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DO OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU
MLÁDEŽE SA ZAPOJÍ AJ BREZNO
O dva roky bude Banská Bystrica hostiť vrcholné európske športové podujatie pre mládež. Vo štvrtok 4. júla na pôde
historickej radnice spoluprácu a podporu podujatiu EYOF 2021 spečatili podpisom zástupcovia zainteresovaných
strán, medzi nimi aj Brezno.
História multišportového podujatia
pre mladých európskych športovcov
vo veku 14 až 18 rokov sa datuje už od
roku 1991.
Výnimočný športový sviatok
Banská Bystrica bude v poradí šestnástym mestom, ktoré sa bude hrdiť
usporiadaním Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021. Ako
povedal primátor Ján Nosko, urobia
všetko pre to, aby letný EYOF 2021 bol

výnimočným športovým sviatkom
nielen pre športovcov samotných, ale
aj pre celú športovú verejnosť, ktorá
navštívi počas tohto olympijského festivalu ich mesto.
Organizáciu letného EYOF vníma
aj ako obrovský záväzok zvládnuť
organizáciu podujatia tak, aby malo
úspešný priebeh. Mesto Banská Bystrica bude potrebovať aj značné investície, najmä do rozvoja športovej
infraštruktúry. Nápomocný bude štát,

ako i Slovenský olympijský a športový Banskobystrického samosprávneho
výbor (SOŠV).
kraja, miest Banská Bystrica, Zvolen,
Brezno a Žiar nad Hronom, Univerzity
Mateja Bela i Vojenského športového
EYOF 2021 má regionálny
centra Dukla Banská Bystrica. Podľa
význam
Podujatie už dva roky pred oficiál- slov prezidenta SOŠV Antona Siekela,
nym otváracím ceremoniálom spája Slovenský olympijský a športový výbor
celý región, dôkazom čoho je aj Memo- našiel v zástupcoch mesta Banská Bysrandum o spolupráci a podpore pod- trica a celého banskobystrického regióujatia EYOF 2021 v Banskej Bystrici. nu silných partnerov, ktorí majú odvaPodpísali ho zástupcovia Slovenského hu a chuť pripraviť olympijský festival
olympijského a športového výboru, mládeže. (Pokračovanie na 2. strane)
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Mnohí obyvatelia Brezna budú
v MHD cestovať zadarmo
Mestskí poslanci schválili
navýšenie príspevku na obnovu pamiatkovej zóny, odkúpenie viac ako polovice
bytov mazorníckeho domu
hrôzy a odsúhlasili aj bezplatné cestovanie v mestskej
hromadnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov.
Na prázdninovom rokovaní sa zišlo 17 volených zástupcov mesta, ktorí v priebehu
polhodiny rozhodli o šiestich bodoch mimoriadneho
programu.
Na rekonštrukciu môžu
získať až 5000 eur
Hneď v úvode sa plénum zaoberalo návrhom zmeny VZN
o podmienkach poskytovania
nenávratného finančného
príspevku mesta na podporu
udržania a obnovy pamiatkovej zóny, ktoré zastupiteľstvo
schválilo ešte vlani. Keďže
odvtedy nik z oprávnených
žiadateľov neprejavil záujem
o mestskú dotáciu, radnica sa
rozhodla zmeniť jej výšku z

úrovne a kvality života jeho
obyvateľov.
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pôvodných 2000 na maximálne 5000 eur na jeden projekt.
O nenávratný finančný príspevok pritom môžu žiadať
fyzické aj právnické osoby,
ktoré sú vlastníkmi, prípadne
užívateľmi budov a objektov
nachádzajúcich sa v historickom centre Brezna. Cieľom je
obnova pamiatkového fondu,
zlepšenie vizuálu mesta a čiastočná kompenzácia zvýšených
nákladov vyplývajúcich zo zákona o pamiatkovej starostlivosti.

Väčšina bytov na
Mládežníckej už bude
patriť mestu
Mestské zastupiteľstvo
schválilo aj odkúpenie nadpolovičnej väčšiny bytov
v neslávne známom obytnom dome na Mazorníkove
od obchodnej spoločnosti
so sídlom v Čiernom Balogu a ďalšej fyzickej osoby za
celkovo 358 500 eur. „Kúpili
sme 34 bytov na Mládežníckej ulici č. 6, ktoré chceme obnoviť pre osamelých

seniorov a mladých ľudí,“
uviedol na svojom facebookovom profile primátor Tomáš Abel.
Podľa dôvodovej správy je
objekt v dezolátnom stave a
aby nedošlo k mimoriadnej
situácii, samospráva sa ho
rozhodla urýchlene zabezpečiť a celú lokalitu vhodne
využiť pre rozvoj a reguláciu
takých riešení, ktoré budú
smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta,
ako aj k zvyšovaniu životnej

MHD pre časť Brezňanov
zadarmo
Poslanci sa na stredajšom
sneme uzniesli aj na dodatku
k zmluve o výkone vo verejnom záujme, ktorú mesto
uzavrelo s SAD Zvolen. Vďaka
nemu budú od 1. septembra
oslobodení od platieb za cestovné v mestskej hromadnej
doprave občania s trvalým
pobytom v Brezne, konkrétne deti do 15 rokov, študenti
stredných a vysokých škôl
v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, no najneskôr do dovŕšenia 26 rokov,
držitelia preukazu ŤZP a ich
sprievodcovia, darcovia krvi,
starobní a invalidní dôchodcovia, ako aj osoby s detským
kočíkom. Podrobnosti o vydaní príslušného preukazu na
zľavnené cestovné, aj vo forme dopravnej karty, určí dopravca osobitným predpisom.

(eš)

Do olympijského festivalu
mládeže sa zapojí aj Brezno

Kontajnerové stojiská sa stali terčom
vandalov a asociálnych živlov

(Pokračovanie z 1. strany)

Zámerom breznianskej
samosprávy pri výstavbe
uzamykateľných prístreškov
určených na uskladnenie
odpadu na sídliskách bolo
zabrániť znečisťovaniu okolia a zamedziť prístup nepovolaným osobám. Tie si však
cestu našli...

v celej športovej verejnosti
silný dojem z tohto poduja„Memorandum je prejavom tia,“ uviedol Peter Korčok.
toho, že EYOF 2021 má viac
ako mestský charakter, má Pomoc poskytne aj
regionálny význam a verím, mesto Brezno
že investície súvisiace s príZo spolupráce pri uspopravou športovísk na toto riadaní Európskeho olympijpodujatie obohatia celý ban- ského festivalu mládeže 2021
skobystrický región,“ dodal v Banskej Bystrici, na ktorom
by sa malo zúčastniť asi 6000
Anton Siekel.
športovcov, sa teší aj primá
Sústredia sa na
tor Brezna Tomáš Abel. Ako
dobudovanie športovísk uviedol, je pravdepodobné,
Na čele organizačného že počas vrcholného športovýboru je šéf Slovenského vého podujatia olympionici
atletického zväzu a zároveň využijú aj športoviská na
viceprezident SOŠV pre území Brezna. „V posledšporty Peter Korčok, ktorý je ných rokoch sme v meste
zodpovedný za prípravu let- vybudovali novú športovú
ného EYOF 2021 Ako pove- halu, práve realizujeme muldal, nasledujúce dva roky sa tifunkčný areál s atletickou
plne sústredia na dobudova- dráhou a poslúžiť môže aj
nie športovísk a ubytovacích Aréna. Banskú Bystricu čakapacít pre športovcov a čle- ká kopec úloh a my držíme
nov ich sprievodu z 50 eu- prsty, aby sa jej všetky práce
rópskych krajín. „V zástup- podarilo zrealizovať čo najcoch mesta Banská Bystrica lepšie. Samozrejme, aj mesto
a v spolupracujúcich samo- Brezno sa s radosťou zaposprávach vidím silnú podpo- jí a podá pomocnú ruku,“
ru pre túto myšlienku. Preto uzavrel Tomáš Abel.
(md)
verím, že Slovensko zanechá

Uzamykateľné kontajnerové stojisko.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Mesto apeluje na obyvateľov, aby toto konanie netole- zarážajúce aj to, že nie vždy
rovali a incidenty nahlasovali ide o násilné vniknutie do
mestskej alebo štátnej polícii. uzamknutých priestorov.
„Dostali sa k nám informáSmetisko v stojisku
cie, že ich nechávajú otvorené
Vylomené dvere, ochranné samotní občania, alebo kľúče
mreže či pokazené zámky. Ta- majú aj tí, pre ktorých nie sú
kýto pohľad sa čoraz častejšie určené. Ľudia tak ráno nájdu
naskytá obyvateľom breznian- rozhádzané stojisko, cez ktoré
skych sídlisk pri vynášaní sa niekedy nedá prejsť ani ku
odpadkov do priestorov kon- smetným nádobám.“
tajnerových stojísk, ktoré pre
nich mesto vybudovalo. „V Treba volať políciu
poslednom období zaznameVýchodiskom z tejto situnávame viacero vlámaní, po ácie má byť striktné dodrktorých zostane v celom ob- žiavanie pravidiel užívania
jekte neporiadok po prehľadá- kontajnerových stojísk, nerozvaní smetných košov,“ konšta- širovanie duplikátov kľúčov a
tuje riaditeľ Technických slu- predovšetkým v prípade svežieb Brezno Lukáš Jeremiáš.
dectva poškodzovania alebo
Podľa neho je na celej veci neoprávneného či násilného

vstupu do objektu treba okamžite kontaktovať mestskú alebo
štátnu políciu.
V súčasnosti je v Brezne vybudovaných dovedna 34 kontajnerových stojísk a postupne
pribúdajú ďalšie v závislosti od
aktuálnych možností mestskej
pokladnice. „V tomto roku sú
v pláne štyri, dve na Malinovského ulici a dve na Fraňa Kráľa. Ak však nedôjde k zlepšeniu situácie a stojiská prestanú
kvôli nedbalosti niekoľkých
jedincov plniť svoj účel, mesto
v krajnom prípade zvažuje aj
pozastavenie ich ďalšej výstavby,“ uzavrel primátor Tomáš
Abel. Vybudovanie jedného
totiž radnicu vyjde na približne 15 000 eur.(eš)
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K SPRÁVE A HOSPODÁRENIU NÁŠHO MESTA

Plány mesta Brezno na obnovu a výstavbu miestnych
komunikácií, ciest a chodníkov v tomto roku
desiatky rokov komplexne obnovované, bol skutočne veľký. V tomto roku
navrhnem kolegom poslancom opravy
chodníkov a ciest na uliciach Rázusova, Nálepkova, Fučíkova, Sládkovičova, Krčulova, ČSA, Sekurisova a vnútroblok ŠLN. Celková plánovaná plocha
je 4295 m2, okrem komplexnej obnovy
cesty na Podkoreňovej, kde preinves-

Milí Brezňania,
v súčasnosti prebiehajú
stretnutia s našimi obyvateľmi vo všetkých častiach mesta, kde odpovedám na otázky
a venujem sa mnohým témam.
Často dostávam od vás otázky
ohľadom správy a obnovy ciest
a chodníkov.
Občania si často zamieňajú cesty,
ktoré nie sú v správe nášho mesta,
a preto treba rozlišovať cesty I., II., a III.
triedy, miestne a účelové komunikácie.
Cesta I. triedy (hlavné cesty, cesta cez
Ul. ČSA na Horehronie – I/66 a Tisovec- I/77) je v správe Slovenskej správy ciest Banská Bystrica. Cesty druhej
a tretej triedy (Rázusova, Cesta osloboditeľov, Švermova, Fraňa Kráľa...) sú
v správe Regionálnej správy ciest Banskobystrického samosprávneho kraja.
Miestne a väčšina verejných účelových
komunikácií sú v správe nášho mesta.
V roku 2018 len naše mesto obnovilo chodníky a cesty na viac ako 50
uliciach. Dokopy sa obnovilo viac ako
30 km ciest a chodníkov, čo je vzhľadom na naše možnosti naozaj slušný
výsledok. Neobnovili sme zďaleka
len centrum mesta, ale po desiatkach
rokov aj cesty v Predných a Zadných
Halnoch, na Lúčkach, Bujakove, Rohoznej a v súčasnosti prebieha komplexná obnova cesty na Podkoreňovej
s novým lôžkom o dĺžke 2,1 km. Sústredili sme sa na vybudovanie úplne
nových asfaltových povrchov ako sú
napríklad nové asfaltové cesty na Ul.
Poľná, v Hlbokej alebo v časti Rohozná
a mnohých ďalších. Do ciest a chodníkov sme posledné štyri roky investovali
viac ako 3,5 milióna eur, čo je najviac
za posledné desaťročia. Obnovy ciest
a chodníkov sme nastavili tak, aby sme
do nich investovali priebežne každý
rok a nielen pred voľbami.
Uvedomujem si, že máme toho ešte
naozaj dosť, avšak investičný dlh v podobe poškodených ciest, ktoré neboli

tujeme tento rok viac ako 700 tisíc eur.
Okrem uvedeného máme plánované
vybudovanie dlho spomínaného nového chodníka na Kiepke, kde má naše
mesto preinvestovať viac ako 120 tisíc
eur.
Naším cieľom je postupne obnoviť
väčšinu ciest a chodníkov podľa požiadaviek našich občanov a už teraz

pripravujeme napríklad mnohé veľké
chodníkové stavby, ako je vybudovanie
nového chodníka na Bujakove, Tisovskej ceste či Vrchdolinke. Mnohé však
závisí od projekcie, nákladov a majetkoprávneho vysporiadania pozemkov.
Urobíme však všetko pre to, aby sa to
podarilo čo najskôr.
Tomáš Abel
primátor Brezna
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Zneužívaním záchraniek sú ohrození ľudia,
ktorí nutne potrebujú odbornú pomoc
Milí čitatelia, prinášame
vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia
Nemocnice s poliklinikou
v Brezne. Pokračujeme záchrannou zdravotnou službou, ktorá vlani absolvovala 8185 výjazdov. Najviac
vyťažená bola RLP Brezno,
a to z dôvodu, že v meste je
jediná záchranka, ktorá musí riešiť všetky podnety, aj
tie neindikované, a veľakrát
dochádza aj k zneužívaniu
ZZS.

Záchranná zdravotná služba v Brezne.

krutú bolesť, infarkt myokardu, náhle cievne mozgové
príhody, závažné úrazy, atď.
„ZZS by nemala riešiť chronické stavy, respektíve niekoľko dní trvajúce ťažkosti
či teplotné stavy. V prvom
rade nemá na to patričné liekové vybavenie a záchranka
nepredpisuje recepty. Toto
všetko je v kompetencii obvodných lekárov a LSPP – LeZáchranári by nemali
kárskej služby prvej pomoci,
riešiť chronické stavy
od 1. júla 2018 už po novom
ZZS je poskytovanie pred- ambulantnej pohotovostnej
nemocničnej urgentnej zdra- služby (APS).“
votnej starostlivosti osobe so
závažným ohrozením zdravia, Vysvetlenie ako ZZS
alebo osobe v bezprostred- funguje
Primár ZZS a CPCH na
nom ohrození života. Ako
priblížil primár ZZS a CPCH základe skúseností zisťuje, že
Martin Dobrík, to znamená, nie všetci občania vedia, ako
ak ide o náhlu poruchu vedo- záchranný zdravotný systém
mia, zastavenie dýchania, iné funguje, čím dochádza k rôzporuchy dýchania, zastavenie nym nedorozumeniam. Vyakcie srdca, náhle vzniknutú svetľuje preto ich fungovanie.
Záchranná zdravotná služba (ZZS) je súčasťou integrovaného záchranného systému
SR. V spolupráci s policajným
a hasičským zborom zasahuje
pri závažných situáciách, ako
sú dopravne nehody, priemyselné havárie, živelné pohromy atď., kde došlo k zraneniu
alebo úmrtiu osôb.

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

„Volajúcich musím vyviesť
z omylu, že nevolajú priamo
posádke sanitky, ktorá nečaká
len na ich volanie o pomoc,
ale poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť všetkým
občanom nášho okresu, čo pri
obmedzenom počte sanitiek
je niekedy veľký problém.“
Podľa slov Martina Dobríka systém ZZS na Slovensku
je rozdelený na 2 zložky: 1.
Krajské operačné strediská
(KOS) ZZS (v počte 8, tiesňové linky 112/155). Umiestnené sú v krajských mestách,
na ktoré sa volajúci dovolajú,
komunikujú s dispečerom,
ktorý na základe ich telefonátu o zdravotnom stave pacienta rozhodne, aký typ sanitky
kontaktuje a pošle na adresu.
KOS–ky koordinujú všetky
sanitky v SR. 2. Poskytovatelia
ZZS – organizácie, ktoré prevádzkujú sanitné vozidlá.

V okrese je päť staníc
Okres Brezno siaha od Telgártu až po Nemeckú. V ňom
zabezpečuje ZZS päť staníc
rozmiestnených strategicky
podľa vyhlášky MZ SR. „Ide
o RLP – t. j. 3-členná posádka v zložení lekár, záchranár,
vodič, ktorá má sídlo v areáli
nemocnice v Brezne. Tá poskytuje záchrannú zdravotnú
starostlivosť predovšetkým
v meste a v jeho okolitých obciach. V krízových situáciách
môže smerovať aj do iných
okresov, krajov. Ďalej štyri RZP
– to sú 2-členné posádky v zložení, záchranár, vodič, ktoré sú
umiestnené v obciach Muránska Huta, Pohorelská Maša,
Bystrá a Brusno a poskytujú
záchrannú zdravotnú starostlivosť v daných obciach a ich
okolí,“ priblížil primár Martin
Dobrík.
Transportujú len pacienta
Počas zásahu všetky záchranky vykonávajú tie isté
činnosti. „V prvom rade sa
odoberie anamnéza, t. z. zistíme, čo sa deje, koho čo bolí,
atď.. Pacienta objektívne vyšetríme a podľa typu záchranky
(RLP/RZP) nasadíme liečbu.
Ak sa zdravotný stav pacienta
po liečbe zlepší natoľko, že nepotrebuje ďalšie sledovanie, vyšetrenie a iné zdravotnícke výkony, ponechaný je na adrese.
Ak treba, transportujeme ho
na urgent do nemocnice, kde

rozhodnú o jeho ďalšej liečbe.
Podotýkam, že záchrankou do
nemocnice je transportovaný
len samotný pacient, predpisy
neumožňujú transport príbuzných. Sprievod je povolený len
u malých detí a postihnutých
pacientov.“
Zneužívanie záchraniek
ohrozuje životy
Záchranári za minulý rok
zaznamenali dovedna 8185 výjazdov (primárnych aj sekundárnych). Podľa slov Martina
Dobríka, z toho RLP Brezno
(2205 výjazdov), RZP Bystrá
(2038), RZP Brusno (1435),
RZP P. Maša (1617) a RZP M.
Huta (890).
„Najviac vyťažená bola
RLP Brezno, a to z dôvodu, že
v meste je jediná záchranka,
ktorá musí riešiť všetky podnety, aj tie neindikované a veľakrát dochádza aj k zneužívaniu
ZZS. Zneužívaním záchraniek
sú ohrození najmä ľudia, ktorí sú naozaj v ohrození života
a nutne potrebujú odbornú pomoc. Ľudia si neuvedomujú, že
zneužívaním systému ohrozujú možno aj príbuzných, kamarátov, známych a v konečnom
dôsledku aj sami seba, lebo keď
záchranku budú potrebovať,
nebude hneď k dispozícii, alebo bude meškať z dôvodu iného neopodstatneného zásahu,“
uzavrel primár ZZS a CPCH.
(Pokračovanie v ďalšom čísle)
(md)

Špeciálne prístroje venované breznianskej
nemocnici môžu zachrániť pacientom život
Maloobchodná sieť COOP Jednota prostredníctvom svojej nadácie opäť pomohla. Nemocnici v Brezne
darovala dva nesmierne dôležité prístroje využívané na
oddelení gynekológie a urgentného príjmu. Slovenský
reťazec tak pokračuje v angažovaní sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti, kde
sa sústredí predovšetkým
na podporu zdravotníctva
a rozvoja života v regiónoch.
Oba prístroje v hodnote
približne 6000 eur sú súčasťou zdravotníckeho vybavenia breznianskej nemocnice,
ktorá začiatkom mája odštartovala veľkú rekonštrukciu.
„Vzájomná pomoc a solidari-

ta vždy tvorili dôležitý pilier
družstevníctva. Podporou
nemocníc, ambulancií a liečebných ústavov zakúpením
zdravotníckych zariadení
vraciame spoločnosti dôveru a investované peniaze,“
uviedol počas slávnostného
odovzdávania daru Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP
Jednoty Slovensko a zároveň
správca Nadácie COOP Jednota.
Kardiotokografický prístroj
na gynekologickom oddelení
sa používa na monitorovanie
plodu aj matky. „Zachytáva
tlkot srdca a prípadný prob- Slávnostné odovzdanie daru.
FOTO: ZPA
lém okamžite avizuje. V mnohých prípadoch už zachránil breznianskej nemocnice. Aj dicíne svoje dôležité miesto.
pacientom život,“ vysvetlil druhé darované zariadenie, Slúži na podávanie medikaJaroslav Mačejovský, riaditeľ infúzny dávkovač, má v me- mentných prípravkov do žily

(infúziou). Využíva sa na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a na urgentnom príjme pri vážnych a bolestivých stavoch pacientov.
„Sme radi, že sme opäť
mohli prispieť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti
v breznianskej nemocnici.
Nadväzujeme tak na spoluprácu a pomoc v minulých
rokoch, keď sme vybavili klimatizáciou operačné sály, zabezpečili polohovateľné lôžka
pre ARO, zakúpili zdravotnícke prístroje pre neurologické
oddelenie, ako aj nástroje pre
oddelenie chirurgie,“ informovala Eva Kolajová, predsedníčka spotrebného družstva COOP Jednota Brezno.
(zpa)
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Menej prachu a hluku. Regenerácia zelene
na Ulici Fraňa Kráľa dostala zelenú
Mnohé samosprávy postupným prispôsobovaním
mestského prostredia reagujú na zásadné zmeny klímy posledných desaťročí.
Aj Brezno aktuálne spúšťa
projekt, ktorý má zmierniť
dopady otepľovania a zlepšiť
mikroklimatické podmienky na svojom území.
Na Ulici Fraňa Kráľa vznikne systém záhonov, ktoré budú plniť nielen estetickú, ale
predovšetkým izolačnú a termoregulačnú funkciu.
umožní obnovu, ošetrenie a
ochranu už jestvujúcej zelene,
výsadbu novej, a tým aj apliZdravie aj krása
Už v druhej polovici júla kovanie opatrení na zníženie
začnú v centre Horehronia s prašnosti a hluku, ako aj prvrealizáciou projektu Regene- kov na zadržanie vody.
Zámer, ktorý breznianska
rácia obytnej zelene na Ulici F.
Kráľa za viac ako 170 tisíc eur. radnica predkladala na poIde o koncept, ktorý vďaka ne- súdenie ešte vlani v apríli,
návratnému finančnému prí- približuje vedúca odboru riaspevku z európskych fondov denia projektov Milada Med-

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

veďová: „Hlavným cieľom je
zlepšenie environmentálnych
aspektov v Brezne, adaptácia
mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného
prostredia, rozvoj územia a
vytvorenie estetického a zdravého prostredia.“

ky Barbory Halásovej, ktorá
projekt vypracovala, vznikne
na viac ako 1200 m2 systém
záhonov s rôznou výškou, čím
sa vytvoria zaujímavé plochy
kvalitnej mestskej vegetácie.
„Do týchto priestorov budú
umiestnené odpočinkové a
relaxačné drevené plochy, pričom terénne modelácie sme
navrhli tak, aby bol umožnený bezbariérový prístup
v celom riešenom území,“
ozrejmuje hlavná architektka.
Okrem izolačnej zelene, ktorá má znížiť hluk a prašnosť
medzi obytnou zónou a frekventovanou cestou vedúcou
k železničnej a autobusovej
stanici, tu pribudnú aj prvky
drobnej architektúry ako lavičky, stoličky a smetné koše, ale aj odvodňovací pás na

kumuláciu vody v území pre
zlepšenie mikroklimatických
podmienok.
Nejde však o posledný environmentálny projekt mesta
v tomto roku. „V najbližšom
čase spustíme ďalšie realizácie parkov pri dome kultúry,
v Margitinom parku, na uliciach ŠLN, 9. mája a Malinovského za celkovo 1,6 milióna
eur. Ďakujem zamestnancom
za spoluprácu, keďže sme
do prípravy projektov a povolení dali množstvo práce
a energie, a naším poslancom
za podporu týchto návrhov,“
dodal primátor Tomáš Abel.
Mesto sa totiž zaviazalo v každom z nich zabezpečiť minimálne 5-percentnú finančnú
spoluúčasť.
(eš)

Bez prachu, hluku a bariér
Podľa mestskej architekt-

Pokračovali vo zveľaďovaní historického sadu
Minulý týždeň mesto zorganizovalo brigádu v arboréte na Banisku, počas ktorej dobrovoľníci zveľaďovali
sad a Technické služby osadili drevený frotážový panel
so základnými informáciami o sade a s interaktívnymi
prvkami.
V historickom sade vždy
privítajú každého, kto má
chuť pomôcť dobrej veci,
chce stráviť čas na čerstvom
vzduchu a vytvoriť príjemné
prostredie pre všetkých.
Dozviete sa informácie
o sade
Aktivity v rámci projektu
obnovy historického ovocného sadu na Banisku stále pokračujú. Naposledy do areálu
zavítal nestor slovenského
ovocinárstva a záhradkárstva profesor Ivan Hričovský,
o ktorom sa mohli návštevníci presvedčiť, že prekvitá nielen svojou múdrosťou, ale aj
pozitívnou energiou a vždy
sa je od neho čo učiť. Minulý
týždeň vo štvrtok Technické služby Brezno priamo do
sadu osadili drevený interaktívny frotážový panel, ktorý
nezisková organizácia Brezno pre občanov získala od
Nadácie Ekopolis, a to vďaka
spolupráci s partnerom Horalky.
Ako informovala riadi-

Mesto spoločne s dobrovoľníkmi pokračovalo vo zveľaďovaní historického sadu.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

teľka neziskovky Milada
Medveďová, frotážový panel
obsahuje základné informácie o sade, o ovocných stromoch, ktoré sa v ňom nachádzajú a o zvieratách, ktoré ho
navštevujú. Súčasťou panelu
je frotážový prvok (stopa
zvieraťa a ovocie, ktoré na
stromoch rastie). Technikou
frotáže (prenos obrázku zo
šablóny na papier pomocou
ceruzky) si možno daný prvok vytvoriť na papier a vziať
so sebou.
Pleli ríbezle, polievali
stromčeky aj kríky
Mesto v deň osadenia panela sa rozhodlo zorganizo-

vať aj brigádu pre verejnosť.
Podľa slov Milady Medveďovej, ochotní dobrovoľníci,
ktorým záleží na zachovaní a zveľadení historického
ovocného sadu, pleli ríbezle,
polievali stromčeky aj kríky.
„Osadili sme pletivo okolo
kríkov ríbezlí, aby sme ich
ochránili pred zverou, ako aj
vyčistili sad od nečistôt a náletových drevín a vytvorili
schodíky z chodníka priamo
do sadu pre zlepšenie a uľahčenie prístupu.“

Uvažujú o výstave
Neziskovka aj v budúcnosti plánuje organizovať
brigády s cieľom udržať sad
v dobrej kondícii. V prípade,
že na jeseň sa arborétum odmení dobrou úrodou, na návrh primátora a aj profesora
Hričovského uvažuje o zrealizovaní malej výstavy jabĺk,
možno aj s účasťou samotného profesora Hričovského
a s produktmi breznianskych
záhradkárov. „Aktivity organizácie a dobrovoľníkov

na Banisku vo veľkej miere
podporuje vedenie mesta
Brezno, Lesy mesta Brezno
a Technické služby Brezno,
ktoré vyrobili a umiestnili
v sade ďalšie drevené lavičky, aby si návštevníci mohli
atmosféru čistej prírody vychutnať v pohodlí. Všetkým
ďakujem za pomoc a podporu, hlavne dobrovoľníkom,
ktorí nám počas každej akcie
pomáhajú či už fyzickou prácou, alebo aj morálnou podporou.“
Ako Milada Medveďová
dodala, vyzýva obyvateľov,
aby sa pripojili, prípadne počas návštevy v sade z vlastnej
iniciatívy stromčeky poliali, vytrhali burinu alebo aj
vyzbierali odpadky. „Poteší
nás, keď sa odfotografujú pri
práci v sade, pošlú nám fotografie. Radi ich pochválime,
ak budú súhlasiť, zverejníme
na sociálnych sieťach. Zároveň všetkých návštevníkov
sadu prosíme, aby sa v ňom
správali ako v prírode, aby
si vážili prácu iných a to, čo
dobrovoľníci vysadia, neničili. Zistili sme nepríjemnú
skutočnosť, že niekto vytrhal
niekoľko kusov ríbezlí.“
(md)
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Ako to vyzerá s kúpaliskom, dráhou,
parkoviskom a vyhliadkovou vežou?
Breznianska samospráva
má v roku 2019 rozpracovaných približne 50 projektov.
My sa postupne pozrieme na
to, ako jednotlivé investičné
akcie napredujú a ak náhodou nie, opýtame sa, prečo.
Projekt kúpaliska museli
dopracovať
Verejnosť prirodzene zaujíma, prečo sa ešte stále nezačalo s prácami na mestskom
kúpalisku, ktorého výstavba
bola avizovaná už počas vlaňajšej stavebnej sezóny. Na
dôvody sme sa opýtali primátora Tomáša Abela. „Sme
tesne pred ukončením procesu schvaľovania stavebného
povolenia. Projekt bolo nutné
dopracovať tak, aby boli splnené požiadavky vodohospodárov. Projektant zároveň
dokončuje výkaz výmer, ktorý bude použitý v procese verejného obstarávania.“ To by
malo byť ukončené do niekoľkých týždňov a ak nenastanú
žiadne ďalšie komplikácie, so
samotnou výstavbou by vysúťažená firma mohla začať ešte
túto stavebnú sezónu.
Nové moderné kúpalisko
na nábreží Hrona, ktorého
investorom sú Lesy mesta Brezno, bude pozostávať
z jedného detského a jedného
polyfunkčného bazéna s tromi plaveckými 25-metrovými
dráhami a celkovo 40 metrov dlhou relaxačnou časťou
s atrakciami a toboganom.
Súčasťou areálu bude reštaurácia s terasou a premostením
ponad rieku Hron a rovnako
aj oddychová zóna s detským
a športovým ihriskom na
plážový volejbal, bedminton,
stolný tenis či petang.
Práce na multifunkčnom
areáli napredujú
Mesto v júni tohto roka
začalo s výstavbou najväčšieho viacúčelového ihriska v rámci Breznianskeho
okresu. Nový multifunkčný
areál na Pionierskej ulici má
byť výnimočný nielen svojou
veľkosťou, ale predovšetkým
rozmanitosťou a komplexnosťou ponuky pohybových
aktivít. „Celý projekt je zameraný hlavne na vytvorenie
kvalitných podmienok pre
športovanie žiakov, športových klubov a samozrejme aj

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ
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verejnosti,“ uviedol primátor.
Okrem základných atletických disciplín sa tu bude dať
hrať futbal, basketbal, tenis
a ďalšie kolektívne športy, pribudne tribúna a osvetlenie,
takže prevádzka bude možná
aj v zimných mesiacoch.
„Momentálne je na výstavbe multifunkčného športového areálu dokončená spodná
stavba pozostávajúca z úpravy terénu, oddrenážovania
a úpravy podložia. V rámci týchto prác boli zároveň
zrealizované rozvody pre
osvetlenie a závlahu, pätky
na osadenie stĺpov osvetlenia
a ochranných sietí. V súčasnosti sa osádzajú obrubníky
pre jednotlivé povrchy, taktiež
bol vybudovaný oporný múr

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

a v týchto dňoch sa osádza aj
tribúna,“ informoval riaditeľ
Technických služieb Lukáš Jeremiáš. Predpokladaná doba
realizácie je štyri až päť mesiacov.
Centrálne parkovisko je
vo fáze kolaudácie
Legendárny brezniansky
tankodrom sa v priebehu
niekoľkých mesiacov mohol
konečne zmeniť na dlhoočakávané záchytné parkovisko.
Jeho výstavba sa odďaľovala
takmer dva roky a to predovšetkým kvôli úradným
ťahaniciam. „Tento priestor
spadá do pamiatkovej zóny
mesta, takže nám vznikla povinnosť uskutočniť predbežné
archeologické prieskumy pod

odborným dohľadom a až po
nich sme mohli stavenisko
odovzdať vysúťaženému realizátorovi,“ vysvetľuje primátor Abel.
Aj keď je už parkovisko dokončené, sprístupnené stále
nie je. „Momentálne sme vo
fáze posudzovania kolaudácie. Parkovisko by malo
byť skolaudované do dvoch
týždňov. Tento čas sa využije
ešte na odstránenie vád diela
a upravenie zelených plôch,“
ozrejmuje Miroslav Mader
z LMB, ktoré do stavby investovali približne 400 tisíc eur.
V areáli sú už osadené rampy,
keďže parkovanie bude spoplatnené a strážené, rozšírená
a sprejazdnená je aj príjazdová komunikácia vrátane
chodníka na Ulici Hradby
a na križovatke s Ulicou ČSA
má čoskoro pribudnúť elektronická tabuľa, ktorá bude
vodičov v reálnom čase informovať o počte voľných parkovacích miest.

Vyhodnocujú súťaž na
dodávateľa vyhliadkovej
veže
Ešte vlani v decembri sa
v lokalite Banisko pri Brezne
stretli predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja Ján Lunter a primátor
mesta Tomáš Abel, aby slávnostne poklepali základný
kameň na výstavbu najvyššej
vyhliadkovej veže na Slovensku. Takmer 40 metrov
vysoká rozhľadňa má stáť na
vrchole Horné lazy, odkiaľ budú mať návštevníci výhľad na
majestátne Nízke Tatry či Horehronské podolie. „Pribudne
ďalšia dominanta, ktorá priláka do regiónu opäť viac návštevníkov a my sme veľmi radi, že najvyššia veža bude stáť
práve nad naším mestom,“
povedal vtedy brezniansky
primátor.
Opýtali sme sa ho teda,
v akej fáze sa tento projekt nachádza teraz. „Bolo ukončené
verejné obstarávanie. Momentálne prebieha kontrola
úspešného uchádzača, po jej
ukončení príde k podpisu
zmluvy a samotnej realizácii,
ak kontrola neodhalí nejaké nedostatky,“ skonštatoval
Abel. Keďže ide o montovanú
stavbu, vyhliadková veža nad
Breznom by v prípade bezproblémového priebehu realizácie mohla stáť už do konca
roka. Prístup k nej bude celoročný - v lete pešo alebo na
bicykli po novej vyznačenej
cyklotrase a v zime na lyžiach
po upravených bežkárskych
tratiach.
(eš)
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Riaditeľ mestských lesov: Tradičné spôsoby
hospodárskeho pestovania lesa už nie sú vyhovujúce
lamitu obrovských rozmerov.
Robíme všetko, čo je v našich
silách.

Lesy mesta Brezno, s.r.o.
(LMB) hospodária na výmere cca 7548 ha lesnej pôdy
predovšetkým vo vlastníctve
mesta Brezno. Územie, ktoré
podnik spravuje je rozdelené na dva lesné celky - LC
Rohozná o výmere cca 2564
ha a LC Čertovica (rozloha
4957 ha). Lesohospodársky
podnik je v 100 % vlastníctve
mesta Brezno. V roku 2018
dosiahol podnik obrat 4,75
milióna eur a odviedol pre
mesto nájom vo výške 2,05
milióna eur. Prinášame rozhovor s riaditeľom podniku
Jánom Lukáčom.
Ako hodnotíte rok 2018
z pohľadu fungovania spoločnosti LMB?
- Rok 2018 by som zhodnotil ako náročný, ale úspešný
rok. Tento rok bol posledným
rokom platnosti LHP (lesného
hospodárskeho plánu). V spolupráci s taxátormi prebiehali
intenzívne prípravy nového
PSL (program starostlivosti
o les). Veľa síl sme venovali
spracovaniu hmyzovej kalamity na LC Rohozná. V priebehu roka sme začali s realizáciou investičných projektov.
Zároveň sme sa venovali bežnej lesníckej agende, ako plnenie úloh v pestovnej činnosti,
práce v lesnej škôlke či opravy
ciest a zvážnic.
Už v minulosti ste spomínali kalamitu v porastoch
LMB. Aká je situácia v súčasnosti? Darí sa vám kalamitu
spracovať?
- Už tretím rokom, podobne
ako naši susedia zo štátnych
lesov (OZ Beňuš, OZ Čierny
Balog), zápasíme s hmyzovou kalamitou v LC Rohozná.
Ťažbová činnosť v roku 2018
bola zameraná na maximálne
a urýchlené spracovanie tejto
kalamity. V priebehu roka sme
spracovali 70 995 m³ kalamitného dreva. V rámci úmyselných ťažieb sme vyťažili len
218 m³. Je ťažké povedať, či sa
nám darí kalamitu spracovať
alebo nie. Ako vidíte, ide o ka-

Čo je pôvodcom tejto kalamity, ako sa prejavuje a aké
sú prognózy?
- Hlavnou príčinou tejto
kalamity je predovšetkým
premnoženie lykožrúta smrekového a lykožrúta lesného
v smrekových porastoch.
K premnoženiu podkôrneho hmyzu prispievajú teplé
a suché letá. V kalamitných
porastoch dochádza k vysychaniu stromov, opadu kôry
a ihličia. Aj táto kalamita nám
ukazuje, že tradičné spôsoby
hospodárskeho pestovania
lesa (smrekové monokultúry) v kontexte klimatických
zmien už nie sú vyhovujúce.
Východiskom by malo byť prírode blízke obhospodarovanie
lesa, priblíženie sa k pôvodnému druhovo a vekovo pestrejšiemu drevinovému zloženiu.
Spomenuli ste, že ročnú
ťažbu na úrovni viac ako
70 000 m³. Súvisí teda táto
ťažba výlučne s hmyzovou
kalamitou?
- Áno, takmer výlučne.
Podľa zákona musíme nahlásenú kalamitu do pol roka
spracovať a plochu do dvoch
rokov zalesniť. Na úmyselné
ťažby v tejto situácii nie je čas
a priestor.

že je všetka hmota na jednom
mieste, dokážeme pružne
reagovať a hľadať optimálne
odbytové kanály pre široké
spektrum vyrobených sortiAko sa vám teda darí úze- mentov.
mie po ťažbe zalesniť?
- V roku 2018 sa nám podaDarí sa vám vysoké objemy
rilo zalesniť plochu o rozlohe kalamitného dreva predá30,79 ha. Na pestovnú činnosť vať? Kto sú vaši odberatelia?
(obnova a ochrana lesa) sme
- Aj v minulom roku bola siminuli celkovo 181 612 eur. tuácia na trhu s drevom komVysadili sme 158 970 ks sa- plikovaná. Na trhu je prebytok
deníc. Určitá časť územia sa kalamitnej hmoty zo Slovenzalesní bez zásahu lesníkov.
ska a okolitých krajín, najmä
To evidujeme ako prirodzeČesko, Rakúsko, Nemecko.
né zmladenie (45 ha v roku
2018). Časť sadeníc dopestu- V treťom kvartáli došlo k výjeme vo vlastnej lesnej škôlke. raznému prepadu cien. Napriek tomu sme v roku 2018
Pred rokom ste vybudova- realizovali dostatočné opatreli expedičný sklad a úplne ste nia na zabezpečenie odbytu
zmenili spôsob výroby. Ako drevnej hmoty. Aj v tomto rohodnotíte toto rozhodnutie? ku sme pokračovali v rozširoZlepšila sa ekonomika pod- vaní a diverzifikácií portfólia
odberateľov. Zameriavame sa
niku?
- Toto rozhodnutie hodno- predovšetkým na konečných
tíme pozitívne. Po zavedení spracovateľov drevnej hmoexpedičného skladu, kamero- ty. V roku 2018 sme dosiahli
vého systému a systému elek- priemerné speňaženie 60,32
tronických odvozných lístkov €/m³ predanej hmoty. Počas
máme odbyt sortimentov na roka sme realizovali aj predaj
100 % pod kontrolou. Doká- drevnej hmoty na export do
žeme lepšie zatriediť sorti- Rumunska a Číny.
menty guľatiny a stúplo nám
priemerné speňaženie. Tým,
Ako realizujete ťažbu

ZDROJ: LMB
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a približovanie dreva? Máte
vlastnú techniku? Investujete aj do opráv lesných ciest?
- Ťažba a približovanie dreva obstarávame u dodávateľov.
Zvoz dreva na expedičný sklad
a manipuláciu realizujeme
vlastnou technikou a zamestnancami. Na opravu lesných
ciest a údržbu sme v roku 2018
vynaložili 45 000 eur. Cesty si
upravujeme prevažne svojpomocne. V roku 2018 sme za
týmto účelom obstarali nový
traktor-báger (rýpadlonakladač) CASE.
V úvode ste spomínali investičné projekty pre mesto
Brezno. Aké projekty ste realizovali a čo plánujete?
- Prvým investičným projektom realizovaným v roku
2018 bola rekonštrukcia budovy telocvične a reštaurácie
na Mazorníkove. Druhým
výrazným projektom, kde
sme v role investora, je výstavba záchytného parkoviska
v centrálnej zóne mesta. V roku 2019 by sme chceli začať
s výstavbou areálu kúpaliska.
Tieto projekty realizujeme
s cieľom zabezpečiť dlhodobý zdroj príjmov spoločnosti

v nasledujúcich rokoch s nižším podielom ťažby. Realizácia projektov zabezpečí zároveň zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov mesta Brezno.
Všimli sme si, že v okolí
mesta pribudli altánky, lavičky a oddychové zóny. Aj za
ich stavbou stojíte vy?
- Áno, v minulom roku sme
realizovali výstavbu piatich
altánkov s kapacitou 12 až 16
osôb. Chceme, aby sa ľudia
v mestských lesoch cítili dobre. V tomto trende chceme pokračovať aj v roku 2019. Plánujeme obnovu ďalších oddychových zón v lese, opravy
ciest, opravy chát. Pre mesto
by sme chceli vybudovať danieliu oboru na Brezinkách.
Čo ďalšie vám priniesol
rok 2018?
- Čo viac? (smiech) Kontroly. V roku 2018 sme mali kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu, Okresného úradu,
Národného lesníckeho centra,
Inšpektorátu práce, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, daňového úradu,
hasičov a ďalších inštitúcií.
(lmb)
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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 26. júla. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Elenku Brndiarovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Lesy počas suchých
letných dní v ohrození

Charitatívny bazár
mesta Brezno
Mesto zorganizovalo nultý
ročník charitatívneho bazáru. Obyvatelia mali možnosť
do priestorov Arény Brezno
priniesť spotrebný tovar,
drobný nábytok, náradie,
funkčnú elektroniku a ďalší
spotrebný tovar, ktorý nepotrebujú, ale ešte môže poslúžiť ostatným.

V uplynulých dňoch sme
sa stali svedkami požiaru
v NP Nízke Tatry, na kopci
Veľký Gápeľ v katastri obce
Bystrá. Hoci na prvý pohľad
horel zelený les, v danej lokalite sa nachádza značné
množstvo nespracovanej
vetrovej a následnej podkôrnikovej kalamity, ktorú
štátni lesníci nemohli spracovať v dôsledku obmedzení
zo strany orgánov ochrany
prírody.
Od 1. júla bol pre okres
Brezno vyhlásený zo strany
hasičov čas zvýšeného rizika
vzniku požiaru. Ako uviedol
Daniel Kliment, vedúci polesia Brezno, pre lesníkov z Lesov mesta Brezno to znamená
každý pracovný deň v čase od
15.00 do 19.00 a cez víkendy
a v dňoch pracovného pokoja v čase od 11.00 do 18.00
zabezpečovať protipožiarnu asistenčnú hliadku. „Je
to povinnosť zo zákona nad
rámec bežných pracovných

FOTO: HAZZ

povinností, ktorú denne plníme s vypätím všetkých síl.
Napriek tomu sa stále nájdu
nezodpovední občania, návštevníci lesa, ktorí napriek
teplému a suchému počasiu
zakladajú ohne a manipulujú
s otvoreným ohňom.“ A pritom stačí tak málo a môže
to skončiť veľkým požiarom,
s ktorým následne musia
hasiči s dobrovoľníkmi bojovať, častokrát aj za pomoci

11

leteckej techniky niekoľko
dní. A to všetko niečo stojí,
na čo sa poskladáme my všetci, nehovoriac o škodách na
drevnej hmote pre obhospodarovateľa lesa a nepriamych
škodách na prírodnom prostredí. Z uvedeného dôvodu
vyzývame všetkých návštevníkov lesa, aby boli počas
výletov, dovoleniek po našich
lesoch maximálne zodpovední.
(dk)

Ako už z názvu vyplýva,
bazár mal charitatívne zameranie a 20 % z ceny každého
tovaru bolo venované ťažko
zdravotne postihnutej Dominike z Brezna. Žiaľ, bazár nemal u obyvateľov očakávanú
odozvu a preto bol sortiment

tovaru obmedzený. No napriek tomu sa našli ľudia, ktorí
do neho prispeli a venovali aj
celý výťažok z predaja Dominike. Kupujúci tiež prispeli
finančnou čiastkou nad rámec
ceny tovaru. Celkový výťažok
bol len 50 eur, ale to nás neodradí a pokúsime sa bazár
zorganizovať aj v budúcom roku. Veríme, že Brezňania nás
podporia! V zbierke pre Dominiku budeme pokračovať aj
v niektorom z ďalších podujatí
mesta a výťažok z bazáru pripojíme k vyzbieranej čiastke.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili a prispeli tak dobrej
veci.
(jl)

Charitatívny bazár.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici

NEZABUDNITE !
VYPAĽOVANIE
ZA

TRÁVY

- TO

NIKDY NEROB!

VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA

NEZNALOSŤ

331

EUR

ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE

!

!!!

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona
NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Za porušenie tohto zákazu

ZAKÁZANÉ !

hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe

Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe
pokuta až do výšky 16

pokuta až do výšky 331

alebo fyzickej osobe
osobe--podnikateľovi môže byť uložená

596 Eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska
a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.

Ak nie, okamžite volajte hasičov !

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112
www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB

Šport
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Breznianski rodáci úspešní na
majstrovstvách Slovenska dorastu
Začiatkom júla sa v Košiciach končila jarná časť
atletickej sezóny. Na majstrovstvách Slovenska
dorastu úspešne pôsobilo
viacero rodákov z Brezna.
Najväčším
úspechom
breznianskeho klubu bola
strieborná medaila oštepára Gorazda Tomčíka, ktorú
vybojoval záverečným pokusom, vylepšením osobného rekordu.
Súťaž oštepárov ovládol
odchovanec breznianskeho klubu vo farbách Dukly
Banská Bystrica, Michal
Medveď, a tak sa dá povedať, že hneď dve medaily
putujú do nášho mesta. Tou
najžiarivejšou hviezdou,
ktorá dominovala na šprintérskych tratiach, bola Viktória Forster. Ďalšia odchovankyňa AK Mostáreň Brezno, vo farbách ŠK ŠOG Nitra,
nedala súperkám najmenšiu
šancu, a s veľkým prehľadom

Na stupňoch víťazov.
FOTO: AK BREZNO

zvíťazila na 100- aj 200-metrovej trati. Do tretice, bývalá
členka breznianskej atletiky,
Veronika Luptáková (tiež vo
farbách Nitry) skončila len
tesne za stupňami víťazov na
prekážkarskej štvorstovke.
Na MSR predviedli pekné

výkony aj ďalší členovia atletického klubu (Laura Kvietková, Matúš Páleník, Andrea
Tokárová a Šarlota Tamasiová), ktorí zabojovali o čo najlepšie umiestnenia a pozbierali cenné skúsenosti.
(mm)
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