najbližšom období ich skompletizujeme a podáme žiadosť
o povolenie na výrub, aby sme
vyšli v ústrety čo najväčšiemu
počtu občanov. Tento postup
budeme opakovať vždy dvakrát ročne.“ V celom procese
je dôležitá dobrá komunikácia
medzi mestom, občanmi a bytovým družstvom a tiež, aby
záujemcovia o výrub dodržiavali presne stanovený postup. Obyvatelia sa s požiadavkou o výrub drevín môžu
obracať na svojho správcu
bytov. „Správca požiadavku
vlastníkov o výrub prerokuje
na schôdzi vlastníkov bytov
a uznesenia o schválení požiadaviek správca predloží
Technickým službám mesta Brezna. Technické služby

požiadajú mesto o povolenie
na výrub a po odsúhlasení
spracujú cenovú ponuku na
odstránenie jednotlivých drevín a informujú o nej správcu. Správca zabezpečí súhlas
s predloženou cenovou ponukou“, dopĺňa predseda Stavebného bytového družstva Brezno Ján Ďurkovič. Ak vlastníci
bytov predloženú ponuku neschvália, výrub drevín nebude
možné zrealizovať. V prípade
schválenia sa na technických
službách objednáva služba,
následne prebehne výrub
a fakturácia.

Cena za výrub sa znížila

Súhlasné stanovisko je teda
pre mesto signálom, že žiadatelia akceptujú nielen samotný
výrub, ale aj jeho cenu. Väčšina Brezňanov veľmi privítala, že tá sa oproti minulosti
výrazne znížila a predstavuje

iba desať percent pôvodných
nákladov. Do cenovej kalkulácie sa zarátavajú priame
náklady technických služieb
na výrub, vrátane použitej
techniky, odvoz dreva a konárov a tiež kompletné vyčistenie miesta. Od tejto ceny
sa odpočíta hodnota drevnej
hmoty. Do nákladov pre občanov mesta sa naopak nezapočítava spoločenská hodnota
drevín, náklady na náhradnú
výsadbu ako aj starostlivosť
o nové dreviny. „Tieto náklady na seba prevzali technické
služby. Mesto tým síce na seba prenieslo určité finančné
bremeno, ale v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných
samosprávou to vnímame ako
dobrý a ústretový krok voči
Brezňanom,“ objasňuje na záver dôvod zámeru primátor
mesta Brezno Tomáš Abel.
(sp)
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Väčšinu poplatkov už občania môžu
hradiť priamo v klientskom centre
Mesto Brezno v rámci
zlepšenia služieb občanom
od 1. februára zavádza možnosť uhrádzať poplatky za
overovanie listín či vystavenie rôznych potvrdení nielen
v pokladni mestského úradu,
ale už aj priamo u odbornej
referentky v klientskom centre.
Mestu Brezno záleží na
zlepšení komunikácie s občanmi, preto sa snaží zefektívňovať aj služby poskytované
v mestskom úrade. Klienti
už väčšinu poplatkov nemusia hradiť len v pokladni, ale
priamo v klientskom centre,
a to za overovanie podpisov a
listín, za vydanie potvrdenia o
trvalom a prechodnom pobyte o sťahovaní či určení súpisného čísla, za vydanie rybárskeho lístka alebo povolenia
na výkon podnikateľských aktivít v poľnohospodárstve pre
samostatne hospodáriacich

roľníkov, za vystavenie matričných dokladov aj z iných
matričných úradov, a to rodného, sobášneho a úmrtného
listu, za povolenie na uzavretie manželstva či zadelegovaný sobáš.
V pokladni mestského
úradu občania budú naďalej
uhrádzať miestne dane a poplatky, čiže dane z nehnuteľnosti, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie,
komunálne a drobné stavebné
odpady či za psa.
Ako tvrdí prednosta Mestského úradu v Brezne Martin
Juhaniak, touto zmenou chce
mesto skvalitniť poskytované
služby a skrátiť dobu vybavovania jednoduchých vecí
v mestskom úrade na dobu
nevyhnutnú. „Po novom už
klient u referentky na úseku
overovania podpisov vybaví
nielen požadovaný úkon, ale
aj platbu s ním spojenú,“ dodal prednosta.(md)

Návštevníci sa môžu tešiť aj
na statický a dynamický výstroj, na výzbroj či vojenskú
poľnú kuchyňu.

Pohyb techniky zimnej údržby
môžete sledovať online
Počasie ako na hojdačke.
Decembrové nadpriemerné
teploty vystriedali kruté januárové mrazy a sneženie.
Na údržbu ciest a chodníkov
v meste už technické služby použili viac ako sto ton posypu.
Na odstraňovanie snehu
a posyp komunikácií nasadzujú techniku podľa operačného plánu zimnej údržby,
pričom najvyššiu prioritu má
cesta do nemocnice, autobusová trasa, námestie, Ulica B.
Němcovej a Mostárenská.

Občania pomáhajú
mapovať situáciu,
no majú aj povinnosti

Poľadovica aj sneh k zime
jednoducho patria, no údržba
ciest a chodníkov počas tohto
obdobia až taká jednoduchá
nie je. Podľa slov vedúceho
dopravy TS Brezno Dušana
Auxta situáciu často komplikujú nerovnomerné podmienky v rôznych lokalitách
mesta. „V určitých častiach
svieti slnko, nastáva odmäk
a na chodníkoch a cestách sa
ľad samovoľne topí, v iných,
ktoré sú naopak v tieni, poľadovica pretrváva, častokrát
aj v rámci jednej ulice. Preto
patrí vďaka občanom mesta
za podnety a telefonické upozornenia na takéto zľadovatené úseky ciest. Tie nám pomáhajú lepšie mapovať situáciu.“
Technické služby zároveň
upozorňujú na fakt, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povin-

ní vykonať alebo zabezpečiť
čistenie priľahlých chodníkov
a to platí aj pre školy a školské
zariadenia.

Práce komplikujú zle
zaparkované autá

Častou a každoročne sa
opakujúcou komplikáciou
pri zimnej údržbe miestnych
komunikácií sú autá zaparkované v zákazoch zastavenia.
„Taktiež sú pre nás veľmi obmedzujúcim problémom autá, ktoré parkujú príliš blízko
vedľa seba a nenechávajú tak
priestor minimálne 3,5 metra
na bezpečné prejdenie pluhu
s radlicou,“ vysvetľuje Dušan
Auxt. „Je pravdou, že za nedostatok parkovacích miest
občania nemôžu, avšak za daných okolností si musia uvedomiť, že potom nie je možné
vyžadovať adekvátnu údržbu
týchto komunikácií.“

Techniku môžete
sledovať online

Technické služby sa aj napriek tomu snažia zabezpečiť
zimnú údržbu mesta zodpovedne. Napomáhajú tomu aj
GPS zariadenia, vďaka ktorým sú vedúci pracovníci
schopní pohyb zimnej techniky denne kontrolovať. Technické služby na svojom webe
dokonca sprístupnili monitoring zimnej údržby, kde
občania môžu online sledovať
pohyb, čas a lokalitu techniky
zimnej služby v jednotlivých
častiach mesta.
(eš)
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Oslavy oslobodenia mesta
spestrí ukážka bojov
Predstavitelia mesta sa rozhodli jednu z najvýznamnejších udalostí novodobej histórie Brezna priblížiť občanom
ukážkou bojov v mestskom
parku v piatok 29. januára.
Tradičnou súčasťou osláv bude aj slávnostné mestské zastupiteľstvo.
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Brezňan

Vyberáme z kroniky
mesta

„Predzvesťou bojov o mesto
bolo opätovné bombardovanie 29. januára 1945. Sústavné
ostreľovanie zahnalo obyvateľov do pivníc a krytov, pohyb vo
voľnom priestore bol nebezpečný. Delostrelecké súboje prebiehali od rána do večera. Najviac nemeckým ostreľovaním
trpela Moyzesova ulica (dnešná
Rázusova), námestie a časť
okolo provizórne postaveného

ným patrí veľké poďakovanie,
pretože vďaka ich ochote budú
môcť Brezňania spoznať kúsok
svojej histórie veľmi pútavou
formou.“ Nie náhodou budú
boje prebiehať priamo za bývalou radnicou, dnes budovou
Horehronského múzea. Práve v tejto budove totiž počas
Boje v mestskom parku
Predstavitelia mesta sa v du- druhej svetovej vojny sídlil
chu známeho hesla, že raz vi- hlavný štáb nemeckej okupačdieť je lepšie ako stokrát počuť, nej armády.
rozhodli jednu z najvýznamnejších udalostí novodobej Slávnostný program
histórie Brezna priblížiť obča- s účasťou zástupcov
nom ukážkou bojov v mest- veľvyslanectiev
skom parku. Viac o zaujímavej
Po ukážke bojov, ktorá buaktivite prezrádza zástupkyňa de trvať približne 30 minút, sa
primátora Petra Dzurmanová: účastníci presunú na pietny akt
„V spolupráci s Horehronským kladenia vencov k pomníku
múzeom Brezno a klubmi vo- padlých v II. svetovej vojne, aby
jenskej histórie Bajonet z Kež- si vypočuli príhovory primámarku, Tatry zo Spišského Bys- tora a pozvaných hostí. Účasť
trého, Tatranskí vlci z Popra- na oslavách prisľúbili aj Pridedu a Anthropoid z Mýta pod lenec obrany Ruskej federácie
Ďumbierom bol vypracovaný Jevgenij Karpuchov a Chargé
scenár, ktorý zachytáva kľúčo- d affaires Veľvyslanectva Ruvé momenty oslobodzovania munskej republiky na Slovenmesta. Všetkým zainteresova- sku Steluţa Arhire, keďže práve

mosta cez Hron. Dňa 31. januára bolo Brezno oslobodené. Z
východu prenikli do mesta vojaci rumunskej armády, z juhu
rumunské aj sovietske vojská,“
vyberá z kroniky mestská kronikárka Anna Štulrajterová.

ruská (sovietska) a rumunská
armáda zohrali pri oslobodzovaní mesta rozhodujúcu úlohu.
Tradičnou súčasťou osláv výročia oslobodenia je aj slávnostné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého začiatok je naplánovaný na 16.00 h. Tu si významné osobnosti miestneho
športového, kultúrneho či spoločenského života prevezmú
z rúk primátora Brezna Tomáša
Abela ocenenia za svoj dlhodobý prínos mestu. Cenu primátora tento rok získa Vladimír
Libič. Cenu mesta Brezna si na
základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva
prevezmú Anna Longauerová,
Oľga Jorčíková, Ivan Tasler,
a Tibor Gilla. Ocenenie Čestný občan mesta Brezna tento
rok nebude udelené. Súčasťou
slávnostného zastupiteľstva
bude pestrý kultúrny program
a rovnako ako na každom inom
zasadnutí zastupiteľstva, aj teraz je účasť verejnosti možná
a vítaná.(sp)

Pochodom vďaky si uctili pamiatku osloboditeľov Brezna
Silný sobotňajší mráz neodradil od túry účastníkov
Pochodu vďaky pri príležitosti 71. výročia oslobodenia
mesta Brezna. Po pietnom
akte pri pomníku padlým
v druhej svetovej vojne vystúpili na náhornú plošinu Koreňová.
Pochod vďaky nie je len o
pripomenutí si historických
udalostí, ale aj o prilákaní verejnosti a hlavne mladých ľudí
k aktívnemu pohybu v prírode.

Pietny akt pri pomníku
padlým

Pri príležitosti 71. výročia
oslobodenia mesta Brezna
sa v sobotu uskutočnil už 39.
ročník turisticko-lyžiarskeho
Pochodu vďaky pod patronátom primátora Tomáša Abela,
ktorý začal pietnym aktom
pri pomníku padlým v druhej
svetovej vojne. Zástupcovia
mesta – s viceprimátorom Jánom Králikom, členovia ZO
SZPB č. 2, ich rodinní priatelia
a milovníci športu si uctili pa-

Účastníci Pochodu vďaky si uctili pamiatku osloboditeľov Brezna pri pomníku padlým. 

miatku tých, ktorí položili život
za našu slobodu. V príhovore
predseda ZO SZPB č. 2 Milan
Kováčik priblížil historické
skutočnosti a bojovú situáciu
pri oslobodzovaní mesta, najmä po 31. januári 1945.

hornú plošinu Koreňová (861
m n. m) s prevýšením 400 m,
kde ich v polovici 12 km trate čakala partia piatich kamarátov, ktorí pripravili vatru na
zimnú opekačku. Tradičný
Pochod vďaky po stopách osloboditeľov z Čierneho Balogu
do Brezna od roku 2010 orgaPochod vďaky je aj
o prilákaní ľudí do prírody nizuje stále ZO SZPB č.2, ale
Skupina turistov po pietnej s novým predsedom Milanom
spomienke vystúpila na ná- Kováčikom, ktorý prebral šta-
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fetu od zakladateľa, účastníka
SNP, dlhoročného aktívneho
športovca a funkcionára SZPB
Jána Zemka. Organizátor sa
s podporou vedenia mesta snaží Pochod vďaky z roka na rok
vylepšovať, aby prilákal čo najviac ľudí. Skoro ráno v sobotu
ukazovalo na teplomere mínus
21 stupňov Celzia, no táto nízka teplota neodradila od túry
86 účastníkov pochodu.(md)
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Po dlhých rokoch mesto
usporiada fašiangové oslavy

Fašiangové oslavy po dlhých
rokoch usporiada aj mesto
Brezno. O skvelú zábavu 5. februára sa postará folklórna skupina Zavačan, nebudú chýbať
ani pampúšiky, guľáš a hriatô.

Súčasťou programu bude maškarný sprievod.
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môže odlišovať o viac ako je- díciou a Brezno ako jeho cenden mesiac, od 22. marca do 25. trum nechce byť výnimkou,
apríla.
preto tento rok zvyky obnoví.
O pravú fašiangovú zábavu v
piatok 5. februára sa postará
O výbornú zábavu
folklórna skupina Zavačan, ktona námestí je postarané
Po dlhých rokoch sa fašiango- rá vystúpi so spevmi a tancami
vé oslavy rozhodlo usporiadať Horehronia, spolu s ukážkami
aj mesto Brezno. Ako povedala tunajších fašiangových zvyviceprimátorka Petra Dzurma- kov. Súčasťou programu bude
nová, Horehronie je oblasťou maškarný sprievod, ktorý zas veľmi silnou fašiangovou tra- čne v dennom centre Prameň

a postupne prejde na námestie.
„Keďže fašiangy sú symbolom
veselosti, zábavy, pohostinnosti
a pitia, všetkým, ktorí zavítajú
na námestie v čase medzi 16.30
a 17. hodinou, okrem dobrej
hudby primátor mesta Tomáš
Abel ponúkne guľáš a pampúšiky, ktoré napečú seniori z Prameňa. Nebude chýbať ani hriatô,“ dodala Petra Dzurmanová.
(md)

V Brezne si budú komunikácie
udržiavať novou vlastnou technikou

Oprava a budovanie
súvislých úsekov

S cieľom rozšíriť portfólio
činností technických služieb
plánujú zakúpenie rýpadlo
nakladača, asfaltovej frézy, reverznej ťažkej vibračnej dosky

Súčasná technika.
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Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí, ale aj ľudia v hmotnej
núdzi, študenti či osoby pracujúce mimo Brezna zbystrite pozornosť. Žiadosti o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu
a o úľavu na dani z nehnuteľnosti na rok 2016 vybavíte po novom
aj v klientskom centre mestského úradu. Ako na to?

ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝ:
 v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Brezno v priehradke č. 4 si vyzdvihnite príslušné tlačivá – žiadosť o zníženie
poplatku za odvoz komunálneho odpadu, žiadosť o úľavu na dani
z nehnuteľnosti a žiadosť o úľavu na dani za vyhradené parkovacie
miesto
 do formulára vpíšte potrebné údaje
 k podpísanej žiadosti priložte fotokópiu platného preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a všetko odovzdajte pracovníčke do priehradky č. 4, ktorá žiadosť zaeviduje

Tohto roku sú fašiangy
krátke

V nadväznosti na úspešnú
realizáciu niekoľkých kratších úsekov chodníkov a ciest
v minulom roku sa v Brezne
rozhodli pokračovať v nastúpenom trende a to dokonca
s novým modernejším vybavením.

Ako požiadať
o zníženie dane

DÔCHODCA NAD 65 ROKOV:
 v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Brezno v priehradke č. 4 si vyzdvihnite príslušné tlačivo - žiadosť o úľavu na dani
z nehnuteľnosti
 do formulára vpíšte potrebné údaje
 podpísanú žiadosť predložte pracovníčke do priehradky č. 4, ktorá žiadosť zaeviduje

Viete, že k najstarším fašiangovým maskám v Brezne a jeho blízkom okolí patrí maska
medveďa? Rôzne iné od výmyslu sveta môžete vidieť aj v
maškarnom sprievode na námestí.

Fašiangové zvyky majú v regiónoch Slovenska rôzny charakter. Od dávnej minulosti sa
spájajú s karnevalmi, ľudovými
zábavami, no do popredia sa už
dostali plesy a bály.
Tohto roku fašiangy potrvajú
kratšie ako inokedy, tradične
vyvrcholia tri dni pred pôstom,
pričom posledný symbolizuje
pochovávanie basy, čiže žartovné rozlúčenie sa s hudobným
nástrojom. Popolcová streda
nastúpi už 10. februára. Za obdobím zábav a veselia príde
40-dňový pôst, ktorý závisí od
termínu pohyblivého sviatku
– Veľkej noci, ktorá pripadá na
koniec marca. Podľa kresťanských cirkví sa slávi v prvú nedeľu po prvom splne po jarnej
rovnodennosti a jej dátum sa
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a minifinišera. Vďaka uvedenej
technike už vo väčšine prípadov nebudú odkázaní na objednanie služieb od iných subjektov a výrazne kvalitnejšia by
mala byť aj celoročná údržba.
S obstaraním spomínanej techniky sa už začalo. Ako uviedol
riaditeľ Technických služieb
Brezno Ján Lukáč: „Verejná súťaž prebehla začiatkom januára
prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS) a celková
investícia bude predstavovať
približne 174 000 eur.“ Predstaviteľov mesta k tomuto kroku

viedol aj fakt, že v Brezne momentálne nie je firma, ktorá by
vedela vybudovať chodníky bez
subdodávky od iných spoločností. Okrem budovania chodníkov a ciest, najmä užších komunikácií v extraviláne, by sa
mala investícia prejaviť aj v dlhodobo lepšej úrovni opráv. Na
viacerých úsekoch chcú totižto
pracovníci technických služieb
miesto plátania zrealizovať
kompletnú výmenu povrchu,
čo s terajším vybavením nebolo
možné. Zároveň tým breznianska samospráva sleduje aj zá-

mer zvýšenia zamestnanosti,
keďže do činností budú zapojení prevažne miestni odborní
i pomocní pracovníci.

Práce sa urýchlia a budú
lacnejšie

Citlivo vníma problém
miestnych komunikácií aj
primátor mesta Brezna Tomáš Abel. „Po rokoch, kedy sa
údržba mestských ciest a chodníkov zanedbávala, chceme občanom vyslať signál, že aj táto
oblasť bude v ďalšom období
patriť medzi naše priority. Pre
mesto bude tento spôsob realizácie naviac lacnejší, rýchlejší a v konečnom dôsledku
teda efektívnejší.“ Celková
úspora finančných prostriedkov pri realizácii vo vlastnej
réžii sa odhaduje minimálne
na jednu tretinu. Hoci počiatočná investícia do vybavenia
je pomerne vysoká, vstupné
náklady by sa mali vrátiť ešte
v tomto volebnom období. Na
tento rok je totiž na miestne
komunikácie v rozpočte vyčlenených 400 000 eur a s podobným objemom finančných prostriedkov sa počíta aj do ďalších rokov. Po zakúpení novej
techniky je tiež plánované jej
komerčné využitie v okolitých
obciach, prípadne pre súkromných záujemcov. Všetky stroje
budú dodané a uvedené do
prevádzky najneskôr do konca
marca.
(sp)

OSOBA V HMOTNEJ NÚDZI:
 v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Brezno v priehradke č. 4 si vyzdvihnite príslušné tlačivo – žiadosť o úľavu na dani
z nehnuteľnosti a predložte vlastnú žiadosť o zníženie poplatku za
odvoz komunálneho odpadu
 do formulára vpíšte potrebné údaje
 k podpísanej žiadosti priložte potvrdenie o poberaní dávky v
hmotnej núdzi, ktoré vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
a všetko odovzdajte pracovníčke do priehradky č. 4, ktorá žiadosť
zaeviduje
ŠTUDENT, ŠTUDUJÚCI A UBYTOVANÝ MIMO BREZNA:
 v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Brezno v priehradke č. 4 si vyzdvihnite príslušné tlačivo – žiadosť o vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu
 do formulára vpíšte potrebné údaje poplatníka a osoby, na ktorú
sa uplatňuje úľava
 k podpísanej žiadosti priložte potvrdenie vzdelávacieho zariadenia o štúdiu v inej obci na území Slovenskej republiky, ktoré ste
povinný dokladať každoročne počas celého štúdia, spolu s dokladom o ubytovaní, s uvedením obdobia, počas ktorého sa zdržiavate mimo územia mesta Brezna, a všetko odovzdajte pracovníčke do
priehradky č. 4, ktorá žiadosť zaeviduje
OSOBA, PRACUJÚCA A PRECHODNE UBYTOVANÁ MIMO BREZNA:
 v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Brezno v priehradke č. 4 si vyzdvihnite príslušné tlačivo – žiadosť o vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu
 do formulára vpíšte potrebné údaje poplatníka a osoby, na ktorú
sa uplatňuje úľava
 k podpísanej žiadosti priložte potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia, vrátane dokladu preukazujúceho
ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti,
potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, úhrada
nájmu za ubytovanie a pod.) s uvedením obdobia, počas ktorého
sa zdržiavate mimo územia mesta Brezna, a všetko odovzdajte pracovníčke do priehradky č. 4, ktorá žiadosť zaeviduje
OSOBA S PRECHODNÝM POBYTOM MIMO BREZNA:
 v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Brezno v priehradke č. 4 si vyzdvihnite príslušné tlačivo – žiadosť o vrátenie, zníženie, odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu
 do formulára vpíšte potrebné údaje poplatníka a osoby, na ktorú
sa uplatňuje úľava
 k podpísanej žiadosti priložte potvrdenie o prechodnom pobyte
v inej obci na území Slovenskej republiky s uvedením obdobia, počas ktorého prechodný pobyt trvá alebo trval, spolu s dokladom o
ubytovaní (nájomná zmluva, vlastníctvo k nehnuteľnosti...), a všetko
odovzdajte pracovníčke do priehradky č. 4, ktorá žiadosť zaeviduje
Príslušné tlačivá a formuláre nájdete aj v elektronickej podobe na
webstránke mesta v sekcii Mestský úrad – Formuláre na stiahnutie –
Dane a poplatky.
Pozor, žiadosti o úľavu na dani z nehnuteľnosti treba predkladať najneskôr do 31. januára 2016.
Bližšie informácie získate na telefónnych číslach:
Daň z nehnuteľnosti: 048/6306271
Komunálny odpad a ostatné miestne dane: 048/6306272
Úradné hodiny klientskeho centra:
Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok
7.30 - 15.00
Streda
7.30 - 16.30
Štvrtok
7.30 - 15.00
Piatok
7.30 - 15.00
(eš)
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Prečo mám rada Brezno

Brezno mám rada ako
mesto, kde som vyrastala
a ktoré spoločne so mnou
rástlo tiež až do svojej súčasnej podoby. Dnes už sa
smejem na tom, keď sme
ako deti spolu s kamarátmi
(staromazorníčanmi) „bojovali“ proti výstavbe panelákov na Mazorníku tým, že
sme do stavajúcich sa budov
chodili hádzať vajíčka, zvlášť
keď mám teraz práve v tejto
časti mesta množstvo dobrých priateľov, kolegov či
známych. V mladosti som
si tiež neraz predstavovala, ako odídem žiť niekde
veľmi ďaleko, no keď som
aj rodné mesto na chvíľu
opustila, vždy ma to po čase
ťahalo naspäť domov. Človek v priebehu rokov môže
meniť názory, záľuby alebo
hodnoty, no rodné mesto
má na celý život iba jedno. Preto sa nehanbím povedať, že Brezno je mojou srdcovou záležitosťou a som hr-

Vďaku matky 19-ročného mladíka sa vyslúžili
breznianski mestskí policajti. Ešte vlani v decembri ich
hliadka spozorovala v blízkosti krčmy v Brezne ležať
na zemi muža. Policajti sa ho
okamžite pokúsili prebrať, čo
sa im ale nepodarilo, preto
okamžite privolali posádku
Rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorá 19-ročného mladíka

mestské noviny

Ľudí bez domova prichyľujú
v nocľahárni alebo v ohrevovni
Nočné teploty klesajúce
pod bod mrazu sú výstrahou
hlavne pre ľudí, ktorí nemajú
strechu nad hlavou. Mesto
Brezno bezdomovcom ponúka za istých podmienok možnosť prespať v nocľahárni
alebo zohriať sa v ohrevovni.

dá na to, čo sa nám tu v poslednom období podarilo.
Teší ma, že môžem byť pri
tom ako sa slová „nedá sa“
úspešne vytrácajú z každodenného života Brezňanov
a ďakujem všetkým, ktorí si
pozitívne zmeny okolo nás
nielen želajú, ale k nim aj
prispievajú.
Petra Dzurmanová,
viceprimátorka
mesta Brezna

Mestskí policajti
im zachránili život
Je to síce ich práca, ale
za včasné, profesionálne a
duchaprítomné konanie si
zaslúžia pochvalu.

Brezňan

28. 1. 2016

z Čierneho Balogu vzala na
vyšetrenie do nemocnice. Po
niekoľkých dňoch sa prišla
jeho mama osobne poďakovať na stanicu mestskej polície, že jej príslušníci MsP
zachránili syna, ktorý bol už
niekoľko dní nezvestný. Podobne sa zachovali aj počas
Silvestra, keď na Ulici Boženy
Němcovej našli ležať maloleté dievča a včas privolali záchranné zložky. Za ich profesionalitu a duchaprítomnosť
im osobne poďakovali nielen
rodičia, ale aj primátor mesta
Tomáš Abel.
(eš)

Viete si predstaviť spať na
ulici, keď v noci na teplomere ukazuje mínus 15 stupňov
Celzia? Takáto poriadna zima
ohrozuje najmä ľudí, ktorí sú
bez strechy nad hlavou.

Občanom bez prístrešia
mesto podáva pomocnú
ruku

Mesto Brezno ľuďom bez
domova poskytuje pomoc vo
viacerých formách pod jednou
strechou. Môžu po splnení istých podmienok prenocovať v
nocľahárni Nádej za 0,70 eura
na noc, ktorá je v prevádzke
od 19.00 do 7.00, bezplatne
využiť službu sezónnej ohrevovne, alebo každý deň od 7.00
do 19.00 využiť sociálne služby
nízkoprahového denného centra Lúč, kde majú možnosť si za

jená strata príjmu, kedy človek
prestane hradiť poplatky spojené s bývaním, nevyhľadá včas
pomoc a taktiež stratí bývanie.

Problémy netreba
prehliadať, ale riešiť

Ľuďom bez domova mesto ponúka priestory útulku Nádej.

symbolický poplatok 0,50 eura
v kuchynke z vlastných surovín
pripraviť jedlo či vykonať základnú osobnú hygienu.
Ako informovala Janka Lemberková z odboru starostlivosti
o obyvateľa Mestského úradu v
Brezne, všetky sociálne služby
pre občanov bez prístrešia sú
koncentrované v jednom objekte na Mazorníkove, na Mládežníckej ulici 4. Podľa jej slov,
v meste evidujú asi 45 ľudí bez
domova, pričom 22 poskytujú
sociálne služby v nocľahárni,
ktorej kapacita je pre 24 klientov.

FOTO: MSÚ

Za ťažkú situáciu si väčšinou zodpovedajú sami

Väčšina ľudí, ktorí stratia
svoj domov, si túto ťažkú situáciu spôsobí sama. „Podľahnú
rôznym závislostiam, či už na
alkohole, drogách alebo gamblerstve, niekedy je príčinou
strata rodiny či rozvod manželstva. O strechu nad hlavou prídu aj z dôvodu zadlženosti a neschopnosti splácať úvery, najmä nebankovým subjektom,“
vysvetľuje Janka Lemberková.
Podľa jej slov a hlavne dlhoročných skúseností, dôvodom je aj
strata zamestnania a s tým spo-

Snahou mesta je pomôcť týmto klientom problémy vyriešiť
tak, aby sa opäť mohli zaradiť
do bežného života, no bez ich
aktívneho pričinenia to nejde.
Ako uviedla Janka Lemberková,
v meste žije aj pár neprispôsobivých občanov, ktorí sa odmietajú podriadiť akýmkoľvek
pravidlám a o ponúkanú pomoc
nestoja. Do ťažkej životnej situácie sa však môže dostať každý
z nás. „Musíme si uvedomiť, že
problémy netreba prehliadať,
ale riešiť. Včasné riešenia môžu zabrániť zhoršeniu situácie,
ktorá môže vyústiť až do straty
bývania,“ uzavrela Janka Lemberková. V prípade, že niekto z
občanov potrebuje poradiť alebo pomôcť, môže sa obrátiť na
odbor starostlivosti o obyvateľa
Mestského úradu v Brezne, kde
im sociálni pracovníci ponúknu
komplexné poradenstvo. (md)

Projekt Komunitná synergia mesta Brezno skončil,
šikovní zamestnanci našli svoje uplatnenie
V roku 2015 sme obyvateľov
mesta opakovane informovali
o realizácií projektu „Komunitná synergia mesta Brezno“, ktorý
mesto realizovalo s podporou
Európskeho sociálneho fondu,
v rámci operačného programu
„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“, opatrenie č. 2.2. : „Podpora
vytvárania rovnosti príležitostí
v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených
skupín na trh práce s osobitným
zreteľom na marginalizované
rómske komunity.“
Jedenásti zamestnanci, ktorí
vďaka projektu získali prácu,
sa pustili do opráv a skrášľovania nášho mesta. „Synergisti“
opravovali fasády a omietky
mestského úradu, vykonávali
drobné opravy, podieľali sa na
rekonštrukcií predškolských
zariadení, napr. vymaľovanie

a oprava muriva materskej školy
na ul. Dr. Clementisa, v materskej škole na ul. Hradby obnovili
náter oplotenia, zrekonštruovali
detské ihrisko a urobili prerezávku stromov. V materskej
škole na Nálepkovej ulici opravili a vymaľovali schodisko, na
ul. MPČĽ na Mazorníku kompletne upravili vonkajší terén.
S úpravou interiéru a exteriéru
pomohli aj Základnej umeleckej škole v Brezne, podieľali sa
na skrášlení mestskej zvonice,
v ktorej opravili schodisko, vyčistili priestory a vykonali prípravné práce na inštaláciu osvetlenia.
V rámci projektu bolo vytvorených a obsadených jedenásť
pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú problém s uplatnením sa na
trhu práce. Projekt Komunit-

ná synergia mesta Brezno bol
ukončený 30.11.2015, avšak prijatí zamestnanci ukázali svoju šikovnosť, energiu a ochotu, preto
zostali pre mesto pracovať aj naďalej. Uplatnenie našli na Technických službách a obyvatelia
mesta ich mali možnosť vidieť
napr. na prácach pri budovaní
spevnených parkovacích plôch,
opravách cestných komunikácií,
či vodovodných šácht.
Realizácia projektu Komunit-

www.iazasi.gov.sk

ná synergia mesta Brezno dala
príležitosť dlhodobo nezamestnaným, medzi ktorými boli aj
príslušníci marginalizovanej
rómskej komunity k uplatneniu sa na trhu práce. Títo ľudia
ukázali, že vedia pracovať, chcú
sa podieľať na skrášľovaní svojho
mesta a začleniť sa do spoločnosti, čím prispejú aj k zmierneniu
napätia a zvýšeniu dôvery medzi
minoritou a majoritou.
(jl)

www.esf.gov.sk

Mesto v rámci pomoci sociálne slabším rodinám zorganizovalo burzu oblečenia
Mesto pomohlo sociálne
slabším rodinám zorganizovaním burzy oblečenia, módnych doplnkov a hračiek, o
ktorú občania prejavili veľký
záujem. Cena za tovar bola
skutočne lákavá, od 10 centov
do 1,50 eura.
Okrem tejto formy sociálnej
pomoci sa mesto aktuálne zapojilo do realizácie viacerých
menších projektov zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov a na vzdelávanie rodín.

Burza bola jednou z foriem
spolupráce mesta
s občanmi

Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v

Brezne počas troch dní od
18. do 20. januára zorganizoval v priestoroch Zariadenia
núdzového bývania Náruč
burzu oblečenia všetkých
veľkostí, módnych doplnkov
a hračiek. Ako informovala
Janka Lemberková, poverená
vedením odboru, jedným z
hlavných dôvodov usporiadania bolo plnenie jedného z cieľov Programu rozvoja mesta
Brezna na roky 2016 - 2022. „V
rámci jeho tvorby subjekty, ale
aj fyzické osoby vyslovili požiadavku vytvorenia systému
materiálnej pomoci sociálne
slabším rodinám, do ktorej by
sa zapojili aj obyvatelia mes- O burzu oblečenia občania prejavili veľký záujem.
FOTO: MSÚ
ta. Na základe toho vznikla
myšlienka zrealizovať takúto zamestnancom, ako aj dobro- ganizovaním burzy,“ povedala
formu pomoci a ja ďakujem voľníkom, ktorí pomáhali s or- Janka Lemberková.

Ceny za tovar boli len
symbolické

O burzu v Brezne bol skutočne veľký záujem, lákavé
boli už samotné ceny za tovar
od 10 centov do 1,50 eura. Ako
informovala Nadeža Trnková
zo zariadenia Náruč, na odbyt
išlo hlavne detské oblečenie.
Občania prijali pomoc od mesta pozitívne a už teraz sa tešia
na ďalšiu. „Burzu plánujeme
organizovať jedenkrát štvrťročne. Postupne budeme uvažovať o rozšírení sortimentu,
ako aj burzu realizovať formou
vzájomnej výmeny, ale aj predajom za symbolické ceny,“
dodala Janka Lemberková.

Brezno spolupracovalo už aj
s českou diakoniou

Mesto v minulosti už podobnú formu pomoci poskytlo,
keď terénni sociálni pracovníci
usporiadali burzu oblečenia v
objekte bývalého Komunitného centra Plamienok a v budove Nízkoprahového denného
centra Lúč, pričom určená bola najmä pre marginalizovanú
rómsku komunitu. „V rokoch
2014 a 2015 sme sa zapojili do
spolupráce s českou Evanjelickou diakoniou Broumov, ktorá
organizovala tieto formy pomoci po rôznych mestách na
Slovensku. Na základe výzvy v
regionálnych médiách občania
mesta reagovali pozitívne a v
rámci svojich možností do tejto zbierky prispievali,“ uzavrela Janka Lemberková.
(md)
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Katarína Kokavcová: Spokojnosť
mojich seniorov je moja odmena
Tvrdí, že ak medzi jej životné ciele patrí spokojnosť s tým, čo
má, tak je jej cieľ naplnený. Má rodinu, ktorú nadovšetko miluje
a prácu, ktorá ju napĺňa. Vždy veselá a usmiata Katarína Kokavcová, vedúca Denného centra Prameň v Brezne.
Vy a seniori. Vždy ste mali k
sebe blízko?
- Áno, ale moja profesionálna
dráha sa najskôr začala trochu
inak.
Ako?
- V mestskej materskej škole.
Desaťročie som varila naším
najmenším. Poniektorí z toho
krásneho obdobia sú už teraz moji kolegovia, alebo sa v
rámci spolupráce stretávame
pri rôznych príležitostiach. Až
po detičkách sa stali mojimi
stravníkmi seniori, zriadením
prevádzky Jedálne pre dôchodcov, od ktorých som už v tom
období čerpala životné skúsenosti, múdrosť a hlavne vytrvalosť - nevzdávať sa a ísť za svojím
cieľom. Sú to nenahraditeľní a
vzácni ľudia, pretože každý je
iný, jedinečný a hlavne senior je
vzor pre strednú aj mladú generáciu.

dine hotelovú akadémiu, v čom
ma moja rodina podporila a bola mi oporou. Bolo to náročné,
ale zvládla som to a napriek rôznym pracovným ponukám som
ostala verná kuchárskemu umeniu. Svojím blízkym som však
cítila potrebu dať odbornú radu
v prírodnej liečebnej medicíne
a to ma zaviedlo na Univerzitu
tretieho veku, konkrétne odbor
fytoterapia a psychológia. Svoje
skúsenosti som potom využila
hlavne v kruhu rodiny a priateľov. Pre mňa bola nesmierne dôležitá spätná väzba, že som pomohla. Ďalšie a myslím, že už aj
posledné štúdium som skončila
v roku 2014, kedy som absolvovala sociálnoprávny odbor na
SPSA EBG Brezno a venujem sa
plne mojej terajšej práci, práci
so seniormi v Dennom centre
Prameň v Brezne.
A čo vysokoškolské štúdium? To vás neláka?
- Ako vidíte, som večný študent bez titulu, ale ten nerobí
človeka človekom. Svoju prácu mám rada, mám, ako vždy
tvrdím, živý materiál, s ktorým
vytvárame spoločné hodnotné
diela.

Čo vás ovplyvnilo pri výbere
povolania?
- Bolo to dávno, tak dávno,
obzri sa späť... spieva sa v známej pesničke, tak snáď aj ja, keď
sa obzriem späť a hľadám odpoveď - snaha odbremeniť moju
mamu a pomôcť jej. Chcela som
sa naučiť variť, tak som si vybraOd seniorov z denného cenla povolanie kuchárky a môžem tra na vás nepočuť nič iné, len
povedať, že som varila s láskou a slová chvály. A nielen od nich.
ostalo mi to dodnes.
Aká je vaša úloha v Pramení?
- Moja úloha je každý deň
Okrem kuchyne vám ale nová a iná. Záleží od seniorov,
„zachutilo“ aj niečo iné. Ďalšie čo chceme robiť, čo sú ochotní
vytvárať a ako sú na tom fyzicvzdelávanie...
- To je pravda. Moje odborné ky, ale niekedy aj psychicky. No
štúdium kuchárky som zvláda- poviem vám, že niekedy chcem
la na výbornú, no chcela som mať ich chuť, elán, energiu, a
v tejto oblasti vedieť viac. Vy- hlavne - nevzdávajú sa a idú
študovala som popri práci a ro- s dobou. Základné sociálne

mi, vozičkármi a ich rodičmi.
Sú to nezabudnuteľné chvíle,
pretože každý z nich prežije deň
iný ako ostatné. Naši seniori
pravidelne navštevujú zariadenia sociálnych služieb v Hronci,
Dubovej, Brezne, kde potešia
srdiečka svojím imobilným rovesníkom, ale úzko spolupracujú aj so Zariadením núdzového
bývania Náruč v Brezne. Záchranný systém SOS senior podá odbornú zdravotnú pomoc,
keď je to potrebná a naši Dopraváci pomáhali riadiť a usmerňovať dopravu na priechodoch
deťom idúcim do školy. Ako
vidíte, v skratke všetko nie je
možné ani vymenovať a to som
ešte zďaleka nepovedala všetko.
Počas Dní mesta Brezna 2013.

poradenstvo je v dennom centre poskytnuté každému, kto
to momentálne potrebuje. U
seniorov je niekedy trochu
špecifické, pretože je dôležité
ich neodmietnuť vypočuť a dať
niekedy len úplne jednoduchú
radu. Ak je potrebné, sprostredkujem mojim klientom ďalšie
poradenstvo a pomoc, či už na
odbore starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Brezne,
alebo v iných inštitúciách. Čo
sa týka slov chvály, ani si ich
neuvedomujem, pretože spokojnosť mojich seniorov je moja
odmena. Ale verte, stretnem sa
aj s tým, že povedia „tak toto už
Katka nerob, to nebolo zaujímavé“. Ale aj kritika ma posúva
vpred.
To je úctyhodné, nie všetci
totiž dokážu kritiku stráviť
ľahko. Odkedy vlastne pracujete v dennom centre a prečo
nesie práve názov Prameň?
- Ako klub dôchodcov je v
kronike registrovaný od roku

KATARÍNA KOKAVCOVÁ
vedúca denného centra Prameň v Brezne
•
•
•
•
•
•
•
•

je rodáčka z Valaskej, ale od roku 1978 žije v Brezne
vyštudovala odbor kuchárka na Učňovskej škole v Banskej Bystrici
v 80. rokoch pracovala ako kuchárka v materskej škole
popri práci absolvovala Hotelovú akadémiu v Brezne, Univerzitu tretieho veku
pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore fytoterapia a psychológia
a vyštudovala sociálnoprávny odbor na SPSA EBG Brezno
od roku 2007 vedie denné centrum pre seniorov
v roku 2010 pod jej vedením získalo denné centrum Prameň ocenenie Absolútny TOP
vo svojom voľnom čase sa venuje záhrade, pretože, ako tvrdí, myšlienky treba
dať do zeme
je vydatá, má dve dcéry a nadovšetko milovanú vnučku Veroniku

FOTO: ARCHÍV K. K.

1978. Ja v zariadení pracujem
od roku 2007. Zmenou legislatívy sa kluby dôchodcov premenovali na denné centrá a keďže
prameň symbolizuje niečo vyvierajúce a rozrastajúce sa, dali
sme nášmu zariadeniu práve
toto pomenovanie.
Aké aktivity realizujete? Je
toho asi dosť, tak skúsme aspoň v skratke...
- Poskytujeme záujmovú,
vzdelávaciu, prednáškovú a kultúrnu činnosť. Či je aktivít dosť,
neviem posúdiť, pretože robíme
to, o čo je záujem, ale nemôžem povedať, že sme skončili.
Nápady stále sú a realizujeme
ich postupne. Okrem aktivít
a krúžkov (speváci, divadelníci,
výtvarníci), ktoré pracujú pravidelne, majú seniori možnosť
vzdelávať sa v práci na počítačoch, v anglickom a nemeckom
jazyku, no učia sa aj nezabúdať
pri rôznych činnostiach a svoju
zručnosť prejavia na kreatívnych stretnutiach. Ponúkame
aj pohybové aktivity - cvičenia s rehabilitačnou sestrou,
zumbu či masáže. Seniori sa
tešia aj na vedomostné kvízy so
strednými školami, no tešia sa
aj na návštevu tých najmenších,
škôlkarov.
So škôlkarmi ste začali, ale
ani zďaleka nimi nekončíte.
Spolu s breznianskymi seniormi sa venujete aj dobročinným
a verejnoprospešným činnostiam...
- Áno. Medzi nové aktivity v
súčasnosti patria dni s ŤZP deť-

Historické zrkadlo mesta
Od konca 14. storočia, keď
dostalo mestské výsady, až do
konca 15. storočia, v priebehu
ktorého dostalo aj ďalšie práva a slobody, nebolo Brezno
podľa dostupných prameňov
v týchto právach obmedzované. Nástupom nerozhodného

a uhorskou šľachtou ovládaného Vladislava II. začína pre
mesto obdobie dlhotrvajúcich
sporov o zachovanie svojich
slobôd.
Beatrix, vdova po Matejovi Korvínovi, darovala v roku
1490 za verné služby jágerskému biskupovi Urbanovi
Dóczy hrad Ľupča s príslušnými majetkami. Urban svojím
vplyvom dosiahol, že Brezno,
hoci nepatrilo k ľupčianskemu
panstvu, v darovacej listine
vystavenej budínskou kapitu-

lou bolo uvedené ako jeho súčasť. Keď o rok Urban zomrel,
pripadol tento majetok jeho
Bratom Fraňovi a Damianovi,
ktorí začali pod Ľupčianskym
hradom vyberať od Brezňanov
mýtne a dopúšťali sa pri tom aj
násilia.
Na priamu žiadosť zástupcov mesta vydal Vladislav II.
privilégium, v ktorom potvrdil
všetky práva a slobody, ktoré
dovtedy Brezno dostalo, čo
však Dóczyovci nebrali na vedomie a naďalej sa dopúšťali

násilností na obyvateľoch mesta a ich majetku. Panovník sa
snažil o zmierenie písomnými
nariadeniami – vydal mandát chrániaci breznianskych
banských podnikateľov pred
Damianom Dóczy (r. 1500),
mandát protestujúci proti
uväzneniu breznianskych baníkov Dóczyovcami (r. 1504),
mandát zakazujúci Dóczyovcom vyberať poplatky od Brezňanov alebo ničiť ich lesy alebo
inak im škodiť (r. 1515).
Spor vyvrcholil v roku 1517,

Je toho naozaj požehnane,
no určite to nie je jednoduché,
najmä z časového hľadiska. Čo
vás na vašej práci najviac baví?
- Baví ma to, že je to práca každý deň iná, dynamická
a zaujímavá a teší ma, že aj ja
môžem prispieť k tomu, aby sa
nikto, kto nechce, najmä z tých
skôr narodených, necítil nikdy
osamelo a smutne.
Odkiaľ čerpáte svoj neutíchajúci životný optimizmus a
povestný úsmev na tvári?
- Neviem, snáď mám anjela strážneho, ktorý mi dáva
smer... Držím sa v živote toho,
že sa človek musí usmievať aj
vtedy, keď mu je ťažko... S úsmevom na tvári sa dá povedať veľa
a navzájom si tak robíme život
krajším.
(eš)

Pri preberaní ceny Absolútny TOP
2010.
FOTO: ARCHÍV K. K.

keď Dóczyovci napadli a vyrabovali mesto, pričom väčšiu
jeho časť vypálili. Súd, ktorý
nasledoval, údajne nič nevyriešil, podobne ako mandáty
na ochranu mesta vydané v rokoch 1518, 1519, 1520. Definitívnu bodku za sporom medzi
Breznom a Dóczyovcami dal
zrejme až Ferdinand I. mandátom z r. 1528, adresovaným
stoličnému súdu a stoličným
vyberačom poplatkov, v ktorom zakazuje vyberať od Brezňanov obvyklé dávky. (hmb)

na pokračovanie

Pastier prasiat a drak
(pokračovanie z minulého čísla)

„Stále mi nejde do hlavy,
kde len môže byť pastier Ďuro,“ vraví princezná Lesana,
keď znovu prechádzali okolo
kráľovských chlievov. „Veď sa
nemohol len tak vypariť.“
„Dobre, hľadajte ho ďalej,“
vraví kráľ dcéram, „ja zatiaľ
predstúpim pred svoj ľud a poviem celú pravdu.“
Na nádvorí sa ľudia stále
zabávali a tancovali. Kráľ vyšiel schodiskom na balkón a
utišoval dav. „Nechcem rušiť
zábavu, ale musím vám oznámiť, že naším záchrancom nie
je radca Miňús. Oklamal nás,
neprávom si chcel privlastniť
hrdinstvo iného!“ prehovoril
jasným hlasom.
„A ktože iný by to mal byť,
ak nie ja?!“ ozve sa urazene
radca Miňús. Potom sa otočil smerom k davu a dodal:
„Kráľ Svetozár ma nemá príliš
v láske, nuž preto mám toľko
nevôle od neho. V skutočnosti som ja vaším záchrancom
a ako vidíte, mám aj dôkaz, toto brnenie a tento veľký meč,
ktorým som zabil draka!“
„Keď vravíš pravdu, tak povedz, kde máš hlavu draka?“
pýta sa ho kráľ.
„Stratila sa niekde v studni,“
nedá sa vyviesť z rovnováhy
radca.
„Klameš! Ty si draka nezabil. Brnenie aj meč ukul
kráľovský kováč Ramon pre
pastiera Ďura, a ty si mu výzbroj ukradol. Ktovie, čo si
urobil s ním, naším pravým
záchrancom. Verím, že sa to
čoskoro dozvieme, lebo moje
dcéry s radcom Juranom ho
hľadajú,“ hovorí kráľ.
„Kráľ klame! Ja som vaším
pravým záchrancom,“ stále
vykrikuje radca Miňús.
„Povedz ešte raz, radca
Miňús,“ ozve sa mužský hlas
z prítmia nádvoria, „kde je zoťatá hlava draka?“
„Ostala predsa niekde
v studni,“ rozčúlene odpovedá radca.
„Nezostala,“ hovorí, vychádzajúc z prítmia, doráňaný pastier Ďuro a pokračuje:
„Lebo keď som mu ju sťal,
tušil som, že niekto bude
chcieť moju odvahu zneužiť,
nuž som hlavu draka vzal so
sebou.“ Vzápätí ju obidvomi
rukami zdvihol nad hlavu, aby
ju ľudia videli.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
MAJA

Maja má asi jeden rok a aj napriek nepeknej
minulosti je to milujúce zlatíčko. Je znášanlivá s inými psíkmi aj sučkami. Je to nenáročná, pokojná, nekonfliktná, priateľská vlčiačka v zmenšenom vydaní :) Je očkovaná,
čipovaná a bude kastrovaná.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
28. – 31.1. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
1. – 8.2. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
9. – 11.2. 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

ODBER KRVI
KUBO

Kubo je asi dvojročný psík stredného vzrastu. Je priateľský, hravý, vhodný skôr do
rodinného domu, kde by mal dostatok pohybu. S inými psíkmi sa znáša individuálne.
Je očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.

Najbližší výjazdový odber krvi sa uskutoční 10.2. v Mestskom dome
kultúry na Švermovej 7 v Brezne. Odberové hodiny od 7.30 do 10.00
Mesto Brezno pozýva na
NEDEĽNÉ DIVADIELKO PRE NAJMENŠÍCH

ZOJA

Zoja je fenka zachránená z rómskej osady,
kde žila na krátkej reťazi. Jej „majitelia“ ju
nechceli a vyhrážali sa, že ju uviažu do lesa a tak skončila pri nás. Je malého vzrastu,
vhodná do bytu aj rodinného domu. Znáša
sa aj s inými psíkmi. Je očkovaná, čipovaná
a kastrovaná.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno utuloktulacik@gmail.com
0918 888 411, 0915 048 612
Na adopciu len do dobrých rúk, po podpísaní adopčnej zmluvy
a zaplatení adopčného poplatku 30 €.

SNEŽNÍ ĽUDKOVIA

dňa 7.2. nedeľa o 16.00 v Mestskom dome kultúry
vstupné: 0,50 € deti / 2 € dospelí
predaj vstupeniek v TIK, alebo pred predstavením v pokladni MsDK
Nežná snehuliacka rozprávka o veľkej obetavosti
a priateľstve... Dvaja snehuliaci putujú za slniečkom s
prosbou, aby nevychádzalo... Zvieratká čakajú, kedy sa
teplé slniečko vráti...
Bábkové predstavenie v podaní Divadla spod Spišského
hradu.

Brezňan
mestské noviny

www.kino.brezno.sk
30.01.2016 o 16:00
Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda
Réžia: Walt Becker. Animovaný/Hudobný/Komédia, USA, 2015, 86
min, MP, slov. dabing, vstupné: 4€.
30.01.2016 o 19:00
Vlna
Réžia: Roar Uthaug. Hrajú: Ane Dahl Torp, Fridtjov Såheim, Kristoffer Joner, Lado Hadzic, Thomas Bo Larsen. Thriller/Akcia/Dráma,
Nórsko, 2015, 104 min, MP15, titulky, vstupné: 4€.
31.01.2016 o 19:00
Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda
Réžia: Walt Becker. Animovaný/Hudobný/Komédia, USA, 2015, 86
min, MP, slov. dabing, vstupné: 4€.
31.01.2016 o 19:00
Blikajúce svetlá
Réžia: Anders Thomas Jensen. Hrajú: Mads Mikkelsen, Nikolaj
Lie Kaas, Ulrich Thomsen, Søren Pilmark. Komédia/Akční/Krimi,
Dánsko/Švédsko, 2000, 109 min, MP15, titulky, vstupné: 4€ Torkild,
vodca gangu kodaňských zlodejíčkov, túži uskutočniť svoj posledný
zločin, ktorý mu zaistí bezstarostný život v cudzine.
2. február o 19:00
O kuratách a ľuďoch
Komédia/Dráma, Dánsko, Nemecko, 2015, 104 min., MP15, ČT,
vstupné: 4€. Ako skultivovať trio neotesaných buranov, ktorí chodia
spať so sliepkami a vyhľadávajú bitky?
5. február o 19:00
Už teraz mi chýbaš
Romantický/Komédia/Dráma, Veľká Británia, 2015, 112 min., MP12,
ČT, vstupné: 4€. Toni Collette a Drew Barrymore v hlavných rolách
romantickej komédie.
6. február o 16:00
Agenti Dementi
Animovaný/Komédia, Španielsko, 2014, 91 min., MP, SD, vstupné:
4€. Mortadelo a Filemón sú tí „najcennejší“ superšpióni TIA povolaní
riešiť zločiny, ktoré žiadny iný agent nevyrieši...
6. február o 19:00
Dedo je lotor
Komédia, USA, 2016, 100 min., MP 15, ST, vstupné: 4€. A teba tvoj
dedo naučil čo? Robert De Niro v hlavnej úlohe.
7. február o 19:00
50 odtieňov čiernej
Komédia, USA, 2016, 85 min., MP15, ČT, vstupné: 4€. Držte si nohavičky aj bránice, do kín prichádza dráždivá a na päťdesiat spôsobov
šťavnatá paródia.
9. február o 19:00
Druhá šanca
Dráma/Triler, Dánsko, Švédsko, 2014, 115 min., MP15, ČT, vstupné:
4€. Thriller o svedomí a krehkej spravodlivosti, ktorú v krajnej situácii vezme do vlastných rúk zúfalý detektív.

VŠETKO O ŽENÁCH
Divadelná hra - komédia od chorvátskeho dramatika M.
Garvana, hovorí veselo aj vážne o ženách, o vzťahoch a rôznych
životných a vekových etapách.
Účinkuje trio skvelých herečiek: Andrea KARNASOVÁ, Bibiana ONDREJKOVÁ a Andrea PROFANTOVÁ

B
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VYBERÁME Z KRONIKY MESTA...

Oslobodenie Brezna pred sedemdesiatjeden rokmi
Prví nemeckí vojaci prišli do
Brezna v októbri 1944, postupne prichádzali ďalšie nemecké
a maďarské jednotky. Brezňania ich museli dotovať proviantom, jatočným dobytkom,
slamou a krmivom pre kone.
Starosti boli najmä s Maďarmi. Ich podvyživené a vyčerpané kone hynuli. Maďarskí
dôstojníci ustupovali s celými
rodinami, o ktoré sa bolo treba osobitne starať. Vtedajšia
kronikárka Margita Návoyová
o týchto udalostiach v kronike
mesta zaznamenala: „Okupačné nemecké veliteľstvo vydieralo mesto, na účet ktorého
objednávalo si jedlá v miestnych hostincoch, ale najviac
nápojov a vypili na účet mesta
asi za šesťdesiat tisíc korún slovenských.“
Predzvesťou bojov o mesto
bolo opätovné bombardovanie 29. januára 1945. Cieľom
náletu bola železničná stanica.
Rumunská armáda obsadila Kubickú a postupovala na
Rohoznú. Dolu Hronom a od
Čierneho Balogu nastupovali
sovietske jednotky. Maďarské
vojsko pred ústupom zapálilo
pílu v Halnách a drevosklady. Nemecké zatiaľ rabovalo a
podvečer začalo s demoláciami; povyhadzovalo zostávajúce mosty a lavice, zapálilo ná-

Autor:
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základná
číslovka

365 dní

kladnú stanicu, zničilo vodáreň, železničnú trať. V noci na
31. januára vyprázdnilo mesto.
31. januára 1945 bolo Brezno oslobodené. Z východu
prenikli do mesta vojaci rumunskej armády, z juhu rumunské aj sovietske vojská.
Nemci však ovládali oporné
body okolo mesta - Čachovo,
Diel, Banisko, Skalka, Vagnár.
Odtiaľ ho sústavne ostreľovali.
Každodenný život Brezňanov
bol za nemeckej okupácie narušený. Boli zatvorené školy,
„úradovalo“ sa len na mestskom dome, nechodilo sa do
práce, zásobovanie a pošta
nefungovala, ľudia nedostávali platy, spoločenský a nočný
život bol zakázaný. Neobno-

dookola

znak pravosti
na zlate

Ivana (dom.)

obložený bielym mramorovými a leštenými doskami, na
ktorých zlatými písmenami
sú vyryté mená padlých. Toto sa dialo ešte za dopadania
delostreleckých striel do mesta. Dňa 29. júna 1945 v rámci
peknej slávnosti bol pomník
odovzdaný a prijatý do opatery mesta Brezna. Stavebný
náklad pomníka bol 47 000
Kčs, ktorý obnos uhradilo
mesto Brezno nad Hronom
spolu s Okresným národným
výborom. Nad rumunskými
hrobmi jednotky rumunskej
Slávnostná prehliadka vojska na námestí.
FOTO: ARCHÍV HMB
armády postavili sami svojrázny východný kríž z dreva.“
vil sa ani po oslobodení. Sú- vojakov pochovávali pred V Brezne bolo pôvodne postavné ostreľovanie zahnalo mestskou radnicou (dnes chovaných a identifikovaných
obyvateľov do pivníc a krytov, sídlo Horehronského múzea).
pohyb vo voľnom priestore Rumunských dôstojníkov pobol nebezpečný. Pri výkone chovávali tiež na námestí, ale
funkcie bol 3. februára ranený vojakov na cintorín. V priestoaj mešťanosta R. Hraško. So- re parku medzi radnicou a
vietsky veliteľ za mešťanostu kostolom aj Nemci priebežne
vymenoval Jána Lehotského. pochovávali svojich padlých.
Nik však nepredpokladal, že
Kronikár o týchto udalosmimoriadny stav potrvá šesť tiach v kronike mesta zapísal:
týždňov. Delostrelecké súboje „Dňa 20. marca 1945 požiadal
prebiehali od rána do večera. miestny veliteľ Červenej arNajviac nemeckým ostreľova- mády Okresný národný výbor
ním trpela Moyzesova ulica o započatie so stavbou pomní(dnešná Rázusova), námestie a ka na námestí nad hrobami
časť okolo provizórne postave- padlých príslušníkov Červeného mosta cez Hron.
nej armády. Návrh vypracoObete spomedzi civilistov val miestny staviteľ Michal
a vojakov nebolo možné ani Trepáč. Na betónových záklariadne pochovať. Sovietskych doch bol postavený podstavec FOTO: ARCHÍV HMB

EČV Kežmarku
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Krížikovej

tal. energet.
firma
ukazovacie
zámeno

tavením prerob

T4

ženské meno

upravila som
obrezaním

listnatý strom

podbradok
budova

poutierať
domáce zviera

mrchožrút

hlas somára

pera (bás.)
mäsožravec

atlét (čes.)
odlož na miesto

Katarína (dom.)

T1

popravca
eden

príjemná,
prívetivá
znášaj bolesť

odporovacia
spojka
pulz

Nemecký jazyk

irídium (chem.)

daruje
listová zelenina

Dárius (dom.)
melie (hov.)

ázijský štát
obraz nahého
tela

Ivan (dom.)

predmestie
Viedne

domáce zviera
rumádzga
(hov.)

trhal (knižne)
existujeme

praobyvateľ
Peru

grécky
alkoholický
nápoj

320 rumunských vojakov. 21.
– 22. marca 1946 boli padlí
sovietski a rumunskí vojaci
exhumovaní a ich pozostatky
prevezené na spoločný cintorín vo Zvolene.
S oslobodením Brezna súvisí
aj premenovanie ulíc ešte v roku 1945. Pribinovo námestie
(okolo parku pri Hotelovej
akadémii) premenovali na
Červené; Dolná ulica dostala
meno veliteľa 2. ukrajinského
frontu maršala Malinovského.
Súčasná Vránskeho ulica je od
roku 1950 pomenovaná po
breznianskom rodákovi, ktorý
padol v 2. svetovej vojne.
Anna Štulrajterová,
kronikárka mesta Brezna

predložka
nečistota,
usadenina

biograf (hov.)

Asia Europe
Meeting

nákladná plocha
auta
EČV Revúcej

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 5. februára 2016. Výherca získa
darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Máriu Gemzickú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Nádej na play-off pre Brezno stále žije
ako z amerického filmu s hepiendom, kedy po ľavom krídle
potiahla puk do tretiny čerstvá
posila Brezna, Bambúch a krížnou strelou prestrelil brankára
hostí a zariadil tak, že nádej na
play-off pre Brezno stále žije,
aj keď postupové karty sú v rukách Rimavskej Soboty, ktorá
hrá ešte dva zápasy, s Gelnicou
a Dolným Kubínom, kým Brezňania pocestujú na posledný
2. HOKEJOVÁ LIGA
duel základnej časti do SabinoSOBOTA 23.01. 2016 - Aréna Brez- va.
no
HK BREZNO - HKM RIMAVSKÁ
1. LIGA DORAST
SOBOTA 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Góly BR: 71 ZNAK Radovan (22 MI- NEDEĽA 24.01. 2016 - Aréna Brezno
CHALEK Igor, 9 KRUPČÍK Michal), 88 HK BREZNO - MŠK PÚCHOV 1:9
TOMEK Dušan (71 ZNAK Radovan, (0:4, 1:3, 0:2)
22 MICHALEK Igor), 77 BAMBÚCH Góly BR: 59 KADLECAJ Patrick (52
Lukáš (15 GUTTMANN Tomáš, 38 PETRÍK Peter, 12 SOJKA Dominik)
KOVÁČIK Patrik)
Druhé víkendové vzájomné
V sobotu sa hral v Brezne meranie síl prinieslo podobný
výborný hokej, v ktorom išlo úvod. Ďalší priebeh však už
o veľa a bolo to cítiť, ako na ľade, nekopíroval sobotný zápas, sútak aj na tribúnach. Najvyššiu per ťažil s nedisciplinovanosti
návštevu okrem dôležitosti sú- domácich, ktorí boli často vyboja o play-off zariadil aj býva- lučovaní. Napokon si hostia
lý extraligový hráč vo farbách odniesli pohodlné víťazstvo
Brezna, Lukáš Bambúch. Za- a všetky body.
čalo sa vo vysokom tempe, obe
mužstvá pôsobili koncentro- SOBOTA 23.01. 2016 - Aréna Brezno
vane a odhodlane. Do vedenia HK BREZNO - MŠK PÚCHOV 3:7
išli po vydarenej strele Znaka (0:3, 3:1, 0:3)
domáci a získali tak dôležitú Góly BR: 52 PETRÍK Peter (59 KADpsychologickú výhodu. Ďalej sa LECAJ Patrick, 38 PETRÍK Dávid), 18
veľmi pozorne bránilo a tak vy- BUŠOVSKÝ Michal, 59 KADLECAJ
rovnávajúci gól prišiel až pred Patrick (19 STYK Matúš)
koncom druhej tretiny, tomu
Prvá tretina našim chlapcom
však predchádzali sľubné šan- s favoritom nevyšla, disponoce domácich, ktoré žiaľ neboli vanému súperovi umožnili
využité. Domáci sa dostali pod komfortný náskok. V druhej
tlak, keď inkasovali v oslabení, časti sa domáci zmobilizovali
po peknej kombinácii hostí. a vývoj zdramatizovali, stav bol
Našťastie súperovu výhodu 3:4. Posledné dejstvo však bolo
o pár sekúnd zmazal vydarenou opäť v réžii hostí, ktorí svoj nástrelou zo strednej vzdialenosti skok postupne opäť navýšili na
Tomek. Tak, ako počas celého konečných 3:7.
zápasu, naďalej pokračovali
mužstvá v precíznych defenzív9. ŠHT
nych výkonoch a zdalo sa, že sa
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
zrodí remíza, ktorá by však vyhovovala hosťom, preto sa do- SOBOTA 23.01. 2016 - Zimný štamáci stále viac v závere snažili dión Lučenec
tlačiť dopredu. Deväť sekúnd HC LUČENEC - HK BREZNO 3:5
pred koncom prišiel moment (1:1, 1:2, 1:2)

Góly BR: 71 ZEMKO Matúš (77 KOVÁČIK Filip), 22 GÉRER Jakub (87
MEŠŤAN Adrián), 56 ZUBÁK Adrián
(71 ZEMKO Matúš, 91 BÁLINT Marek), 87 MEŠŤAN Adrián (71 ZEMKO
Matúš, 15 TURŇA Oliver), 5 TURŇA
Oliver (71 ZEMKO Matúš)
Zápas siedmakov mal jasného favorita, čo býva pre nás
občas problém. Vo vyrovnanej
prvej tretine sa nám podarilo
streliť gól a to nám pomohlo. V
druhej časti zhruba do polovice
zápasu sme hrali dobrý hokej a
súperovi sme ušli aj výsledkom.
Zbytočný bol pokles tempa hry
z našej strany, čo mierne vlialo
súperovi nádej a ten skorigoval výsledok. Hráčov však treba pochváliť, že aj v desiatich
dokázali zápas v podstate jednoznačne vyhrať.
FOTO: HKB

Góly BR: 16 MIHALY Oto (27
ŠKORVÁNEK Šimon), 10 KRIŽAN
Andrej (38 KOVÁČIK Milan), 19 REPKA Matej (38 KOVÁČIK Milan), 19
REPKA Matej (65 PILIAR Lukáš), 38
KOVÁČIK Milan (19 REPKA Matej)
Deviataci mali dobrý vstup
do zápasu, už v druhej minúte viedli. Súper vyrovnal a na
začiatku druhej tretiny otočil
skóre vo svoj prospech dvomi presilovkami. Naši chlapci
hrali naďalej pokojne a odmena v podobe dvojgólového striedania prišla na konci
druhej časti. Náskok sme zveľadili v presilovej hre, aby ešte
domáci zdramatizovali vývoj.
V závere pohotovou dorážkou
zo vzduchu zabránil dráme Kováčik. Chlapci pôsobili v zápase
pokojne, herne boli lepší, dlho
však nevedeli využiť prevahu
a šance, do ktorých sa dostávali
jednoduchšie ako obvykle. Napokon ale zápas zvládli a zaslúžene vyhrali.

8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI

HC LUČENEC - HK BREZNO 2:6
(1:3, 1:2, 0:1)
Góly BR: 87 SCHVARZBACHER Erik
(71 AUXT Benjamín), 65 MRAVEC
Martin (71 AUXT Benjamín), 12
HANČÁK Samuel (90 ŠIMKO Jakub), 87 SCHVARZBACHER Erik, 71
AUXT Benjamín (65 MRAVEC Martin, 87 SCHVARZBACHER Erik), 71
AUXT Benjamín (90 ŠIMKO Jakub)
Vydarený zápas odohrali
ôsmaci. Postupne preberali iniciatívu a kontrolovali priebeh
stretnutia. Zaujímavosťou bolo, že pri prvých piatich góloch
sa do streleckej listiny zapísali
všetci piati hráči prvej formácie. Škoda, že sa nepresadila aj
druhá formácia, ktorá si tiež
dokázala vypracovať sľubné
príležitosti. Tradične nás vzadu podržal brankár Bušniak
a v závere sa do bránky dostal aj
druhý náš brankár a získal tak
pár cenných skúseností.

7. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI

SOBOTA 23.01. 2016 - Aréna Brezno
SOBOTA 23.01. 2016 - Zimný šta- HK BREZNO - HC LUČENEC 5:2
dión Lučenec
(1:0, 4:1, 0:1)

5. ROČNÍK
SDP

NEDEĽA 24.01. 2016 - Zimný štadión Banská Bystrica
HC 05 BANSKÁ BYSTRICA - HK
BREZNO 12:6 (2:3, 6:1, 4:2)
Góly BR: Sucháň 4, Kunštár, Medveď
Chlapci dostali v úvode
varovanie v podobe neuznaného gólu Banskej Bystrice.
O chvíľu opäť inkasovali.
Potom sa ale zmobilizovali a podali perfektný výkon,
prvú tretinu tak vyhrali 2:3.
V druhej naši ešte pridali ďalší
gól a zrejme sa uspokojili, keď
v dvoch krátkych intervaloch
inkasovali po tri góly, čo bol
zlom v stretnutí. Chlapci sa
potom ešte snažili, ale už to
nebolo celkom ono. Prvá prehra v roku ich musí do nasle6. ŠHT
dujúcich zápasov nakopnúť
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
k zodpovednému výkonu poSOBOTA 23.01. 2016 - Aréna Brezno čas celých šesťdesiat minút.
HK BREZNO - HC LUČENEC 3:4
(2:1, 1:1, 0:2)
4. ROČNÍK
Góly BR: 38 MALECKÝ Martin (91
PREDPRÍPRAVKA
LUKAČOVIČ Hugo, 22 KLAJBAN Peter), 87 FAŠKO Michal (22 KLAJBAN NEDEĽA 24.01. 2016 - Zimný štaPeter), 87 FAŠKO Michal (19 MELI- dión Detva
CHER Patrik, 91 LUKAČOVIČ Hugo) HOKEJOVÝ TURNAJ - MINI HOŠiestaci majú v tomto roční- KEJ
ku silnejšieho súpera, posilneného aj o hráčov z hosťovaní. HC KOŠICE - HK BREZNO 2:14
Napriek odporu súpera sme HC ZLATÉ MORAVCE - HK BREZvyhrali prvú tretinu, no vyšší NO 2:13
rozdiel sme si nevystrieľali ani HK NITRA - HK BREZNO 15:2
napriek množstvu šancí, ktoré HC LUČENEC - HK BREZNO 12:9
sme si vytvorili. Zlomovým sa Góly BR na turnaji: Medveď 11,
ukázal gól, ktorý sme smolne Paučík 8, Ďuriš 6, Piliar 4, Pisch 4,
dostali po nastrelení rozhodcu, Belková 2, Kvietok, Surový, Šalko
ktorý nechtiac zastavil puk súŠtvrtáci začali kvalitne obsaperovi a ten vyrovnal. Od tohto dený turnaj dvomi výbornými
okamihu sme sa už do zápasu výkonmi a vysokými výhrami
nevedeli vrátiť. Súper prebral s Košicami a Zlatými Moravcainiciatívu prestrieľal nás a strelil mi. Na druhý deň zrejme podo gól viac, na čom nič nezmeni- ľahli pocitu neporaziteľnosti
la ani naša hra bez brankára. V a vysokým rozdielom podľahli
štyroch zápasoch máme teda s Nitre, potom vzorne bojovali
Lučencom vyrovnanú bilan- s Lučencom, ale napokon mu
ciu a v nadstavbe im máme čo podľahli. Celkovo to však stačivracať. V najbližšom zápase nás lo na pekné tretie miesto z dečaká nový súper zo západnej viatich účastníkov.
skupiny a síce HK Levice.
(hkb)

Slovenské reprezentantky z Brezna

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
organizuje cez víkend 6. – 7. 2. 2016

Začiatkom januára sa v
Osrblí konali biatlonové nominačné preteky na MS juniorov
a kadetov a ZOH mládeže, na
ktorých sa zúčastnili aj dievčatá z MŠK Brezno. A s fantastickým výsledkom. Na MS
juniorov a kadetov do rumun-

ského Cheile Gradistei pocestuje juniorka Anna Netíková
a Henrieta Horvátová ako
kadetka, ktorá tiež bude spolu
s Veronikou Heidelamierovou
reprezentovať Slovensko aj na
ZOH mládeže v Lillehameri vo
februári tohto roku.
(ih)

Národnú ligu mládeže - kvalifikačné
preteky na M-SR 2016
v Telocvični ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, Brezno – Mazorníkovo

Časový rozpis:

SOBOTA, 6. 2. 2016, 9:00 1. zmena, disc. VzPu Slávia, VzPu
ISSF 40 ľah, VzPu 40 stoj, VzPi 40, ďalšie zmeny priebežne .
Vyhlásenie výsledkov: v nedeľu po 1. zmene
NEDEĽA, 7. 2. 2016, NLML – KP na M-SR, 8:30 1. zmena
3x20, doplnená ostatnými disciplínami, po 1. zm. vyhlásenie
výsledkov zo soboty. Vyhlásenie výsledkov: 3x20, 60 min. po
ukončení pretekov.

Henrieta Horvátová.

FOTO: IH
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