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Na stranu divadelníkov sa postavila
celá kultúrna obec aj vedenie mesta

Štrnásteho marca sa v sále mestského domu kultúry odohralo predstavenie, ktoré Brezno a breznianskych divadelníkov dostalo do centra mediálnej pozornosti celého Slovenska. Na pokyn predsedu
BBSK a novozvoleného poslanca NR SR Mariana Kotlebu totiž museli hru predčasne ukončiť.
Herci zostali šokovaní

Predstavenie bolo objednané
Banskobystrickým samosprávnym krajom pri príležitosti
udeľovania cien Mateja Bela
ku Dňu učiteľov. Práve učitelia z celého kraja tvorili väčšinu publika v sále, kde im mala
byť Divadelným súborom Jána
Chalupku predvedená hra srbského dramatika Miloša Nikoliča Kováči. Netradičný vstup
do deja nastal približne v polovici hry, kedy zamestnankyňa
z oddelenia kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho
kraja dala na príkaz predsedu
BBSK Mariana Kotlebu, ktorý
bol tiež v tom čase v hľadisku,
hercom pokyn, aby predstavenie predčasne ukončili.
Čo sa v týchto momentoch
na javisku dialo, nám ozrejmil
jeden z najskúsenejších členov
kolektívu DSJCH Július Obernauer: „Mal som práve výstup,
keď mi kolegyňa Betka Vagadayová prvýkrát oznámila, že
musíme končiť. Pomyslel som
si, že niekto z hercov má asi
zdravotné problémy, ale pokračoval som v texte. Žiadny

iný dôvod predčasného konca
hry som si vtedy nevedel predstaviť.“ Po niekoľkých chvíľach,
keď sa informácia dostala aj
k ostatným hercom, uprostred
deja zišli z pódia. „A tak sme
odišli, bez vysvetlenia, poklony
i bez potlesku. Dnes by sme sa
možno zachovali inak a predstavenie dohrali, no v tej chvíli
sme sa na inú reakciu nezmohli.
Bol to pre nás všetkých šok,“
dopĺňa herec.

Dôvodom mali byť krajne
expresívne výrazy

Kým v deň konania podujatia
ešte župa odôvodňovala necitlivý zásah krátkosťou času, po
medializácii kauzy prišli s novým vysvetlením a dôvodom
mali byť krajne expresívne výrazy používané v predstavení.
Ako sa píše v oficiálnom stanovisku samosprávneho kraja:
„Frekvencia týchto výrazov sa
stupňovala až do stavu, kedy sa
predseda BBSK Marian Kotleba
aj vzhľadom na reakcie publika
rozhodol predstavenie ukončiť.“
Divadelníci sa však bránia.

„Keďže si kraj predstavenie objednal, veľmi dobre vedeli, o aký
typ hry ide. Aj o tom, že sa tam
používajú nadávky, ktoré ale
nie sú samoúčelné. Dotvárajú
dej, umelecké stvárnenie doby
a charakterov postáv,“ dopĺňa
Obernauer. Pozmenenie expresívnych výrazov odmietli, lebo
by to bol neoprávnený zásah
do autorských práv i zmluvy na
uvádzanie hry. Na plagátoch je
uvedené, že hra nie je vhodná
pre deti do 15 rokov. Člen chalupkovcov sa nahlas zamyslel:
„Ale veď v sále sedeli dospelí
ľudia – učitelia, osoby s kultúrnym cítením a vyhraneným
názorom. Ak sa mi predstavenie nepáči, tak z neho odídem
a vrátim sa na odovzdávanie
ocenení. Ale prečo ochudobnil
o pointu všetkých prítomných?
Posolstvo hry, teda to najpodstatnejšie, takto ostalo nedopovedané.“ Hru predtým uviedli
viac ako dvadsaťkrát, z toho štyrikrát aj v zahraničí, no s ničím
podobným sa nikdy nestretli.

V podstate hneď po incidente kolektív DSJCH zaplavili vyjadrenia podpory a spolupatričnosti predstaviteľov širokej
kultúrnej obce, ale i bežných
občanov. Na stranu divadelníkov sa postavilo aj mesto Brezno na čele s primátorom. Ako
povedal Tomáš Abel: „Brezno
je právom hrdé na 90-ročnú
tradíciu Divadelného súboru
Jána Chalupku, jeho úspechy
a jeho protagonistov. Odmietame konanie samosprávneho
kraja a stojíme za celým umeleckým kolektívom.“
Výsledkom výraznej medializácie je aj to, že chalupkovci
dostávajú ponuky odohrať
Kováčov v rôznych divadlách
na Slovensku a dokonca aj
v zahraničí. Prvé predstavenie
odohrali už tento utorok na
scéne A4 - priestor súčasnej
kultúry v Bratislave. A po ňom
budú nasledovať ďalšie, lebo
ako sa divadelníci na záver
zhodujú, najlepší názor o situácii si vie urobiť len ten, kto
hru niekedy videl a dopozeral
Chalupkovci majú podporu do konca.
(pdz)
mesta aj kultúrnej obce
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Milí Brezňania, priatelia,
hoci zima sa nám tento rok nepredviedla v plnej sile a kráse, mnohí sme sa už určite nevedeli dočkať
návratu letných dní. Chvíľ, kedy
sa dni zdajú nekonečné a rozkvitnutý svet plný farieb, vôní a slnečných lúčov jednoducho nádherný.
Vstupnou bránou do leta je tradične príchod jari. Tá nás každoročne
fascinuje znovuzrodením prírody,
ktoré je vždy niečím nové a neopakovateľné. Toľkokrát sme už videli kvitnúť prvé snežienky či zažili prebúdzanie jarným vánkom
a tieto momenty predsa nestratili nič zo svojho pôvodného čara.
Nie náhodou práve na toto obdobie pripadajú najvýznamnejšie
kresťanské sviatky roka, rovnako symbolizujúce znovuzrodenie,
nový život a novú nádej.
Aj keď veľkonočné sviatky neoslavujeme rovnako ako naši
predkovia, je dobré, že podnes sú pre nás späté aj s pestrou paletou zvykov a tradícií. Každý z nás môže odkaz Veľkej noci poňať po svojom; niekto viac v znamení viery a modlitieb, ďalší ako
oslavu končiaceho sa pôstu a iný ako priestor na vzácne rodinné
stretnutia pri štedrom sviatočnom stole. Pre všetkých je to zároveň
priestor spomaliť, zamyslieť sa nad kolobehom života a odniesť
si kúsok posolstva sviatkov jari aj do nasledujúcich mesiacov. Je
však, verím, naším spoločným cieľom, aby sme aspoň kúsok „tradičnej“ Veľkej noci zachovali aj pre nasledujúce generácie.
Úprimne vám preto prajem šťastné, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky v kruhu vašich blízkych.

Tomáš Abel – primátor mesta

Mesto vyzvalo vlastníka kasární
na zastavenie výrubov drevín
V objekte bývalých kasární
v Brezne sa konajú viditeľné
zmeny. Okoloidúci začali
viac registrovať budovy blízko oplotenia, ktoré zakrývali
stromy, ktoré sú však už minulosťou.
Ako informovala vedúca
odboru životného prostredia
a stavebného poriadku Mestského úradu v Brezne Elena
Gregorová, súhlasné rozhodnutie na výrub vydalo mesto
v roku 2014, pričom ho rozdelilo do dvoch časových etáp.
„V prvej išlo o dreviny
vnútroareálové, kolidujúce
s priestorom búracích prác
a v druhej o dreviny lemujúce
oplotenie južnej strany areálu
s podmienkou a možnosťou
ich vyrúbania, až po právo-

platnosti územného rozhodnutia. To však k dnešnému
dňu nebolo vydané,“ vysvetľuje Elena Gregorová. Podľa
jej slov, vlastník pozemku spoločnosť Europrojekt Gamma
3 SK, k. s., vykonal výrub bez
oznámenia tunajšiemu orgánu
a teda v rozpore s podmienkami rozhodnutia.
„Mesto Brezno v okamihu
zistenia vykonávania výrubov
vyzvalo povinný subjekt na
bezodkladné zastavenie prác.
Zároveň zaevidovalo a ohlásilo podnet na príslušný orgán.
Posúdenie uvedenej činnosti
investora je v súčasnosti predmetom konania Slovenskej inšpekcie životného prostredia –
inšpektorátu ochrany prírody
a krajiny v Banskej Bystrici.“
(md)

Jarné upratovanie tento
rok spestrila súťaž Za krajšie
Brezno. V sobotu 12. marca
sa do celomestskej akcie prihlásilo deväť partií, pričom
všetci účastníci boli zaradení
do žrebovania o hlavnú výhru – rododendron. Šťastie sa
usmialo na Slovenský Červený kríž.
Kto sa zapojil do jarného
upratovania, nielenže získal
malú odmenu, ale si aj uchová
príjemný pocit z dobre vykonanej práce.

Do celomestskej akcie
sa prihlásilo deväť partií

Mesto v spolupráci s technickými službami tohto roku
vyhlásilo jarné upratovanie
spojené so súťažou Za krajšie
Brezno. Do celomestskej akcie
sa v sobotu 12. marca mohli
zapojiť všetci občania, pričom
podľa slov riaditeľa technických služieb Jána Lukáča sa
ich nahlásilo asi 40 v deviatich
partiách, a to z Hliníka, ulíc
ČSA, Clementisova, Dolná,
Malinovského, 9. mája, Nálepkova, ako aj členovia občianskeho združenia Červený kríž
a skupinka z Klubu slovenských
turistov TOMO v Brezne. „Istotne si svoje okolie skrášľovali
aj obyvatelia iných sídlisk, no
nie všetci sa prihlásili do súťaže. Okolo bytových domov
zametali štrk, vyčistili trávniky
alebo orezali stromy, na niektorých miestach odstránili divoké skládky odpadu,“ dodal Ján
Lukáč.

Šťastie pri žrebovaní
sa usmialo na Slovenský
Červený kríž

Na záver jarného upratovania účastníci mohli zaslať na
e-mail fotografiu aj s informáciami o jeho ukončení a pohotovostná hliadka z technických
služieb hneď zabezpečila odvoz
odpadu. Zástupcov súťažných
tímov pozvali v piatok 18. marca do priestorov technických
služieb, kde im viceprimátorka Petra Dzurmanová a Oľga Kvačkajová z technických
služieb poďakovali za aktivitu
a odovzdali balíčky, v ktorých
sa nachádzali skalničky, metla, odhŕňač snehu a motyka.
Zároveň slávnostne vyžrebovali
výhercu rododendronu. Šťastie
sa usmialo na členov Slovenského Červeného kríža. „Prvý
ročník súťaže hodnotím úspešne. Vážime si účasť všetkých ľudí na jarnom upratovaní, preto-

že pomohli skrášliť naše mesto.
V tomto prípade nie je na prvom mieste výsledok, ale snaha
spraviť niečo pre svoje okolie,“
povedala Petra Dzurmanová.
Ako dodala, účastníci sa o súťaži spojenej s jarným upratovaním vyjadrovali pochvalnými slovami a myšlienku mesta
ocenili. „V tejto akcii budeme
pokračovať aj o rok s tým, že ju
plánujeme rozšíriť o viac dní,
tiež urobíme väčšiu osvetu medzi školami, ktoré sa budú môcť
zapojiť a prispieť tak k zveľadeniu životného prostredia,“
uviedla viceprimátorka.

Jarné upratovanie
pokračuje podľa rozpisu

Jarné upratovanie v meste súťažou nekončí, pokračuje podľa
rozpisu technických služieb.
Veľkoobjemové kontajnery na
komunálny a objemný odpad
od 29. marca do 3. apríla ešte

poslúžia občanom na uliciach
ČSA, Malinovského, Krčulova,
Sládkovičova, F. Kráľa – vysoké, Fučíkova, L. Sáru, Švermova, Clementisova, Černákova,
Laskomerského, Hradby, B.
Němcovej, Rázusova, v apríli
ich zasa môžu využiť majitelia
rodinných domov. Nezabudnite, že k dispozícii je aj zberný
dvor technických služieb, kde
môžete priviezť nebezpečný
odpad počas celého roka v pondelok až sobotu od 8. do 17.
hodiny.
Množstvu prác sa venujú aj
technické služby, ktoré zametajú štrk v celom meste, robia
orezávky stromov a kríkov,
čistia vstupy do mesta, garády,
okolité lúky, parkoviská, ako
aj breh nad oporným múrom
v Predných Halnoch. „Na jar
začneme s vyhrabávaním trávnikov a vyrovnávaním plôch,“
uzavrel riaditeľ Lukáč.(md)

Začalo sa s modernizáciou verejného osvetlenia
Mestá a obce mali vlani
možnosť uchádzať sa o financie na modernizáciu verejného osvetlenia v rámci výzvy
ministerstva hospodárstva.
Brezno bolo úspešné a už od
polovice marca realizuje prvé
výmeny svietidiel.
Verejné osvetlenie občania
vnímajú ako samozrejmosť.
V skutočnosti je to služba, ktorej prevádzka stojí mestá a obce
nemalé finančné prostriedky
a pri pohľade na mnohé úlohy je
veľmi dôležitá. S cieľom zlepšiť
bezpečnosť v nočných uliciach
mesta a zároveň znížiť spotrebu
elektrickej energie začali s re-
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Šťastie pri žrebovaní sa usmialo na členky
Slovenského Červeného kríža.
FOTO: MSÚ

Modernizácia verejného osvetlenia v Brezne.

konštrukciou verejného osvetlenia aj v Brezne. Modernizácia spočíva v inštalácii celkovo
1066 úsporných LED svietidiel

FOTO: MSÚ

na území celého mesta, pričom
každé jedno je presne nastavené podľa svetelno-technickej
štúdie, aby svetelnosťou spĺňalo

normy z hľadiska moderných
bezpečnostných požiadaviek.
Technické služby Brezno už
za tri dni stihli vymeniť 80 svietidiel na Nábreží dukelských
hrdinov a Hronskej ulici. Ako
informoval vedúci miestnych
komunikácií a stavieb Ivan
Brozman, vo výmene budú
pokračovať na Tisovskej ceste
a v Bujakove. Na tento projekt
mesto získalo finančné prostriedky z ministerstva hospodárstva a po jeho realizácii
očakáva úsporu energií až vo
výške 40 %. Celá modernizácia
verejného osvetlenia by mala
byť dokončená do 30. mája tohto roka. (eš)

Brezňania sa rozlúčili so
zimou vynášaním Moreny
V prvý jarný deň sa Brezňania rozlúčili so zimou tradičným podujatím mesta
Vynášanie Moreny v podaní
folkloristov zo Šťastného detstva. Horehronské tradície
priblížili návštevníkom pestrým pásmom, ktoré uvili z
piesní a tancov.
Detský folklórny súbor
Šťastné detstvo v Brezne pod
vedením umeleckej vedúcej
Angely Černákovej už tradične
pred veľkonočnými sviatkami

pripravil vystúpenie, spojené
s vynášaním Moreny. Ide o jeden z dávnych zvykov, ktorý
sa zachoval do dnešných čias.
Vyjadruje túžbu ľudí skoncovať
s chladným počasím a privolať
teplé lúče slnka. Tentoraz to
vyšlo presne na prvý jarný deň,
nedeľu 20. marca, kedy na námestí súboristi zaspievali a zatancovali všetkým milovníkom
folklóru, ľudovej hudby, ako aj
priaznivcom horehronských
tradícií spojených s vítaním
jari.

Morena symbolizuje staroslovanskú bohyňu zimy a smrti, nemožno ju však považovať
za akúsi ohyzdnú starenu, je
vraj veľmi krásna. A takou
sa mohli pýšiť aj dievčence
zo Šťastného detstva, ktoré ju
v sprievode niesli ku Hronu
smerom na malú stanicu, kde
sa s ňou na moste rozlúčili,
zapálili ju a hodili do vody.
Spolu s ňou odplávala zima
a tešiť sa už môžeme na jarné
slniečko.
(md)

Vynášanie Moreny tradične pripravili folkloristi zo Šťastného detstva.

FOTO: MSÚ
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Poslanci schválili lízing na nákup strojov
na komplexnú opravu ciest a chodníkov

Mestské zastupiteľstvo na
svojom druhom pracovnom
zasadnutí prerokovalo návrhy
na zmenu rozpočtu, dotácie
pre kultúrne a športové telesá
na rok 2016 a diskutovalo aj o
zrušenom predstavení chalupkovcov.

hlasne schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), v ktorom stanovili, že byty ani obytné miestnosti v zariadeniach
určených na trvalé bývanie vo
vlastníctve mesta sa nepoužijú
v prípadoch poskytovania bytových náhrad nájomcom.

Tentoraz rokovanie volených Mesto si zobralo lízing
zástupcov mesta viedol vice- na nákup strojov
primátor Brezna Ján Králik.
Okrem žiadostí fyzických
a právnických osôb na kúpu a
nájom nehnuteľného majetku
Riešili náhradné bývanie
mesta sa poslanecký zbor zaopre neplatičov
Brezno vlastní nájomné byty, beral aj návrhom prvej zmeny
na ktoré sa nevzťahuje právny rozpočtu v tomto roku. V ďalšej
režim zákona o dotáciách na časti rokovania náčelník mestrozvoj bývania a sociálnom bý- skej polície Ján Fedor predložil
vaní. Napriek tomu ako vlastník správu, v ktorej zhodnotil čintýchto bytov, v ktorých majú nosť Mestskej polície Brezno za
nájomcovia uzatvorené zmluvy uplynulý rok.
Dôležitým bodom programu
na dobu neurčitú, je povinné
poskytnúť im v prípade skonče- bolo prijatie finančného lízinnia nájomného vzťahu pre ne- gu na nákup stavebných stroplatenie nájomného náhradné jov na komplexnú opravu ciest
a chodníkov, ktoré má mesto vo
ubytovanie.
Práve pre tieto prípady po- svojej správe. Lízing vo výške
slanci na marcovom zasadnutí 169 452 eur bude breznianska
mestského zastupiteľstva jedno- radnica splácať tri roky. Návrh

Mestské zastupiteľstvo na svojom druhom pracovnom zasadnutí.

primátora Tomáša Abela, vďaka
ktorému bude mesto sebestačné
pri opravách miestnych komunikácií a chodníkov, podporili
všetci prítomní poslanci.

Rozdelili dotácie
na kultúru

V zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
poslanci na základe uznesenia
komisie pre kultúru odobrili
finančné prostriedky, ktorými podporili kultúrne telesá
v Brezne. Ich zoznam, ako aj
výšku a účel pridelenej dotá-

Chodník je odvodený od slova
chodiť, nie jazdiť ani parkovať

cie nájdete na stránke mesta v
sekcii Mestské zastupiteľstvo.
Návrh na schválenie dotácií
pre breznianske športové kluby
a oddiely vzhľadom na nejednotné postoje členov komisie
pre šport poslanci stiahli z rokovania a budú sa ním zaoberať

Bezbariérový prístup je už aj
na Ulici Československej armády
Technické služby v Brezne
vybudovali ďalší bezbariérový prístup k chodníku,
tento raz na Ulici ČSA.

Problém menom parkovanie sa už dávno netýka len
veľkomiest. Zdá sa však, že s
rastúcim počtom áut sa priamo úmerne zvyšuje aj arogancia vodičov. A to kdekoľvek.

Mamičky s kočíkmi, vozičkári či ľudia s pohybovými
problémami sa isto potešia ďalšiemu bezbariérovému prístupu k chodníku v
Brezne, ktorý v poradí ako
ôsmy vybudovali technické
služby minulý týždeň. Tento raz na Ulici ČSA, blízko
priechodu pre chodcov pred
Televízorom. Jeho realizácia
trvala od utorka do štvrtka,
vrátane technologickej prestávky na stuhnutie betónu
okolo obrubníkov. Ako po-

Podľa súčasnej legislatívy
môže vozidlo na chodníku stáť
len za konkrétnych okolností,
ktoré vymedzuje zákon o cestnej premávke.

Problém, ktorý nás dobieha

Chodníky sú už aj pre šoférov
v Brezne často jediná možnosť,
ako v podvečerných hodinách
zaparkovať na miestnych sídliskách. Túto situáciu citlivo vníma
jednak vedenie mesta, ale aj jeho poriadkový útvar. Náčelník
mestskej polície Ján Fedor si
uvedomuje fakt, že v minulosti
sa v týchto lokalitách aj napriek
zvýšenej výstavbe obytných domov nepočítalo s dostatočným
množstvom parkovacích plôch.
„Tento problém nás dobieha
v tejto dobe, na čo však vedenie
mesta progresívne reaguje výstavbou viacerých parkovacích
plôch v inkriminovaných častiach,“ uviedol Fedor.
Už takmer 50 nových parkovacích miest v hodnote 30 tisíc
eur vybudovali technické služby
na Sládkovičovej, Krčulovej a
Sekurisovej ulici koncom minulého a začiatkom tohto roka.
Podporovať občiansku vybavenosť vo forme postupnej realizácie ďalších odstavných plôch pri
bytových domoch radnica plánuje aj v budúcnosti a zároveň
počíta s vybudovaním centrálneho parkoviska na Hradbách,
na ktoré už v tomto roku vyčlenila 120 tisíc eur.
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Postihy za tieto priestupky budú prísne.

Pribúdajú arogantní
vodiči

Samotnú statickú dopravu
upravuje zákon o cestnej premávke z roku 2009. Podľa neho
iní účastníci cestnej premávky
než chodci nesmú používať
chodník. To neplatí, ak to povoľuje dopravná značka, alebo
ak vodič nechá po zaparkovaní
voľnú šírku chodníka najmenej
1,5 metra.
„Neviem posúdiť, či v rámci mesta je teraz menej alebo
viacej nesprávne parkujúcich
automobilov, nakoľko sa takáto štatistika asi nikdy v predchádzajúcich obdobiach nedokumentovala, ale s určitosťou viem povedať, že pribúda
arogantných vodičov,“ povedal
Ján Fedor. Nie je totiž výnimkou, že ulice, cesty či chodníky
sú práve kvôli bezohľadným
vodičom zatarasené a nedostupné nielen pre chodcov,
ale napríklad aj pre záchranné
zložky.

Papuče sú nepopulárne,
ale účinné

Medzi hlavné úlohy mestskej
polície patrí zabezpečovanie verejného poriadku, ochrana občanov a ochrana životného prostredia. Okrem iného objasňuje
a prejednáva priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. V takých prípadoch
môžu mestskí policajti na mieste
uložiť blokovú pokutu alebo použiť jednu z najnepopulárnejších
vecí, ktorou disponujú. „Použitie
technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového
vozidla, teda takzvaná papuča,
je nepopulárna, ale vo veľa prípadoch najúčinnejšia vec, ktorá
donúti rozmýšľať previnilého
vodiča o priestupku, ktorého sa
dopustil,“ hodnotí Ján Fedor.

Nový fenomén

Podľa
slov
náčelníka
breznianskych policajtov sa ale
v súčasnosti ukazuje aj iný fenomén, ako je parkovanie na

na najbližšom zastupiteľstve.
Zmeny navyše nastali aj
v dvoch ďalších komisiách.
Kvôli častej neúčasti na zasadnutí poslanci odvolali z funkcie člena komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania
Michala Kiča a na jeho miesto
zvolili Rastislava Vagadaya.
Členstva v komisii pre verejný
poriadok a riešenie problémov
s neprispôsobivými občanmi
sa z osobných dôvodov vzdal
Branislav Škondej.
Nepovšimnuté neostali ani
udalosti posledných dní. V súvislosti s incidentom, ktorý
sa v pondelok 14. marca odohral na divadelných doskách
v Brezne sa mestskí poslanci
ohradili voči postupu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a navrhli, aby
na protest proti jeho konaniu
na území mesta opätovne zorganizovali nedohraté divadelné
predstavenie Kováči v podaní
domáceho Divadelného súboru Jána Chalupku.
(eš)

vedal riaditeľ TS Ján Lukáč,
začali výkopovými prácami,
osadili obrubníky, vybudovali lôžka zhutnením štrkodrvy a pokládkou zámkovej dlažby. „Na niektorých
miestach používame asfalt
alebo tzv. mačacie hlavy tak,
aby to ladilo s okolím.“ Podľa
slov riaditeľa, do budúcnosti
plánujú v budovaní bezbariérových prístupov pokračovať.
„Chcel by som vyzvať občanov, aby technickým službám
sami navrhli, kde im najviac
chýbajú. Naším cieľom je mať
takto postupne upravené celé mesto,“ uzavrel Ján Lukáč.
Najbližšie budú pokračovať
na Švermovej ulici. (md)
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chodníkoch a ďalších zakázaných miestach, a to je vjazd alebo zastavenie vozidiel rôznych
kuriérskych spoločností. „Vodiči týchto áut neustále porušujú
dopravné predpisy, vchádzajú
do rôznych zákazov, stoja na
chodníkoch a v mnohých prípadoch prechádzajú cez trávniky
pred činžiakmi, len aby sa čím
najbližšie dostali ku vchodom,
kde majú tovar doručiť.“ Rovnakých priestupkov sa dopúšťajú aj
vodiči spoločností dopravujúcich jedlo – rôzne rozvozné autá
pizzérií a hotových jedál. „Touto
cestou by som ich chcel požiadať
o dodržiavanie zákona o cestnej
premávke a príslušných VZN
o ochrane zelene na území
mesta, nakoľko postihy za tieto
priestupky budú prísne a pokiaľ
dôjde k vážnejším priestupkom,
budú odstupované na príslušný
Okresný dopravný inšpektorát,“
dodal Fedor. Policajtom k tomu
bude dopomáhať aj mestský kamerový systém.(eš)

Technické služby v Brezne vybudovali ďalší bezbariérový prístup
k chodníku.
FOTO: MSÚ
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Prečo mám rád Brezno

Patriotizmus

Myslím si, že väčšine obyvateľov prilipne ich bydlisko
k srdcu, pokiaľ v ňom bývajú takú dlhú dobu ako ja.
Častokrát dostávam otázku,
prečo neodídem niekam, kde
lepšie zarobím alebo získam
lepší kariérny rast. Tvrdiť,
že som o tom neuvažoval,
by bola lož. No nakoniec ma
vždy premohla myšlienka a
pocit, že ostať tu, bude lepšie.

Možnosť zmeny

Veľmi rád cestujem, pričom rád porovnávam náš
kraj s inými kútmi sveta či
Slovenska. Je tu čo zlepšovať, hlavne čo sa týka socioekonomickej sféry. Aj to ma
motivovalo kandidovať do
mestského zastupiteľstva a
pridať ruku k dielu - k zlepšeniu fungovania mesta a
férovému prístupu k ľuďom a
ich aktivitám. Myslím, že by
to mohlo vyjsť.

nutia a návrhy nemusel hanbiť. A každá jedna činnosť
ma napĺňa a ničí zároveň.
Bolo by ťažké odísť a robiť to
niekde inde.

Príroda

Výhľady, ktoré poskytujú
tunajšie kopce sú na nezaplatenie. Ticho a pokoj len pár
minút od centra, robia toto
mesto svojráznym a útulným. Rozplývať sa nad krásami kraja by chcelo ďalšiu
stranu textu. Každý, kto tu
býva a má rád prírodu, vie, o
Práca
Tvrdím to všetkým, baví čom hovorím.
ma každá moja práca, ktorú
vnímam aj ako svoje posla- Ľudia
nie a zároveň hobby. Učím
Brezno je také malé mesto,
v škole, kde som sa chcel že tu každý pozná každého a
dostať a pôsobiť už keď som niekedy o ňom vie viac ako
ju navštevoval ako žiak. Pra- on sám. Mám tu veľa dobcujem s mladými ľuďmi, kto- rých známych, kamarátov
rí chcú tvoriť a tak je každý a najbližších. V poslednej
deň iný. Rozbehol som s pár dobe sa však stáva, že z mesnadšencami florbal – šport, ta odchádzajú a ostávajú
o ktorom je čoraz viac počuť, v mestách, kde študovali,
čiže sme vytiahli chlapcov a resp. v mestách, kde sú lepšie
chlapov z bežného denného platové podmienky. Verím
stereotypu. Stal som sa mest- však, že raz sa vrátia, pretože
ským poslancom. Ľudia mi tu bude sveta žiť :)
dali dôveru a ja sa snažím
Daniel Struhár
ich nesklamať. Pracujem tak,
poslanec mestského
aby som sa za svoje rozhodzastupiteľstva

Prístrešky v extraviláne Brezna
prinesú množstvo výhod
V extraviláne mesta
technické služby postupne
umiestňujú uzamykateľné
prístrešky, slúžiace na uloženie vriec s odpadom. Ide
o plechové búdy s pletivom,
ktoré prinesú množstvo výhod.
V okrajových častiach
mesta občania vynášali vrecia s odpadom v stanovených
dňoch k označenému kolíku,
ktorý bol umiestnený zväčša
na križovatkách ciest. Technické služby od jesene tieto
kolíky začali nahrádzať plechovými uzatvárateľnými prístreškami, do ktorých vrecia
s odpadom vkladajú. Podľa
slov riaditeľa Jána Lukáča, pre
obyvateľov Hlbokej, Šiašova,

Jelšovej, Kozlova, Hliníka,
Zúbrika, Rohoznej, Mostíka,
Podkoreňovej, Lúčok a iných
častí prinesú niekoľko výhod.
„Odpad už nemusia vynášať
v deň jeho odvozu, v prípade,
že ho občania vyložili skôr,
často sa stávalo, že vrecia roztrhala zver a rozťahovala po
okolí, resp. ho rozfúkal vietor.
Tiež do odpadu napršalo, čo
zvyšovalo jeho hmotnosť,“
dodal Lukáč. Technické služby odpad z extravilánu odvážajú tak isto ako v celom
Brezne, raz za dva týždne,
v nepárny utorok komunálny,
v nepárny štvrtok zasa separovaný, počas jarného a jesenného upratovania pristavujú
veľkoobjemové kontajnery.
(md)

Premietač kina Mostár Peter Katreniak. 

Návštevnosť kina sa zvýšila
o viac ako tisíc percent

Ešte len päť mesiacov
breznianske kino premieta
pomocou novej technológie
a už zaznamenalo obrovský
nárast diváckej priazne. Za
toto krátke obdobie totiž ponúklo takmer 80 filmových
titulov, pričom 15 z nich boli
celosvetové premiéry.

poznačený poruchou na kinoserveri, ktorú dodávateľ zariadenia odstránil v rámci záruky.
V tom čase sa nepremietalo
päť dní a napríklad film Everest sme boli nútení posunúť
na náhradný termín. Po tomto nešťastnom začiatku už ale
kino Mostár prešlo na stabilný
premietací režim,“ zhodnoFilmové novinky štyrikrát til situáciu Ján Lukáč, riaditeľ
týždenne a v najvyššej kvali- Technických služieb Brezno.
te. Čo viac si fanúšikovia najnovšej svetovej kinematografie Vedú komédie a animáky
môžu priať?
Digitalizácia priniesla nielen nový obraz a zvuk, ale dnes
Stabilný premietací režim už aj veľmi rozšírený a vyhľaAj keď minuloročná digi- dávaný tretí rozmer. Vďaka
talizácia kina Mostár nebola pravidelnému premietaciemu
úplne bezproblémová, všetko profilu - každý utorok, piatok,
napokon dopadlo podľa pred- sobotu a nedeľu, si na svoje
stáv vedenia mesta. Kino sa po prišli všetci, od milovníkov
rokoch opäť zaplnilo divákmi, animovaných komédií až po
pričom cestu doňho si našli tak priaznivcov sci-fi trilerov.
„Odpremietali sme 79 filmodeti, ako aj dospelí.
„Začiatok premietania po- vých titulov počas 118 premiemocou novej technológie bol taní, z toho bolo 13 predstavení

FOTO: MSÚ

v 3D. V premiérových týždňoch sme divákom ponúkli 15
titulov. Najväčšiemu záujmu sa
tešia komédie, či už animované
alebo hrané, nasledujú trilery,
drámy, sci-fi a akčné filmy,“
uviedol premietač kina Mostár Peter Katreniak. Ako ďalej
pokračoval, najväčšiu návštevnosť zaznamenala animovaná
komédia Hotel Transylvánia
2 (502 divákov), Lída Baarová
(297), Zmŕtvychvstanie (256),
Hry o život: Drozdajka 2. časť
(235) a Spectre (190).

Február bol rekordný

Od prechodu na modernú
technológiu si mesto sľubovalo
skvalitnenie audiovizuálneho
zážitku pre divákov a zvýšenie
návštevnosti kina. Zdá sa, že
sa nemýlilo. „Návštevnosť kina
pred digitalizáciou bola približne 700 návštevníkov za rok
pri asi 40 predstaveniach. Od
spustenia digitálneho premie-

tania t.j. od 6. októbra 2015 kino navštívilo 4705 divákov, čo
je 1045-percentný nárast, keďže kino premieta len necelých
päť mesiacov,“ tvrdí Katreniak.
Podľa jeho slov návštevnosť
breznianskeho kina z mesiaca
na mesiac postupne narastá.
„Vo februári sme dosiahli rekordnú návštevnosť 1313 divákov počas 24 premietaní. S výsledkom sme veľmi spokojní
a som presvedčený, že tento
trend bude pokračovať celý rok
2016. Vhodným výberom filmov sa budeme snažiť pritiahnuť do kina každý mesiac stále
viac a viac návštevníkov.“
Dobrou správou je, že mesto
chce pokračovať aj v modernizácii interiéru kina. Okrem tepelného komfortu, ktorý technické služby zvýšili zateplením
kinosály a nainštalovaním
reflexných hliníkových fólií,
má v pláne zrekonštruovať pódium, ako aj sedačky.(eš)

Mesto sa zameria na detské ihriská

Nedávno sme informovali o zámeroch vybudovať
multifunkčné ihrisko na
Ulici 9. mája na Mazorníkove a futbalové ihrisko s atletickou dráhou v areáli ZŠ s
MŠ Pionierska 2 a ZŠ s MŠ
Karola Rapoša, ktoré po
dokončení budú slúžiť najmä školopovinným deťom.
Predstavitelia mesta však
v rámci voľnočasových aktivít nezabúdajú ani na tých
najmenších.

Nové ihrisko na nábreží
Hrona

Plechové uzatvárateľné prístrešky na vrecia s odpadom. 
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Problém s nedostatkom
kvalitných detských ihrísk na
území Brezna sa samospráva
rozhodla riešiť hneď od začiatku aktuálneho volebného
obdobia. Aj v tomto roku tak
budú ihriská udržiavané, doplnené o nové certifikované
prvky a k existujúcim ihriskám pribudne ďalšie. K oprave
ihrísk pristupujú pracovníci
technických služieb priebežne podľa zistení a hlásení od

Aj v tomto roku budú ihriská udržiavané a doplnené o nové prvky.
FOTO: MSÚ

občanov. Opravy zahŕňajú
najmä úpravu okolia ihrísk,
doplnenie piesku v pieskoviskách a výmenu poškodených
prvkov. Ako prezradila Zuzana
Ďurišová - vedúca Investičného odboru Mestského úradu
v Brezne: „V priebehu tohto
roka plánujeme z mestského
rozpočtu obstarať jedno detské
ihrisko v hodnote približne 35
tisíc eur. Toto bude súčasťou
oddychovej zóny na nábreží

Hrona v blízkosti dopravného
ihriska.“

Môžeme sa starať len
o vlastný majetok

Aj v minulosti sa medzi
občanmi viackrát otvorila
polemika, prečo sa mesto nestará o chátrajúce hojdačky,
šmykľavky či preliezačky v rôznych častiach Brezna. V súlade
s platným VZN o verejnom
poriadku na území mesta ale

platí, že mestskí zamestnanci
sa môžu starať len o zverený
majetok, nie ľubovoľný majetok na území mesta. Požiadavky Brezňanov voči technickým
službám sú preto spravidla
neopodstatnené. „Vo výnimočných prípadoch a v záujme bezpečnosti pristúpime aj
k oprave ihrísk, pri ktorých nie
sme správcom. Naším zámerom je do budúcna neudržiavané ihriská postupne odstrániť a v réžii mesta udržiavať len
certifikované ihriská s certifikovanými hernými prvkami,“ priblížila úmysel mesta
zástupkyňa primátora Petra
Dzurmanová. To nevylučuje
snahu občanov svojpomocne
si vybudovať vlastné prvky bez
certifikátu, no pri takomto postupe budú musieť zabezpečiť
nielen realizáciu, ale aj následnú dlhodobú údržbu a opravu.
Zoznam ihrísk plánujú Technické služby, v ktorých správe
sa nachádzajú, zverejniť na
svojom webovom sídle.
(sp)
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Anna Longauerová: Boj o život je plný tragiky,
ale aj úžasného šťastia, pokory a odvahy
Už takmer päťdesiat rokov pomáha pacientom prekonávať ťažké
obdobie boja s chorobou a bolesťou. V práci necháva veľkú časť
svojho srdca, umu a lásky, preto jej právom patrí Cena mesta
Brezna. Anesteziologička Anna Longauerová.
Vždy ste chceli študovať medicínu?
- Počas stredoškolského štúdia som chcela študovať chémiu,
ale v druhom ročníku ma moja triedna profesorka, učiteľka
chémie a biológie, prehovorila
na štúdium medicíny, za čo jej
dodnes úprimne ďakujem.
Dali ste na jej radu. Už
takmer päťdesiat rokov ste lekárkou a dodnes pôsobíte v
breznianskej nemocnici. Čo
vám táto práca dáva?
- Moje povolanie a výber špecializácie mi priniesli prácu vo
vynikajúcom kolektíve, možnosť
sebarealizácie, medicínskeho
rastu a vzdelávania, kde limity
a obmedzenia neboli prekážkou
ale inšpiráciou.
Stáli ste pri zrode anesteziológie a intenzívnej medicíny na
Horehroní, čo asi nebol ľahký
oriešok. Ako to vidíte s odstupom času?
- História vývoja anesteziológie a resuscitácie na Horehroní je
rovnaká ako na celom Slovensku.
Zavedenie a rozvoj anesteziológie priniesol chorým bezbolestnosť a rýchly rozvoj chirurgie.
Odbor anesteziológia a intenzívna medicína má v každej nemocnici svoje nezastupiteľné miesto.
Práve tento odbor posúva hranice medzi životom a smrťou
do novej úrovne, ukazuje nové
možnosti a schodné cesty a dáva
medicíne nové dimenzie. Nemôžeme zabrániť všetkým tragédiám človeka, ale môžeme zabrániť
zbytočným stratám a bolesti. Boj

Desať rokov ste pôsobili ako
primárka anesteziologicko-resuscitačného oddelenia. Bolo to
náročné obdobie?
- Bolo to obdobie poznačené
vysokou zodpovednosťou a rizikom, vysokou náročnosťou,
úspechmi aj zradnými pádmi.
Našu prácu hodnotia iní, ale každý z nás v nej necháva veľkú časť
svojho srdca, umu, lásky a zdravia.

Pri odovzdávaní Ceny mesta Brezna za verejnoprospešnú činnosť a rozvoj zdravotníckych služieb.

ku 1994. Pre vedenie špecializovanej ambulancie som absolvovala v roku 2006 tretiu atestačnú
skúšku z odboru algeziológia. V
ambulancii sa zaoberáme diagnostikou a liečbou pacientov
s chronickou, pokročilou, často
nevyliečiteľnou a progredujúcou
chorobou s časovým obmedzením prežívania a sprievodnou
bolesťou. Naším cieľom je udržanie najvyššej kvality života
Kam podľa vás smeruje slo- a zmiernenie utrpenia.
venské zdravotníctvo?
- V tejto súvislosti použijem
Darí sa vám to?
výrok na zamyslenie: Ľudstvo
- Medicína nie je všemohúca.
stojí na križovatke viac než kedy- Ak niekoho zachránime, to je na
koľvek predtým v dejinách. Jedna našej práci krásne a šťastné, ak
cesta vedie k zúfalstvu a úplnej sa nám to nepodarí, je to strašbeznádeji, druhá k úplnému vy- né a boľavé. Prehra neznamená
hynutiu a tretia ešte nie je od- porážku. Vďaka elánu a nezlomskúšaná. Dúfajme, že budeme nosti, často aj s ranami na duši,
dostatočne múdri a vyberieme si donútime sa zdvihnúť, bojovať
správne.
a vyhrať spolu s našimi pacientmi.
Ste zakladateľkou tzv. ambuViete sa pri tejto ťažkej práci
lancie bolesti. Čo je jej cieľom? dostatočne odosobniť?
- Ambulanciu bolesti prevaž- Nie je to ľahké, ale človek nane chronickej, som otvorila v ro- stavený na dobro má podstatne
ANNA LONGAUEROVÁ
anesteziologička
• narodila sa 23. júla 1944 v Tisovci
• v roku 1967 promovala na Lekárskej fakulte v Martine
• svoju kariéru začala na chirurgickom oddelení Nemocnice
s poliklinikou v Podbrezovej
• v roku 1975 nastúpila do NsP Brezno, kde pracovala ako zástupkyňa
primára ansteziologicko-resuscitačného oddelenia a vedúca lekárka
Rýchlej zdravotnej pomoci
• v roku 1990 sa stala primárkou ARO
• stála pri zrode algeziologickej ambulancie v Brezne
(ambulancia bolesti)
• v roku 2015 získala Cenu mesta Brezna za verejnoprospešnú činnosť
pre obyvateľov Brezna a za rozvoj zdravotníckych služieb v meste

Na promócii.

Bezprostredné turecké nebezpečenstvo začalo hroziť hornému Uhorsku po bitke pri Moháči, v roku 1526. Turci čoraz
viac zasahovali do vnútorných
záležitostí štátu, vystupujúc pri
tom ako „ochrancovia“ jedného
z uchádzačov o uhorský trón –
sedmohradského kniežaťa Jána
Zápoľského. Vďaka tomuto „spojenectvu“ obsadili centrálnu časť
Uhorska už v r. 1541 a začlenili
ju aj s Budínom do sľubne sa roz-

prejavila spolupatričnosť ostatných banských miest, ktoré žiadali pre Brezno menšiu vojenskú
posádku. V snahe chrániť prístup
do stredoslovenskej banskej oblasti (a tým aj Brezna) z juhu, posilnil panovník v r. 1566 vojenskú
posádku na hrade Vígľaš. Obavy
z napadnutia tureckým vojskom
neboli neopodstatnené. Už o dva
roky neskôr upozornil vígľašský
kapitán Jakub Antonín na zámery fiľakovského a sečianskeho bega obsadiť Banskú Bystricu, Brezno a Ľubietovú. S pádom Divína
a obsadením Modrého Kameňa
v r. 1575 sa nebezpečenstvo približovalo. Tureckí begovia uplat-
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li k môjmu povolaniu, mojim
starším kolegom za odovzdané
skúsenosti a životné múdrosti,
ako aj súčasným kolegom a spolupracovníkom a ďakujem aj
mojim pacientom, ktorí ma stiAko vnímate Cenu mesta mulujú v mojom povolaní.
Brezna, ktorú ste nedávno zísZdá sa, že vo vašom prípakali za verejnoprospešnú činnosť pre obyvateľov Brezna a za de nejde o povolanie, ale skôr
rozvoj zdravotníckych služieb v o poslanie...
- Mahátma Gándhí to podľa
meste?
- Cenu mesta Brezna si vysoko mňa vystihol dokonale: „Snažme
vážim a ďakujem všetkým, ktorí sa robiť iba veci, ktoré považusa na jej udelení podieľali. Ďaku- jeme za správne. Možno budú
jem za úžasný zážitok z odovzdá- nad naše možnosti, možno nevania a nádhernú spoločenskú budeme mať na ne dostatok síl,
a kultúrnu úroveň podujatia. Zá- možno nám nebude stačiť čas na
roveň ďakujem mojej rodine za ich realizáciu a možno sa nikdy
lásku, toleranciu a pomoc, vďaka nedozvieme konečný výsledok.
ktorej som mohla plne pracovať No ak nebudeme robiť nič, alebo
a vzdelávať sa, ďakujem mojim ak si nájdeme dôvod, prečo tie
drahým rodičom za výchovu správne veci neuskutočňovať,
k pracovitosti, zodpovednosti potom nielenže nič poriadne
a čestnosti, mojim úžasným pe- neurobíme, ale nebudeme ani
dagógom, ktorí ma správne vied- šťastní.“(eš)
väčšiu šancu prežiť plnohodnotný život a viac dokázať. Náš
pacient sa v boji o život a v boji
s chorobou stáva často naším
priateľom.

Historické zrkadlo mesta
rastajúcej Osmanskej ríše. Ferdinandovi Habsburgskému, ktorý
sa tiež nevzdával nástupníckych
práv, nakoniec ostala z Uhorska len severná a západná časť
krajiny, tzv. kráľovské Uhorsko,
rozdelené v rámci organizácie
protitureckej ochrany na kapitanáty. Zvláštny vojenský poriadok prijali aj banské mestá, ako
dôsledok svojho strategického
postavenia. K zintenzívneniu
obrany týchto miest došlo v r.
1552, po vytvorení sečianskeho
sandžaku, ktorý sa stal východiskovou základňou pre nájazdy
Turkov do Novohradskej a Gemerskej stolice. Vzápätí na to sa

Strašidelný mlyn

(Pokračovanie z minulého čísla)

o život je plný tragiky, plný mystiky. Plný úžasného šťastia, pokory a odvahy.
Vy o život pacientov bojujete denne. Ste šťastná, pokorná
a odvážna?
- Som šťastný človek, ktorý vo
svojej práci našiel radosť, odvážne dobrodružstvo, odvahu vziať
na seba veľkú zodpovednosť
a odvahu rozhodnúť o riešení aj
proti pravidlám. Práve múdrosť
skúseností ma naučila pokore.

na pokračovanie

ňovali svoje diplomatické schopnosti a písomnou formou začali
vydierať okolité obyvateľstvo.
V r. 1576 doručili breznianskemu richtárovi list bašu Hassana
z Fiľakova „...preto s dôvernosťou
Vás prosím, tam bydliaci susedia
a občania, že by ste môjmu listu
a mojej žiadosti vyhoveli, mňa
počúvali a mne sa poddali... Dobre viem, že nemecké predstavenstvo a kráľ Vám nedovolí, aby ste
sa poddali, ale nepovedzte o tom
nikomu, ani ja nepoviem nikomu... (úplné znenie listu si môžete prečítať v historickej expozícii
Horehronského múzea). Korešpondencia podobného druhu

pokračovala aj naďalej počas
drobných pohraničných vojen.
O priamom nájazde na mesto,
plienení či pustošení nevieme.
Zdá sa, že neprístupný terén,
v ktorom sa Turci zle orientovali,
chránil mesto pred napadnutím.
Strach z ich prítomnosti však
pretrvával ešte jedno celé storočie. Nesolventnosť panovníckeho
dvora, jeho spory s odbojnými
sedmohradskými kniežatami
a s tým spojená neustála vnútropolitická situácia len znásobovali
úspechy osmanských vojsk. Nebezpečenstvo pominulo až v r.
1711, po podpísaní mieru v Satu
Mare.(hmb)

Každý krok na drevenom schode sprevádzalo nepríjemné vŕzganie a hlboké vzdychy. Čím viac sa
kroky približovali k miestu, kde
bola ukrytá Klára, tým viac bolo
počuť štrngot ťahajúcej sa reťaze.
To už mlynár s mlynárkou nevydržali, vyleteli zo svojej spálne a
celí preľaknutí s krikom utekali
z mlyna kadeľahšie. Už sa viac ani
nevrátili...
Klára od strachu najprv stuhla,
ale potom tiež vybehla z mlyna
ako strela. Pri potoku ju zastavila
Zuzka.
„Stoj, Klára! To som ja!“
„Juj, či som sa ťa zľakla!“ lapá
po dychu Klára.
„Išla som ti oproti, lebo aj ja
chcem vedieť, čo sa v mlyne robí,“
tíši ju Zuzka.
„Keby si len vedela, ako hrozne
v mlyne straší! Vôbec sa nečudujem, že tam nevydržal žiaden
mlynár,“ vraví chvejúca sa Klára.
„Ja som ti hovorila, aby si tam
nešla, ale ty si odo mňa nedáš poradiť,“ dohovára jej Zuzka. Potom
sa obe pobrali domov.
Ale na druhý deň podvečer sa
znovu stretli.
„A nie si zvedavá, čo za strašidlo tam straší?“ podpichuje
Zuzka kamarátku.
„Prečo ťa to tak zaujíma, veď si
včera nechcela ísť so mnou?“
„Niečo ma tam ťahá. Nešla by si
tam aj dnes?“ nahovára ju Zuzka.
„No dobre, pre mňa za mňa
tam poďme aj dnes v noci,“ súhlasí Klára.
Za jasnej noci obidve kráčali
plné odhodlania, že dnes strašidelnú záhadu vyriešia. Do mlyna
prekĺzli tichučko ako myšky a
skryli sa za zástenu, ktorú tvorili
drevené trámy, poopierané o stenu. Držali sa za ruky a čakali, čo
sa bude diať. Čakali dlho, i polnoc prešla, ale po strašidlách ani
chýru.
„Aby to parom vzal! Dnes, ako
sa zdá, sa tu strašiť nebude,“ šepká
Klára.
„Len ešte vydržme, keď sme
merali toľkú cestu,“ hovorí Zuzka.
Nestačila dopovedať, zrazu
niečo zašramotilo a zavŕzgalo.
Dvere nad schodišťom sa začali
pomaly otvárať a spoza nich sa
vynorila vysoká, potácajúca sa
postava, oblečená do čierneho
súkna. V ruke držala kosu, ktorá
sa za presvitajúceho svitu mesiaca
nepríjemne leskla. To už kamarátky nevydržali a trielili z mlyna
preč. Zastali až na priedomí Klárinho domu.
„Ja si nohy necítim!“ hovorí
Klára, lapajúc po dychu.
„Ani ja, ale to ti hovorím, do
toho mlyna už v živote nevkročím!“ vyhlási Zuzka. „Ten s tou
kosou nás chcel určite sťať.“
„Možno nás chcel len vystrašiť,“ vraví Klára a pokračuje: „Ujsť
sme síce ušli, ale nie sme o nič
múdrejšie. Stále nevieme, kto a
prečo tam straší.“
„Hádam tam nechceš ísť znovu?“ pýta sa jej Zuzka.
„A veru chcem. Túto záhadu
musím rozlúsknuť, len sa na to
musím dobre vyspať.“

(Pokračovanie nabudúce)

Napísal: Peter Zifčák
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26.3. o 16:00
KUNG FU PANDA 3 – 3D
Animovaný/Dobrodružný/Komédia/Rodinný, Čína, USA, 2016, 94
min., Slov. dabing, MP, vstupné: 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.
26.3. o 19:00
CAROL
Romantický/Dráma, V. Británia,USA, 2015, 118 min., Český dabing,
MP12, vstupné: 4€. Tereza, mladá zamestnankyňa jedného z veľkých
obchodných domov na Manhattane, sa zoznámi s Carol, distingvovanou a príťažlivou zákazníčkou, ktorá prechádza tradičnou krízou
nešťastného manželstva. Už od prvého stretnutia sa medzi oboma ženami prebudili veľké sympatie, z nich sa následne rodí hlbší cit
27.3. o 16:00
KUNG FU PANDA 3 – 2D
Animovaný/Dobrodružný/Komédia/Rodinný, Čína, USA, 2016, 94
min., Slov. dabing, MP, vstupné: 4€/2D. Pov sa znovu stretáva so svojím biologickým otcom a vracia sa späť na svoje rodné miesto. Čoskoro si však uvedomí, že tam nezapadá.
27.3. o 19:00
V MENE KRISTA
Akčný/Dráma/Dobrodružný, USA, 2016, 107 min., Slov. titulky,
MP12, vstupné: 4€. Biblický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista,
prerozprávaný z pohľadu neveriaceho. Rímsky vojenský tribún Clavius je poverený vyriešiť záhadné zmiznutie Kristovho tela pár týždňov po jeho ukrižovaní.

AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI

Porozumieť ženám? Nemožné(?).
Rozohrané situácie prinesú množstvo zábavných momentov, nečakaných zvratov a zápletiek a možno aj odpoveď na otázku, či je vôbec možné žiť bez žien...
Hrajú: Branislav DEÁK, Ján JACKULIAK, Gregor HOLOŠKA a Milan BAHUL.
Réžia: Martin Mňahončák
dňa 12.4. o 19.00 v Mestskom dome kultúry
Vstupné: 13 €
predaj vstupeniek v TIK

NEDEĽNÉ DIVADIELKO PRE NAJMENŠÍCH
JANKO HRAŠKO

Bábkovo-činoherná rozprávka od Pavla Dobšinského v modernom
prevedení. Veselý príbeh o maličkom chlapčekovi z hrachu, popretkávaný pesničkami v podaní Divadla PORTÁL z Prešova.
dňa 3.4. nedeľa o 16.00
v Mestskom dome kultúry
Vstupné: deti 0,50 € / dospelí 2 €
Predaj vstupeniek v TIK, alebo pred predstavením v pokladni MsDK

Tuláčikovia hľadajú domov
EMA

Ema je mladá asi 2-ročná fenka, ktorú nám nahlásili ležať zrazenú na ceste. Mala roztrieštenú panvu, vykĺbenú a zlomenú zadnú labku. Absolvovala operáciu a už je v poriadku. Je veľmi priateľskej a prítulnej
povahy, vďačná za každé pohladenie. So psíkmi sa znáša bez problémov, rada sa s nimi pohrá, fenky si
však vyberá. Má 100% hygienické návyky, samotu zvláda bez problémov vo svojom peliešku. Ema je na
adopciu len do bytu alebo do domu. Je kastrovaná, očkovaná a čipovaná.

DEINA

Deina je mladá asi ročná fenka. Je vhodná k aktívnym ľudom, ktorí sa jej budú venovať a psík pre nich bude
člen rodiny, ktorého zoberú von na dlhé prechádzky a nie len na dvor, kde bude celý deň sama. Práve kvôli
jej aktivite by to bol problém a mohla by si nájsť cestičku ako ujsť. Deina je krásna fenka, stredného vzrastu,
je priateľská, vyžaduje si ľudskú pozornosť a nemá problém ani s inými psíkmi. Nie je vhodná k hydine
a iným hospodárskym zvieratám a pravdepodobne nie je kamoška ani s mačičkami. Aj napriek malým
chybičkám, ktoré nastali pri jej výchove je to zlatíčko, ktoré bude u nás v koterci trpieť a zaslúži si už len ten
najlepší domov. Je očkovaná, čipovaná a bude kastrovaná.

CÉZAR

Cézar sa našiel v Mýte pod Ďumbierom. Mysleli sme si, že sa len niekomu stratil, nebol zanedbaný, bohužiaľ nik sa na neho nehlási a tak si hľadá novú rodinku. Je priateľský, aktívny a hravý. Je vhodný do rodinného domu, svojou veľkosťou trochu vzbudzuje rešpekt, je však veľmi dobráckej povahy. Vhodný skôr ako
jediný psík do rodiny. Má asi 2 roky a je očkovaný, čipovaný a bude kastrovaný.
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení adopčného poplatku.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno utuloktulacik@gmail.com 0918 888 411, 0915 048 612

oznam
Mesto Brezno ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vo
veciach miestnych a účelových
komunikácií podľa §3 ods. 2
zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a zákona číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov informuje
občanov a súbežne oznamuje
vlastníkom nehnuteľnosti - t.j.
záhradných chatiek v lokalite
Čachovo, že v súvislosti s výstavbou prvej etapy stavby I/66
obchvat Brezno, dôjde v zmysle
zákona číslo 50/1976 Zb. (stavebný zákon) k oploteniu staveniska na konci ulice Železničná
do ukončenia stavby. Náhradný
prístup do záhradkárskej osady
Čachovo je umožnený cez komunikáciu - ulica Pestovateľská
(poza areál bývalej Mostárne
Brezno). Žiadame a vyzývame
všetkých občanov, aby dbali na
svoju bezpečnosť a na prístup ku
svojim nehnuteľnostiam nevyužívali priestor staveniska uvedenej stavby a nevystavovali sa
riziku pohybu v telese dráh ŽSR
s možným následkom ohrozenia
života a zdravia.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta

odber krvi

Najbližší výjazdový odber krvi sa
uskutoční 6. 4. v Mestskom dome
kultúry na Švermovej 7 v Brezne.
Odberové hodiny od 7.30 do 10.00

29.3. o 19:00
EVA NOVÁ
Dráma, Slovensko, 2015, 90 min., MP12, vstupné: 3€. Film Eva Nová v hlavnej úlohe s Emíliou Vášáryovou je príbehom ženy, ktorá by
urobila čokoľvek, aby znovu získala priazeň človeka, ktorého v živote
ranila najviac – svojho syna. Eva je abstinujúca alkoholička, ale pred
rokmi bola známou herečkou. Teraz sa chce vrátiť do života, ktorý
mala kedysi.
1.4. o 19:00
V MENE KRISTA
Akčný/Dráma/Dobrodružný, USA, 2016, 107 min., Slov. titulky,
MP12, vstupné: 4€. Biblický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista,
prerozprávaný z pohľadu neveriaceho. Rímsky vojenský tribún Clavius je poverený vyriešiť záhadné zmiznutie Kristovho tela pár týždňov po jeho ukrižovaní.
2.4. o 19:00
BATMAN vs. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVODLIVOSTI
Sci-fi/Akčný/Fantasy/Dobrodružný, USA, 2016, 90 min., Slov. titulky, MP12, 2D, vstupné: 4€. Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis sa z Clarka Kenta/Kal - Ela stal Superman. Celá udalosť mala veľký
vplyv na celé ľudstvo. Zrazu sa nikto necíti v bezpečí. V Gothame
medzitým vyčerpaný a skúsený Bruce Wayne znovu navráti svetu
Batmana.
3.4. o 19:00
AGÁVA
Dráma, Slovenská republika, 2016, 91 min., MP15, vstupné: 4€. Do
malého juhoslovenského mesta prichádza vážený staviteľ Hampl so
svojou mladou manželkou Naďou. Jej pozornosť zaujme rovnako
mladý učiteľ Daniel Orešanský, na ktorom nedávna účasť v 2. svetovej
vojne zanechala jazvy. Naďa je spočiatku rozhodnutá nepodľahnúť
Danielovej charizme, no horúce leto a božská vôňa rozkvitajúcej agávy všade navôkol jej rozhodnutie komplikujú. Hrajú: Milan Kňažko,
Katarína Šafaříková, Marek Geišberg, Milan Lasica, Diana Mórová,...

Pohotovostné lekárenské služby
v Brezne
24. – 26. 3. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
27. 3. Lekáreň na štadióne, F. Kráľa 1
28. 3. - 3. 4. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
4. – 7. 4. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.

Miestna organizácia spolku „Živena“
v spolupráci s mestom Brezno
vyzývajú občanov mesta Brezna na zapojenie sa do súťaže o
„Najkrajší balkón a predzáhradku v našom meste“.
Do súťaže sa možno prihlásiť do 15.4.2016 na tel. č.: 0948 134032,
prípadne e-mailom na adrese: halamovci@gmail.com
Súťaž bude priebežne hodnotená a pre víťazov sú pripravené hodnotné
ceny.
Pridajte sa k nám a skrášlite naše mesto!

B
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Stolný tenis je po futbale druhým
najmasovejším športom v rámci Slovenska
V súčasnosti v meste Brezno zaznamenávame niekoľko
aktívnych športových klubov,
medzi ktoré patrí aj stolnotenisový oddiel s oficiálnym
názvom Stolnotenisový oddiel
pri Mestskom športovom klube Brezno.

kluby od tohto obdobia pôsobia v improvizovanom režime,“ povedal predseda klubu
Milan Macuľa.
Aj Stolnotenisový oddiel pri
MŠK Brezno vtedy na čas až do
opätovného založenia hráčom
Dušanom Berkym nevyvíjal činnosť a musel podstúpiť
kvalifikačné boje z najnižších
súťaží až do nedávneho pôsobenia v 2. lige, kde sa mu pre
nepriaznivé tréningové podmienky nepodarilo udržať.
„Tí hráči, ktorí si chceli udržať svoju výkonnosť, odišli na
hosťovania do družstiev 1. a
2. ligy, čím samozrejme došlo k oslabeniu breznianskych
mužstiev.“ V súčasnosti oddiel
hráva v 3. a 4. lige v priestoroch
centra voľného času, kde sa
hráči podieľali na tréningoch
mládeže v rámci krúžkovej
činnosti, ako i v školských
krúžkoch.

Stolný tenis patrí k najstarším športovým odvetviam realizovaným v Brezne.

Brezňania boli
priekopníci

Hráči Brezna patrili k priekopníkom tohto športu v celoslovenskom merítku, pričom
svoju históriu začal písať už
vo vojnových rokoch. Týmito
priekopníkmi i funkcionármi boli T. Mendl, V. Polóny, J.
Haviar a ďalší. Ďalšími úspešnými športovcami v celoslovenskom meradle boli i pán
L. Faško ,O. Ištván, Dvořáček,
Weisenpacher a Dunajský.
Hodno poznamenať, že i ženy
dosahovali vynikajúcu úroveň
reprezentovanú E. Ištvánovou,
Petráškovou, Peihoffnerovou a
v neskoršom období sestrami
M. a V. Pampuríkovými.
Tieto aktivity boli podporené skvelými podmienkami
v priestoroch Sokolovne postavenej v rámci sokolského

Autor:
PK

kosák v
Čechách

Okresná
odborová rada

Časť členov Stolnotenisového oddielu pri MŠK.

hnutia s finančnou podporou
mesta občanmi Brezna v roku
1929. Vďaka tomu tento šport
zaznamenal ďalší masívny nárast členskej základne, kde sa
úspešnými a známymi stali
rodiny Lamperová, Ištvánová,
Pampuríková za súčasného
nástupu ďalších skvelých hrápolkruhový
smerom nazad výklenok stavby
- apsida

FOTO: ARCHÍV M. M.

čov (Gálik, Berky, Spáč, Dien, Brezno ako jediný umožňoval
Plecho, Ištván, Miháľ a ďalší). súčasný tréning až na šiestich
stoloch, ako i organizovanie
početných turnajov. „Po tom,
Odchod hráčov ich
ako sa stal v neskorších rooslabil
Priestor Sokolovne slúžiaci koch predmetom konkurznej
i ďalším športovým kolektí- podstaty, mesto i vďaka vedevom mesta pod krídlami Te- niu mesta a poslancom o toto
lovýchovnej jednoty Mostáreň športovisko prišlo. Športové
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Počet členov oddielu sa pohybuje do 50 členov, z ktorých
v súťažiach nastupuje asi 15
hráčov. Treba spomenúť i fakt,
že veľké množstvo súťažných
hráčov pôsobiacich v iných
obciach bolo vychovaných
breznianskym klubom. „Po-

Akadémia
múzických
umení

rodič
zväčšovanie

nočný vták

patriaci Anete

plošná miera

Druhý najmasovejší
šport

čítame s návratom niektorých
z nich po vytvorení nových,
podstatne priaznivejších podmienok, nakoľko súčasné za
také nemôžeme označiť,“ uviedol predseda breznianskeho
stolnotenisového oddielu.
Podľa neho by existencia
stabilnej herne alebo priestoru športovej haly podstatne
ovplyvnila členskú základňu,
jej kvalitu a hlavne podporila tréningy mládeže, nakoľko stolný tenis je po futbale
druhým najmasovejším športom v celoslovenskom merítku, ktorý je svojou finančnou
nenáročnosťou a fyzickou všestrannosťou predurčený pre
široký okruh záujemcov. „V
súčasnosti sa po odovzdaní bývalej športovej haly pri plavárni na Mazorníku z rúk VÚC
do majetku mesta rysuje lepšia perspektíva pre náš i ďalšie
oddiely, nakoľko nové vedenie
mesta spolu s poslancami preukázalo schopnosť razantne
riešiť zanedbané či priamo
poškodené oblasti športového,
kultúrneho či celospoločenského diania v meste a okolí.
Spolu s ostatnými športovými
oddielmi radi participujeme
na realizácii projektov vzniku
či úpravy športovísk v meste,“
dodal Milan Macuľa.(mm)

Róbert (dom.)
Žívnostenský
spolok

T6
eden

druh cigár

súhlas

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 1. apríla 2016.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Evu Beňačkovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Šiestaci ku koncu sezóny ukázali zlepšenú hru
7. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
SOBOTA 19.03. 2016 - Zimný štadión Banská Bystrica
HC 05 BANSKÁ BYSTRICA - HK
BREZNO 6:7 (0:2, 1:4, 5:1)
V zápase s Baranmi sme si
vybrali už asi všetky nešťastné
chvíle, ktoré existujú ako zranenia hráčov, smola v zakončení
a podobne. Pre zmenu v tomto
dueli sme boli nesmierne efektívni. S ľahkosťou sme sa dostali
do vedenia až 6:1! To však mierne skreslilo realitu na ľade, pretože súper hrozil v útoku a odrážal ho najmä výborne chytajúci
Šimko. Pri striedaní brankárov
v tretej tretine sa súper nakopol ku vysokej útočnej aktivite
a po chybách v bránení strelil
hneď niekoľko gólov, čo zápas
zdramatizovalo. Hráči však ani
v týchto chvíľach nepoľavili a
veľmi dôležitý bol náš siedmy
gól. Ten nakoniec stačil na tesnú a cennú výhru.
NEDEĽA 20.03. 2016 - Aréna
Brezno
HK BREZNO - HT MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 7:7 (3:3, 1:4, 3:0)
Efektivitu z Bystrice si hráči
evidentne preniesli aj do domáceho duelu. Prvé tri strely
na bránu súpera skončili v sieti
Liptákov. Obraz hry však naznačoval, že to takto ľahko určite nepôjde. To potvrdili dva góly
súpera a do konca prvej tretiny
bolo vyrovnané. Druhá tretina patrila súperovým hráčom,
keď ju vyhrali o tri góly. Nádej
na dramatický záver zápasu priniesla prvá akcia, po úvodnom
vhadzovaní. Po individuálnej
akcii znížil skóre disponovaný
strelec Zemko. Pred koncom

duelu sme vyrovnali, dokonca
sme si vytvorili množstvo šancí
na víťazný gól, no zápasu zrejme
patrila remíza. V poslednom
zápase predviedli hráči výborný kolektívny výkon a súpera,
s ktorým prehrali v predošlom
zápase tretinu 0:8! dokázali
potrápiť a uchmatnúť mu bod.
Tento výsledok tiež rozhodol o
tom, že naši siedmaci obsadili
v nadstavbovej tabuľke druhé
miesto práve za prvým Liptovským Mikulášom.

6. ŠHT
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
SOBOTA 19.03. 2016 - Zimný
štadión Banská Bystrica
HC 05 BANSKÁ BYSTRICA - HK
BREZNO 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Už tradične sme boli v dueli
šiestakov kvalitnejším tímom
na ľade. Dlhšie sa hral bojovný
zápas, no dôležité bolo, že hráči
boli trpezliví a počkali si na chyby súpera. Priebeh duelu sme
kontrolovali a mierne zdramatizovanie prišlo iba v tretej tretine, keď sa hráči súpera presadili
po tečovanej strele v presilovej
hre. Našu výhru, ako aj zlepšený
výkon to už neohrozilo.
NEDEĽA 20.03. 2016 - Aréna
Brezno
HK BREZNO - HT MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 11:0 (2:0, 4:0, 5:0)
Šiestaci sú lepším kolektívom
ako Mikuláš, no zároveň si pamätáme zlý duel z ľadu súpera,
kde sme inkasovali góly a napriek našej snahe sme už zápas
neotočili. Tentokrát sme to však
nepripustili a zápas sme mali
pevne v rukách. Presadila sa
najmä prvá formácia, ale navrch

mali aj ďalšie dve, ktoré súpera
zatlačili. Pri množstve gólov potešili pekné kombinačné akcie,
ako aj góly z presilových hier,
ktoré sú veľmi cenné. Aj hráči šiestakov ku koncu sezóny
ukázali zlepšenú fazónu, až je
škodou, že v najlepšom musíme
skončiť. Mix z oboch kategórií
sa ešte predstaví na medzinárodnom zahraničnom turnaji v
parížskom Meudone, kde môžu
svoje pokroky ukázať v silnej
konkurencii dvoch fínskych tímov, troch francúzskych tímov,
jedného belgického a jedného
nemeckého tímu.

5. ROČNÍK SDP
SOBOTA 19.03. 2016 - Aréna
Brezno
HK BREZNO - HC 05 BANSKÁ
BYSTRICA 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Tento zápas bol rozlúčkovým
v lige a na záver sezóny sme Bystricu veľmi túžili zdolať. Hral
sa dynamický rýchly hokej s
množstvom šancí na oboch
stranách. Kvalita tomuto súboju nechýbala a obe družstvá
predviedli kombinačný hokej.
Dve tretiny sme boli lepší aj v
skóre, no v závere nás po dvoch
inkasovaných góloch Bystrica
preverila aj po psychickej stránke. Nezlomná túžba vyhrať nám
však dodávala silu a spoločnými
silami sme to zvládli. Za celú
sezónu ďakujeme hráčom, ich
úsilie v tréningu aj zápasoch
bolo enormné. Hráči viditeľne
napredovali v individuálnych
činnostiach a zlepšovali sa aj
herne v tímovej súčinnosti. Našou snahou bolo hrať atraktívny
kombinačný hokej s bojovným
srdcom rytierov. Sme presvedčení, že sa nám to s pribúdajú-

cimi skúsenosťami a zápasovou
praxou aj darilo. Treba poďakovať rodičom za podporu, vedúcim za pomoc pri kolektíve
a môjmu asistentovi Lukášovi
Bambúchovi, ktorý nás všetkých motivoval podávať za
každých okolností čo najlepšie
výkony. Držíme palce tomuto
perspektívnemu kolektívu hráčov a veríme, že svoj hokejový
potenciál budú poctivo rozvíjať
aj naďalej.
Spoločná fotografia všetkých ocenených spolu s členmi vedenia Klubu fair play.
FOTO: JÁN SÚKUP

4. ROČNÍK –
PREDPRÍPRAVKA
NEDEĽA 20.03.2016 - Enel Aréna L. Mikuláš
HOKEJOVÝ TURNAJ
HK BREZNO - HT MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2:9
HK BREZNO - HC ISKRA BANSKÁ
BYSTRICA 6:13
HK BREZNO - HKM ZVOLEN 4:8
Naši štvrtáci s tretiakmi
odohrali na turnaji v Liptovskom Mikuláši tri veľmi dobré
zápasy. Kvalitní súperi nás preverili po všetkých stránkach.
Vo všetkých zápasoch sme hrali s chuťou a boli sme vyrovnaným súperom všetkým tímom.
Rozdiel v skóre je vyjadrením
nášho slabšieho dôrazu pred
našou bránkou, keď sme veľmi
ľahko dovolili súperovi skórovať. Prestrieľali sme našich
súperov, ale naše početné šance ostali nevyužité. Hráčom
nemožno uprieť snahu a nasadenie, nebolo nám však súdené
dosiahnuť góly ani po výbornej
kombinačnej hre. Badateľný
progres u väčšiny hráčov je
dobrým znamením. Ďakujeme
hráčom za predvedené výkony,
na ktorých môžeme smelo stavať do budúcna.(hkb)

Klub fair play ocenil
aj dvoch Brezňanov
Milutín Černák a Ján
Grexa získali cenu Klubu fair
play Slovenského olympijského výboru.
V piatok 18. marca sa
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie cien Klubu fair play
Slovenského olympijského
výboru za rok 2015. Ocenenie
si odniesol známy atletický
odborník, tréner, funkcionár a rozhodca Milutín Černák za celoživotnú aktívnu

a zodpovednú prácu v športe a v olympijskom hnutí
v Brezne a v jeho okolí. Porota
ocenila jeho jedinečný prístup k rozvoju telesnej kultúry
a športu, ako aj prehlbovanie
vzťahu detí a mládeže k pohybu a športovým aktivitám. Za
aktívne šírenie a propagáciu
myšlienok fair play získala
cenu aj významná osobnosť
olympijského hnutia a športu,
čestný člen SOV a ďalší rodák
z Brezna Ján Grexa.(fp)

Veľká výzva pre breznianskych strelcov.
Na budúci rok usporiadajú majstrovstvá Slovenska
Brezno bude na budúci rok
centrom diania Majstrovstiev
Slovenska mládeže v streleckých pretekoch. Je to veľká výzva pre domáci športový klub,
ktorý v spolupráci s mestom a
inými športovými klubmi sa
bude snažiť túto výzvu zvládnuť.

odborkultúry
kultúry
športu
odbor
aašportu
kultúry
a Štefánika
športu
Námestie
gen.
M.
977 01 Brezno
Námestie
gen. M.
R.odbor
Štefánika
1, R.
977
01977
Brezno
Námestie
gen.
M.
R.
Štefánika
1,
01 1,Brezno

Námestiegen.
gen.
M.R.R.Štefánika
Štefánika
1,977
9770101Brezno
Brezno
Námestie
M.
Námestie
gen. M.1,
R.
Štefánika
1, 977 01 Brezno
Majstrovstvá SR mládeže v Košiciach v apríli a zároveň sa zaVýzva
radil medzi najlepších mladých
Výzva
Výzva
Výzva
Výzva
strelcov v republike.“ Sľubnú
o podávanie
na nominácii
podávanie
nominácii
na ocenenie
o o
na
na
ocenenie
oo
na
podávanie
nominácii
na
ocenenie
streleckú kariéru majú pred sena
podávanie
nominácii
naocenenie
ocenenie
na
podávanie
nominácii
na
o
na podávanie
nominácii
ocenenie
Športovec
roka
mesta
Brezno
za
rokna2015
Športovec
roka
mesta
Brezno
za
rok
2015
Športovec
roka
mesta
Brezno
za
rok
2015
bou aj Juraj Jedlička a Christián
ŠportovecŠportovec
rokamesta
mesta
Brezno
zaBrezno
rok2015
2015
Športovec
roka
Brezno
za
rok
roka
mesta
za rok 2015
Jurašík, ktorí sa postupne kažŠportová
komisia
MsZ
v spolupráci
sBrezno
Mestom
Breznošportu
a odbor
športuvšetky
vyzýva všetky
Športová
komisia
pri MsZ
vMsZ
spolupráci
s Mestom
Brezno
a odbora športu
vyzýva
všetky
Športová
komisia
pri
vpri
spolupráci
Mestom
odbor
vyzýva
dými pretekmi zlepšujú.
Športovákomisia
komisia
priMsZ
MsZ
spolupráci
Mestom
Brezno
odbor
športu
vyzýva
všetky
Športová
pri
spolupráci
ss svMestom
Brezno
a aodbor
športu
vyzýva
všetky
Športová
komisia
pri
MsZ
spolupráci
s Mestom
Brezno
anominácií
odbor
športu
všetky
športové
kluby
navvúzemí
Brezno,
so
sídlom
Brezne,
aby
sa zapojili
nominácií
na
športové kluby na
území
mesta
Brezno,
somesta
sídlom
v Brezne,
aby
savzapojili
do
nadovyzýva

Breznianski strelci sa
pripravujú na náročné
preteky

Veľká výzva pre
breznianskych strelcov aj
pre mesto

Prvé dva mesiace tohto roku
znamenali pre Športový strelecký klub Brezno prípravu a
organizáciu štyroch pretekov
s celoslovenským významom,
pretože všetky boli zaradené
ako kvalifikačné preteky na
Majstrovstvá SR dospelých
aj mládeže v telocvični Základnej školy na Mazorníkove.
„Spokojnosť s našou prácou
vyjadrila Športovo technická
komisia Slovenského streleckého zväzu, ktorá predbežne
poverila usporiadaním Majstrovstiev SR mládeže v roku
2017 práve náš klub a naše
mesto. Je to pre nás veľká výzva
a zároveň veľký záväzok. Verím, že v spolupráci s mestom
a inými športovými klubmi aj
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Matej Medveď na Majstrovstvách Európy v maďarskom Györi.
FOTO: ARCHÍV M. M.

túto výzvu zvládneme,“ pove- veľmi ho tešia dobré výkony
dal šéf breznianskych strelcov mládeže, ktorá po ukončení
Ján Medveď.
povinných školských súťaží
v disciplíne zlamovacia puška Slávia si zvyká na strieľanie
Alex Kortán patrí medzi
z iných zbraní s úplne odlišným
najlepší slovenských
spôsobom mierenia a inou
strelcov
V rámci plánovaných pre- technikou strieľania. „Najtekov sa breznianski strelci lepšie sa so zmenou vyrovnal
zúčastnili aj na treťom kole Ex- mladučký Alex Kortán, ktorý
traligy v Martine a na Národnej v disciplíne VzPu 40 rán v lelige mládeže v Rožňave. „Na že zvíťazil doma v NLML, ako
úspechy dospelých sme si zvy- aj v MK BB mládeže v Brezne
kli, tie potvrdili aj na Extralige a svoj talent potvrdil aj v Rožv Martine a všetci si definitívne ňave na NLML, kde vyhral vo
zabezpečili účasť na majstrov- svojej kategórii mládeže do 14
stvách SR v marci. Ako dodal, rokov. Vybojoval si tak účasť na
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