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Milí Brezňania,
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BLÍŽIA SA PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016

Aj tí, ktorí politické dianie zvyčajne nesledujú zrejme stihli zaregistrovať, že už
v sobotu nás čakajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Spravidla raz
za štyri roky máme možnosť vybrať si svojich zástupcov do parlamentu a okrem
základných informácií o priebehu volieb sa vám pokúsime ponúknuť niekoľko
dôvodov, prečo 5. marca nezostať doma a využiť svoje volebné právo.

Nové volebné miestnosti
Nadchádzajúce marcové
voľby sú v poradí siedmymi
voľbami do Národnej rady
v ére samostatného Slovenska. Ani v minulosti v nich
nebola núdza o viaceré prekvapenia, čo potvrdzuje, že
sila voličského hlasu môže
byť veľká, zvlášť v situácii,
kedy je ťažké čokoľvek vopred predpovedať. Brezňania
budú hlasovať podľa miesta
trvalého bydliska v 21 volebných okrskoch. Počet i rozdelenie do okrskov ostávajú
v porovnaní z predošlými
voľbami nezmenené, menia
sa však volebné miestnosti pre voličov z Bujakova a
Halán. Okrsok pre Predné

Halny sa bude nachádzať v
priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie na Školskej ulici, voliči s
trvalým pobytom v Zadných
Halnách a v Bujakove budú
môcť odvoliť v Reštaurácii Salmo. Všetky volebné
miestnosti budú 5. marca
otvorené od 7.00 do 22.00 h.
Kandiduje niekoľko
Brezňanov
Blížiace sa voľby sú z pohľadu voličov zaujímavé aj
tým, že v nich kandiduje
hneď niekoľko Brezňanov,
preto sa v Brezne očakáva
vyššia volebná účasť ako naposledy. Voliči si budú môcť
vybrať celkovo spomedzi 23

kandidujúcich strán a hnutí
a na zvolenom hlasovacom
lístku zakrúžkovať najviac
štyroch kandidátov. Hlas je
však platným aj v prípade, že
volič možnosť preferenčného hlasovania nevyužije.
Záujem o voľby
zatiaľ nadštandardný
Zatiaľ najvyššia volebná
účasť 84,24 % z volieb v roku
1998 je z dnešného pohľadu
viac-menej nereálna, no zdá
sa, že 59,11 % z ostatných
volieb v roku 2012 by mohlo
byť prekonaných. Naznačuje
to už zvýšený záujem o voľbu
zo zahraničia, ktorý sme zaznamenali aj v našom meste.
Viac nám prezradila refe-

rentka Mestského úradu na
úseku volieb Viera Jozefková:
„Kým pri predchádzajúcich
parlamentných voľbách o
voľbu poštou zo zahraničia
požiadalo najviac približne
30 voličov, tento rok sme takýchto žiadostí mali až 112.
Okrem rôznych európskych
krajín prišli aj zo štátov ako
sú Taiwan, USA, Austrália,
Island, Rusko alebo Kanada. Vysoký je aj počet vydaných hlasovacích preukazov,
o ktoré požiadali občania,
ktorí sa v deň volieb nebudú
nachádzať v mieste trvalého
bydliska.“ Tých zatiaľ na úrade vydali 254, no tento počet
ešte do volieb určite vzrastie.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Najbližšie číslo Brezňana vyjde
24. MARCA 2016

už v sobotu 5. marca nás čakajú
Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Voľby, ktoré minimálne
na nasledujúce štyri roky ovplyvnia
život každého z nás, vrátane nevoličov. Chcem vás preto vyzvať, aby
sme sa nezbavovali zodpovednosti za
našu budúcnosť a prejavili svoj názor
hlasovaním. Som presvedčený, že je
z čoho vyberať a spomedzi 23 kandidujúcich strán si každý dokáže vybrať tú, ktorá najlepšie reprezentuje
jeho hodnoty a predstavy o ďalšom
vývoji na Slovensku. Keď už budete
vo volebnej miestnosti, nezabudnite,
prosím, ani na kandidátov z nášho regiónu, ochotných a pripravených pomôcť Breznu a tiež jeho obyvateľom.
Viacerí môžeme byť oprávnene sklamaní zo spoločenskej situácie a nedôverovať politikom, no aj tak by sme
nemali podceňovať význam zastupiteľskej demokracie. Sú to totiž práve
parlamentné voľby, ktorými občania
odovzdávajú svoju moc politickým
predstaviteľom, určujú, aký bude charakter prijímaných zákonov i ostatných právnych predpisov a tie ovplyvňujú každodennú realitu všetkých
občanov. Zúčastniť sa slobodných
parlamentných volieb je právo, ktoré
v minulosti nebolo samozrejmosťou.
Verím, že sa ho najbližšiu sobotu rovnako ako ja rozhodnete využiť.

Tomáš Abel – primátor mesta
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Blížia sa Parlamentné voľby 2016
(Dokončenie zo strany 1)
Čo teda môžete urobiť, ak
v sobotu 5. marca nebudete
doma, nemôžete tým pádom
odvoliť vo svojom volebnom
okrsku, ale nechcete sa vzdať
možnosti hlasovať vo voľbách? Ako už bolo spomínané, môžete mesto v úradných
hodinách osobne požiadať o
vydanie hlasovacieho preukazu a to najneskôr posledný deň pred dňom konania
volieb, teda do 4. marca.
Poverený pracovník voličovi

bezodkladne vydá hlasovací
preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu. Takýto preukaz
umožňuje voličovi hlasovať
v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na území Slovenskej
republiky, vrátane toho, v
ktorom bol pôvodne zapísaný. Bližšie informácie týkajúce volieb do Národnej rady
môžete nájsť na webovom
sídle mesta v priečinku „Voľby 2016“. (sp)

Most v Bujakove a nové logistické centrum
v Harmanci Kuvert slávnostne otvorili
Po štvrťstoročnici čakania
sa Brezňania dočkali nového
mosta v Bujakove. Otvorili ho
slávnostne po roku od schválenia dotácie od vlády a poklepania základného kameňa
rozšírenia výroby a výstavby
nového centra v Harmanci Kuvert, pre ktorý je most prístupovou cestou cez rieku Hron.
Novopostavený most slúži
nielen ako prístupová cesta pre
najväčšieho zamestnávateľa
v meste, ale tiež spája obytnú
zónu rodinných domov na ľavom brehu Hrona.

Na výstavbu mesto
vynaložilo minimálne
prostriedky

Služba City Monitor v Brezne
funguje už pol roka
Vlani v septembri pribudlo medzi jednotlivé samosprávy, ktoré používajú
aplikáciu City Monitor, aj
Brezno. Odvtedy občania
pomohli zlepšiť svoje mesto
takmer stonásobne.
Mesto vďaka novej službe
efektívnejšie reaguje na prijaté podnety a zároveň má
maximálnu kontrolu nad ich
riešením.

Problém nahlásia cez
mobil

Už pol roka majú Brezňania možnosť využívať službu
City Monitor. Tá je primárne
určená pre majiteľov smartfónov s operačným systémom
Android alebo IOS, ale využívať ju môžu aj tí, ktorí takýto
telefón nemajú a to prostredníctvom formulára na stránke www.citymonitor.sk.
Princíp celej služby je jednoduchý. Stačí si zadarmo
stiahnuť do mobilu aplikáciu
z web stránky mesta (www.
brezno.sk), cez ktorú nahlásite svoje podnety na zlepšenie fungovania samosprávy
podľa kategórií od čiernych
skládok cez osvetlenie, výtlky, verejnú zeleň, dopravné
značenie až po nehody. Občan je informovaný o vybavení svojho podnetu priebežne
a o výsledku okamžite.

Riešenie musí byť v kompetenciách mesta

Všetky nahlásené podnety
sa automaticky zobrazia pracovníkovi samosprávy, ktorý
ich vyhodnotí a určí, ktorá
organizácia daný problém
vyrieši. Mesto Brezno za posledných šesť mesiacov zaznamenalo 99 takýchto pod-

netov, pričom väčšina z nich
sa týkala odpadkov, nefungujúceho verejného osvetlenia
či poškodených komunikácií.
Podľa slov správcu systému City Monitor pre Brezno
Juraja Veverku je ťažko určiť
priemernú dobu vyriešenia nahláseného problému.
„Niektoré podnety vybavia
technické služby v priebehu
dvoch až troch dní, iné trvajú dlhšie podľa náročnosti
a technických možností. Sú
podnety, ktoré sa vybavujú aj
dlhšie, napríklad výrub stromov a všeobecné otázky určené skôr pre mestský úrad.“
V prípade prijatia podnetov,
ktorých riešenie nespadá do
kompetencií mesta ako opravy ciest I. triedy a podobne,
samospráva požiada o nápravu správcov resp. zodpovedné organizácie.

Pomôže viac
podrobností

Ako sa ukazuje, City Monitor je pre samosprávu výborným nástrojom na efektívnu komunikáciu s obyvateľmi pri odstraňovaní
porúch a riešení problémov.
K tomu, aby boli podnety
vybavené čo najskôr, môžu
prispieť aj samotní Brezňania. Stačí ich čo najpresnejšie
konkretizovať a priložiť aj fotografiu nahláseného problému. V takom prípade ho vedia zodpovední zamestnanci
veľmi rýchlo nájsť a opraviť.
Samozrejme stále platí, že so
svojimi otázkami, podnetmi
a nápadmi sa občania môžu
na kompetentných obracať aj
prostredníctvom webstránky
www.brezno.sk v sekcii Napíšte nám.
(eš)

Brezňania sa dočkali. Po 25
rokoch stojí v Bujakove nový
most. V tejto mestskej časti
sídli firma Harmanec Kuvert,
ktorá pre dlhodobé neuskutočnenie investičnej akcie Cestný
most cez rieku Hron v Brezne
– Bujakove bola do istej miery
obmedzovaná v rozširovaní výroby. Po dohode s vedením fabriky o jej zámere postaviť nové
logistické centrum sa mesto
rozhodlo pomôcť. Oslovilo
vládu SR s tým, aby pomohla
pri vybudovaní nového mosta,
ktorý by umožnil rozšíriť výrobu v závode, čo zároveň prinesie zvýšenie počtu pracovných miest pre občanov Brezna
a okolia.
Ako povedal primátor Tomáš
Abel, mesto na začiatku volebného obdobia s touto investíciou nepočítalo, no dokázalo
nájsť dostatok externých zdrojov či už zo strany štátu, ktoré
poskytlo dotáciu 600 000 eur,
alebo súkromnej investície spoločnosti Harmanec Kuvert, ktorá sa po dohode s primátorom
na tejto investičnej akcii spolupodieľala. Celkové náklady na
výstavbu mosta predstavovali
vyše 850 000 eur, mesto vynaložilo minimálne prostriedky a
prispelo sumou 84 000 eur.

Most a logistické centrum otvorili prestrihnutím pásky.

Most a logistické
centrum otvorili
prestrihnutím pásky

Most v Bujakove ako aj otvorenie nového distribučného a
logistického centra Harmanec
Kuvert v sobotu 20. februára
uviedli slávnostne do prevádzky prestrihnutím pásky predseda parlamentu Peter Pellegrini,
primátor Brezna Tomáš Abel a
prezident spoločnosti Eco-Invest Milan Fiľo. Ako vyzdvihol
Peter Pellegrini, spolupráca
závodu s mestom Brezno je po
každej stránke príkladná, pretože nie všade na Slovensku sa
dokážu podniky a mesto takto
navzájom podporovať. Primátor poďakoval všetkým, ktorí
prispeli k tomu, aby v rekordne
krátkom čase bola zrealizovaná
výstavba mosta. „V prvom rade
vláde SR, pretože bez dotácie,
ktorú poskytla, by sme túto investičnú akciu neuskutočnili.
Málokto veril tomu, že o desať
mesiacov budú po novom moste jazdiť autá a bude úspešne
uvedený do prevádzky.“
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Spoločnosť plánuje zvýšiť
počet pracovných miest

Rozšírenie výroby v Harmanci Kuvert, ktorý je známy
najväčšou výrobou obálok v
Európe, sa stalo realitou. Ako
povedal predseda parlamentu, na Horehroní žijú usilovní
ľudia s vysokou pracovnou
morálkou,
flexibilnosťou
a skúsenosti práve tejto firmy
to v plnej miere potvrdzujú.
Slová o pracovitosti a umnosti
zamestnancov, ich nasadení pri
práci a zabezpečovaní náročných cieľov potvrdil aj Milan
Fiľo a predseda predstavenstva
Eco-Invest Miroslav Vajs.
Celková výstavba nového
centra stála okolo 3 miliónov
eur a spoločnosť plánuje zvýšiť kapacitu výroby z 1,7 na 2
miliardy obálok ročne. V Harmanci, kde pracuje 170 ľudí,
chcú technologickú kapacitu
rozšíriť o tri spracovateľské
linky, a tým vytvoriť ďalších
35 pracovných miest. Ako pre
týždenník MY Horehronie povedal riaditeľ spoločnosti Július

Ernek, väčšinou pôjde o profesie mechanik, strojník a obsluha strojov.
„Horehronie žiaľ dlhodobo
patrí medzi regióny s vyššou
mierou nezamestnanosti a ľudia musia mnohokrát odchádzať za zamestnaním do zahraničia alebo iných miest Slovenska. Práve tieto investície sú
faktorom, ktorý môže situáciu
zmeniť a zlepšiť životnú situáciu našich obyvateľov. Ako primátor verím, že v našom ťažko
skúšanom regióne to nebola
posledná investícia ,“ dodal na
záver primátor Tomáš Abel.
Po slávnostnom otvorení
mali hostia možnosť absolvovať prehliadku novovybudovaného centra a po kultúrnom
vstupe evanjelický farár a. v.
Vladimír Mako a kaplán Lukáš
Tkáč novému objektu ako aj
mostu požehnali.
Od spustenia prevádzky nového mosta, starý most je už
uzavretý a slúži len ako lávka
na prechod pre peších a cyklistov. (md)

Jarné upratovanie začína. Tento rok je spestrené
o celomestskú súťaž Za krajšie Brezno
Mesto Brezno v spolupráci s Technickými službami
vyhlasuje jarné upratovanie
spojené so súťažou Za krajšie
Brezno. Zapojte sa do celomestskej akcie o najkrajšie
upravenú lokalitu, počas ktorej si nielenže skrášlite svoje
okolie, ale môžete získať aj
pekný darček.

Vizitkou každého mesta je
čistota a poriadok nielen na
verejných priestranstvách, ale
aj v okolí našich príbytkov.
S pomaly nastupujúcou
jarou prichádza čas veľkých
upratovaní, ktoré každoročne vyhlasuje aj mesto Brezno
a týka sa všetkých občanov.
Tento raz je však trochu odlišné od prechádzajúcich,
pretože je spojené s celomestskou akciou. Ako informovala
viceprimátorka Petra Dzurmanová, snahou je obnoviť
milú tradíciu z minulých čias,
kedy sa ľudia aktívne zapájali

do upratovania svojho okolia, navzájom sa spoznávali a
vytvárali priateľskú susedskú
atmosféru.
Tohtoročné jarné upratovanie spestrí súťaž Za krajšie
Brezno, ktorá sa uskutoční v
sobotu 12. marca od 9. do 12.
hodiny. Prihlásiť sa môžu sku-

piny z jednotlivých vchodov s
minimálne dvomi osobami, a
to priamo na e-mail technických služieb ts@brezno.sk,
ktoré dostanú vrecia na separáciu odpadu, ako aj informácie o podmienkach súťaže. Na
záver upratovania môžu zaslať
na e-mail fotografiu aj s infor-

máciami o ukončení a pohotovostná hliadka z Technických
služieb hneď zabezpečí odvoz
odpadu. Všetci účastníci dostanú ako odmenu skalničky a
metlu, ako aj budú zaradení do
žrebovania, pričom víťaz získa
krásne kvitnúci rododendron.
„Aj napriek tomu, že v tomto období až do 3. apríla budú postupne v jednotlivých
častiach mesta podľa rozpisu
(nájdete ho na strane 6), rozmiestňované veľkokapacitné
kontajnery, rozhodli sme sa
vyzvať k jarnému upratovaniu
aj takouto formou, aby si ľudia uvedomili vlastnú zodpovednosť pri udržiavaní čistoty
vo svojom okolí a zlepšovaní
životného prostredia,“ dodala Petra Dzurmanová. Mesto
oslovilo k spolupráci pri upratovaní ďalších, mimo obytných častí mesta, tiež turistov,
Slovenský Červený kríž, aktivistov, priateľov a milovníkov
prírody.(md)
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Spolupráca s Čačakom je obojstranne
prospešná hlavne pri tvorbe projektov
Mesto Brezno si v týchto
dňoch pripomína desať rokov
od podpísania zmluvy o partnerstve so srbským mestom
Čačak. Prvým tohtoročným
výsledkom medzinárodnej
spolupráce je podaná žiadosť
Brezna o dotáciu na neformálne vzdelávanie mládeže a
jej zapájanie sa do verejného
života.

Pred desiatimi rokmi mesto
Brezno podpísalo štvrtú partnerskú zmluvu so srbským
mestom Čačak, ktorý tak pribudol do rodiny partnerských
miest k francúzskemu Meudonu, českému Novému Bydžovu a poľskému Ciechanówu, o
dva roky sa k nim pridružil aj
rumunský Nadlak. Spolupráca
s Čačakom má hlavne ekonomický rozmer, keď v apríli 2006
Brezno spoločne s ním pripravilo projekt so zameraním na
životné prostredie a navzájom
sa učili, ako žiadať o dotácie.
Konkrétnym výsledkom bol aj
projekt s názvom Rozvoj siete
centier pre samozamestnávanie
mladých ľudí v Srbskej republike.

Nebudú vystavené stresu

Zástupcovia Brezna a Čačaku.

Partnerstvo s Čačakom sa
rozvíja aj po desiatich rokoch
od podpísania partnerskej
zmluvy a priniesť má ďalšie plody spolupráce.

„Projekt je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže a
jej zapájanie sa do verejného života, pričom partnermi Brezna
sú v ňom všetky jeho partnerské mestá, vrátane Čačaku. V
Výsledkom partnerstva
prípade, že žiadosť podporia,
je aj projekt zameraný na
medzinárodný projekt zrealimládež
zujeme začiatkom tohtoročVlani na konci roka zástup- ných letných prázdnin,“ uviedla
covia Brezna navštívili Čačak projektová manažérka mesta
pri príležitosti jeho dní mesta, Brezna Milada Medveďová.
počas ktorých rokovali s tamojším vedením o ďalšej medziná- Spoluprácu oceňuje
rodnej spolupráci v oblasti spo- aj primátor Čačaku
ločných projektových zámerov
Cieľom vzájomnej spolupráa podávania žiadostí o dotácie. ce, ktorú oceňuje aj primátor
Prvý tohtoročný výsledok part- Čačaku Vojislav Ilič, je pomoc
nerstva sa už dostavil a je ním mesta Brezna partnerom vzdepodaná žiadosť mesta Brezna o lávacími aktivitami, pri písaní
dotáciu z programu Erasmus+. žiadostí, ale aj prípadným po-
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daním spoločných projektov
v oblasti investičného rozvoja.
„Vďaka dobrej spolupráci sme
získali skutočných priateľov. Navyše, podarilo sa nám ju udržať
k veľkej spokojnosti aj napriek
zmenám vo vedení miest. Čo je
pre nás nesmierne dôležité a za
čo sme vďační, že Slovensko napriek silným tlakom zo strany
medzinárodného spoločenstva
neuznalo nezávislosť Kosova,“
uviedol Vojislav Ilič. Zároveň
oceňuje spoluprácu pri príprave spoločných projektov, ktoré
obom mestám umožnili prístup
k eurofondom „Tieto projekty sú
pre nás veľmi dôležité a partnerstvo s Breznom umožňuje obojstranne ich realizáciu,“ uzavrel
primátor Čačaku.(md)

Mesto opäť reklamovalo dlažbu na námestí
Brezno v rámci reklamácie
poškodenej dlažby na severnej
strane námestia vyzvalo jeho
zhotoviteľa na urýchlenú nápravu stavu.

Začiatkom roka sa mesto
v rámci reklamačného poriadku obrátilo na realizátora rekonštrukčných prác na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne
s výzvou na odstránenie nedostatkov v podobe uvoľnených
dlažobných kociek na severnej
strane námestia. „Dôvodom
bolo zamedzenie možného
poškodzovania vozidiel obča-

Do arzenálu breznianskych mestských policajtov
pribudla elektronická čítačka
čipov. Vďaka nej sa stratení
domáci miláčikovia ľahšie
dostanú späť k svojim majiteľom.
Zvýšený počet voľne sa pohybujúcich psov v uliciach
Brezna sa mestská polícia rozhodla riešiť po vlastnej línii.

Srbsko nebolo a ešte ani nie
je členom Európskej únie, preto
spolupráca medzi ním a Breznom nadobúda úplne iný rozmer ako s ostatnými partnerskými mestami a týka sa hlavne
ekonomickej oblasti.

Jubilejné výročie
spolupráce

Mestská polícia kúpila
čítačku na psie mikročipy

ky,“ uviedla Zuzana Ďurišová,
vedúca odboru investičného
Mestského úradu Brezno.
Zhotoviteľ zareagoval okamžite, musel však vyčkať na
priaznivejšie počasie bez zrážok a spomínanú komunikáciu
opravil až v polovici februára.
Ani toto však nie je končený
stav. Ako totiž dodala šéfka
investičného odboru, k poškodzovaniu dlažby námestia pri
jej používaní dochádza často,
preto mesto cez zhotoviteľa už
Zhotoviteľ odstránil nedostatky na námestí.
FOTO: MSÚ
na jar tohto roka plánuje pristúnov, ktorí danú komunikáciu mozrejme, celková bezpečnosť piť ku komplexnej rekonštrukpoužívajú na prejazd a tiež, sa- účastníkov cestnej premáv- cii jeho severnej strany.(eš)

V polovici februára mestská polícia kúpila elektronické
zariadenie na čítanie mikročipov, vďaka ktorému dokážu
presne identifikovať stratené
začipované zviera a jeho majiteľa. Ako tvrdí náčelník mestskej polície Ján Fedor, súčasná situácia s túlavými psami
v meste je alarmujúca a čítačka
vyrieši veľa problémov, ktoré
vznikajú pri nájdení štvornohého tuláka.
„Príslušníci polície nebudú
musieť hľadať a pýtať sa, koho
psík je, ale majiteľ bude určený
hneď a psík sa môže vrátiť domov. Zvieratá tak nebudú vystavené zvýšenému stresu, keď
sa stratia a musia byť na dobu
neurčitú umiestnené napríklad v nejakom útulku alebo
karanténnej stanici,“ ozrejmuje náčelník.

Jednoznačný
identifikátor

Mikročip slúži ako nezameniteľný identifikátor spoločenských zvierat. V podstate ide o
elektronické zariadenie, ktoré
sa aplikuje pod kožu na ľavú
stranu krku psa, mačky alebo
fretky. Každý čip má nahraté
svoje osobitné číslo, pod ktorým sú v Centrálnom registri

spoločenských zvierat zapísané údaje o zvierati a jeho majiteľovi. V prípade, že sa začipovaný psík stratí, po načítaní
jeho čipu je možné jednoznačne vyhľadať jeho majiteľa.
Zariadenia na čítanie
mikročipov sú dostupné vo
veterinárnych ambulanciách,
útulkoch, záchytných a karanténnych staniciach zvierat
a najnovšie ním budú disponovať aj breznianski policajti.
„Mestská polícia už nebude
musieť stále požadovať súčinnosť niektorého z veterinárnych lekárov, aby zistili, či má
psík čip. Pri odchyte bude vždy
povinnosť zistiť, či psík má čip
a pokiaľ ho bude mať, tak sa
jednoducho vráti majiteľovi,“
vysvetľuje Fedor.

Úľava na duši aj
v peňaženke

V roku 2013 bolo čipovanie
na Slovensku podľa zákona
povinné, dnes je iba dobrovoľné. Naďalej však platí, že
čipom musia byť označené
tie psy, mačky a fretky, ktoré
prekročia hranice štátu.
Aj keď momentálne je čipovanie spoločenských zvierat
na našom území slobodným
rozhodnutím ich majiteľov,
ľudia, ktorým záleží na svojich
domácich miláčikoch tak robia stále.
Mestskí poslanci koncom minulého roka dokonca
schválili jednorazovú 10-eurovú zľavu na dani za psa pre majiteľov, ktorí si svojich psíkov
dajú začipovať. Predídu tak ich
dlhodobému túlaniu po meste,
keďže v prípade straty ich policajti môžu okamžite identifikovať a vrátiť späť domov.
(eš)

Začipovaní domáci miláčikovia sa ľahšie dostanú späť k majiteľom.
FOTO: MSÚ

Transparentne a hospodárne. Tento trend nastúpili aj breznianske technické služby
Nová vnútroorganizačná
smernica, ktorú vypracovali
technické služby, upravuje základné pravidlá efektívneho
a hospodárneho nakladania s
finančnými prostriedkami pri
obstarávaní tovarov a služieb.
Zákazky, ktoré sa v minulosti
zadávali priamo, sa dnes súťažia.
Aj Technické služby Brezno,
ako príspevková organizácia
mesta, sú povinné pri zadávaní zákaziek postupovať podľa
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zdravá súťaž neuškodí

Od začiatku roka sa Technické služby Brezno riadia
novou smernicou o postupe

pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác. Cieľom
je zabezpečiť transparentnosť,
hospodárnosť a efektívnosť pri
nakladaní s verejnými prostriedkami. Podľa slov riaditeľa
TS Jána Lukáča sa tým vyvolala
zdravá súťaž medzi jednotlivými firmami. „Už nám nedodávajú tovary len v cenníkových
cenách, ale aj v zľavnených.
Dávajú si na to pozor, v akých
cenách s nami spolupracujú
a to je dobre.“
Ak by si niekto myslel, že verejné obstarávanie je len o veľkých niekoľkotisícových zákazkach, je na omyle. Aj nákup tovarov a služieb za pár eur sa riadi postupmi a metódami, ktoré
sa odvíjajú od predpokladanej
hodnoty zákazky. Tá môže byť

nadlimitná, podlimitná alebo
podľa § 9 ods. 9, kde okrem
iného spadajú aj nákupy bežne
dostupných tovarov a služieb
do 5000 eur. „Podlimitné zákazky sa riešia štandardne cez
elektronické trhovisko. Keď
máme zákazky podľa § 9 ods.
9, tie riešime v réžii podniku
s tým, aby boli dodržané všetky
podmienky zákona o verejnom
obstarávaní,“ uviedol autor novej smernice Miroslav Mader.

Minimálne tri ponuky

Zákazky v hodnote rovnej
alebo nižšej ako 5000 eur technické služby obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej
hospodárnosti a efektívnosti
výberom zo zoznamu schválených dodávateľov (napr. z

predchádzajúcej súťaže) alebo
vykonaním prieskumu trhu cez
cenové katalógy, reklamné letáky alebo internet. „Znamená
to, že zisťujeme, aké ceny majú
dodávatelia na vybraný tovar,
porovnávame ich a vyberáme
dodávateľov, ktorí nám ponúknu tovar v najlepšej cene. Predtým sa tieto veci zvykli zadávať
priamo, teraz sa snažíme nachádzať spôsoby, aby sa šetrilo,“ vysvetľuje Mader. Výber sa
robí minimálne z troch ponúk
a jeho výsledok musí byť samozrejme písomne zdôvodnený.
„Ako náhle sme začali súťažiť
a nezadávajú sa zákazky priamo konkrétnym firmám ako
doteraz, je z toho problém, lebo
zrazu museli ísť ceny o tretinu
dole,“ povedal riaditeľ Lukáč.

Stačí sa prihlásiť do elektronického trhoviska

Ako pred časom avizovalo
vedenie technických služieb, do
budúcna plánuje obstarávať tovary a služby predovšetkým cez
elektronické trhovisko (EKS),
teda cez plne elektronizovaný
informačný systém na zadávanie zákaziek a predkladanie
ponúk. Sú v ňom zaregistrovaní objednávatelia aj dodávatelia, pričom systém v prípade
vyhlásenia zákazky robí všetko
automaticky – vyzve potenciálnych záujemcov na predkladanie ponúk a vygeneruje zmluvu
s uchádzačom, ktorý predloží
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Transparentnosť
systému spočíva v anonymite
ponúk, pretože názov víťaznej

firmy sa objednávateľ dozvie
až po ukončení zadanej lehoty
a automatickom vygenerovaní
zmluvy.
„Do budúcna možno 90 - 95
% tovarov a služieb budeme
riešiť cez EKS, do ktorého sa
môže zapojiť naozaj hocikto.
Preto vyzývame aj miestne firmy, aby sa tam zaregistrovali,
lebo potom budú automaticky
informované o tom, čo všetko
robíme a môžu sa zapojiť. Pokiaľ sú nejaké firmy, ktoré by
sa chceli zúčastniť na našich
výberových konaniach, môžu
poslať mail na ts@brezno.sk,
so zoznamom produktov alebo
služieb a my ich do budúcna pri
prieskumoch trhu radi oslovíme,“ uzavrel Lukáč.
(eš)
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Prečo mám rada Brezno

Pred pár rokmi som sa
pokúsila istý čas žiť svoj
život mimo mesta Brezna
a veľmi rýchlo som prišla
na to, že to jednoducho nedokážem. Možno to bude
znieť ako klišé, ale tu som sa
narodila, tu žili a pracovali
moji rodičia, narodili sa tu
moje deti, mám tu známych
a priateľov... Je pre mňa nepredstaviteľné, že ráno kráčam do práce a nevidela by
som brezniansku zvonicu,
alebo sa pozrela z okna a nevidela bežný chod života vo
„svojom meste“... Ako sa
spieva v známej pesničke dnes mám rande so svojím
mestom... Želám si, aby ma
táto myšlienka sprevádzala
deň čo deň, lebo každý deň

chcem mať rande so svojím
mestom, s rodinou, priateľmi, ľuďmi v práci, ale aj bežnom živote.

Janka Lemberková
poverená vedením odboru starostlivosti o obyvateľa

Novou knihou chcú
prispieť na liečbu chorého
Odjakživa sa ľudia spájali, aby spoločne vytvorili to,
čo by možno ako jednotlivci nedokázali. Podobný cieľ
majú aj literárni autori Marcel Páleš a Michal Várošík.
Rozhodli sa dať dokopy výber z ich poviedkovej tvorby
a vydať ho v spoločnej knihe. Aktuálne dávajú dokopy
sponzorské peniaze, za ktoré
bude kniha vydaná. Aby to
však nebolo len o napísaní
poviedok, ich zozbieraní a
vydaní, rozhodli sa zmysluplne naložiť aj so ziskom z
predaja. Chcú ho venovať Lukášovi Amrichovi z Brezna,
ktorý je po ťažkej autonehode už roky v bdelej kóme a
jeho rodina nemá dostatok
finančných prostriedkov,
aby Lukáš mohol kedykoľvek
podstúpiť finančne náročnú
liečbu v príslušnom liečebnom zariadení.
U Marcela Páleša nejde o

prvý pokus dať výslednému
efektu z vydania knihy aj hlbší rozmer. Už novela Malý
príbeh veľkej nádeje (2014)
ukázala, že realizácia nápadu
je reálna. Výťažok z predaja
tejto knihy putoval na aktivity detských onkologických
pacientov v Banskej Bystrici. Keď sa chce, dá sa, je len
potrebné hľadať možnosti a
spôsoby. Ostáva veriť, že autorom Marcelovi Pálešovi a
Michalovi Várošíkovi sa podarí naplniť cieľ a pomôcť rodine Lukáša Amricha, ktorý v
dlhodobej liečbe robí pokroky práve vďaka zdravotným
zásahom v špecializovanom
zariadení.
Ak by ste mali záujem prispieť na vydanie knihy, ozvite
sa na kontakt, o ktorom sa
môžete informovať v redakcii. Sponzori budú v knihe
uvedení a dostanú výtlačok
knihy.

(mp, sp)

Medzi dvoma základnými školami vznikne priestor pre športový areál.

FOTO: MSÚ

Ďalší projekt mesta pre mladých
športovcov i širokú verejnosť

Mesto Brezno v spolupráci so Slovenským atletickým
zväzom a Železiarňami Podbrezová má v pláne vybudovať atletickú dráhu, ktorej
súčasťou bude aj futbalové
ihrisko.
Odstránením plota, rozdeľujúceho školské dvory ZŠ s MŠ
Pionierska 2 a ZŠ s MŠ Karola Rapoša, vznikne priestor
pre športový areál, ktorý bude slúžiť nielen žiakom, ale aj

atletickému klubu a širokej
verejnosti. Touto investíciou
budú pri svojom rozvoji podporení najmä mladí atléti a
futbalisti. Ako zriaďovateľ škôl
zámer iniciovali zástupcovia
samosprávy a následne pre jeho realizáciu oslovili ďalších
partnerov. O úmysloch mesta
prezradil viac primátor Tomáš Abel: „Aktivity zamerané
na šport a mládež sú pre nás
dlhodobo zaujímavé a jednou
z takých je určite aj zámer vy-

budovania novej atletickej dráhy a ihriska. Veríme, že bude
veľkým prínosom pre obidve
základné školy a najmä pre
mladých športovcov, ktorí budú úspešne reprezentovať naše
mesto.“ Parametrami by malo
ísť o veľké a moderné mestské
športovisko. K existujúcemu multifunkčnému ihrisku
bude ako prvá vybudovaná
štvordráhová atletická dráha
s dĺžkou 300m a s rovinkou
pre behy na 100m a 110m cez

prekážky so šiestimi dráhami.
Priestor vo vnútri dráhy bude
využitý na futbalové ihrisko
s rozmermi 42 x 80m. Prvým
krokom k vybudovaniu areálu
bude obstaranie projektovej
dokumentácie, ku ktorej mesto
Brezno pristúpi už v najbližších týždňoch. Následne bude
obstaraný zhotoviteľ diela a ešte počas tejto stavebnej sezóny
chce mesto práce na diele zahájiť aj ukončiť.
(sp)

Školský autobus - pomoc v boji proti záškoláctvu
V septembri minulého roka mesto Brezno v spolupráci
s SAD Zvolen, závod Brezno
upravilo trasu školského autobusu v smere zo zastávky
Brezno – Bujakovo – Brezno
Mazorníkovo a späť.
Dôvodom tejto úpravy bolo zefektívniť prepravu detí
zo vzdialenejších lokalít na
Mazorníkovo a aj týmto spôsobom bojovať proti zanedbávaniu povinnej školskej
dochádzky detí nezodpovedných rodičov.
Mesto sa snaží využívať
všetky nástroje na riešenie
tohto problému, ktorý sa týka najmä detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Preprava detí je realizovaná
za asistencie terénnych sociálnych pracovníkov Odboru starostlivosti o obyvateľa
Mestského úradu v Brezne.
Cestovné je hradené z čipovej
karty a následne rodičia platia
cestovné v pokladni mestského úradu priamo z prídavku
na dieťa, ktorý je vyplácaný

Školský autobus pomáha v boji proti záškoláctvu.

prostredníctvom mesta Brezno ako ďalší spôsob boja so
záškoláctvom. Od septembra
2015 do januára 2016 bolo
autobusom prepravených
2523 detí a rodičia uhradili
na cestovnom 471,50 EUR.
Zavedenie autobusového spoja kladne hodnotí aj vedenie
Špeciálnej základnej školy
v Brezne, ktoré konštatuje
zlepšenie plnenia povinnej
školskej dochádzky detí do
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školy. Toto opatrenie zlepšilo koordináciu a spoluprácu
samosprávy a Špeciálnej základnej školy pri riešení problému záškoláctva, ale zároveň
vedie rodičov k vyššej zodpovednosti. V tejto súvislosti sa
zameriavame aj na prevenciu záškoláctva najmä u detí,
ktoré nástup do školy ešte len
čaká. V Centre pre komunitnú prácu s rodinou prebieha
predškolská výchova, ktorú

vedie skúsený pedagóg a deti
sú motivované k tomu, aby sa
učili pravidelnosti a pripravili sa na povinnosti, ktoré ich
s nástupom do školy čakajú.
Pre rodičov sú organizované
prednášky o dôležitosti pripravenosti dieťaťa k nástupu
k povinnej školskej dochádzke, ale aj o význame vzdelávania, ktoré je nevyhnutné pre
integráciu dieťaťa do školy, ale
aj do spoločnosti. (jl)

Dobrá správa
pre vodičov v Brezne

Lukáš Amrich z Brezna je po ťažkej autonehode už roky v bdelej kóme.
FOTO: ARCHÍV PV

Aj na základe početných pripomienok od občanov, mesto
opakovane dotazovalo spoločnosť Alpine Slovakia, s.r.o. a
žiadalo, aby opravili problematický úsek vozovky smerom na
Mazorník. Cesta v nevyhovujúcom stave nielen spomaľovala dopravu, ale pri pravidelných prejazdoch tu hrozilo aj
poškodenie vozidiel. Zásypy
vozovku dočasne spevnili, no

boli iba chvíľkovým riešením
a po krátkom čase bol plynulý
prejazd týmto miestom opäť
znemožnený. Primátor Tomáš Abel preto od zhotoviteľa
požadoval, aby bola vozovka
vyplnená asfaltom. Zaasfaltovanie cesty vykonali v priebehu
minulého týždňa na základe
objednávky spoločnosti Alpine
pracovníci Technických služieb mesta Brezno. (sp)

Oprava poškodenej cesty smerom na Mazorník.

FOTO: MSÚ
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Reštaurátor poľných kuchýň František Lach:

Človek ak chce niečo dosiahnuť, dokáže aj nemožné
Zaujíma sa o vojenskú históriu, venuje sa reštaurovaniu vojenskej techniky, konkrétne aj poľných kuchýň, ktoré majú občania
možnosť vidieť na ukážkach historických bojov po celom Slovensku, naposledy v Brezne. Srdcom a dušou oddaný tejto záľube František Lach z Brezna – Zadných Halán.
Od roku 2010 sa venujete neobvyklej záľube, reštaurovaniu
poľných kuchýň, dokonca jedna z nich pochádzajúca z obdobia Rakúsko-Uhorska, patrí k
jedinečným v Európe. Čím vás
oslovilo práve takéto hobby?
- Vzťah k vojenskej technike
mám už od detských čias. Vždy
ma zaujímala história a v škole
hodiny dejepisu. Pred rokmi
som čírou náhodou na šrotovisku v zberných surovinách našiel
vrak poľnej kuchyne a vzal ho s
úmyslom, že ho niekto zrenovuje. Nikto sa však do opravy
pustiť nechcel a dokonca nikto
ani neveril, že z takého vraku
je možné nanovo urobiť poľnú
kuchyňu. Rozhodol som sa, že
sa o to pokúsim a čo začnem,
to aj dokončím. Podarilo sa. Je
mi ľúto, keď to, čo ľudia pred
mnohými rokmi vyrobili holými rukami, skončí väčšinou vo
vysokej peci.

Zo siedmich vrakov poľných
kuchýň ste už tri z nich zreštaurovali. Odkiaľ získavate potrebné súčiastky?
- Vyrábam ich sám, čo je veľmi
náročné na čas a hlavne na peniaze. Niektoré diely ručne vyklepávam, pretože v celom Brezne
som nezohnal firmu, ktorá by
napríklad pozohýnala profily,
ako potrebujem. Na Slovensku
mi nikto nevedel vyrobiť drevené
kolesá, až jeden pán z Čiech, no
za jedno pýtal 400 eur. Keďže na
poľnú kuchyňu potrebujem štyri,
bola by to veľká položka. Pokúsil
som si poradiť sám a už ich mám
desať. Ak človek chce niečo veľmi
dosiahnuť, dokáže aj nemožné.
Oslovujem tiež starších občanov a keď ma pustia na ich pôjd,
veľakrát nájdem užitočné diely.
Napríklad jedna pani mala zrno
pre sliepky vo varniciach, ktoré
sa mi veľmi zišli, pretože také už
nezoženiete.

Strašidelný mlyn

Drevené kolesá si vyrába sám, má ich už desať. 

Poľné kuchyne požičiavate
na podujatia spojené s ukážkami historických bojov po celom
Slovensku a ako člen Klubu vojenskej histórie Ďumbier ste aj
sám súčasťou ich deja. Je ťažké
ocitnúť sa v neľahkej úlohe?
- Hrať v boji nie je jednoduché a hlavne to musí vyznieť
autenticky pre divákov. Vojak
svoju rolu až tak nevníma, musí
sa sústrediť na scenár, zladiť sa
s pyrotechnikom, aby sa nesta-

František Lach sa zúčastňuje na ukážkach historických bojov aj ako vojak. 
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FRANTIŠEK LACH
reštaurátor poľných kuchýň
• narodil sa 1. júna 1977 v Brezne
• vyštudoval Stredné odborné učilište strojárske Piesok a ako
sám hovorí školu života
• je ženatý a má dve deti
• reštaurovaniu vojenskej techniky sa venuje 15 rokov
• vlastní 7 poľných kuchýň, 3 z nich zreštauroval, jednu z obdobia
Rakúsko-Uhorska, ktorá je jedinečná v Európe
• z vrakov dokáže urobiť takmer originál
• v roku 2014 založil Klub vojenskej histórie Ďumbier
• na ukážkach historických bojov sa zúčastňuje nielen ako divák,
ale aj ako vojak

FOTO: MSÚ

lo, že stúpi na mínu. Z ukážky v
Ruskove mám nezabudnuteľnú
príhodu. Vojaci sme stáli v lesíku, kde nás nevideli diváci, preto sme si všetci dali dole prilby
a čakali na povel do útoku.
Medzitým do vzduchu vyhodili muničný sklad s ohnivým
palivom a jedna časť zo suda
spadla medzi nás. To ste mali
vidieť, ako sme si hneď prilby
zakladali na hlavu. Musíme byť
opatrní, aj keď je to len ukážka,
aby nedošlo k úrazu. V Brezne
na námestí sa uskutočnila len
menšia ukážka, ale v iných
mestách účinkuje 300 až 400
vojakov. Keby sa ešte niekedy v
našom meste konala, viem si ju
predstaviť nad Breznom, v lokalite zvanej na Diele.
Odkiaľ čerpáte informácie
potrebné pri reštaurovaní?
- Poľné kuchyne renovujem
podľa pôvodných súčiastok,
ktoré tam väčšinou zostali, no sú
vo veľmi zlom stave. Ale aj podľa
fotografií, originálnej dokumentácie, ktorú je tiež ťažké zohnať, z obdobia Rakúsko-Uhorska ani nehovoriac. Čítam literatúru z čias prvej a druhej svetovej vojny, jednoducho musím
mať prehľad a informácie nielen
o vojenskej technike, ale aj o živote ľudí. Mám známeho z Pohronského Ruskova, ktorý má
múzeum s vojenskou technikou,
vymieňame si poznatky a cenné
skúsenosti. Ľudí na Slovensku,
ktorí sa o podobné zaujímajú,
je viac, ale takých, ktorí sa skutočne venujú reštaurovaniu, je
veľmi málo.

Potreba chrániť mesto
hradbami sa ukázala v Brezne
ako nevyhnutná už za čias
sporov s Dóczyovcami. Keď
v druhej polovici 16. storočia
vzniklo reálne nebezpečenstvo,
že oblasť stredoslovenských
banských miest napadnú Turci, pribudol ďalší vážny dôvod

nečakaným úderom aspoň takýmto spôsobom .
V prípade tureckých nájazdov by bol tento systém ochrany nedostačujúci, preto bolo
na sneme roku 1575 vydané
nariadenie o opevňovaní stredoslovenských banských miest.
Opevňovacie práce sa ešte v
tom roku začali vo Zvolene a v
Banskej Bystrici, o stavaní hradieb alebo iných opevnení v
Brezne však nemáme doklad až
do roku 1645. Vtedy kráľovská
kancelária povolila odklad budovania hradieb, no už v roku
1649 v dôsledku novej tureckej

dobre fungujúcim systémom,
ktorý vymysleli ľudia už pred sto
rokmi. Má dve ohniská, jedno
väčšie, druhé menšie. Vo vojne
vojaci potrebovali, aby sa im
rýchlo uvarilo jedlo alebo čaj,
nemohli čakať, kým im napríklad zovrie voda. Treba uznať,
že v tom období žili veľmi múdri
ľudia a nepotrebovali k práci ani
počítače. Viem si predstaviť, že
by sme na nich varili aj v dnešnej
dobe.
Majú o hotové zreštaurované
diela záujem nejaké inštitúcie,
múzeá?
- Múzeá záujem majú, napríklad aj SNP v Banskej Bystrici,
no na odkúpenie im chýbajú financie. Horehronskému múzeu
by som poľnú kuchyňu požičal,
na vystavenie či skladovanie
však nemajú priestory. Našťastie
ja ich mám kde umiestniť, po dohode s majiteľom firmy v areáli
bývalej mostárne. Počkám, kým
sa zmení doba, a štát sa začne
správať s úctou k našej histórii.

Vychovávate si aj svojho nástupcu?
- Starší syn sa o reštaurovanie vojenskej techniky, ako aj
o históriu zaujíma a v dielni mi
pomáha. Mladšieho skôr fascinujú počítače. Treba dodať, že
poľné kuchyne neopravujem pre
zárobok, pretože to, čo do nich
investujem, sa mi nikdy nevráti.
Nepotrebujem sa na ukážkach
bojov ani predvádzať, len chcem,
aby ľudia videli, ako si v ťažkých
časoch varili vojaci a zároveň
priblížiť kus našej histórie, ktorú
by sme mali zachovávať pre ďalČo teda môžete prezradiť o šie generácie bez ohľadu na to,
poľných kuchyniach?
aká bola.
- Je to unikátne dielo s veľmi
(md)

Historické zrkadlo mesta
na to, aby sa mesto opevnilo
hradbami. Vo svojej štúdii o
architektonických pamiatkach
Brezna Ladislav Šášky hovorí,
že Brezňania si už v roku 1538
postavili samostatné brány pri
vstupoch do mesta. Domy na
úzkych parcelách v bočných
uliciach okolo námestia mali
špecifické usporiadanie dvora.
Obytné priestory boli vpredu s
oknami do ulice, hospodárske
budovy v zadnej časti, pričom
stodola uzatvárala dvor každej
parcely zozadu. Postavené zámerne v jednej línii dôsledne
vedľa seba, chránili mesto pred

na pokračovanie

ofenzívy mesto dostalo príkaz,
aby sa opevnilo. Tento príkaz
zopakoval ešte aj Ferdinand
III. v privilegiálnej listine z 12.
februára 1650, ktorou povýšili
Brezno na slobodné kráľovské
mesto. Práce na opevnení trvali
niekoľko rokov, definitívne dokončené boli pravdepodobne v
roku 1678, keď mesto dostalo od
banskobystrickej komory odmenu za ukončenie týchto prác.
Konkrétne údaje o mestskom
opevnení sa zachovali len vo
fragmentoch mestských protokolov. Z nich vieme sotva toľko,
že brána pri Hrone na súčasnej

Kuzmányho ulici bola zdobená
nápismi, slnečnými hodinami
zhotovenými Tomášom Padličkom a jeho synom Francom
a kamenným mestským erbom.
Ostatné tri brány môžeme lokalizovať na ulice Chalupkovu, Československej armády
a Rázusovu. Časť zrekonštruovaných hradieb sa zachovala
dodnes ako súčasť oplotenia
bývalej materskej škôlky na
Malinovského ulici, kde je aj
umiestnená pamätná tabuľa s
náčrtom predpokladanej presnejšej lokalizácie hradieb.
(hmb)

V chudobnej dedinke na
kraji lesa stál dlho neobývaný
mlyn. Bol síce mohutný, ale
ošarpaný, lebo posledného
majiteľa, ktorý v ňom býval a
pracoval, si v dedine už nikto
ani nepamätal. Veľa mlynárov
sa pokúšalo prinavrátiť mlynu
zašlú slávu, ale žiaden z nich sa
v ňom dlho neohrial, pretože v
ňom strašilo. Keďže v mlyne sa
nemlelo, dedinčania si museli
chodiť mlieť obilie do mlyna
vo vzdialenej dedine.
Až dnes sa do strašidelného
mlyna nasťahoval nový mlynár s mlynárkou. Dedinčania
sa ich príchodu potešili, lebo
verili, že o niekoľko dní nebudú musieť s vrecami obilia
merať toľkú diaľku.
Prešlo niekoľko dní, a v
mlyne sa stále nemlelo. Mlynár s mlynárkou len usilovne
robili poriadky, aby mohli čo
najskôr mlieť. Bolo že to slávy,
keď sa po dlhých rokoch znovu naplno rozkrútili mlynské
kolesá a múka sa sypala do
vriec! Dedinčania tomu stále
nemohli uveriť, veď doposiaľ
tu ani jeden z mlynárov nevydržal dlhšie ako tri dni a
tri noci, a títo dvaja už týždeň
veselo mleli múku, akoby sa
nechumelilo.
„Hádam sú tí dvaja noví
mlynári počarení?“ hovorí
Klára svojej kamarátke Zuzke. „Buď rada, že sa tu usadili,
aspoň sa nemusíme s vrecami
obilia toľkú diaľku trmácať,“
odpovedá Zuzka.
„Vari sa strašidlá načisto z
mlyna vyparili alebo čo?“ Klára neveriacky krúti hlavou.
„Bodaj by sa! Mohol by tu
byť konečne pokoj. Zdá sa, že
mlynár s mlynárkou sú poriadni ľudia, nuž nech sa im u
nás darí,“ rečie Zuzka.
„Mne to stále nejde do kotrby. Určite tu nie je všetko v
poriadku. Pôjdem sa v noci
do mlyna pozrieť, čo sa tam
deje. Pôjdeš so mnou?“ pýta
sa Klára.
„Ani mi to nenapadne! Ak
chceš, choď si sama. Ja na to
nie som zvedavá.“ A Zuzka sa
pobrala domov, naprávajúc si
na chrbte nošu dreva.
Čo si Klára zaumienila, to aj
urobila. Niečo pred polnocou
sa vybrala z domu a zamierila
rovno do mlyna. Potichu sa
prikradla cez pootvorené dvere dovnútra, čupla si za hŕbu
vriec s múkou a čakala. Presne
o polnoci sa ozvali nepravidelné kroky, ktoré prichádzali
spod šikmej strechy mlyna.
 (Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:

Peter Zifčák
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TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV

www.kino.brezno.sk
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE

(Ralf Rozbi-to, Simpsonovci).

2. 3. o 10:00
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2
Animovaný/Komédia, 95 min.,
Slov. dabing, MP, vstupné: 3€

DASTY
Dasty je mladý psík, má asi jeden rok.
Našiel sa bezvládne ležať pri Hrone.
Je to priateľský psík, vďačný za každé
pohladenie. Je menšieho vzrastu,
vhodný do bytu aj do rodinného domu. Znesie sa aj s inými psíkmi. Je očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.

RIŠKO
Riško je úžasný psík, ktorý by sa najradšej len hladkal a maznal. Má asi
jeden rok a je vhodný do bytu aj do
domu, pokojne aj k iným psíkom. Je
očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.

ABBIE
Abbie je krásna fenka, ktorá bola
odobratá zo zlých podmienok. Vyzerá ako kríženec cavaliera s úžasným
predkusom, ktorý v plnej paráde ukáže aj iným psíkom, keď ju otravujú :) Je
vhodná do bytu alebo do domu, kde
by bývala vo vnútri, pokojne aj s inými
zvieratkami. Má asi rok a pol a je očkovaná, čipovaná a bude 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 €.

Horehronské múzeum
aj v tomto roku pripravuje
v spolupráci s MO Živeny výstavu
SVIATKY JARI, na ktorej opätovne
bude vystavovať a predávať výrobky
spojené s Veľkou nocou (kraslice,
korbáče, košíky, perníky a iné).
Výrobky na predaj môžete priniesť
od 7. marca do 11. marca 2016
(piatok) v čase
medzi 8:00 hod. - 15:00 hod.
do „Meštianskeho domu“
na Nám. gen. M. R. Štefánika 13,
Brezno.
Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť.

Hana Peterajová
Horehronské múzeum Brezno
Kontakt: 048/6112283

11. 3. o 19:00
CENA SLÁVY
Komédia/Dráma, Francúzsko,
2014, 115 min., Slov. titulky,
MP12, vstupné: 4€. Film inšpi3. 3. o 10:00
rovaný skutočnými udalosťami
MALÝ PRINC
rozpráva o jednom z najzvláštAnimovaný/Dobrodružný, Fran- nejších únosov, ktoré sa kedy
cúzsko, 108 min., Slov. dabing, udiali – o únose Chaplinovej
MP, vstupné: 3€
mŕtvoly vo švajčiarskom meste
Vevey.
4. 3. o 10:00
BELLA A SEBASTIAN
12. 3. (2D) a 13. 3. (3D) o 16:00
Dobrodružný, Francúzsko, 104 ZOOTROPOLIS: MESTO ZVIEmin., Český dabing, MP, vstupné: RAT (ZOOTOPIA) – 2D/3D
3€
Animovaný/Dobrodružný/Komédia, USA, 2016, 109 min.,
4. 3. o 16:00
Slov. dabing, MP, vstupné: 4€/2D
BELLA A SEBASTIAN 2
5€/3D. Judy Hopkavá, zistí, že
Rodinný/Detský/Dobrodružný, byť prvým králikom v policajFrancúzsko, 2015, 97 min., Český nom zbore veľkých a drsných
dabing, MP, vstupné 4€. „Bella a zvierat nie je nič ľahké. Režia:
Sebastián: Dobrodružstvo po- Byron Howard (Na vlásku, Bolt:
kračuje“ nadväzuje na úspešnú Pes pre každý prípad) a Rich
celovečernú adaptáciu románu Moore: (Ralf Rozbi-to, Simpsofrancúzskej spisovateľky Cécile novci).
Aubry.
12. 3. o 19:00
4. 3. a 6. 3. o 19:00
ČERVENÝ KAPITÁN
GRIMSBY
Krimi/Triler/Dráma, Slovensko,
Komédia, V. Británia, 2016, 82 Česko, Poľsko, 2016, 115 min.
min., Slov. titulky, MP15, vstup- MP15, vstupné: 4€. Filmová adapné: 4€. Sacha Baron Cohen, tvorca tácia úspešného románu od najBorata, Bruna, Diktátora a Aliho predávanejšieho slovesného spiG je späť v najbláznivejšej komédii sovateľa Dominika Dána. V hlavroka!
ných úlohách: Ladislav Chudík,
Zuzana Kronerová, Marián Geiš5. 3. o 16:00 a 19:00
berg,...
ZOOTROPOLIS: MESTO ZVIERAT
(ZOOTOPIA)
13. 3. o 19:00
Animovaný/Dobrodružný/Ko- MIKRÓB A GASOIL
média, USA, 2016, 109 min., (Festival Francúzskeho filmu Slov. dabing, MP, vstupné: 4€. CRÉME DE LA CRÉME 3)
Judy Hopkavá, zistí, že byť Komédia, Francúzsko, 2015, 103
prvým králikom v policajnom min. České titulky, MP12, vstupné
zbore veľkých a drsných zvierat 4€. Kto jazdí rýchlo, nič nezažije!
nie je nič ľahké. Réžia: Byron Netradičný dobrodružný road
Howard (Na vlásku, Bolt: Pes trip naprieč Francúzskom. Slobopre každý prípad) a Rich Moore: da volá!

15. 3. o 19:00
ĎALEKO OD ĽUDÍ
Dráma/Dobrodružný, Francúzsko, 2014, 102 min., Slov. titulky, MP12, vstupné: 4€. Alžírsko
1954. V období plnom nepokojov a násilia sa na cestu cez pohorie Atlas vydáva zvláštna dvojica
mužov.
18. 3. a 19. 3. o 19:00
EXPERIMENT
Sci-fi/ Dobrodružný, USA, 2016,
92 min. Slov. titulky, MP12, vstupné: 4€. Pokračovanie celosvetovo
úspešných románov Divergencia
a Rezistencia, ktoré vtiahli čitateľov do mrazivo realistického post
apokalyptického sveta. Teraz nastal čas zistiť, či to nebol všetko len
EXPERIMENT!
19. 3. (2D), 20. 3. (3D) o 16:00
KUNG FU PANDA 3 – 2D/3D
Animovaný/Dobrodružný/Komédia/Rodinný, Čína, USA, 2016,
94 min., Slov. dabing, MP, vstupné:
4€/2D, 5€/3D. Pov sa znovu stretáva so svojím biologickým otcom
a vracia sa späť na svoje rodné
miesto. Čoskoro si však uvedomí,
že tam nezapadá.
20. 3. o 19:00
ČERVENÝ KAPITÁN
Krimi/Triler/Dráma, Slovensko,
Česko, Poľsko, 2016, 115 min.
MP15, vstupné: 4€. Filmová adaptácia úspešného románu od najpredávanejšieho slovesného spisovateľa Dominika Dána. V hlavných úlohách: Ladislav Chudík,
Zuzana Kronerová, Marián Geišberg,...
22. 3. o 19:00
VOJTECH
Komédia/Dráma, Slovesnko,
2015, 90 min., MP15, vstupné: 3€.
Tragikomický príbeh zo súčasnosti, ktorý humorne zobrazuje
krízu stredného veku. Samotná
tragikomika však nevychádza z
nemotornosti postáv a ich neohrabanosti, ale zo situácií, v akých
sa ocitnú.

Termíny upratovania v roku 2016 – pristavenie VOK-ov pre rodinné domy -extravilán:

Termíny upratovania v roku 2016 pre bytové domy:
P.č.

01.

ŠLN, Nálepkova,
Fraňa Kráľa (nízke)

I. upratovanie
VOK-y
od 07.03.2016
do 13.03.2016

II. upratovanie
VOK-y
od 30.08.2016
do 04.09.2016

1 x za ¼ rok upratovanie okolo
zberných nádob - AVIA
marec
jún
september
december

02.

9. mája, MPČĽ, Mládežnícka,
Tisovská, Glianska, Podkoreňová

od 14.03.2016
do 20.03.2016

od 05.09.2016
do 11.09.2016

marec

jún

september

december

ČSA, Malinovského, Krčulova,
Sládkovičova, F. Kráľa - vysoké
Fučíkova, L. Sáru, Švermova,
Clementisova, Černákova,
Laskomerského,Hradby,
B.Němcovej, Rázusova

od 29.03.2016
do 03.04.2016

od 12.09.2016
do 18.09.2016

marec

jún

september

december

03.

Ulice v oblasti

V priebehu týždňa budú pristavené veľkoobjemové kontajnery podľa potreby na komunálny a objemný
odpad do každej oblasti. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na obvyklé miesto, pokiaľ zástupca
združenia vlastníkov bytov nedohodne iné miesto.
Upratovanie okolo stanovišťa zberných nádob bude vykonané jeden deň v uvedenom mesiaci.

P.č.

Ulice v oblasti

I. upratovanie

II. upratovaie

01.

Pestrovateľská, Lúčky, Šiašovo, Jelšová, Poľná, Lúčna, Cesta osloboditeľov, Hlboká

od 2.05.2016
do 8.05.2016

od 17.10.2016
do 23.10.2016

02.

Podkoreňová, Kôšikovo, , Zúbrik, Rohozná, Kriváň, Dvoriská, Kozlovo

od 9.05.2016
do 15.05.2016

od 24.10.2016
do 30.10.2016

Nebezpečný odpad nevhadzujte do veľkoobjemového kontajnera (práčky, chladničky televízory, akumulátory, žiarivky, ...) ,ale vyložte podľa rozpisu vedľa pristaveného veľkoobjemového kontajnera, Technické
služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom, alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora
na TS Brezno počas celého roka pondelok – sobota od 8.00 hod do 17.00 hod.
Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!
Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať bezplatne.

Termíny upratovania v roku 2016 pre skupinové garáže:
1. upratovanie

16.05.2016

2. upratovanie

31.10.2016

V uvedených termínoch Technické služby pristavia veľkoobjemové kontajnery ku garážam.
Nebezpečný odpad (chladničky, televízory práčky, akumulátory, žiarivky, ...) je potrebné uložiť vedľa priPočas Veľkonočných a Vianočných sviatkov pristavíme v okolí bytových domov veľkoobjemové kontajnery, ktoré je vhodné použiť na komunálny odpad, pre prípad ak by nepostačovali 1 100 litrové kontajnery stavených veľkoobjemových kontajnerov a Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom,
alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora na TS Brezno kedykoľvek počas celého roka pondepri bytových domoch.
lok – sobota od 8.00 hod do 17.00 hod.
Termíny upratovania v roku 2016 – pristavenie VOK-ov pre rodinné domy: Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!
Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať.
P.č.
01.

Ulice v oblasti
Školská, Kozmonautov, Sekurisova, Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, nám.
M.R.Štefánika, Okružná, Padličkovo, SNP, Baštova, Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina

I. pratovanie
od 4.04.2016
do 10.04.2016

II. upratovaie
od 19.09.2016
do 25.09.2016

02.

Cesta osloboditeľov, Mliekárenská, M. Benku, Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná,
Nová, Vrbová, Krátka, Budovateľská, Poľná, Mostárenská, Lúčna, Rovne
Švermova, Jesenského, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hronská, Jilemnického, Pionierska,
Šoltésovej, NDH, Rázusova, Černákova, B. Nemcovej, Laskomerského, Bottova, ČSA,
Zadné Hálny, Lesná, Jarmočisko, Predné Hálny, Chalupkova, Stromová, Záhradná
Štúrova, Lichardova, Kukučínova, Židľovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka, Klepuš,
Rohozná, Tisovská cesta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova, Čipkovo nábrežie

od 11.04.2016
do 17.04.2016
od 18.04.2016
do 24.04.2016

od 26.09.2016
do 02.10.2016
od 03.10.2016
do 09.10.2016

03.

Termíny odvozov biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2016 od záhradkárov:
Oblasť
Čachovo, Kuľbová1,2,
Glianska, Padličkovo

I.upratovanie
od 23.05.2016
do 29.05.2016

ll.upratovanie
od 24.10.2016
do 30.10.2016

V uvedených termínoch Technické služby pristavia veľkoobjemové kontajnery do každej oblasti .
Nebezpečný odpad (chladničky, televízory práčky, akumulátory, žiarivky...) je potrebné uložiť vedľa pri04.
od 25.04.2016
od 10.10.2016
stavených veľkoobjemových kontajnerov a Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom,
do 01.05.2016
do 16.10.2016
alebo je možné tento odpad priviesť do zberného dvora na TS Brezno kedykoľvek počas celého roka pondelok – sobota od 8.00 hod do 17.00 hod.
Na požiadanie pristavíme veľkoobjemový kontajner na zelený odpad zo záhrad.
Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky!!!
Termín od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované VOK-y, neznamená to, že
Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné Vám ich prevziať beztam budú cez celé uvedené obdobie.
platne.
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Breznianski karatisti pravidelne nosia medaily
z najvyšších domácich aj zahraničných súťaží
Uplynulá sezóna bola pre
Karate Klub MP Brezno jedna
z najúspešnejších za posledné
roky jeho fungovania a ani tá
aktuálna nie je o nič horšia.
Po štrukturálnych a metodických zmenách klub zaznamenal výkonnostný vzostup.

Pravidelne nosia medaily

Zmeny v klube sa samozrejme odzrkadlili na športových
výkonoch karatistov. Veľká
vďaka preto patrí trénerom
ako Monika Jenčová, Andrea
Tapajčíková, Jozef Michalik,
Marian Mirilovič a Peter Jenča, ktorí sa nezištne vo svojom
voľnom čase venujú mládeži.
Vlajkovou loďou Karate
Klubu sú pretekári v kumite
(športový zápas) a v kata (tieňový boj). V kumite reprezentujú klub Jakub Kafrík, Tatiana
Tapajčíková, Terézia Ťažká,
Lenka Ťažká (tohto času CMK
BB), Marek Dunajský, Zuzana
Zajková, Nikoleta Roháčová,
Martin Bukovský a Matúš Gilla. „Títo pretekári pravidelne
nosia medaily z najvyšších domácich aj zahraničných súťaží.
Jakub Kafrík, Tatiana Tapajčíková, Terézia Ťažká, Lenka
Ťažká sú vďaka svojim výsledkom členovia slovenskej repre-

Autor:
PK

dovedna,
dokopy

Úspešní karatisti z Brezna.

zentácie. Samozrejmosťou je,
že sú medailisti z majstrovstiev
Slovenska,“ s hrdosťou konštatuje trénerka Monika Jenčová.

V Brezne vyrástli majsterky Európy

Za všetky aspoň pár úspechov. Terézia Ťažká sa stala pre
sezónu 2014/2015 víťazkou
Slovenského pohára v kategórii staršie žiačky a na Európ-

znič, umor

lietadlo Suchoj
(skr.)

FOTO: ARCHÍV KK

severovýchod

telocvičný úkon

skom pohári v Plzni a v Bratislave bola zhodne bronzová.
Na Svetovom pohári, ktorý sa
uskutočnil v Hradci Králové
skončila piata a v neposlednom rade sa stala majsterkou
Európy - Shito Ryu Karate asociácie.
Tatiana Tapajčíková sa na
Európskom pohári v Bratislave umiestnila na bronzovej
priečke a na majstrovstvách

mužské meno

druh kariet
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plietla

T1
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Európy - Shito Ryu karate sa
stala vicemajsterkou Európy v
tímoch. „Lenka Ťažká na európskom pohári v Bratislave
skončila na bronzovej priečke
a je víťazkou svetového pohára
v tímoch, kde sa prebojovala
až do finále a nemalou mierou
prispela k víťazstvu nad reprezentantkami Egypta.“ Aj na
majstrovstvách Európy - Shito
Ryu Karate Lenka potvrdila

svoju formu a v jednotlivcoch
O dva týždne na to si z Oravvybojovala bronz a v tímoch ského pohára v Dolnom Kubímajsterku Európy.
ne, odniesli štyri medaily. Opäť
zabojovali Martin Bukovský,
Potenciál majú aj ďalší
ktorý skončil tretí, Tatiana TaAko tvrdí Monika Jenčová, pajčíková v kategórii junioriek
klub má samozrejme aj ďal- získala zlato a v kategórii žien
ších talentovaných športovcov, striebro a v Masters si prvenktorí majú potenciál úspešne stvo vybojoval Marek Dunajnasledovať tých najlepších. Sú ský.
nimi Vladimír Vilmon, Jakub
Tretia a najúspešnejšia súDundovič, Emília Dunajská, ťaž z tejto trojice bol Zvolen
Matej Čellár, Lucia Čelláro- Cup - Pohár SsZK - 2. kolo. V
vá, Viktória Murínová, Júlia konkurencii 496 pretekárov
Borošová, Peter Kňazík, Filip zo štyroch krajín sa BrezňaSršeň, Alica Kramlová, Viktó- nom darilo fantasticky. Martin
ria Ivaničová, Júlia Borošová a Chovanec obsadil tretie miesto
Karin Zubáková. „Samozrejme v kategórii kata, Marian Miďakujeme mestu za podporu a rilovič v mužoch BRH a nad
pani riaditeľke ZŠ s MŠ Karola 84 kg získal dvakrát striebro,
Rapoša Danke Katonovej za Jozef Meloš si vybojoval tretie
vytvorenie podmienok pre na- miesto v mužskej kategórii a
šich členov,“ uviedla trénerka tretia skončila aj Terézie Ťažká.
úspešných breznianskych ka- Tatiana Tapajčíková bojovala
ratistov Monika Jenčová.
opäť v dvoch kategóriách ženy a juniorky a získala krásne
Za dva mesiace 14 medailí druhé miesta. „Náš tím súťaV januári a februári sa prete- žiacich tvorí 20 pretekárov,
kári Karate Klubu MP zúčastni- ktorí sa aktívne zúčastňujú tréli na troch súťažiach, kde získali ningov i súťaží. I keď to teraz
dokopy 14 medailí. „Začali sme všetkým nevyšlo, veríme, že
v Košiciach, kde na Memoriále tvrdou prípravou každý jeden
Michala Bozogáňa sme zís- siahne na medailové pozície.
kali tri bronzové medaily a tie Medailistom blahoželáme a
nám doniesli Martin Bukovský, veríme, že to bude ešte lepšie,“
Tatiana Tapajčíková a Terézia dodala Monika Jenčová.
Ťažká,“ približuje Jenčová.

(mj, eš)

okruch, oválna
plocha
tálium (chem.)

vokalizovaná
predložka
rýp, vyrývaj

Open View
Express

vysokoškolská
hodnosť

kočovník

predložka

brechot po
rusky

odoberal

poľné kvety

popevok

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 18. marca 2016.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Máriu Gleskovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Nitra bola nad breznianske sily
sme opäť získali vedenie, to už
medzi chlapcami prebiehali
malé roztržky, ktoré rozhodcovia neriešili a tak to skončilo
bitkou, za ktorú bol do konca
vylúčený len náš hráč. Počas hry 4:4 nám súper strelil
dva góly a otočil vývoj vo svoj
prospech. Našťastie sme o pár
sekúnd vyrovnali. Následne
sme si vypracovali presilovku
o dvoch hráčov a tú sme využili. Pokračovali sme v početnej
výhode, ale paradoxne sme v
nej inkasovali a súper vyrovnal. Skóre sa už nemenilo a tak
sme si body podelili.

2. HOKEJOVÁ LIGA
SOBOTA 20.02. 2016 - Aréna Brezno - PLAY OFF
HK 96 DYNAMAX NITRA - HK
BREZNO 6:2 (0:2, 5:0, 1:0)
Góly BR: 88 TOMEK Dušan (71
ZNAK Radovan, 15 GUTTMANN
Tomáš), 56 PINKA Lukáš (88 TOMEK
Dušan, 71 ZNAK Radovan)
Aj keď sme do Nitry cestovali v netradičnom čase, na dobrej nálade nám to nič neubralo.
Po príchode pred Arénu Nitra,
nás čakalo, krásne vysvietené
majestátne bralo s Nitrianskym hradom a taktiež vedúci domáceho mužstva, ktorý
nás v ich svätostánku srdečne
privítal.
Netrvalo dlho a nadišiel
čas úvodného buly, druhého
stretnutia PLAY OFF medzi
„DYNAMÁKMI“ a „RYTIERMI“. Úvodná tretina bola pre
našich chalanov veľmi úspešná. Na domácich sme vybehli
bez rešpektu a s veľkým odhodlaním toto stretnutie vyhrať. Po záverečnom hvizde
v tejto časti hry, sme po góloch
Tomeka a Pinku viedli 0:2.
Nasadenie, predvedená hra
a výsledok nasvedčoval tomu,
že do Nitry prídeme aj v nede-

8. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
ILUSTRAČNÉ FOTO: HKB

ľu. No v druhej tretine na ľad
nastúpilo úplne iné mužstvo a
nám uvarilo, presne taký istý
„jedovatý koktail gólov“ ako
v prvom zápase u nás na Horehroní. A my sme ho vypili do
poslednej kvapky. Kým sme sa
stačili spamätať z vyrovnania
na 2:2, svetelná tabuľa už ukazovala výsledok 5:2. Presne tak
isto, ako doma, sme si zápas
prehrali v jednej tretine a to
piatimi inkasovanými gólmi
v priebehu necelých piatich
minút. Aj keď sa snažil tréner
oddychovým časom s mužstvom niečo urobiť, žiaľ nešlo
to. Oťaželi nohy, oťaželi ruky
aj myseľ. Aj keď v tretej tretine
sme s tým výsledkom chceli ešte niečo urobiť, jednoducho to
už bolo nad naše sily. Domáci
tím si výsledok ustrážil a na

ILUSTRAČNÉ FOTO: HKB

svojej pôjde rozhodol o tom,
že do ďalších bojov o víťaza ligy
bude pokračovať práve on. Touto cestou, ďakujeme tímu HK
96 DYNAMAX NITRA, za
dvojstretnutie play-off, ktoré sa
odohralo vo veľmi korektnom
a priateľskom duchu a prajeme
im veľa zdaru v túžbe za ich
snom a to vyhrať 2. hokejovú
ligu v sezóne 2015/2016.

1. LIGA DORAST
NEDEĽA 14.02. 2016 – DORAST HK
BREZNO UKONČIL SEZÓNU 15/16
NEDEĽA 14.02. 2016 - Aréna Brezno
HK BREZNO - MHK DOLNÝ KUBÍN
5:0 (Kontumačne)
Hostia z Dolného Kubína na
stretnutie nepricestovali.
SOBOTA 13.02. 2016 - Aréna Brezno
HK BREZNO - MHK DOLNÝ KUBÍN 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Góly BR: 90 BALŠIANOK Bohuš (71
SMIDA Tomáš, 52 REPKA Matej), 77
RIEČAN Matúš (59 KADLECAJ Patrick, 88 TVRDOŇ Daniel Ján), 59
KADLECAJ Patrick (38 PETRÍK Dávid, 88 TVRDOŇ Daniel Ján), 88
TVRDOŇ Daniel Ján (90 BALŠIANOK Bohuš), 77 RIEČAN Matúš (88
TVRDOŇ Daniel Ján, 38 PETRÍK
Dávid), 22 JABLONSKÝ Matúš (59
KADLECAJ Patrick)
Posledný zápas bol jednoznačne v rukách chlapcov
z Brezna, ktorí zaslúžene a
sebavedomo vyhrali 6:1. Celá
sezóna sa niesla v duchu tvorenia úplne nového družstva
a získavania skúseností, v ktorom ostali z predošlej sezóny

Stolnotenisti z Brezna sú na siedmom mieste
V sobotu hráči Brezna A razili po sústredenom výkone
odohrali zápasy s 1. a 2. muž- 12:6. Body: Lamper Ľubo 4,
stvom súťaže.
Mihal Rasťo 3, Pampúrik Vlado 2, Ištvan Laco 2 a Mihal
Nekompletnej zostave, kde – Ištvan 1. Smolu sme mali s
chýbal Spáč, sa darilo strieda- vedúcim mužstvom tabuľky,
vo. Rimavskú Sobotu sme po- keď sme po vyhraných štvor-

hrách dokonca vyhrávali 4:0,
no nakoniec sme prehrali 8:10.
Body: Lamper 3,5, Mihal 2,5,
Ištvan 1,5, Macula 0,5. Práve tu
bolo cítiť absenciu Spáča a jeho
body. Breznu patrí 7. priečka
z 12 mužstiev.
(ľl)

Dunajská strieborná na majstrovstvách SR
Majstrovstvá SR v hale
v kategórii staršieho žiactva
sa uskutočnili v bratislavskej hale ELÁN pre rok 2016
v predposlednú februárovú

sobotu. Finálové umiestnenia atlétov AK Mostáreň
MŠK Brezno: 2. Viktória Dunajská (800 m) 2:31,27 min;
6. 4 x 200 m staršie žiačky -

2:02,52 min (Dunajská, Králiková, Libičová, Luptáková);
7. Timea Libičová (diaľka)
436 cm.
(mč)

len traja háči so skúsenosťami
z 1. dorasteneckej ligy. Mladé
družstvo dorastu Brezna ukázalo v priebehu sezóny, že má
na to, aby porazilo mužstvá,
ktoré hrajú o postup do extraligy a to je základ pre budúcu
sezónu. Pokiaľ družstvo ostane
v takom zložení a doplní sa o
niekoľko šikovných mladých
hráčov, môže sa družstvo
Brezna popasovať o postup do
extraligy. Samozrejme je veľmi
dôležité, aby družstvo dorastu
v budúcej sezóne malo viac
priestoru pre trénovanie na
zimnom štadióne t.j. minimálne päť tréningových jednotiek
počas týždenného cyklu. V
opačnom prípade bude určite
zaostávať za družstvami, ktoré
takéto podmienky majú.

9. ŠHT
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
SOBOTA 20.02. 2016 - Aréna Brezno
HK BREZNO - HT MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 5:5 (2:1, 0:1, 3:3)
Góly BR: 38 KOVÁČIK Milan (19
REPKA Matej), 16 MIHALY Oto, 87
BALCAR Tomáš, 38 KOVÁČIK Milan, 90 MIKOVÍNY Adam (12 KAFRÍK
Dušan, 88 MAREK Filip)
Naši chlapci sa do favorita
zahryzli s chuťou a polovicu
prvého dejstva dominovali.
Potom ich pribrzdili vylúčenia, vďaka nim vyšli z tempa.
Napriek tomu sme prvú tretinu vyhrali. Druhá časť priniesla vyrovnanú hru bez našich
gólov. Súper sa dotiahol a začínalo sa odznovu. V tretej časti

SOBOTA 20.02. 2016 - Aréna Brezno
HK BREZNO - HT MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 10:5 (1:3, 5:2, 4:0)
Góly BR: 71 AUXT Benjamín (90
ŠIMKO Jakub), 90 ŠIMKO Jakub (65
MRAVEC Martin, 8 KIRDAJ Kristián), 90 ŠIMKO Jakub (71 AUXT Benjamín), 90 ŠIMKO Jakub (71 AUXT
Benjamín, 65 MRAVEC Martin), 71
AUXT Benjamín (90 ŠIMKO Jakub, 8
KIRDAJ Kristián), 71 AUXT Benjamín
(90 ŠIMKO Jakub), 71 AUXT Benjamín, 71 AUXT Benjamín (90 ŠIMKO
Jakub), 90 ŠIMKO Jakub (71 AUXT
Benjamín), 90 ŠIMKO Jakub (65
MRAVEC Martin)
Prvá tretina priniesla predstavenie jedného hráča. Ten
strelil tri góly hostí a my sme
pôsobili zakríknuto. Po upokojení sa počas prestávky a usmernení hráčov prišiel uragán z
našej strany, kedy sa odviazala
a začala baviť najmä dvojička
Šimko, Auxt. Popri nich začal
fungovať celý tím a všetci hráči
drvili súpera. Škoda, že sme poľavili a dovolili súperovi dvomi
gólmi znížiť. Tretie dejstvo sme
vďaka nástupu ovládli, pridali
štyri góly a deklasovali favorita.

7. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
SOBOTA 20.02. 2016 - Enel Aréna
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - HK
BREZNO 16:5 (8:0, 4:2, 4:3)
Góly BR: 91 BÁLINT Marek (71 ZEMKO Matúš), 71 ZEMKO Matúš (91
BÁLINT Marek), 91 BÁLINT Marek
(71 ZEMKO Matúš, 22 GÉRER Jakub), 71 ZEMKO Matúš (87 MEŠŤAN
Adrián), 22 GÉRER Jakub (71 ZEMKO Matúš)
Chlapci pred zápasom pokukovali na tabuľku, kde sme s

rovnakým počtom bodov, ako
líder z Liptova, figurovali na
druhej priečke. Zrejme nám to
viac uškodilo, ako pomohlo,
pretože pred zápasom nebola
v šatni dobrá nálada, chlapcom
mierne chýbala pokora a rešpekt k súperovi. Ten nám to naplno spočítal a urobil nám to, čo
sa nám ešte snáď nikdy nestalo.
Nadelil nám neskutočných gólov už v prvej tretine. Všetky
pokyny a taktika akoby zostali
v šatni. Bezradne sme dočkali koniec tretiny. Pokúsili sme
sa o reštart zápasu, kde sme už
nechceli sledovať skóre. Druhá
tretina bola z našej strany lepšia, no inkasovali sme strašne
ľahko, ale čo je pozitívnejšie,
podarilo sa nám skórovať.
Najlepšia z našej strany bola
tretia časť, ktorú sme odohrali
prakticky vyrovnane. Športovo
treba uznať kvalitu súpera, no
jedným dychom treba dodať, že
výsledok neodzrkadľuje realitu.
Sami sme dovolili súperovi nás
znemožniť, čo by sa mu pri koncentrovanejšom výkone zrejme
nepodarilo.

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
SOBOTA 20.02. 2016 - Enel Aréna
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - HK
BREZNO 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)
Góly BR: 19 MELICHER Patrik, 88
TURŇA Oliver (19 MELICHER Patrik,
87 FAŠKO Michal), 19 MELICHER
Patrik (88 TURŇA Oliver)
Hráči šiesteho ročníka hrajú poslednú dobu v miernom
útlme. Aj keď vieme v zápase
dominovať, súpera prestrieľať a
vytvoriť si množstvo šancí, nevieme z toho vyťažiť víťazstvo.
Opäť sa zopakovala aj skutočnosť, že sme inkasovali 5 gólov
z 15 striel, pričom my sme ich
vyslali vyše 30 a v sieti skončili len tri puky. Osobné chyby
poznačili aj úvod tohto zápasu, súper sa dostal do vedenia
a dráma bola na svete. Takmer
každú vážnejšiu šancu pred
našou bránou zakončil gólom
a my sme mali bránu ako zakliatu. Chlapci hrajú akoby pod
tlakom, čo je zrejme najhoršia
vec pre ich krehkú psychiku.
Vôľa ani chuť sa im ubrať nedá,
no chýba nám ľahkosť a dôraznosť v určitých činnostiach. Veríme, že to napraví už najbližší
zápas.
(hkb)

Matej Medveď triumfoval v Rakúsku
V polovici februára sa v rakúskom meste Neusiedl am
See uskutočnili trojdňové medzinárodné preteky v streľbe
zo vzduchových zbraní Pannonia Trophy 2016.

Brezňan Matej Medveď sa
umiestnil na skvelom prvom
mieste v juniorskej kategórii
súťaže vo vzduchovej puške.
V poslednej previerke pred
majstrovstvami Európy tak
dosiahol za tri dni 1856,2
bodu.
(jm)

Zľava Tomohiko Hasegawa (JPN), Matej Medveď (SVK) a Ondrej Holko (SVK).
FOTO: ARCHÍV J. M.
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