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DO BREZNIANSKEJ ARÉNY PRIŠLO
VYŠE PÄŤDESIAT HOKEJOVÝCH NÁDEJÍ
Deti na hokej je projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorým sa v spolupráci so slovenskými hokejovými klubmi snaží prilákať k hokeju čoraz viac detí.
V uplynulú nedeľu sa jedno zo série dvadsiatich podujatí konalo aj v Brezne.
Zámerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) je
podporovať vznik pravidelných náborových aktivít vo
všetkých hokejových kluboch
na Slovensku a zvýšiť tak členskú základňu v najmladšej kategórii.

náborovú činnosť SZĽH.
Aktivita zväzu má zároveň
zoznámiť rodičov potenciálnych hokejistov s hokejovým
prostredím a pomôcť jednotlivým hokejovým klubom v
materiálnom vybavení kategórie prípravky formou darovania hokejových výstrojov
Pozitívna skúsenosť s ho- najmladším hráčom.

kejom

Hokejová budúcnosť krajiny je zrejme na dobrej ceste.
SZĽH ešte vlani odštartoval
prvý ročník projektu Deti
na hokej sériou dvadsiatich
podujatí v rôznych mestách
Slovenska. „Cieľom tohto projektu je odovzdávať deťom pozitívnu skúsenosť v spojení s
hokejom a vytvoriť v nich záujem o hokej a chuť sa na zimný
štadión opäť vrátiť,“ uviedla
Diana Kosová, manažérka pre

Deti zabával vĺčik
Goooly

Po Nových Zámkoch, Senici
a Turčianskych Tepliciach prišla na rad aj metropola Horehronia. V breznianskej Aréne
si organizátori pre najmenších
hokejachtivých návštevníkov
pripravili zaujímavý program.
Po prezentácii na deti čakali
jednoduché hry a cvičenia na
ľade, ktoré si mohli vyskúšať
na vlastnej koži. Strednú časť

ľadovej plochy venovali menej
smelým deťom a ich rodičom,
ktorí sa s hokejom ešte len zoznamovali.
Zábavné stanovištia na ľade
aj mimo neho spríjemňoval
maskot majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji vĺčik Goooly a nechýbali ani darčeky.
Až desať malých šťastlivcov
vyhralo štartovací hokejový
výstroj, pričom väčšina z nich
boli dievčatá, no organizátori
nezabudli ani na ostatných
účastníkov. Všetci si z Arény
odniesli diplomy a malé odmeny.

Zodvihli ľudí z gaučov

Na otázku, čo bolo cieľom
tohto podujatia v Brezne, manažér breznianskej hokejovej
mládeže Tomáš Turňa s úsmevom odpovedal: „Zodvihnúť

ľudí z gaučov, deti odtrhnúť od
tabletov, mobilov, počítačov...
Ukázať im zimný štadión ako
jednu z alternatív trávenia
voľného času. V podstate vytvoriť prvý kontakt, resp. poskytnúť kontakt pre tých, ktorí
prejavia záujem športovať.“
Podľa jeho slov robia hokej
v žiackych kategóriách na najvyššej úrovni, na čo potrebujú v každej triede minimálne
15 detí. „Aby sme dokázali
pracovať efektívnejšie, potrebovali by sme ich viac, teda
dúfame, že sme zaujali nových
adeptov na hokejový dres a
budeme môcť skvalitniť našu
prácu,“ dodal Turňa. To zrejme ukáže až čas, isté však je,
že do Arény v prvú februárovú nedeľu zavítalo viac ako 50
detí.
(eš)
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Mesto našlo spôsob opätovného
sprevádzkovania lavice pre peších
Na opravu plavárne mesto vyčlenilo 100 tisíc eur.
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Brezno pokračuje
v rekonštrukcii plavárne
Plaváreň na Mazorníkove
je z bezpečnostných dôvodov
zatvorená od septembra minulého roka. Plavcom však
svitá na lepšie časy. Technické služby sa opäť pustili do
nevyhnutných opráv, na ktoré Brezno zo svojho rozpočtu
vyčlenilo 100 tisíc eur.
Keďže stropná časť nad bazénom ohrozovala bezpečnosť plavcov, mesto bolo nútené celý objekt uzavrieť.

Z mestskej kasy

V najväčšom športovisku
svojho druhu v okrese je od
začiatku februára opäť čulý
stavebný ruch. Technické služby pokračujú v rekonštrukcii
mestskej plavárne na Mazorníkove, ktorá mala dlhodobo
problém so zatekajúcou strechou. Jej spodná časť totiž začala po rokoch korodovať.
Podľa statika si oprava vyžaduje minimálne 100 tisíc
eur, ktoré už mesto na tento
účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu. Práce zatiaľ vo vlastnej

réžii realizujú technické služby v rámci svojich technických
a personálnych možností.

Termín otvorenia závisí
od projektu

Momentálne sa breznianski
techničiari pustili do prvej fázy opráv, rozoberania starého
podhľadu a ošetrenia poškodenej konštrukcie. „Druhá
fáza bude jasná až po vypracovaní posudku. Keď bude jasná
nová technológia, rozhodneme sa, či to budeme schopní
spraviť svojpomocne, alebo to
budeme riešiť dodávateľsky,“
vysvetľuje Ján Lukáč, riaditeľ
Technických služieb Brezno.
V odhadoch na opätovné
sprevádzkovanie plavárne
je však vzhľadom na rozsah
poškodenia strechy opatrný.
„Kedy bude otvorená, sa momentálne nedá povedať. Závisí to od projektu a kým ho nemám v rukách, neviem spraviť
rozpočet ani stanoviť presný
harmonogram prác,“ uzavrel
Lukáč. V záujme mesta však
je, aby to bolo čo najskôr.(eš)

Chýbajúci prechod do areálu bývalej mostárne už niekoľko mesiacov komplikuje život
tamojším zamestnancom, ale
aj Brezňanom. Po tom, čo sa
ukázalo, že rozsah nevyhnutnej rekonštrukcie lávky je
omnoho väčší, ako sa pôvodne
predpokladalo, prišla miestna
samospráva s novým riešením.

Črtá sa dohoda

Roky fungujúce pešie prepojenie časom schátralo do
stavu, kedy sa jeho používanie
stalo nebezpečným. Po zranení
jedného z chodcov v priebehu minulého roka ju súčasný
majiteľ lavice – spoločnosť K
– SUPRA, s.r.o., v záujme zachovania bezpečnosti uzavrel.
Na mestský úrad vzápätí bolo
adresovaných množstvo žiadostí od občanov o jej opätovné spriechodnenie. Pôvodný
scenár, podľa ktorého mesto
dodá potrebný počet nových
dosiek a majiteľ lávky zabezpečí ich výmenu stroskotal kvôli
vysokým výdavkom spojeným
s opravami. S patovou situáciou sa mesto nezmierilo a na
žiadosť primátora bolo koncom januára zvolané stretnutie
zástupcov mesta s predstaviteľmi firiem sídliacich v areáli za
železničnou traťou. Na ňom
bol zo strany mesta navrhnutý
postup sprevádzkovania lavice,
ktorý by mohol byť prijateľný
pre všetkých zainteresovaných.

Mesto našlo spôsob opätovného sprevádzkovania lavice pre peších.

Zuzana Ďurišová: „V prvom rade je nutné odkúpenie lávky do
majetku mesta Brezno, lebo samospráva podľa platných zásad
nemôže investovať verejné financie do cudzieho majetku. V
druhom kroku bude mesto žiadať spoluúčasť vo forme financií alebo dodania pracovných
síl na opravu lávky. Následne
budeme na základe spoločnej
dohody požadovať príspevok
firiem na neskoršiu prevádzku
a údržbu lávky.“ Stretnutia sa
zúčastnili zástupcovia firiem
K-SUPRA, s.r.o., REA-S, s.r.o.,
Pipeco Slovakia, s.r.o., Brezno Industry, s.r.o., Papiernik,
s.r.o., Ogar, s.r.o. a Demax,
ktorí prisľúbili príspevok na
odkúpenie lavice do vlastníctva mesta vo výške 7500 eur.
Prispejú aj firmy
Jednotlivé kroky nám priblí- Priebeh stretnutia za zúčastžila vedúca investičného odbo- nené firmy zhodnotil konateľ
ru Mestského úradu v Brezne spoločnosti REA-S, s.r.o. Ján
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Kán: „Ako podnikatelia vítame
po zvolení nového primátora
dobrú komunikáciu a ústretový prístup mesta. Uvedomujeme si svoj diel zodpovednosti a pri riešení vzniknutého
stavu sme ochotní pomôcť.“
Mesto zároveň komunikovalo
aj so spoločnosťami, ktoré na
stretnutí nemali osobné zastúpenie. Z rozhovorov by malo
byť jasné, kto sa akou formou
bude podieľať na rekonštrukcii
a prevádzkovaní priechodu. Ak
všetko pôjde podľa predpokladov, k odkúpeniu by malo dôjsť
po prerokovaní zámeru mestským zastupiteľstvom v druhej
polovici februára.

Tomáš Abel: „Celkový finančný rozsah opráv bol mestom
stanovený na viac ako 28000
eur. Preto sme sa pokúsili nájsť
spoločné riešenie za prispenia
firiem, z dôvodu účelovosti
predmetnej komunikácie pre
zamestnancov i zákazníkov firiem. Mesto Brezno má v budúcnosti zámer dať túto lávku
v prípade čerpania možných
dotácií komplexne zrekonštruovať, čo však pravdepodobne
nie je otázka najbližších rokov.“
V danej situácii sú preto občania vďační za akýkoľvek posun
a očakáva sa, že prvé kroky
k znovu spriechodneniu pešieho prepojenia mesto podnikne
už v priebehu aktuálneho mesiaca. Po realizácii plánovanej
Projektový zámer
opravy bude lávka v budúcnosdo budúcna
Že sa v tomto prípade ne- ti pod dohľadom kamerového
jedná o dlhodobé riešenie si systému mestskej polície.
(sp)
uvedomuje aj primátor mesta

K zvýšeniu bezpečnosti v Brezne
pomôže aj projekt zamestnanosti
Práce na vrátnici.
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Pre lepšiu kontrolu priestorov
budujú v Aréne vrátnicu
Úlohou vrátnikov na Zimnom štadióne v Brezne bude
informovanie návštevníkov,
ale aj koordinácia a dozorovanie pohybu osôb v rámci
objektu.
Prvého februára zahájili
Technické služby Brezno práce na výstavbe novej vrátnice
na zimnom štadióne. Mali na
to pádny dôvod. „Súčasný stav
kontroly a dozoru v priestoroch Arény sme vyhodnotili
ako nedostatočný, preto sme
sa rozhodli personálne, ale
aj technicky podporiť práve
túto oblasť,“ povedal riaditeľ
breznianskych Technických
služieb Ján Lukáč.
Od februára na zimný štadión presunuli troch vrátnikov z radov svojich zamestnancov, ktorých úlohou bude

24-hodín denne, sedem dní
v týždni koordinovať a dozorovať pohyb osôb v celom objekte. „Pre zvýšenie komfortu
návštevníkov budú tiež poskytovať informácie, vydávať kľúče k šatniam a sledovať dianie
v objekte pomocou kamerového systému, ktorý plánujeme
v priebehu najbližších mesiacov dobudovať.“
Všetky práce na výstavbe
vrátnice realizujú breznianski techničiari svojpomocne a mali by ich dokončiť už
v priebehu dvoch týždňov. „Po
dokončení sa pustíme do vynovenia chodby – zrekonštruujeme predeľovaciu priečku,
zväčšíme vstupné dvere a starý obklad vymeníme za obkladačky. Bude to modernejšie,
estetickejšie, ale aj hygienickejšie,“ dodal Lukáč.
(eš)

Mesto Brezno sa dlhodobo
snaží šetriť rozpočtové zdroje
zapájaním sa do najrôznejších
projektov. V tomto duchu súčasné vedenie mesta už v novembri
podniklo kroky a zapojilo sa do
národného projektu s názvom
Šanca na zamestnanie.

Občianske hliadky
v plnom nasadení

Mestská polícia má nové
posily

Vedenie mesta sa rozhodlo
projekt využiť v plnej miere
a posilniť stavy okrem iných
oblastí aj v rámci činností na
posilnenie ochrany verejného
poriadku. Mestská polícia pre
náplň tejto činnosti vykonala
potrebné opatrenia a prijala
celkom sedem ľudí. Od januára tak pomáhajú pri udržiavaní
poriadku čerstvé posily mestskej polície pozostávajúce zo
šiestich členov v podobe tzv.
občianskej hliadky a jedného
operátora mestského kamerového systému.

Po zaškolení pôjdu do
terénu

Hliadky boli prioritne zriadené za účelom monitorovania situácie, kontrolovania a
zabezpečovania všeobecného

Mestská polícia má nové posily.

verejného poriadku v problémových častiach mesta so
zvýšeným počtom neprispôsobivých občanov. Ako uviedol
primátor mesta Brezna Tomáš
Abel: „Takouto netradičnou
formou sme sa prostredníctvom národného projektu
zamestnanosti rozhodli využiť externé personálne zdroje
a tým zabezpečiť poriadok a
zvýšenú ochranu občanov,
ale aj nášho mesta ako celku.“
Aktuálne sú všetci prijatí ľudia
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v procese potrebného zaškoľovania v súlade s platnými zákonmi a miestnymi všeobecne záväznými nariadeniami.
Taktiež musí prebehnúť verejné obstarávanie potrebného
vybavenia pre plnohodnotný
výkon ich práce. Po absolvovaní potrebných úkonov budú
následne určení príslušníci
občianskych hliadok postupne
prideľovaní na konkrétne úlohy a usmerňovaní príslušníkmi
mestského policajného zboru.

Náčelník mestskej polície
vysvetľuje, v čom presne bude
spočívať náplň práce hliadok:
„Predpokladáme ich pôsobenie hlavne v ranných hodinách
na vyťažených prechodoch pre
chodcov na Švermovej ulici,
Ulici ČSA, Baldovskom moste
a v mestskej časti Mazorníkovo. V čase vyplácania dávok
v hmotnej núdzi budú tiež každý mesiac vo zvýšenej miere
dohliadať na poriadok na námestí a v jeho priľahlých oblastiach.“ Mestská polícia plánuje
hliadky využiť aj na mapovanie
a priebežnú kontrolu poriadku
verejných priestranstiev v meste. To sa týka predovšetkým
okolia kontajnerov a potenciálnych čiernych skládok. Na
pozore by sa mali mať aj nedisciplinovaní majitelia psov,
ktorí „zabúdajú“ odstraňovať
exkrementy svojich miláčikov či ľudia porušujúci zákaz
kŕmenia holubov a podobne.
Predmetom kontroly nových
pracovníkov bude takisto evidencia psov prihlásených na
mestskom úrade.
(sp)
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Kontakt s odborným referentom
už čoskoro zabezpečí informátor
Mesto Brezno plánuje
zaviesť službu informátora, ktorý vás pri vstupe do
mestského úradu usmerní a
zabezpečí kontakt s odborným referentom. Dôvodom
je najmä zlepšenie orientácie
klienta v úrade.
Vo vestibule mestského
úradu pri informačnej tabuli
už bude občanov oboznamovať informátor.
Na námestí vládla pravá fašiangová atmosféra. 
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Fašiangy oslávili aj v Brezne
Fašiangové oslavy sa konali v
mnohých mestách a obciach na
Slovensku a výnimkou nebolo
ani Brezno.
Stovky Brezňanov, ako aj návštevníci z blízkeho okolia si ich
nenechali ujsť a v piatok zavítali
do centra mesta.
Tešili sa o to viac, že sa
v Brezne po dlhých rokoch konali prvýkrát a túto novinku
len uvítali. O pravú fašiangovú
zábavu sa postarala folklórna
skupina Závačan, ktorej členovia vo všakovakých maskách
v sprievode prišli na námestie.
Medzi seba zobrali gazdu mesta Tomáša Abela, od ktorého si
vypýtali povolenie na otvorenie fašiangov, a po súhlase už
ľuďom spievali, tancovali a dokonca ich aj povykrúcali.
Fašiangy sú nielen obdobím
veselosti a tancovačiek, ale aj
hodovania, jedla a pitia. Nechýbala preto na zohriatie medovina, punč či chutné pampúšiky,
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ktoré nachystali šikovné seniorky z denného centra Prameň.
Každý, kto prišiel, sa mohol ponúknuť, alebo ochutnať guľáš,
ktorý podával primátor Tomáš
Abel. Ako prezradili mnohí
návštevníci, predvíkendové

podujatie sa im páčilo, ako aj
príjemná atmosféra, ktorá ľudí
spája. Opäť mali možnosť pookriať v kruhu známych a na
chvíľu odložiť všetky povinnosti. „Ja som veľmi rád, že sa
táto tradícia vracia aj k nám do

Brezna a verím, že ju budeme
udržiavať každý rok,“ vyslovil
primátor. Na záver poďakoval
všetkým, ktorí pripravili fašiangy, tiež účinkujúcim za milú
zábavu.

(md)

Lepšia orientácia
občanov, evidencia
aj prevencia

Z dôvodu zvýšenia celkovej koordinácie v mestskom
úrade mesto zavedie službu informátora, ktorý vás
usmerní a zabezpečí kontakt
s odborným referentom. Pokiaľ občan potrebuje vybaviť
bežné záležitosti v oddelení
daní a poplatkov, v klientskom centre, ako je napríklad
overovanie podpisov, preberanie pošty či jej evidovanie,
alebo ísť do pokladne, informátor len poskytne pomoc
pri zorientovaní sa. Ak pôjde
o návštevu ďalších oddelení,
prejde riadnou evidenciou a
bude tiež odsledované dodržiavanie úradných hodín. To
znamená, že suterén bude pre
klientov sprístupnený, ale ďalší pohyb po mestskom úrade
zaznamenaný.

aj maximálnu výkonnosť zamestnancov, aby sa mohli viac
venovať svojej práci. „Napríklad, investičný odbor alebo
stavebný úrad majú oficiálne
úradné hodiny, kedy si musia
zabezpečiť svoju agendu, výstup, ktorý od nich požaduje
zamestnávateľ, ale potrebujú
vybavovať aj stránky. Ide o to,
aby sme v úrade vybavili záležitosti riadne, včas a v prospech občanov,“ tvrdí prednosta úradu Martin Juhaniak.
Podľa jeho slov, služba bude
mať aj preventívno-bezpečnostný charakter. „Stalo sa, že
počas Ondrejského jarmoku
sme zaznamenali nepríjemný
incident, kedy pracovníčku
ohrozoval negatívny klient.
Chceme, aby sa zamestnanci
necítili ohrození, ale je to i v
prospech občanov, ktorí do
úradu prichádzajú.“

Nového zamestnanca
bude dotovať úrad práce

Na vrátnici, resp. za pultom
ovládaným ako turniket, v
mestskom úrade zamestnajú
cez projekt pracovníka, registrovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorého bude dotovať úrad práce.
Podľa prednostu musí mať
všeobecné povedomie o jednotlivých funkciách mestského úradu, o tom, aké sú jeho
kompetencie, kto čo zabezpečuje, aby vedel poradiť klientom, na koho sa majú obrátiť
Služba vzniká aj
v prospech zamestnancov so svojou žiadosťou, preto
Novinka má okrem zvýše- službu informátora považuje
nia prehľadnosti zabezpečiť za veľmi užitočnú.(md)

Chcete vedieť, čo mesto obstaráva?

Všetky jeho zákazky nájdete na jednom mieste
Viete, čo všetko mesto
Brezno nakupuje, objednáva
alebo realizuje? Stačí kliknúť
na stránku úradu pre verejné
obstarávanie a máte podrobné informácie o každom jeho
kroku a z prvej ruky.
Mesto Brezno, ako verejný
obstarávateľ, je povinné pri
zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona č. 25/2006
Z.z.o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektoo verejnom obstarávaní.
rých zákonov.
„V prípade, že obstarávame
nejaké tovary, práce alebo služZákladom je
by, je podstatné určiť si predtransparentnosť
Verejné obstarávanie pred- pokladanú hodnotu zákazky,
stavuje pravidlá a postupy, kto- pretože od nej sa odvíja ďalší
rými sa zadávajú zákazky na postup a metódy vo verejnom
dodanie tovaru, uskutočnenie obstarávaní,“ povedala Dana
stavebných prác či poskytnutie Ridzoňová, samostatná odborslužieb. Jeho základnými prin- ná referentka na úseku verejcípmi sú transparentnosť, rov- ného obstarávania Mestského
naké zaobchádzanie a nediskri- úradu Brezno. Príslušný zákon
minácia uchádzačov alebo záu- totiž určuje finančné limity,
jemcov, hospodárska súťaž pri ktorými sa zákazky rozdeľudodržiavaní zásad hospodár- jú na nadlimitné, podlimitné
nosti a efektívnosti pri vynakla- a zákazky podľa § 9 ods. 9.
daní finančných prostriedkov.
Výnimkou nie je ani mesto Elektronické trhovisko
Brezno, keďže ako verejný obNa zadávanie zákaziek
starávateľ, je povinné pri zadá- a predkladanie ponúk pre
vaní zákaziek postupovať podľa tovary, služby a práce bežne
príslušných ustanovení zákona dostupné na trhu slúži plne

zadefinovať predmet obstarávania. Správcom elektronického trhoviska je ministerstvo
vnútra a jeho používanie je pre
samosprávy povinné od februára 2015.

Profily verejných
obstarávateľov sú sústredené na jednom mieste

elektronizovaný informačný
systém Elektronické trhovisko
„Sú v ňom zaregistrovaní tak
objednávatelia, ako aj dodávatelia, a v prípade, že vyhlásime
nejakú zákazku, systém všetko
urobí automaticky – vyzve potenciálnych záujemcov, že môžu predkladať ponuky, a vygeneruje zmluvu s uchádzačom,
ktorý predloží najnižšiu cenu
alebo ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku,“ vysvetľuje
Ridzoňová.
Transparentnosť systému
spočíva v anonymite ponúk,
pretože názov víťaznej firmy
sa objednávateľ dozvie až po
ukončení zadanej lehoty a automatickom vygenerovaní
zmluvy. Aj z tohto dôvodu je
dôležité presne a jednoznačne

Úrad pre verejné obstarávanie v marci 2014 na svojej
stránke zriadil profily verejných obstarávateľov, kde sú
verejní obstarávatelia povinní
zverejňovať všetky svoje zákazky. „Je to databáza, ktorá je
verejne a bezplatne prístupná,
kde si môže každý občan pozrieť, čo mesto robí. Zverejňujú sa tam všetky dokumenty,
súťažné podklady, výzvy, ponuky, oznámenia aj výsledky
verejného obstarávania, zmluvy, štvrťročné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9,“ dodala
Ridzoňová.
Stačí kliknúť na www.uvo.
gov.sk, prejsť do sekcie Verejný
obstarávateľ/Obstarávateľ a cez
Vyhľadávanie v profiloch sa
prekliknúť na Zoznam profilov,
kde zadáte názov obstarávateľa,
o ktorého zákazkách sa chcete
dozvedieť viac.
(eš)

V mestskom úrade už bude občanov oboznamovať informátor.
FOTO: MSÚ

Zberný dvor v Brezne má
zmenené otváracie hodiny
Nonstop prevádzka zberného dvora Technických
služieb Brezno je od 1. februára minulosťou. Cieľom
zavedenia otváracích hodín
je zvýšenie efektivity poskytovaných služieb.
Začiatkom mesiaca technické služby obmedzili doterajšiu 24-hodinovú prevádzku zberného dvora. Dôvodom
bol fakt, že ľudia veľmi málo
využívali možnosť dovozu

odpadu v nedeľu a v neskorých večerných či nočných
hodinách. „Ďalším dôvodom
bolo vybudovanie kamerového a zabezpečovacieho systému, ktorý „stráži“ objekt
technických služieb v čase,
kedy sa tam nenachádzajú
zamestnanci,“ uviedol Ján
Lukáč, riaditeľ TS Brezno. Po
novom budete môcť odpad
doviezť každý deň, okrem nedele, v čase od 8.00 do 17.00.
(eš)
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Prečo mám rád Brezno

Vyrastal som v Brezne,
všetky zážitky z detstva sa
spájajú s Breznom, študoval
som v Brezne, frajerky boli
z Brezna, najlepšie kamarátstva sú z Brezna, takže mesto
Brezno je mojou srdcovkou.
Aj po štúdiu vysokej školy
som sa vrátil do Brezna, rozhodol som sa, že tu budem
žiť, pracovať, tráviť svoj voľný
čas a že si tu založím rodinu,
čo sa napokon aj stalo.
Aj moja budúcnosť sa rozhodne spája s Breznom. Som
spokojný, že môžem žiť v takom malom meste obklopenom malebným prostredím
so širokým spektrom voľnočasových aktivít. Aj z pohľadu rodiča som rád, že sme
tu menšia komunita a mám
lepšiu kontrolu, čo sa v meste
deje a hlavne sa človek menej bojí o svoje dieťa, keďže

mestské noviny

V kinosále Mestského domu
kultúry v Brezne bude teplejšie
Vďaka Technickým službám v Brezne bude v priestoroch mestského domu kultúry teplejšie a občania sa budú
cítiť pri sledovaní akéhokoľvek programu príjemnejšie.

tu mám rodinu, známych a
priateľov. Žijem tu, chcem tu
žiť a budem rád, keď sa mesto
bude naďalej rozvíjať a bude
atraktívne pre každého - ako
pre našinca, tak aj pre cudzinca.
Martin Juhaniak
prednosta Mestského
úradu Brezno

V dennom centre Prameň začali
nový rok novými aktivitami
V januári sa v dennom centre Prameň uskutočnilo netradičné novoročné stretnutie, na ktoré zavítala folklórna skupina Moja fujarôčka
zo Zvolena, ktorej členom
je aj Brezňan Jaroslav Babic.
Prítomných na začiatku roka
pozdravili primátor mesta
Tomáš Abel a zástupca primátora Ján Králik, ktorí zaželali seniorom všetko dobré
a vyjadrili podporu mesta aktivitám skôr narodených.
Mesto Brezno v dennom
centre vytvára priestor na
stretávanie ťažko zdravotne postihnutých detí a ich
rodičov. V tomto duchu 2.
februára seniori v spolupráci
s klientmi a pracovníkmi Zariadenia núdzového bývania

Brezňan
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Náruč pripravili pre tieto deti
karneval. Zavítali medzi nich
aj deti z občianskeho združenia Ajka Brezno a z Materskej
školy na Ulici B. Němcovej, ktoré si pripravili pekný
program. Deti sa veľmi tešili
z pestrofarebného šaša, ktorý
ich karnevalom sprevádzal.
Každá maska bola odmenená
pochvalným listom a sladkosťou. No a ako na každom
správnom karnevale nechýbali pampúšiky, ani tombola, ktorá bola plná vtipných
a netradičných výhier. Záverom masky zaplnili tanečný
parket a pridali sa všetci, pretože pozitívna energia, ktorú
rozdávajú inak obdarení ľudia, ovládla každého, kto na
karneval prišiel.
(jl)

Prameň a Náruč pripravili pre deti karneval.

FOTO: MSÚ

Mestské kino počas mesiaca
ponúka množstvo kultúrnych
podujatí či rôznych zaujímavých filmov, dokonca celosvetových premiér. Ich sledovanie
bude ešte komfortnejšie.

Mesto pristúpilo
k ďalšiemu pozitívnemu
kroku

Po minuloročnej digitalizácii kina Mostár, vďaka ktorej
sa zvýšila návštevnosť, mesto
pristúpilo k ďalšiemu pozitívnemu kroku na zlepšenie komfortu priestorov breznianskeho
kultúrneho stánku. Technické
služby zabránili únikom tepla,

Technické služby na vstupné dvere do kinosály pripevnili závesy, aby sa vykúrená
miestnosť počas vstupu ľudí
pred premietaním tak rýchlo
nevyvetrala. „Namontovali
sme tiež OSB dosky, na ktoré
sme nalepili izolačnú reflexnú
fóliu za vykurovacie telesá tak,
aby sa sálavé teplo dostalo do
priestoru kinosály a nevykurovalo najmä steny tak, ako
to bolo doteraz,“ vysvetľuje
riaditeľ. Vďaka technickým
službám, by sa efektivita vykurovania mala zvýšiť asi o 10
až 15 percent, čiže o plus 4
Vďaka technickým službám by sa efektivita vykurovania mala zvýšiť.
stupne Celzia, čo bude citeľné
FOTO: MSÚ
nielen pre divákov, ale aj pri
ku ktorému dochádzalo z dô- relatívne veľmi nenáročnými spotrebe energie. „Tento typ
vykurovania je veľmi lacný
vodu, že budova je nezateple- riešeniami.
a montáž sa dá realizovať bez
ná a vymenené sú len niektoré
stavebných zásahov v priebeokná. Podľa riaditeľa Jána Lu- Vďaka technickým
káča, rozhodli sa preto situáciu službám bude v kinosále hu niekoľkých hodín,“ uzavrel
Ján Lukáč.
zlepšiť jednoduchým a cenovo teplejšie
(md)

Deň s ozbrojenými silami na námestí - príďte sa ukázať!
Po Leviciach a Novom Meste nad Váhom bude Brezno
tretím mestom, kde sa uskutoční podujatie „Ukáž na čo
máš!“, ktoré rezort obrany
pripravil ako podpornú akciu k dobrovoľnej vojenskej
príprave.
Akcia je však určená pre
všetky vekové kategórie a tí,
ktorí 13. februára zavítajú na
Námestie gen. M. R. Štefánika si môžu otestovať fyzickú
zdatnosť na špeciálnej prekážkovej dráhe i preveriť svoje vedomosti z poskytovania
prvej pomoci.
Dôležitou súčasťou úloh
Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa po prijatí
novej zákonnej úpravy stala
Dobrovoľná vojenská príprava. Branná časť podujatia
je teda zameraná prioritne
na kategóriu občanov, ktorí by ju mohli v budúcnosti
absolvovať a zahŕňa základy
vojenského výcviku. Celkovo ale v rámci série podujatí
s názvom „Ukáž na čo máš!“
ide aj o priblíženie poslania
a činnosti ozbrojených síl čo
najširšej verejnosti. „Rezort

obrany pripravil podujatie
v spolupráci s mestom a preto
veríme, že v pestrom programe si prídu na svoje naozaj
všetky vekové kategórie,“
uviedla zástupkyňa primátora
Petra Dzurmanová.
Odvážnejší návštevníci si
budú môcť vyskúšať zvládnutie prekážkovej „Rambo“ dráhy, porovnať svoje schopnosti
s profesionálnymi vojakmi
a snažiť sa čo najviac priblížiť k ich času. Deti aj dospelí
okrem toho budú mať možnosť preveriť svoje vedomosti a zručnosti z poskytovania
prvej pomoci a získať tak Certifikát vojenského záchranára. Pre pasívnejších účastníkov bude pripravená ukážka
ručných zbraní, kreatívne
vojenské dielne a pre všetkých
ako odmena aj chutný vojenský guláš a teplý čaj. Zhrnuté, v krátkom časovom slede
sa na breznianskom námestí
odohrá ďalšia veľmi zaujímavá akcia pre celú rodinu s vojenskou tematikou a pokiaľ
ešte nemáte plány na víkend,
určite by ste tam nemali chýbať.
(sp)

Ukáž na čo máš je akcia určená pre všetky vekové kategórie.

FOTO: MO

V Bujakove zachovávajú tradície párania peria
V piatok podvečer sa v
Brezne – Bujakove stretli
tri generácie a pripomenuli
si tradíciu niekdajšieho párania peria. Popri práci sa
spievalo, tancovalo a hodovalo.
Miestne páračky, ako aj
z Halán zachovávajú tradície
našich predkov a svoje skúsenosti odovzdávajú mladšej
generácii.

Párať perie nie je také
ľahké, vyskúšal si to aj
primátor

Páračky v mestskej časti
Brezna majú svoju tradíciu
od roku 2003. Začínali doma

u Gondovcov, tentoraz sa konali v bývalej základnej škole
v Bujakove, kde v útulnej malej
miestnosti počas večera kúrili drevom do školskej pece.
Okolo stolov sedeli ženičky,
poniektoré aj s vnučkami, a
priúčali ich domácim prácam
našich predkov, popri tom sa
rozprávali a veselo spievali.
Ich dlhoročná prax sa veru
nezaprie, na pierka sa už ani
nepozerali, robota im išla sama
od ruky. Ako pri robote zaspomínala pani Kánová, jej teraz
už 92-ročná mamička chovala
husi, sama ich ošklbávala aj perie popárala, mnohokrát ráno
o druhej. „V dnešných časoch
však zohnať domáce perie je

čoraz ťažšie, pretože málokto
už chová husi, alebo ho ľudia
spália,“ dodala gazdiná večera
Anna Gondová. Pravou rukou
podujatia bola už tradične poslankyňa mestského zastupiteľstva Mária Majerčíková.
O tom, že páranie nie je až
také ľahké, sa presvedčil aj
primátor Tomáš Abel, ktorý
s manželkou a dcérkou nielenže na tradičné podujatie zavítal, ale sám si náročnú prácu
vyskúšal.

V Bujakove popri práci spievali, tancovali a hodovali.
FOTO: PETER BERČÍK

miestnosti, povinšovali všetko
dobré a aby bolo viac smiechu, doniesli so sebou kohúta
a na chvíľu ho pustili do peria.
Zábava pokračovala tancom
a spevom, nechýbali pampúšiky, škvarkovníky, orechovníky,
ktoré napiekli šikovné gazdiné, ani klobáska či hriatô. Ako
zhodnotila Anna Gondová,
páračky dopadli nad očakávanie dobre, účasť bola hojná.
„Ďakujeme aj našim chlapom
Krnohárom za milé prekvapenie, keď medzi nás pozvali folkloristov zo Šťastného detstva.
Krnohári páračkám
pripravili aj prekvapenie Potešili nás, rozveselili a ešte
Prácu páračkám prerušili viac rozospievali,“ dodala na
speváci Krnohári, ktorí naj- záver pani Anka.
prv poprosili či môžu vojsť do
(md)
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Vďaka a uznanie primátora ho úprimne dojali
Cenu primátora mesta za rok 2015 získal dlhoročný pedagóg,
športovec, tréner a bylinkár, ktorý celý svoj život zasvätil športu
a deťom. Jubilant Vladimír Libič.

Máte za sebou bohatú trénerskú kariéru, vašimi rukami
prešlo množstvo žiakov, študentov a úspešných športovcov... Ktorí z nich vám najviac
utkveli v pamäti a prečo?
- Najviac, samozrejme, mi
utkvela v pamäti zjazdárka Dáša Kuzmanová ako členka TJ
Strojáreň Piesok, ktorú sme
trénovali spoločne s trénerom
Vladimírom Králikom. Pozdejšie, po rozpade lyžiarskeho oddielu, prestúpila do Slávie UK
Bratislava a na zimných Olympijských hrách v Innsbrucku v
roku 1976 obsadila dvakrát 9.
miesto v špeciálnom a v obrovskom slalome. Ďalej to bol plavec Boris Skaloš, ktorý zaplával
československý rekord a dostal
sa do širšej nominácie na Letné olympijské hry v Moskve v
roku 1980. Nesmiem zabudnúť
ani na Ľubicu Vičanovú, ktorá
v rámci ČSSR dosiahla vynikajúce výsledky v rýchlostnom
plávaní. Okrem týchto to boli
ešte desiatky športovcov, ktorí sa presadili svojím zodpovedným prístupom k tréningu
a mohli tak dosiahnuť svoje výkonnostné ciele.
Petra Vlhová a Veronika Velez Zuzulová vám zrejme robia
radosť, aj keď sa už trénerstvu
roky nevenujete... Vidíte v ich
výkonoch znovuzrodenie slovenského vrcholového lyžovania?
- Obidve zjazdárky sú úžasné
a ich prienik do svetovej špičky
mi pripadá ako malý zázrak.
Boli a sú na okraji záujmu Slovenskej lyžiarskej asociácie
– úsek alpských disciplín, no
napriek tomuto nepriaznivému
stavu sú veľkou budúcnosťou
slovenského zjazdového lyžovania. Výraz „znovuzrodenie“ je
fenomén veľmi komplikovaný

•
•
•
•
•

•
•
•
•

– hlavne tým, že na Slovensku
existuje len úzka základňa mladých talentov a pokiaľ rodičia
nemajú finančné prostriedky
na ich ďalší výkonnostný rast,
nemôžu pokračovať vo svojej
športovej činnosti. Kým sa v
slovenskom lyžovaní nezmení
celý systém od základu - výber talentov, športové triedy,
športové strediská – viď alpské
krajiny, viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a kontrola hospodárenia s nimi,
nemôžeme hovoriť o znovuzrodení slovenského vrcholového
lyžovania.

Kto vás vtedy najviac podporoval a stál pri vás aj v tých
najťažších chvíľach?
- V živote som si kládol náročné ciele, niekedy to vyšlo,
inokedy nie. Boli samozrejme
aj pády, tiež nejaké vzostupy, ale
po pádoch mi pomohli dostať
sa „z kolien“ hlavne moja manželka, priatelia, príroda a liečivé
byliny.

Vladimír Libič získal Cenu primátora.

Lyžovanie, atletika, volejbal,
gymnastika, plávanie, moderný päťboj. To všetko sú športy,
ktorým ste sa aktívne venovali. Je to skutočne široké spektrum... Je vôbec nejaká športová aktivita, ktorá vám príliš
nevonia?
- Všetky športy, s ktorými
som prišiel do kontaktu uznávam, niektoré viac, iné menej.

Plavci a športoví potápači z roku 1979 so svojím trénerom.

V minulosti boli podmienky
priaznivejšie?
- Áno. Deti mali väčšie predpoklady pre športovú činnosť,
viac vôle a sebadisciplíny. K
dispozícii bola výzbroj a výstroj,
ktorú nemuseli kupovať rodičia.
V tréningovom procese pracovali kvalitnejší tréneri, hlavne v
predškolskom a mladšom školskom veku.
Breznianska plaváreň je momentálne zatvorená, podobne
ako v roku 1992, kedy ste aj z
tohto dôvodu skončili s trénovaním horehronských plavec-

FOTO: MSÚ

FOTO: ARCHÍV V. L.

kých nádejí... Nie je to pre vás
tak trochu nočná mora alebo
déja vu?
- V prvom rade je nutné čím
skôr „spojazdniť“ krytú plaváreň a hlavne zapojiť do spolufinancovania viaceré subjekty.
Obnoviť už odskúšaný systém
tréningového procesu a predovšetkým získať finančné
prostriedky na väčšie množstvo tréningových hodín. Pre
porovnanie – v 80-tych rokoch
mohli plavci využívať plaváreň
pri dvojfázovom tréningu po 3
a pol hodiny denne 5- až 6-krát
do týždňa.

Vlani ste oslávili sedemdesiatku, aké športy vlastne robíte teraz?
- V súčasnosti je to lyžovanie,
turistika a rýchla chôdza pri
zbere liečivých bylín.
Svojho času ste sa stali riaditeľom mestského športového
klubu. Ako spomínate na toto
obdobie?
- Išiel som do niečoho neznámeho, čo v Brezne dovtedy
nebolo. Na tomto poste bol potrebný skôr manažér ako bývalý
športovec a tréner. Po ťažkom
úraze pri autohavárii s viac ako
jednoročnou práceneschopnosťou som z tejto funkcie odišiel.
Na toto obdobie vcelku nerád
spomínam.

VLADIMÍR LIBIČ
pedagóg, športovec, tréner, bylinkár
narodil sa 13. marca 1945 v Beňuši
vyštudoval Fakultu telovýchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
v roku 1972 nastúpil do breznianskeho gymnázia, kde vyučoval zemepis a telesnú výchovu
od roku 1970 trénoval zjazdové lyžovanie v Strojárňach Piesok
po otvorení krytej plavárne na Mazorníkove spolu s Lýdiou Furdíkovou, Hildou
Janečkovou a Stanislavom Šebestom založil plavecký oddiel TJ Mostáreň Brezno
a Klub športového potápania, s ktorými dosahoval špičkové výsledky
na medzinárodnej úrovni
od roku 1992 pôsobil ako tréner a manažér v jednej osobe v modernom päťboji
na prelome storočí sa stal riaditeľom Mestského športového klubu v Brezne
spolu s manželkou Evou založil Spoločnosť pre zber liečivých rastlín a ľudového
liečiteľstva
v roku 2015 získal Cenu primátora za rozvoj športu v Brezne a verejno-prospešnú
činnosť pre jeho obyvateľov

Práve k nim máte neuveriteľný vzťah. Bača Šperka alebo dochtor Libič - takto vás
poznajú mnohí (nielen) Brezňania. Kedy a ako ste objavili
liečivú silu bylín?
- Môj starý otec bača Šperka
ma od malička učil rozumieť
prírode. Pokračoval v tom jeho
syn, tiež bača a hlavne môj tato
drevorubač. Oni mi dali základ,
niečo som získal štúdiom na vysokej škole a v závere to už bolo
len intenzívne samoštúdium,
založenie „Spoločnosti pre zber
liečivých bylín a ľudového liečiteľstva“, ale hlavne kontakt s
prírodou.
Vašou dlhoročnou snahou
je viesť najmladšiu generáciu
k spoznávaniu prírody. Ako ju
prijímajú súčasné deti?
- Je to čím ďalej, tým ťažšie.
Počítače, televízia, prístup rodičov, učebné osnovy a hlavne
celkový postoj spoločnosti k
tomuto problému. Priviesť deti
späť k prírode bude veľmi veľmi
ťažké, ale spoločnými silami by
sa to dalo zvládnuť.
Čo myslíte pod pojmom
spoločné sily?
- Rodičia, škola a celá spoločnosť - všetci musíme deťom podať pomocnú ruku a ukázať im
podstatne odlišnú cestu od tej,
ktorú im neustále ponúka civilizácia. Treba ich naučiť počúvať
prírodu, snažiť sa jej rozumieť
a nebojím sa povedať - milovať ju, čo znamená dostať tento
druh lásky nielen do hlavy, ale
predovšetkým do srdca.
Ste čerstvým držiteľom Ceny
primátora mesta Brezna za rok
2015. Čo pre vás znamená toto
prestížne ocenenie?
- Chcem poďakovať hlavne
primátorovi mesta Tomášovi
Abelovi, poslancom mestského
zastupiteľstva a všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na
príprave a priebehu tohto pre
mňa veľmi emotívneho aktu
v prekrásnej atmosfére, zvýraznenej kvalitným kultúrnym
programom. Ďakujem!
(eš)

Historické zrkadlo mesta
Napriek tomu, že Brezno
nikdy nepatrilo do zväzku
siedmich stredoslovenských
banských miest (Banská Belá, Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Pukanec, Nová Baňa), ne-

možno mu uprieť banský charakter. Malo právo realizovať
v praxi všetky privilégiá charakteristické len pre mestá,
ktoré sa orientovali na banské
podnikanie. Prvoradou výsadou takýchto miest bolo slobodné vyhľadávanie drahých
kovov a ich spracovanie, až
po získanie drahého (čistého) kovu. Aby nedochádzalo
k rozporom a prekážkam pri
ťažbe, dopĺňali túto banskú
slobodu ďalšie ochranárske

opatrenia. Banskí podnikatelia (jednotlivci, ťažiarske
spoločnosti alebo samotné
mestá) mohli napr. slobodne
využívať vodné toky na úpravu a spracovanie rúd. Podobný cieľ sledovalo aj voľné disponovanie lesným fondom.
Zefektívnenie banskej výroby
malo zabezpečiť privilégium,
ktoré umožňovalo výstavbu
banských a hutných zariadení
na najvhodnejších miestach.
K najstarším banským loka-

litám v chotári mesta patril
Bacúch a Beňuš, kde dolovali
zlato, striebro a meď. Rentabilnejšie banské diela vznikali v tom čase na predhoriach
Nízkych Tatier, vo Veľkom
a Malom Gápli, v Mlynnej doline, v Kumštovej a v Lajštrochu. Existenciu zlatých baní
na území mesta nepriamo
potvrdzuje aj listina Vladislava II. z r. 1500, v ktorej zakazuje Dóczyovcom zasahovať
do práv breznianskych ťa-

žiarov. Pravdepodobne pocit
ohrozenia viedol mestskú
radu k tomu, že v r. 1503 požiadala o opätovný prepis
banskoštiavnického banského práva. V plnom rozsahu
mohlo mesto využívať výsady
v zmysle spomenutého práva
len do r. 1571, kedy vstúpil do
platnosti Maximiliánov banský poriadok, ktorý v podstatnej miere obmedzil právomoc
banských miest.
(hmb)

na pokračovanie

Pastier prasiat a drak
(pokračovanie z minulého čísla)

„Znamená to, že naším záchrancom je pastier Ďuro,“
vraví radca Junas. „A to ešte
neviete, že radca Miňús chcel
pastiera zmárniť. Keď pastier
zabil draka, zaspal v kráľovských chlievoch. Radca Miňús
ho poviazal a zhodil zo strmých skalnatých stien za zámkom,“ prezrádza pred všetkými princezná Lesana.
„Radca Miňús si myslel, že
je po ňom, ale pastier sa akoby zázrakom zachytil o kríky.
Tam sme ho našli celého doráňaného,“ ozve sa Lesana.
„Rád vám všetkým poviem
celú pravdu,“ hovorí pastier
Ďuro. „Skôr ako som mečom
zmárnil draka, uspal som ho
tými tučnými prascami, ktoré som choval uspávacími
bylinami, nazbieranými na
neďalekom Jankovom vršku.
Potom som bez obáv skočil do
studne a mohol som bezvládneho draka zmárniť.“
Nestačil dopovedať posledné slovo, už ho muži vynášajú
na plecia a oslavujú ako svojho
pravého záchrancu.
„Počkajte ešte s oslavami!
A čo urobíme s radcom Miňúsom?“ pýta sa radca Junas
kráľa a ľudu.
„Nech rozhodne pastier
Ďuro! Jemu prináleží vysloviť
ortieľ nad Miňúsom,“ odvetí
kráľ a čaká na pastierovu odpoveď.
„Nechám to na vás, pán
kráľ. Je to váš radca, nuž urobte si s ním, čo len chcete,“ odpovedá pastier a už sa obšmieta okolo princezien.
„Ako chceš, rozhodnem
teda ja. Od tejto chvíle, ťa,
pastier Ďuro, menujem za
svojho druhého kráľovského
radcu a teba, radca Miňús,
menujem za prvého pastiera
prasiat. Tam, v kráľovských
chlievoch môžeš do sýtosti
rozmýšľať nad svojimi doterajšími skutkami,“ oznamuje
kráľ svoje rozhodnutie pred
všetkými.
Po oslavách nastali na zámku obyčajné dni. Len dve veci
sa vymykali zo všedného života, a to, že pri pasení prasiat
ľudia stretávali bývalého kráľovského radcu Miňúsa a pri
poradách vídali bývalého kráľovského pastiera Ďura.
Dopočul som sa aj to, že
o pár rokov, po odchode radcu
Junasa z dôvodu vysokého veku, sa stal Ďuro prvým kráľovským radcom kráľa Svetozára
piateho. A potom ešte veľa
rokov radca Ďuro spríjemňoval život kráľovi a piatim
princeznám svojimi múdrymi
radami. Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák

KULTÚRA / OZNAMY

6

11. 2. 2016

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
TOBY

Toby má približne 1,5 roka. Je aktívnej, hravej, priateľskej a učenlivej povahy. Je stredného vzrastu, je vhodný skôr do rodinného
domu, kde sa môže do sýtosti vybehať na
záhrade. Je očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
V BREZNE
11. – 15.2. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
16. – 21.2. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
22. – 25.2. 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.
Zdroj: Krajina záchrancov

HUGO

Hugo je mladý, hravý, priateľský a prítulný
psík. S fenkami sa znáša bez problémov, so
psíkmi vychádza individuálne. Je vhodný
skôr do rodinného domu alebo do bytu k
aktívnym ľuďom, ktorí mu doprajú dostatok pohybu. Je očkovaný, čipovaný a kastrovaný.

SELLY

Selly je krásny kríženec belgického ovčiaka. Má 6 rokov a je väčšieho vzrastu. Bojí
sa mužov, ale keď sú k nemu dobrí, hneď si
zvykne. So psíkmi vychádza individuálne,
fenky má rád. Ovláda základné povely, je
očkovaný, čipovaný a kastrovaný.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno utuloktulacik@gmail.com
0918 888 411, 0915 048 612
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12. február o 19:00
Deadpool
Akčný/Fantasy/Sci-Fi, USA, 2016, 104 min., MP15, ST, vstupné: 4€.
Prvá zo série adaptácií komiksov od Marvela v tomto roku.
13. 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...
13. február o 19:00
13 hodín: Tajní vojaci z Bengházi
Akčný/Dráma/Triler, USA, 2016, 90 min., MP12, ST, vstupné: 4€.
Film rekonštruuje útok islamských milícií na americkú ambasádu v
líbyjskom Benghází.
14. február o 16:00
Muno: Strážca mesiaca
Animovaný, Francúzsko, 2015, 93 min., MP, 2D, SD, vstupné: 4€. Malý Muno dostane nečakanú úlohu strážiť Mesiac.
14. február o 19:00
Decibely lásky
Hudobný/Romantický, ČR, 2016, 85 min., MP, Česká verzia, vstupné:
4€. Dej hudobnej filmovej romance sa odohráva v súčasnosti a zachytáva odvekú túžbu po láske.
16. február o 19:00
Lída Baarová
Dráma/Romantický/Životopisný, ČR, 2016, 110 min., MP12, Česká
verzia, vstupné: 4€. Milovala diabla... V hlavnej úlohe Táňa Pauhofová.
19. február o 19:00
Hundroš
Komédia, Fínsko, 2014, 104 min., MP15, ČT, vstupné 4€. Komédia o
nevrlom starcovi, ktorý sa vydáva do mesta, aby v rodine svojho syna
rozpútal menšie peklo.
20. február o 16:00
Muno: Strážca mesiaca
Animovaný, Francúzsko, 2015, 93 min., MP, 2D, SD, vstupné: 4€. Malý Muno dostane nečakanú úlohu strážiť Mesiac.
20. február o 19:00
Deadpool
Akčný/Fantasy/Sci-Fi, USA, 2016, 104 min., MP15, ST, vstupné: 4€.
Prvá zo série adaptácií komiksov od Marvela v tomto roku.
21. február o 16:00
Robinson Crusoe
Animovaný, Francúzsko, Belgicko, 2014, 90 min., MP, ČD, vstupné:
4€. Užite si dobrodružstvo na plné obrátky!
21. 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.
23. február o 19:00
Fúsi
Dobrodružný, Dánsko, 2015, 94 min., MP 12, ČT, vstupné: 4€. Film
natočený v najlepšom štýle severských čiernych komediálnych drám.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska oznamuje, že od
1.2.2016 opäť poskytuje špecializované sociálne poradenstvo každú stredu od 9.00 - 15.00 h v priestoroch denného
centra Prameň, Rázusova 2, Brezno.
Bližšie informácie na tel. č.: 0908 904 094

CK Space, JA Firma v CR a mesto Brezno
Vás srdečne pozývajú

Kedy: 14. 02. 2016 od 15:30 hod.
Kde: Aréna Brezno

Vstup v maskách zadarmo

Na všetky masky čakajú súťaže, sladké odmeny
a vyhodnotenie najlepšej masky!
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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Breznianske biatlonistky pocestujú
na olympiádu mládeže do Lillehammeru
Klub biatlonu MŠK Brezno
vznikol pred dvadsiatimi rokmi a za ten čas sa jeho členská
základňa rozrástla na vyše 40
pretekárov. Niektorí z nich
dosahujú výsledky na svetovej
úrovni.

Miestenky na olympiádu
mládeže

D ôkazom
úsp e chov
breznianskeho biatlonu sú nedávne nominácie na majstrovstvá sveta a zimné olympijské
hry mládeže.

Kde to začalo

História biatlonu v Brezne
sa traduje od konca 70. rokov
minulého storočia. Jaroslav
Kamenský, Ján Kunc, Bohumil Kulík, Alois Glac, Zdeněk Jelínek, Antonín Jambor,
Ladislav Umlašek a Radomil
Hladký tvorili družstvo, ktoré
v priebehu sezóny 1978-79 absolvovalo 30 pretekov v behu
na lyžiach, ale aj v cezpoľnom
behu. Úspechy sa dostavili postupne.
Breznianski biatlonisti sa v
roku 2003 zúčastnili na Majstrovstvách sveta v Poľsku, kde
sa ich tím umiestnil na peknom 8. mieste. Výborné výsledky a veľký pokrok z predchádzajúcej sezóny dosiahli
aj o rok neskôr na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov

Autor:
PK

ruina, zrúcanina

EČV Trenčína

Zľava - Veronika Haidelmeierová, Jaroslav Kamenský a Henrieta Horvátová.

vo Francúzsku, kde obsadili
krásnu 3. priečku.
Najúspešnejšou pretekárkou
tímu sa stala Eliška Švikruhová, ktorá na týchto majstrov-

T3

obrat

odporovacia
spojka

stvách sveta v Kontiolahti obsadila 5. miesto vo vytrvalostných pretekoch. V tom istom
roku si breznianske družstvo
na Majstrovstvách sveta v let-

stvách obsadila 20. miesto vo
vytrvalostných pretekoch,
v rýchlostných skončila osemnásta a v stíhacích tridsiata
prvá. Taktiež na Majstrov-

tamtá

okopírovaný
doklad (hov.)

predpona
(osem)

FOTO: ARCHÍV KB

iba

predložka

nom biatlone v Osrblí vybojovalo 4. miesto a na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov
vo Fínsku v roku 2012 obsadilo
10. priečku.

stará mama
(nem.)

blyšťanie

cibuľa (angl.)

tamtí

krúženie,
kolotanie
švajč. rieka

vzal do väzby

sicílska sopka
lačnosť, pocit
nenasýtenia

oderie po česky

pravde-podobne
zvonec

Rozvodný závod

zábava
španielsky člen

vyžaruje

čistiaci
prostriedok
vniatka

lantán (chem.)
plače, narieka
(bás.)

Pomôcky:
VONN, ANSI,
ILL, ONION

chorý po
anglicky
spevohra

T5

Till Next Level
milimeter

T6

nech (čes.)

vošky (česky)

typ ruských
lietadiel
Rozhl. symf.
orchester
Anastázia
(dom.)

popevok
mužské meno

cín (chem.)
slovné pomoci

am. lyžiarka
dopr.
prostriedok

teba
tvár po česky

dáva pod vodu

T7

jednotka
el.odporu

plynné skup.
vody
úrad USA pre
normy

listnantý strom

EČV Revúcej

jedením
uberieme

nevyrypuj
vodný živočích

voltampér
Európsky
parlament

časť týždňa
mytologický
britský kráľ

prvá žena

T8

Turč. žen. klub
lepidlo

vianočná pieseň
Olymp. hry

T2

ľudská schránka
Oľga (dom.)

otec (hyp.)

dodávka, malý
nákladiak

a iné (skr.)
hrôzovláda,
násilie

Európska liga

Kolkársky
oddiel

T4
kilopond

T1

kartársky výraz

Hlavnou úlohou klubu od
jeho začiatkov až po súčasnosť zostalo zabezpečovanie
pravidelnej a systematickej
športovej činnosti, vytváranie materiálno-technických
podmienok pre jeho členov,
zabezpečovanie výberu, prípravy, výchovy talentovanej
mládeže a rastu ich športovej
výkonnosti. A tá skutočne
rastie. „Začiatkom januára sa
konali nominačné preteky na
majstrovstvá sveta juniorov
a kadetov a zimné olympijské
hry mládeže, kde boli naše pretekárky veľmi úspešné,“ povedal predseda klubu Jaroslav
Kamenský.
Na Majstrovstvá sveta
juniorov a kadetov 2016 v rumunskom Cheile Gradistei
tak cestovali Anna Netíková
a Henrieta Horvátová. Obe si
počínali výborne, keď sa v silnej konkurencii pravidelne
umiestňovali v prvej polovici
výsledkových listín. Henrieta
Horvátová si spolu s Veronikou Haidelmeierovou navyše
vybojovali nomináciu na ZOH
mládeže do 18 rokov, ktoré
odštartujú 12. februára v nórskom Lillehammeri. 

(eš)

Výr. družstvo
cit. smiechu

pozdrav
sedem v Ríme

lesný dravec
strýc

viala
vodná
elektráreň

vpije, nasaje
revízny lekár

rieka pri Omsku

priestory v okolí

Majstrovstvá
Európy

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 19. februára 2016.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Patríciu Komiňákovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

ŠPORT

8

Brezňan
mestské noviny

11. 2. 2016

Hokejisti Brezna sú definitívne v play-off
KADLECAJ Patrick, 27 MIKOVÍNY
Adam), 59 KADLECAJ Patrick (27
MIKOVÍNY Adam, 77 RIEČAN Matúš), 59 KADLECAJ Patrick (38 PETRÍK Dávid), 88 TVRDOŇ Daniel Ján
(56 KOSTELNÝ Jakub)
V sobotnom zápase Brezňania začali s náporom a prestrieľali DK v prvej tretine 23:6, no
skončili tretinu 0:0. V druhej sa
hráči aj vďaka Kadlecajovi strelecky zobudili a vyhrali ju 5:0 v
2. HOKEJOVÁ LIGA
SOBOTA 06.02. 2016 - HK BREZNO poslednej tretine s prehľadom
pridali dva góly a zaslúžene vy– VOĽNO
Sobotné stretnutie v Dol- hrali zápas 7:0.
nom Kubíne, ktoré bolo naším
klubom, ako aj našimi fanúšik- NEDEĽA 07.02. 2016 - Zimný štami ostro sledované, rozhodlo dión Dolný Kubín
o tom, že Rimavská Sobota MHK DOLNÝ KUBÍN - HK BREZabsolútne nezvládla svoj boj NO 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)
o play-off a zápas s domácou Góly BR: 91 MAREK Filip (16
Hviezdou prehrala jednoznač- ŠVANTNER Jakub, 65 KOBELA Fine 10:3 (1:0 , 5:1, 4:2). Tento lip), 65 KOBELA Filip (56 KOSTELNÝ
výsledok rozhodol o tom, že Jakub, 28 NEMEC Matej), 77 RIEČAN
po dlhých rokoch sa opäť bu- Matúš (27 MIKOVÍNY Adam, 65 KOde v našej Aréne hrať play-off. BELA Filip)
Naposledy hrali naši Rytieri
Stretnutie sa nieslo v podobplay-off v prvej hokejovej li- nom duchu, ako prvý zápas.
ge na domácom ľade, presne Chlapci z Brezna začali strelec14.02.2010 o 18:00 hod., ke- ky veľmi dobre, no bez efektu a
dy sme podľahli klubu HC 46 prvá tretina skončila po šťastBardejov 0:9 (0:3, 0:3, 0:3). nom góle Dolnokubínčanov
Celú sériu sme prehrali 1:2 a 1:1. Hráči Kubína sa chceli
skončili sme na konečnom 7. rozlúčiť so sezónou doma víťazmieste.
stvom a všetko tomu podriadili.
Tentokrát budeme bojovať Nasadenie, herná disciplína,
o víťaza 2. hokejovej ligy, ktorý k tomu dobrý výkon brankára
do tej prvej postupuje priamo. bol odrazom k víťazstvu nad
Prvým súperom Rytierov v bo- chlapcami z Brezna, ktorí si
ji o víťaza ligy bude tím, ktorý mysleli, že hrou bez nahrávky a
vyhral skupinu A a to HK 96 nasadenia sa dá vyhrať. BrezňaDYNAMAX Nitra. Už teraz nia sa snažili hrou bez brankára
všetkých priaznivcov hokeja otočiť výsledok, no výsledkom
13.02.2016 (sobota) o 17:00 ich snahy bol šiesty gól v ich
hod. pozývame na hokejový bráne a prehra so slabším mužsviatok do Arény Brezno.
stvom 6:3.

1. LIGA DORAST
SOBOTA 06.02. 2016 - Zimný štadión Dolný Kubín
MHK DOLNÝ KUBÍN - HK BREZNO 0:7 (0:0, 0:5, 0:2)
Góly BR: 59 KADLECAJ Patrick (27
MIKOVÍNY Adam), 59 KADLECAJ
Patrick (27 MIKOVÍNY Adam, 77
RIEČAN Matúš), 65 KOBELA Filip (88
TVRDOŇ Daniel Ján, 56 KOSTELNÝ Jakub), 87 STYK Róbert (59

9. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
SOBOTA 06.02. 2016 - Aréna Brezno
HK BREZNO - HK ISKRA PARTIZÁNSKE 6:4 (2:2, 4:0, 0:2)
Góly BR: 12 KAFRÍK Dušan (27
ŠKORVÁNEK Šimon), 10 KRIŽAN
Andrej, 10 KRIŽAN Andrej, 38 KOVÁČIK Milan (19 REPKA Matej, 27
ŠKORVÁNEK Šimon), 12 KAFRÍK

Dušan (16 MIHALY Oto), 16 MIHALY
Oto (10 KRIŽAN Andrej)
Deviataci odohrali zápas, v
ktorom boli maximálne efektívni. Prvé dve strely v polovici prvej tretiny premenili na
dvojgólový náskok. Chlapci však dávali súperovi príliš
veľa priestoru a tak mu dovolili
vyrovnať. Cez prestávku bol
hlavný pokyn hrať tesnejšie so
súperom a byť agresívnejší v
defenzívnych činnostiach. Toto
sme premenili na štvorgólový
náskok, stav po dvoch tretinách
bol 6:2. V tretej časti sa chlapci až príliš stiahli do defenzívy,
dlho trvalo, kým zareagovali na
pokyn aktívnejšieho pohybu.
Súper ich v tejto časti prestrieľal
1:19, ale strelil len dva góly a tak
hráči Brezna nepustili ani tretie
víťazstvo v rade z rúk.

8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
SOBOTA 06.02. 2016 - Aréna Brezno
HK BREZNO - HK ISKRA PARTIZÁNSKE 10:6 (1:0, 4:2, 5:4)
Góly BR: 18 SZÖKE Štefan (90 ŠIMKO Jakub, 71 AUXT Benjamín), 71
AUXT Benjamín (90 ŠIMKO Jakub), 90 ŠIMKO Jakub (12 HANČÁK
Samuel), 90 ŠIMKO Jakub (71 AUXT
Benjamín), 71 AUXT Benjamín (90
ŠIMKO Jakub), 71 AUXT Benjamín
(90 ŠIMKO Jakub), 90 ŠIMKO Jakub
(71 AUXT Benjamín), 71 AUXT Benjamín (90 ŠIMKO Jakub, 10 NÁTER
Andrej), 90 ŠIMKO Jakub (12 HANČÁK Samuel), 71 AUXT Benjamín
(15 SZÖKE Adam)
Zaujímavý zápas sa hral u
ôsmakov. Prvé dejstvo vyhrali
1:0, ale vedenie mohlo byť aj
vyššie. V druhej časti postupne
navýšili náskok na 5:2 a nadobudli pocit, že je už rozhodnuté. V úvode tretej časti však
súper dvomi rýchlymi gólmi
na čas zdramatizoval priebeh.
Potom opäť udreli naši chlapci
a tromi gólmi pochovali nádeje hostí. Aj napriek tomu sa
na ľade ešte diali veci. Súper
za pár sekúnd znížil dvoma
gólmi a odhodlal sa ku hre bez

brankára. Počas nej a aj bezprostredne po nej naši chlapci
pridali dva góly a zaslúžene vyhrali 10:6.

7. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
SOBOTA 06.02. 2016 - Zimná štadión Partizánske
HK ISKRA PARTIZÁNSKE - HK
BREZNO 6:8 (1:4, 4:2, 1:2)
Góly BR: 91 BÁLINT Marek (71
ZEMKO Matúš), 22 GÉRER Jakub (87
MEŠŤAN Adrián), 71 ZEMKO Matúš
(91 BÁLINT Marek, 12 LUKAČOVIČ
Hugo), 22 GÉRER Jakub (90 KOVÁČIK Richard, 88 ROSÍK Jhakub), 87
MEŠŤAN Adrián (16 MIHALY Michal,
22 GÉRER Jakub), 71 ZEMKO Matúš
(28 PETRINEC Teodor), 22 GÉRER
Jakub (71 ZEMKO Matúš, 12 LUKAČOVIČ Hugo),22 GÉRER Jakub (12
LUKAČOVIČ Hugo)
V tomto zápase sme boli nesmierne efektívny a takmer každá vážnejšia šanca ktorú sme si
vytvorili skončila v bráne súpera. Svedčí o tom aj fakt, že sme
z 19 striel nastrieľali neuveriteľných 8 gólov. Inak bola naša hra
veľmi zlá a nepamätám si zápas
v ktorom by nám takýto výkon
stačil na body. Hráči súpera
zrejme podcenili a do tempa sa
nevedeli dostať po celý duel, ten
to využil a ku koncu vyrovnal
na 6:6, naši hráči aspoň v závere
predviedli jednoduchú a dôraznú hru akú vieme produkovať
počas celých zápasov. Strelili
sme dva góly a postrážili sme si
vedenie v tomto zápase.

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
SOBOTA 06.02. 2016 - Zimná štadión Partizánske
HK ISKRA PARTIZÁNSKE - HK
BREZNO 4:3 (4:1, 0:2, 0:0)
Góly BR: 88 TURŇA Oliver, 22 KLAJBAN Peter (38 MALECKÝ Martin), 87
FAŠKO Michal (19 MELICHER Patrik,
88 TURŇA Oliver)
Zápasy mladších žiakov sa
v poslednej dobe začínajú na
seba podobať. V šestke sme
chceli začať omnoho aktívnej-

Šípkari odohrali štvrtý
master tejto sezóny
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 13. – 14. 2. 2016

Majstrovstvá Banskobystrického kraja
mládeže, kvalifikačné preteky na M-SR 2016
v Telocvičnii ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, Brezno – Mazorníkovo

Časový rozpis:

 SOBOTA, 13. 2. 2016, MK-BB ml. – KP na M-SR, 9:00 1. zmena, disc. VzPu Slávia, VzPu ISSF 40 ľah, VzPu 40 stoj, VzPi 40,
ďalšie zmeny .Vyhlásenie výsledkov: v nedeľu po 1. zmene
 NEDEĽA, 14. 2. 2016, MK-BB ml. – KP na M-SR, 1. zmena
3x20, doplnená ostatnými disciplínami, po 1. zmene vyhlásenie výsledkov zo soboty. Vyhlásenie výsledkov: 3x20, 60
min. po ukončení pretekov, priebežne okrem 3x20 zo soboty.

Do hlavného turnaja sa prihlásilo 33 hráčov. Na pozícii
5-6 sa umiestnili domáci hráč
Erik Poliak a Vladimír Rajnoha zo Zlatých Moraviec.
Štvrté miesto obsadil Ján
Tuharský z Banskej Bystrice.
Dobrý turnaj odohral Dušan
Strieš. Celým A-čkom podával dobré výkony, ale vo
finále A-strany pavúka bol
nad jeho sily Peter Klementy, ktorý ho porazil 3:2. Dušan Strieš sa vo finále B-ečka
stretol s Pavlom Melicherom,
ktorého na turnaji už raz porazil. Aj v tomto zápase bol
Dušan úspešnejší a Pavel Melicher obsadil na turnaji tretie
miesto. Finále sa nieslo v réžii
Petra Klementyho, ktorý po

výhre 3:0 sa stal víťazom turnaja.
Do ženského turnaja sa prihlásilo 9 žien. Víťazkou sa stala tradične Lucia Jankovská.
Lucia vyhrala všetky mastre
v tejto sezóne, tentokrát bola
jej finálovou súperkou Helena Hájeková. Lucia si s ňou vo
finále poradila 2:1. Na treťom
mieste skončila Majka Giertlová, ktorá vo finále B-ečka
nestačila na Helenu Hájekovú
a podľahla jej 2:1.
V turnaji dvojíc si víťazstvo
odniesli Erik Poliak s Kristiánom Schwarzbacherom.
Druhé miesto obsadili Juraj
Stanko s Vladimírom Rajnohom a tretí skončili Peter
Pocklan a Majka Giertlová.
(pp)

šie. Našu aktivitu schladili naše
štyri osobné chyby, ktoré súper
využil na strelenie štyroch gólov. V ďalších častiach hry sme
chceli hru vyrovnať a vyzeralo
to nádejne, keď sme stiahli skóre na 4:3. Na vyrovnanie nám
chýbalo kúsok šťastia, keď sme
viackrát nastrelili konštrukciu
brány. V zápase nám ale chýbala ľahkosť a nasadenie, ktorými
sme sa už v tejto sezóne niekoľkokrát prezentovali. V tréningoch musíme zapracovať najmä
na hre, taktickom ponímaní situácií, ako aj streľbe.

Góly BR: Škantár
Zápas mal od úvodu vysoké
tempo a viac z hry mali naši
hráči. Boli sme hokejovejší, vypracovali sme si množstvo šancí, ale proti dobre chytajúcemu
brankárovi sme sa nepresadili.
Aj v druhej tretine sme boli aktívnejším tímom, avšak súvislý
tlak ostal bez gólovej odmeny.
Pomer striel po dvoch tretinách
bol 6:25 pre naše družstvo. V
tretej tretine, pri snahe zlomiť
streleckú nemohúcnosť, sme
dostali dva zlepené góly z náhodne dorazených pukov. Od
tohto momentu sme nenašli
psychické sily na obrat v zápa5. ROČNÍK
se. Súper bol neskutočne efekSDP
tívny a pridal poľahky ďalšie
NEDEĽA 07.02. 2016 - Zimný šta- góly. Chlapci tvrdo pracovali,
no mali sme na hokejkách gódión Detva
HC 07 DETVA - HK BREZNO 7:1 lostop.
(hkb)
(0:0, 1:0, 6:1)
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Atletická halová sezóna začala
Hala ELÁN v Bratislave
bola 6. 2. dejiskom Majstrovstiev SsAZ v atletike vo
všetkých vekových kategóriách pre rok 2016. Pri účasti
436 pretekárov získali pretekárky AK Mostáreň MŠK
Brezno v kategórii žiačok

štyri medailové umiestnenia:
2. Viktória Dunajská (800
m) 2:31,87 min; 3. Viktória
Forster (60 m) 8,78 s; 3. Viktória Forster (150 m) 21,46 s;
3. Kristína Králiková (skok
do diaľky) 437 cm.
(mč)

FOTO: MSÚ
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