B

rezňan

číslo 21 / ročník 5
6. novembra 2019

mestské noviny

dvojtýždenník mesta brezno / cena: zadarmo / tel.: 048/6306217 / e-mail: novinybreznan@brezno.sk / web: www.brezno.sk

ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

NA CYKLOTRASÁCH VYBUDUJÚ
PÄŤ CYKLOPRÍSTREŠKOV
Na mestskom zastupiteľstve poslanci schválili dva projekty súvisiace s realizáciou cyklotrás v Brezne. V rámci nich
odsúhlasili vybudovanie piatich cykloprístreškov.

Účelom výzvy je zlepšenie a pod- Poslanci odsúhlasili zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufipora cyklistickej infraštruktúry.
nancovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených
Mobiliár pre cyklistov
Primátor na ostatnom mestskom výdavkov, t. j. 13 500 eur s DPH, zazastupiteľstve informoval o pred- bezpečenie financovania prípadných
ložení žiadosti o dotáciu za účelom neoprávnených výdavkov z rozpočtu
realizácie projektu Vybudovanie par- mesta (ako rozdiel celkových výdavkovacích kapacít pre cyklistov v mes- kov projektu a celkových oprávnete Brezno výzvy C2, vyhlásenej Mi- ných výdavkov projektu) maximálne
nisterstvom dopravy a výstavby SR. do výšky 50 000 eur.

Cieľom mesta Brezno je podporiť
rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru a vytvoriť efektívnejšiu
alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Súčasťou tejto problematiky je aj budovanie doplnkovej
cyklistickej infraštruktúry- mobiliáru pre cyklistov.
Stavba rieši návrh parkovísk pre
bicykle v blízkosti plánovaných cyk-

lotrás vo väzbe na kľúčovú občiansku
vybavenosť.
Schválili vybudovanie piatich
cykloprístreškov
Breznianska samospráva v najbližších týždňoch začne s realizáciou
cyklotrasy Brezno – Valaská a pripravuje aj ďalší projekt cyklotrasy Vrchdolinka – centrum mesta – Banisko.
(Pokračovanie na strane 2)
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Na cyklotrasách vybudujú päť cykloprístreškov
(Dokončenie zo strany 1)
„V rámci týchto trás sme
sa snažili využiť žiadosť na
dobudovanie cykloprístreškov s tým, že do budúcna
máme rozpracované ďalšie.
Momentálne pracujeme na
jednom z najväčších projektov, čo sa týka cyklotrás nielen v našom meste, ale aj regióne, a to Rohozná – Brezno – Mýto pod Ďumbierom
– Bystrá – Krpačovo. Naším
cieľom je, aby mesto v rámci
cyklodopravy bolo lídrom
nielen v regióne, ale aj na
Slovensku. Cieľom je využiť
potenciál cestovného ruchu
aj v tejto oblasti naplno a my
urobíme všetky kroky pre to,
aby sa to podarilo,“ povedal
primátor Tomáš Abel.
Poslanci schválili vybudovanie piatich cykloprístreškov na trase budujúcich cyklotrás. Záchytné parkovisko
a stojany na bicykle sa budú
nachádzať v Laznej – Banisku, pri nástupe na ferratu,
na Rázusovej ulici, pri minigolfe na Nábreží dukelských
hrdinov a pred ihriskom na
Hronskej ulici. Na parkoviskách v Laznej – Banisko

Cykloturistika sa stáva čoraz
populárnejšou. FOTO: MSÚ

a pri nástupe na ferratu budú
inštalované aj odpočívadlá
pre cyklistov so stolom a lavičkami. Ako dodala vedúca
odboru riadenia projektov
Milada Medveďová, celková
navrhovaná kapacita parkovacích miest pre bicykle
v rámci uzamykateľných
prístreškov aj voľne stojacich
stojanov je 197 bicyklov.
Z toho je 124 ks pre bicykle
v uzamykateľných prístreš-

koch a 73 ks miest pre bicyk- zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinanle voľne stojacich stojanov.
covanie projektu vo výške
Kadiaľ povedú cyklotrasy minimálne 5 % celkových
Mestské zastupiteľstvo oprávnených výdavkov, čo
schválilo tiež predloženie predstavuje sumu 2200 eur.
Ako informovala Milada
žiadosti o dotáciu na Spracovanie projektovej doku- Medveďová, trasa C3 – úsek
mentácie pre projekt cyk- 1 bude začínať na vstupnom
lotrasy C3, C100 v rámci bode Zadné Halny (približvýzvy A vyhlásenej Minis- ne v mieste, kde sa nachádza
terstvom dopravy a výstav- čerpacia stanica Šajgaloil),
by SR. Poslanci odsúhlasili tu sa napojí na cyklistickú

trasu „Zelená stuha Horehronia“ (ktorá vedie z Telgártu, cez Horehronie, Bujakovo a dolinou Vagnár, cez
Brezniansku skalku, Horné
lazy, Suchú dolinu, Bystriansku jaskyňu a končí v časti
Bystrá – Tále – táto sa nachádza v zozname zlegalizovaných cyklotrás). Ďalej smeruje po ceste I/66 do centra
mesta. Koniec cyklotrasy C3
je naplánovaný pri odbočke na Cintorínsku ulicu, pri
Evanjelickom kostole, kde
sa napojí na Cyklotrasu Rohozná – Mýto pod Ďumbierom (táto je naprojektovaná,
v Územnom konaní, následne sa bude projektovať do realizačného projektu).
„Trasa C 100 začne na križovatke s cestou I/66 – križovatka pri obchode Lidl, kde
sa napája na Cyklotrasu C2,
C5, C10 (žiadosť o NFP na
túto cyklotrasu je v posudzovaní), bude pokračovať
popri Kauflande, oblúkom
po mestskej komunikácii
smerom na Banisko, kde sa
napojí na cyklotrasu Brezno – Valaská, za čerpacou
stanicou Slovnaft,“ uzavrela
Milada Medveďová.  (md)

Na Kiepku už čoskoro
povedie nový chodník
Viac ako 460 metrov komunikácie pre peších zo
zámkovej dlažby v mestskej časti Kiepka by v prípade priaznivého počasia
mohli dokončiť už tento
mesiac.

Zničené detské ihrisko.
FOTO: PZ

Neznámy páchateľ podpálil Žihadielko
Polícia v Brezne vyšetruje
prípad prečinu poškodzovania cudzej veci, ktorého sa
dopustil doposiaľ neznámy
páchateľ. V oddychovej zóne pri Hrone totiž úmyselne
zapálil hracie prvky nedávno vybudovaného detského
ihriska.

zboru v Banskej Bystrici,
k incidentu došlo v nedeľu 27.
októbra. „Vo večerných hodinách sme prijali oznámenie o
požiari na detskom ihrisku v
Brezne. Zisťovateľ príčin požiarov sa na mieste vyjadril,
že ihrisko niekto zapálil úmyselne.“ O pomoc pri vyšetrovaní žiada aj brezniansky
Ako prostredníctvom soci- primátor Tomáš Abel: „Je mi
álnej siete informovalo Kraj- ľúto, že niekto urobí schválne
ské riaditeľstvo Policajného niečo také. Zvlášť, keď množ-

stvo ľudí Žihadielko vybojovalo hlasovaním. Ak by ste
mali nejaké informácie, prosím o ohlásenie na číslo 158.
Dúfam, že polícia páchateľa
vypátra a potrestá.“ Zároveň
dodal, že vzniknutú udalosť
bude radnica riešiť cez poistenie majetku, pričom ihrisko
sa bude snažiť dať čím skôr do
poriadku a priestor zabezpečí
kamerovým systémom.
(eš)

Obyvatelia pomerne kopcovitej breznianskej štvrte
sa dočkajú bezpečnejšieho
prístupu do svojich domovov. Mesto totiž rozbehlo ďalšiu investičnú akciu
v hodnote viac ako 90 tisíc
eur, ktorej cieľom je výstavba takmer pol kilometra
dlhého nového chodníka.
Stavba bude vybudovaná zo
zámkovej dlažby v súbehu

Na Kiepke budujú nový chodník.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

s jestvujúcou miestnou komunikáciou, pričom obrubníky budú znížené v mieste
vjazdov a vstupov k priľahlým nehnuteľnostiam. Projekt, ktorý bude plne hradený z mestského rozpočtu,
počíta aj s dvoma priechodmi pre chodcov a ich osvetlením. „Aktuálne sú zhotovené betónové obrubníky
v dĺžke 240 metrov a začalo
sa aj s pokládkou dlažby.
Celá realizácia nás bude stáť
93 115,74 eura a v prípade
priaznivého počasia bude
ukončená do konca novembra,“ informoval primátor
Tomáš Abel na svojom facebookovom profile. (eš)
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Angličtina v materských a základných školách

Milí rodičia,
v poslednom období som bol konfrontovaný s otázkami a rozhodnutiami, ktoré súviseli so zavedením
anglického jazyka v materských školách a v základných školách. Predtým, ako sa dostanem k vysvetleniam a postojom, musím uviesť motiváciu a cieľ
viesť hodiny anglického jazyka s anglicky hovoriacimi lektormi v materských a v základných školách.
V roku 2015 som navštívil so súčasnou prednostkou
mestského úradu Zuzanou
Ďurišovou obec Kechnec. Dlhoročný starosta Jozef Konkoli
vybudoval v obci najväčší priemyselný park so 6 tisíc pracovnými miestami na Slovensku
bez akejkoľvek podpory štátu
a tiež množstvo prospešných
služieb pre svojich obyvateľov.
Okrem informácií o priemyselnom parku sme sa dozvedeli aj o ich výučbe anglického
jazyka v materských školách.
Už v roku 2015 nepostačovala
kapacitou potrebám a záujmu
obyvateľov obce a obyvateľov
z iných obcí. Následne sme
so zamestnancami navštívili

tí. Myslím si, že im to poskytne
lepšie možnosti zamestnať sa,
študovať alebo cestovať s úvahou, že budú v dobrom spomínať na naše mesto, ktoré im
dalo takúto výhodu do života.
V okolitých mestách (napr. Banská Bystrica) výučba
cudzieho jazyka nie je nič výnimočné. Rodičov to stojí nemalé finančné prostriedky. Pre
predstavu, hodnota takéhoto
kurzu stojí pri tej istej jazykovej škole rodiča v Banskej Bystrici 500 eur ročne. Naše deti
v Brezne to majú zadarmo, lebo za nich to platí mesto. Naše
mesto stojí jedna vyučovacia
hodina len 13 eur. Jazyková
škola, ktorá nám zabezpečuje výučbu, je akreditovaná
renomovaná jazyková škola,
ktorá je v sieti škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu Slovenskej republiky.
Musím však uviesť, že mi je
úprimne ľúto, že niektorí rodičia nesúhlasia s výučbou. Deťom to vraj nič nedá a ani im
to neprospieva, pretože ešte
nevedia poriadne po slovensky a skôr potrebujú logopéda
atď. Ich reakcie ma zamrzeli,
no budem nateraz rešpektovať
ich rozhodnutie.
Teším sa však, že väčšina
rodičov si výučbu pochvaľuje.
Ich detičky už počítajú, zdravia sa a poznajú pomenovania
základných vecí v anglickom
jazyku. Taktiež bola vyjadrená spokojnosť s podstatnou
väčšinou lektorov. V prípade,
že rodičia vyjadrili nespokojnosť s lektorom, urobili sme
potrebné opatrenia a lektora
sme vymenili. Celá výučba
prebieha dvakrát v týždni po

ďalšie jazykové materské školy v okolitých mestách, aby
sme opäť videli na vlastné oči,
že to môže fungovať výborne
a deti už v materskej škole dokážu hravou formou anglicky
komunikovať. Nemyslím si,
že sú naše detičky v škôlkach
horšie ako v iných mestách
a nezvládli by výučbu touto
formou.
Mojím jediným cieľom bolo našim deťom, bez ohľadu
na ich sociálne postavenie
a finančné zabezpečenie, poskytnúť kvalitné vzdelanie svetového jazyka. Anglický jazyk
je stále svetovým komunikačným jazykom v oblasti vzdelávania a pracovných príležitos-

polhodine hravou formou.
Nemyslím si, že výučba ako je
kreslenie, spievanie a hry v anglickom jazyku, by deti mohla
zaťažiť. Domáce úlohy deti nedostávajú.
Bol by som však veľmi rád,
keby rodičia detí, ktorí vyučovanie cudzieho jazyka odmietajú, svoje rozhodnutie
ešte zvážili. Mohli by si pozrieť
iné jazykové materské školy
v iných mestách a krajinách,
poprípade sa informovať od
ich známych a rodín o formách tejto výučby. Naším cieľom je poskytnúť našim budúcim generáciám výborné základy pre ďalšie štúdium, dobré
komunikačné schopnosti a samozrejme lepšie uplatnenie na
trhu práce.
Tomáš Abel
primátor Brezna

FOTO: MSÚ

Opravy ciest v mestských lesoch
Lesy mesta Brezno, s.r.o.
obhospodarujú lesné pozemky vo vlastníctve mesta
Brezno a iných drobných
vlastníkov na celkovej výmere viac ako 7500 hektá-

FOTO: LMB

rov. V mesiacoch august
a september sme vykonali
rozsiahlu rekonštrukciu
lesných ciest poškodených
odvozom kalamitného dreva.

Opravovali sa dva úseky
lesných ciest na lesnom celku ML Brezno – Rohozná
metódou zemný betón. Následne sa na opravené úseky
navážala vrstva kameniva,
osadili sa nové betónové odrážky a prekopali odvodňovacie priekopy. Celková dĺžka opravených úsekov bola 3
kilometre. Tretím opravovaným úsekom bola príjazdová
komunikácia k expedičnému
skladu v Rohoznej. Tento
úsek sa opravoval pokládkou
nového asfaltového koberca na dĺžke 1,4 kilometra v
dvoch vrstvách hrúbky 5 a 8
centimetrov. Na zemné práce
pri týchto opravách využívala spoločnosť vlastný kopací
stroj. Celková plocha zrekon-

FOTO: LMB

štruovaných ciest je takmer
14 tisíc metrov štvorcových.
Taktiež sme počas roka vykonávali údržbu lesných ciest
pred náletovými drevinami
formou mulčovania a výrezu. Výrez hrubších drevín,
čistenie a osadenie celkovo

75 kusov nových betónových
odrážok vykonávali vlastní
zamestnanci. Mulčovacie
práce zabezpečovala dodávateľská firma, ktorá v priebehu
troch mesiacov ošetrila viac
ako 110 kilometrov lesných
ciest.
(lmb)
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Vo všetkých laboratóriách pracujú
v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke
Prinášame sériu článkov,
v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme oddelením klinických
laboratórií, a to jedným
z troch úsekov – hematológiou a transfuziológiou,
kde vzorky v laboratóriách
spracúvajú hneď po doručení a výsledky sú k dispozícii
prevažne do troch hodín,
urgentné vyšetrenia do hodiny.
Hematológia a transfuziológia je samostatný špecializačný odbor, skúmajúci
zloženie krvi, krvotvorných
orgánov, ich funkcie za normálnych okolností a chorobných podmienok.
Ordinujú denne
Odbor sa člení na tri úseky,
ktoré navzájom úzko súvisia:
klinická hematológia, klinická transfuziológia, laboratórna diagnostika. Ako uviedla
primárka hematologického
pracoviska Anna Marušková, klinická hematológia
sa zaoberá chorobami krvi
a krvotvorných orgánov, ich
diagnostikou, sledovaním
a liečbou. „V našom zdravotníckom zariadení pacientom
s týmito ochoreniami poskytujeme starostlivosť v hematologickej ambulancii, kde
ordinujeme denne počas
pracovného týždňa, pričom
streda je vyhradená pre deti.“
Podľa slov primárky,
okrem diagnostiky ochorení

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

vykonávajú aj niektoré výkony, ako napr.: podávanie infúzií, parenterálnu feroterapiu, podávanie koagulačných
faktorov, niektoré chemoterapie, venepunkcie, punkcie
kostnej drene. „Hospitalizovaným pacientom na všetkých oddeleniach nemocnice
sa pri zistení týchto chorobných prejavov poskytuje konziliárna služba, pri ktorej sa
podieľame na diagnostickom
doriešení a zabezpečení ďalšej terapie pri potvrdení hematologického ochorenia.“
Na úseku hematológie
a transfuziológie pracujú 2
lekári so špecializáciou v odbore hematológia a transfuziológia (jeden s úväzkom
0,4), 5 zdravotných laborantiek so špecializáciou, 2
zdravotné laborantky bez
špecializácie, zdravotná sestra a sanitárka.

siteľom a garantom postupov
pri skladovaní, vydávaní a indikovaní hemoterapie, podávanie transfúznych liekov-erytrocyty, plazma, trombokoncentráty. „Jej základnou
súčasťou je imunohematológia, čo je vedný odbor, ktorý
študuje zákonitosti imunitných reakcií v ľudskej krvi
zdravých a chorých. Imunohematologické laboratórium
spolu s krvnou bankou je aj
súčasťou nášho oddelenia.
Tu vykonávame imunohematologické vyšetrenia pri
príprave transfúznych liekov
pacientom na všetkých oddeleniach nemocnice podľa
požiadaviek a indikácií. Určujú zhodu medzi krvou darcu a príjemcu, čiže pacienta.
Vyšetrujeme krvné skupiny,
skúšky kompatibility, krížové
skúšky, skríning protilátok
pri príprave transfúzií a u tehotných žien. Taktiež vyšetrujeme chladové protilátky.
Imunohematologické
Krvná banka zabezpečuje
laboratórium
Klinická transfuziológia je nákup, skladovanie a expedípodľa Anny Maruškovej no- ciu transfúznych liekov.“

Základom je laboratórna
diagnostika
Popri klinickom vyšetrení
základom pre prácu lekára
na diagnostike ochorenia
je laboratórna diagnostika.
„V našom zariadení máme
hematologické laboratórium, kde vyšetrujeme krvné obrazy, sedimentáciu
erytrocytov, vyšetrenie LE
buniek, spracúvame likvor
s následným zhotovením
cytogramu, osmotickú rezistenciu erytrocytov. Hemokoagulačné laboratórium,
kde vyšetrujeme zrážanlivosť krvi, čo využívame pri
diagnostike chorôb hypokoagulačných, dedičný alebo
získaný deficit jednotlivých
faktorov zrážania – verejnosti najznámejšia napr.
hemofília, alebo trombofilných, čo je opakom a pri
týchto stavoch je zvýšené
riziko tromboembolických
ochorení,“ povedala Anna
Marušková.
Ako pokračovala, v tomto období je veľa pacientov
na antikoagulačnej liečbe
z rôznych príčin, najčastejšie pri ochoreniach kardiovaskulárnych, čo vyžaduje
sledovanie účinnosti a rizík
tejto liečby. Vyšetrenia podmieňujúce túto starostlivosť
sa taktiež robia v hemokoagulačnom laboratóriu.

nia majú k dispozícii po dva
analyzátory, ktoré patria do
skupiny tých najmodernejších a špičkových analyzátorov.
„Popri kvalite a výkonnosti týchto technických zariadení je však nevyhnutná
kvalitná a odborná práca laborantiek, podložená dokonalými vedomosťami a dôslednosťou pri práci, pretože
je nutné určité výsledky preverovať a samostatne hodnotiť, ako napr. mikroskopický
náter periférnej krvi, v imunohematologickom laboratóriu samostatne hodnotiť
a odčítavať výsledky imunologických vyšetrení.“
Podľa slov primárky, všetky vzorky sú v laboratóriách
spracované hneď po doručení a výsledky sú k dispozícii
podľa času potrebného na
prípravu k vyšetreniu, ale
prevažne do 3 hodín, statimové urgentné vyšetrenia
do hodiny. „Denne vyšetríme v priemere 200 krvných
obrazov, 70 hemokoagulačných vyšetrení, 20 imunohematologických vyšetrení.
Vo všetkých laboratóriách
sa pracuje s nepretržitou
24-hodinovou prevádzkou.“
„Našou víziou do budúcnosti je pracovať so spoľahlivou a špičkovou laboratórnou technikou, rozširovať
podľa potrieb paletu vyšetrení, mať dostatok erudovaVíziou je práca so
ného a zodpovedného zdrašpičkovou technikou
Na vyšetrovanie krvných votného personálu,“ dodala
obrazov v laboratóriu, ako aj na záver Anna Marušková.
na hemokoagulačné vyšetre(md)

Pôrodnica v Brezne sa v rámci kraja umiestnila na prvom mieste
Breznianska pôrodnica
sa každoročne umiestňuje
na popredných miestach
rebríčka kvality v rámci SR.
V projekte Sprievodca pôrodnicami v časti hodnotenie mamičkami, ako aj hodnotenie expertmi, skončila
v rámci kraja prvá.
Projekt Sprievodca pôrodnicami má za sebou ôsme finále. Jeho cieľom je pozitívne
motivovať a oceniť tých, ktorí
sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.
V obidvoch hodnoteniach
prvé miesto
Health Policy Institute

(HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na
Slovensku za uplynulý rok.
Hodnotenie sa skladá z dvoch
častí. V prvej portál rodinka.
sk sa na www.sprievodca-porodnicami.sk pýta rodičiek,
ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (hodnotenie mamičiek). V druhej
zasa HPI komunikuje s pôrodnicami a vyhodnocuje
medicínske indikátory kvality (expertné hodnotenie).
Obe hodnotenia sa následne
spájajú v celkovom hodnotení. Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo
slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

mája tohto roku 2839 matiek.
V časti hodnotenie mamičkami, ako aj hodnotenie expertmi, breznianska pôrodnica
v rámci Banskobystrického
kraja skončila prvá.

V Brezne sa ročne narodí
asi 500 detí
Breznianska pôrodnica
je rodinného typu. Prítomnosť partnera alebo blízkej
osoby pri pôrode je vítaná.

Ako uviedla primárka gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne Martina
Becová, budúcim mamičkám
sa snažia venovať individuálny prístup a poskytnúť im
nadštandardnú zdravotnú
starostlivosť pred pôrodom,
počas neho aj po pôrode.
Ročne sa v Brezne narodí
približne 500 detí, vlani to
bolo 510, z toho 271 chlapcov
a 239 dievčat.
„Rodiť chodia aj mamičky
z okolitých okresov – Rimavská Sobota, Banská Bystrica,
Zvolen, Revúca. Výnimkou
už nie sú ani pôrody cudzincov,“ dodala Martina Becová.

(md)
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Vypúšťanie lampiónov šťastia bolo dojímavé
V utorok 29. októbra sa
v novodobej histórii Slovenska po šiestykrát konal v Brezne lampiónový
sprievod. Podujatie venované spomienke na tých,
ktorí nás už opustili, si ani
tentokrát nenechalo ujsť
veľa Brezňanov, ale i ľudí
z okolitých obcí, ktorí zaplnili celé námestie.
Každý máme svoje priania a tie si pod holým nebom želali aj účastníci lampiónového sprievodu.
Na námestí vládla
jedinečná atmosféra
Pekný kultúrny program,
úcta a pokora – to všetko
bolo cítiť počas podujatia
venovaného spomienke na
tých, ktorí nás už opustili.
Už tradične ho usporadúva
Monika Medveďová, ktorá
ocenila veľkú účasť. „Teší
ma, že aj tento rok prišlo
veľmi veľa ľudí, a to rôznych
vekových kategórií. Na zaplnenom námestí vládla
úžasná atmosféra, ktorá je
ťažko opísateľná slovami.“
Účastníci prešli v sprievode magických svetielok
od Strednej odbornej školy
techniky a služieb na námestie, kde na nich čakal
príjemný program pod
moderátorskou taktovkou
Mareka Poliaka. Počas tohto jedinečného večera sa
za mesto prihovoril vice-

Príslušníci mestskej
polície dohliadajú na
verejný poriadok v uliciach mesta, v školských
areáloch, parkoch, na
dopravnom ihrisku,
železničnej stanici aj
v okolí nákupných centier, kontrolujú zákaz
fajčenia a riešia dopravné priestupky či neoprávnené parkovanie. To
ale zďaleka nie je všetko
a my vás o tom pravidelne informujeme.

lampiónový sprievod v brezne.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

primátor Martin Juhaniak,
vystúpila mladá talentovaná speváčka Terezka Králiková, návštevníci očakávali
vynikajúceho muzikálového speváka Martina Vetráka a Vladku Brveníkovú,
ktorí sa však pre chorobu
nemohli zúčastniť. Tohtoročnou novinkou boli pes-

tré súťažné hry s originálnou postavičkou, maskotom Veľkým Treskom.
Lampiónový sprievod sa
už konať nebude
Na záver podujatia prišlo
na rad netrpezlivo očakávané vypúšťanie balónov, tentoraz za nádhernej piesne,

dueta Karla Gotta s dcérou
Charlotte. „Bolo to veľmi
dojímavé. Prišla za mnou
jedna pani, že sme ju od
dojatia rozplakali a ona sa
prišla zabaviť,“ povedala
Monika Medveďová. Za
spoluprácu ďakuje mestu Brezno, Technickým
službám, mestskému mládežníckemu parlamentu,
Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Brezno,
moderátorovi Marekovi
Poliakovi a Kerovi. Ako dodala na záver, šiesty ročník
lampiónového sprievodu
bol zároveň už aj posledným. „Všetkým ďakujem za
to, že sme niekoľko rokov
mohli spoločne stráviť pekný predsviatočný večer so
spomienkou na tých, ktorí
nás už opustili.“
(md)

Poslanci odvolali náčelníka mestskej polície
Mestskí poslanci sa
v stredu 23. októbra stretli
na svojom pravidelnom zasadnutí. V programe mali
viacero bodov, okrem iného schválili úpravu VZN
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, návrhy na
ocenenie jednotlivcov, žiadosti o finančný príspevok
na realizáciu dvoch projektov a odvolali náčelníka
mestskej polície.
Poslanci rokovali na pätnástom pracovnom zasadnutí.
Schválili ocenenia
jednotlivcov
Po správe o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
poslanci schválili úpravu
VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta, kde je jednoznačne určené použitie
dotácie do konca rozpočtového roka, v ktorom sa dotácia poskytuje, a je stanovený

termín na predloženie vyúčtovania.
Po majetkových záležitostiach vzali na vedomie
návrhy na ocenenie jednotlivcov. Na slávnostnom
mestskom zastupiteľstve
v januári primátor Cenu
mesta Brezna odovzdá Emílii Bučkovej pri príležitosti
jubilea 65. narodenín a za
záslužnú činnosť v zdravotníctve, Eve Kolajovej, ako
jednej z mála žien, ktorá
v Brezne a okrese pôsobí už
viac ako 20 rokov na vrcholovej pozícii predsedníčky
predstavenstva Coop Jednota Brezno a Eve Brucháčkovej, ktorej profesionalita
sa uplatnila v rôznych oblastiach kultúrneho života
v Brezne.
Cenu mesta Brezna in memoriam udelia Vladimírovi
Faškovi, ktorý v rokoch 1994
až 2002 zastával funkciu primátora mesta. Stál pri zrode
viacerých významných pro-

MESTSKÁ POLÍCIA
BREZNO ZASAHUJE

jektov, ktoré natrvalo zmenili vzhľad Brezna.
Čestným občanom mesta Brezno sa stane rodák
z Brezna Pavol Habera, ktorý
svojím účinkovaním v oblasti populárnej hudby sa
zaradil medzi popredných
protagonistov slovenskej hudobnej scény, čo v roku 1991
potvrdil aj ziskom titulu Zlatý slávik.
Odsúhlasili žiadosť
o dotáciu
Primátor
informoval
o predložení žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektov Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov
v meste Brezno a Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt cyklotrasy
C3, C100, ktoré poslanci
schválili, vrátane vybudovania piatich cykloprístreškov
na trase cyklotrás. Na vedomie vzali správu o výsledku kontroly dodržiavania

a uplatňovania všeobecne
záväzných právnych predpisov pri uzatváraní zmluvných vzťahov v podmienkach Technických služieb
mesta Brezno.
Odvolali náčelníka
mestskej polície
Na návrh primátora poslanci jednohlasne odvolali
z funkcie náčelníka Mestskej
polície Brezno Jána Fedora,
ako aj schválili návrh organizačného poriadku mestskej
polície. Po úprave predstavuje zmenu organizačnej
štruktúry MsP, na základe
ktorej sa počíta s navýšením
počtu príslušníkov MsP zo
súčasného stavu 8 radových
príslušníkov na 13. Zároveň
sa upravuje rozsah pracovného úväzku samostatného
odborného referenta MsP.
Po otázkach a interpeláciách
poslancov pätnáste rokovanie mestského zastupiteľstva
primátor ukončil.
(md)

V tretiu októbrovú sobotu predpoludním zaznamenali na operačnom
stredisku mestskej polície
(MsP) hlásenie, že na Vrbovej ulici v Brezne sa šíri
hustý dym. Hliadka po
príchode na miesto zistila,
že tunajší obyvatelia pália
v záhrade konáre a suché
lístie a vyzvali ich, aby
oheň uhasili, čo aj urobili.
Nasledujúci utorok v skorých ranných hodinách
policajti pristihli v parku
za Stavebným bytovým
družstvom na Malinovského ulici tri študentky,
ktoré tu fajčili. Vec vyriešili dohovorom, pričom
dievčatá museli znečistené miesto po sebe upratať.
V ten istý deň príslušníci
MsP prostredníctvom
kamerového systému
spozorovali, že na Ulici
ČSA pred Pointom leží
na chodníku muž s rozbitou hlavou. Urýchlene
privolali záchranku a do
jej príchodu kontrolovali
jeho stav.
V posledný októbrový piatok predpoludním
požiadalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
hliadku MsP o preverenie oznamu ohlasovateľky z Vrbovej ulice, ktorá
tvrdila, že susedia sa im
vyhrážajú bitkou. Keďže
jednu fyzickú potýčku
už štátni policajti riešili v Drakšiari, na miesto
vyrazila mestská hliadka. Tá po oboznámení
sa so situáciou zistila, že
ide o príbuzných rodín
z Drakšiara, kde predtým
došlo k násilnému stretu.
Na Vrbovej však napokon všetko zostalo len
pri verbálnych atakoch,
ktoré vzhľadom na to, že
ani jedna zo zúčastnených strán nechcela podať
trestné oznámenie, vyriešili napomenutím. (eš)
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PROJEKTY MESTA V ROKU 2019

Ako to vyzerá s hrobkou a hrobmi,
kruhovým objazdom a kamerami?
Breznianska samospráva
má v roku 2019 rozpracovaných približne 50 projektov.
My sa zaujímame o to, ako
jednotlivé investičné akcie
napredujú a ak náhodou
nie, pýtame sa, prečo.

Hrobka čaká na druhú
fázu reštaurovania
Minulý rok sa začalo
s renováciou jednej z najkrajších stavieb starého
cintorína v Brezne. Na zachovanie a obnovu Hrobky
rodu Lehotských mesto od
ministerstva kultúry získalo v roku 2018 dotáciu na I.
etapu reštaurátorských prác
vo výške 25 tisíc eur, pričom
na dofinancovanie použilo
aj prostriedky z vlastného
rozpočtu. Ako informovala
Viera Medveďová z odboru
riadenia projektov, zámerom
bolo v prvom rade odvrátiť
ďalšie chátranie národnej
kultúrnej pamiatky, riešiť jej
havarijný stav a zabezpečiť
záchranné práce na kupole,
ktoré realizoval akademický
sochár a reštaurátor Ján Filo
so svojím kolektívom.
„Aktuálne žiadame o poskytnutie dotácie z ministerstva kultúry v rámci
programu Obnov si svoj
dom, a predpokladáme, že
v júni budúceho roka budeme vedieť stanovisko, či sme
úspešní alebo nie,“ uviedol
šéf odboru investícií, životného prostredia a stavebného
poriadku Ivan Kamenský.
Druhá etapa reštaurátorských prác, ktorá pozostáva
z rekonštrukcie chýbajúcich
a poškodených častí kamennej hmoty minerálnymi
kompozitmi, plombovania
a tmelenia rekonštruovaných
častí a spätnej montáže de-

Hrobka lehotských.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

Kamerový systém.
FOTO: MSÚ

Školskej a Cintorínskej ulici
a jeden v miestnej časti Bujakovo – Padličkovo, pričom
všetky sú v správe Technických služieb. Celkovo sa
v nich nachádza približne
3500 hrobových miest. Mesto
začalo s úpravou starého cintorína už vlani v máji, kedy
na ňom pribudol chodník
zo zámkovej dlažby, ktorý
prepojil ulice Moyzesova
a Cintorínska. Keďže ďalšie
rozšírenie kapacity cintorína
sa realizuje v jeho spodnej
časti pod novým chodníkom

montovaných a rekonštruovaných kamenných prvkov,
je rozpočtovaná vo výške cca
81 tisíc eur. V predkladanej
žiadosti o dotáciu mesto žiada 95 % z tejto sumy.
Chcú rozšíriť kamerový
systém
Breznianska samospráva
už koncom roka 2017 zrealizovala práce potrebné
na prechod z pôvodného
analógového kamerového
systému na optický. Systém
za takmer 180 tisíc eur pozostáva z digitálneho centra,
z jednej stacionárnej kamery na mestskej polícii a desiatich otočných kamier na
námestí, dome kultúry, železničnej a autobusovej stanici, zimnom a futbalovom
štadióne, autobusovej zastávke pri Pointe a na sídlisku
Mazorníkovo. Projekt vtedy
finančne podporilo ministerstvo vnútra sumou desať
tisíc eur. „Vzhľadom na mnohé podnety na rozširovanie
monitorovacej siete v meste
sme dospeli k záveru, že starý
systém je potrebné nahradiť
novým a moderným, ktorý
bude možné priebežne me-

starý cintorín.
ILUSTRAČNÉ FOTO: JURAJ VEVERKA

niť a dopĺňať podľa aktuálnej
bezpečnostnej situácie v jednotlivých lokalitách,“ povedal primátor Tomáš Abel.
Keďže mesto vybudovalo kompletnú optickú sieť,
na ktorú sa dá nainštalovať
celkovo 64 kamier, aktuálne chce existujúci systém aj
s pomocou externých zdrojov doplniť o ďalšie monitorovacie zariadenia. „Pripravujeme projekt na rozšírenie
o ďalších 15 kamier a to na
základe podnetov od občanov, ale aj po vytypovaní
kritických miest mestskou
políciou. Požiadavka je napríklad na Mládežnícku, Vrbovú či Baštovu ulicu, ale aj
v pasážach na Námestí gen.
M. R. Štefánika 2 a 3,“ dodal
Michal Kriška z investičného
odboru. Rada vlády SR pre
prevenciu kriminality schválila v septembri mestu dotáciu vo výške 9000 eur, ktorá
bude použitá na rozšírenie
kamerového systému v priebehu budúceho roka.
O 36 hrobov viac
V Brezne sa nachádzajú
tri cintoríny, dva mestské na

v pomerne svahovitom teréne, techničiari museli v prvom rade vyriešiť problém
s natekaním povrchových
aj podpovrchových vôd na
predmetné územie.
„Bol upravený pôvodný
svah, postavený gabiónový
oporný múr a dve schodištia,
medzi ktorými sa momentálne buduje nový chodník,“
informoval riaditeľ Technických služieb Brezno Lukáš
Jeremiáš a pokračoval: „Prvá
fáza rozšírenia bude hotová
začiatkom novembra a pôjde
o 36 hrobových miest. Následne budeme pokračovať

v budovaní ďalších na starom
cintoríne, kde momentálne
prebiehajú zemné práce.“
Podľa slov primátora Tomáša
Abela tak pribudnú hrobové miesta asi na desať rokov,
pričom ubezpečil, že v rámci
tohto projektu radnica pripravuje obnovu chodníkov aj
na novom cintoríne.

Kruhový objazd má novú
vizáž
Kruhová križovatka pred
nákupným centrom S1 prešla
od svojej výstavby výraznou
premenou. S cieľom oživiť
a skrášliť vjazd do Brezna
prebralo mesto iniciatívu
a požiadalo Slovenskú správu ciest o jeho správu. „Rozhodli sme sa zrekonštruovať
stred kruhového objazdu pri
obchodnom centre a urobiť
naše mesto zase o niečo krajším,“ povedal pred realizáciou primátor Tomáš Abel.
Moderný päťramenný
kruhový objazd so 40-metrovým vnútorným priemerom
prešiel terénnymi úpravami,
ktoré vykonali pracovníci
Technických služieb. „Úpravy spočívali v kompletnej
výmene zeminy vo vnútri
objazdu, boli oddelené plochy, kde sa nachádza štrková
časť a na ostanej ploche bola
vysadená kvetinová výzdoba
v kruhových tvaroch a rôznych farbách,“ uviedol šéf
breznianskych techničiarov
Lukáš Jeremiáš a dodal, že ešte budú nasledovať konečné
úpravy zelene. Ďalší estetizujúci prvok v podobe trojrozmerného objektu plánujú
umiestniť v strede kruhovej
križovatky, pričom by malo
ísť o charakteristický symbol
centra Horehronia.
(eš)

Kruhový objazd.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
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Studničky 88-ročného Štefana Libiča nezaniknú
(Autor venuje článok nášmu ujovi Libičovi)
Voda bola odjakživa základnou podmienkou života. Zdroje pitnej vody si
človek budoval v blízkosti
svojich stálych obydlí, ale
postupne, ako ho život nútil rozširovať svoju činnosť
do širšieho okolia, začal
hľadať aj ďalšie pramene.
Lov zveri, poľnohospodárstvo, chov oviec a dobytka, ťažba dreva boli príčinou toho, že sa studničky
a žliebky rozširovali až na
úpätia pohorí, dokonca až
na hole.
V breznianskom chotári
ešte na začiatku 19. storočia
ich bolo viac ako sto. Zväčšovanie plochy obrábanej
poľnohospodárskej pôdy
nútilo maloroľníkov budovať zdroje pitnej vody prakticky „pod každou medzou“.
V lese pri ťažbe a približovaní dreva sa používali kone,
čím sa do maximálnej miery
zachovala biodiverzita a teda aj pôvodné zdroje pitnej
vody.
Po kolektivizácii poľnohospodárstva sa medze rozorali, začalo sa používať
chemické hnojivo a ťažké,
niekoľkotonové stroje. Aj
v lese pri ťažbe dreva lesné
kolesové traktory spracúvali drevnú hmotu na mieste
a veľmi dobre vieme, ako
rúbanisko po ťažbe vyzerá
dnes. Keď k tomu pripočítame ešte tzv. kalamitu spôsobenú vetrom, nielenže značne ubudlo drevnej hmoty,
ale zanikla aj väčšina pôvodných zdrojov pitnej vody.
Tento stav ľudia akosi nevnímali alebo skôr – nemohli
proti tomu nič urobiť. Pri
prechádzkach len nostalgicky spomínali – tu bola studnička, tu bol žliebok. Ale nemali si ako uhasiť smäd.
A predsa sa našiel jeden,
jediný človek, ktorý si povedal, že tento stav sa musí
zmeniť. Jeho krédom sa stala
myšlienka: „Nech sa ľudia na
poli, v hore, pri prechádzke
prírodou napijú čistej vody, veď bez nej sa nedá žiť.“
Týmto vzácnym človekom je
náš ujo Libič.
Pomerne neskoro, už ako
dôchodca, postupne začal
obnovovať staršie pramene
a zároveň hľadal nové. To
všetko bez cudzej pomoci
a čo je priam neuveriteľné
– bez nároku na akúkoľvek
odmenu. Za takmer tri desaťročia odpracoval tisíce

Voda je život - hovorí Štefan Libič.
FOTO: PETER BERČÍK

hodín. Všetok materiál – cement, rúry, rúrky, kamene,
rebrík, lopatu, farbu na natieranie atď. nosil na chrbte, alebo vozil na „káričke“.
Dlho som sledoval jeho dielo, ktoré postupne dotváral
podľa svojich predstáv.
V prvom rade musel nájsť
pod zemou prameň, potom
nasledovali výkopové práce,
vloženie rúr, prípadne rúrok
a žliebkov a ich zamurovanie. Pri niektorých prameňoch zabetónoval trojmetrové kovové stĺpy s názvom
prameňa i obrázkom jeho
patróna a vyzdobil ich kvetmi. Zároveň podľa potreby

Studničky uja Libiča.
ZDROJ: MSÚ

opravoval tie pramene, ktoré
poškodila zver, prípadne zlí
ľudia.
Ako bylinkári sme s ujom
Libičom hovorili o prírode
a tiež o bylinách. Prednedávnom náš rozhovor dospel
k tomu, že čo sa stane v budúcnosti s jeho tridsiatimi
prameňmi, ktoré vybudoval a bedlivo spravoval. On
sám s úsmevom povedal,
že mi zverí správu svojich
prameňov, na čo som v minulosti ani nepomyslel.
Všetko vyvrcholilo v piatok
18. októbra pri príležitosti
ujových 88. narodenín. Primátor mesta Brezno Tomáš

Abel pri Prameni sv. Štefana
mu odovzdal ocenenie za dlhoročnú záslužnú činnosť,
finančný dar a od pracovníkov investičného odboru aj
zarámovanú mapu studničiek s ich názvami a súradnicami. Mne ujo Libič na
tomto mieste daroval jeho
slávnu palicu s píšťalkou
a čiapku, čím mi dal najavo,
že od neho preberám pomyselnú štafetu, čo pre mňa
znamená viac, ako keby som
dostal štátne vyznamenanie.
A hneď v tom okamihu mi
hlavou prebleskla myšlienka, čo to všetko v budúcnosti
bude obnášať.
Je to čudné, zahanbujúce
a možno neuveriteľné, ale
jednotlivec alebo zopár nadšencov nebude môcť udržať
všetky pramene na žiaducej
úrovni. Ak chceme pokračovať v jeho úžasnom diele,
bude to veľmi, veľmi náročné a zároveň zaväzujúce. Tí,
ktorí budú chcieť pomôcť,
či už organizácie alebo jednotlivci, budú mať možnosť
zoznámiť sa s týmto projektom v týždenníku MY Horehronie, mestských novinách Brezňan, na oficiálnej
stránke mesta Brezno, na
facebooku a na informačnej
tabuli pred Mestským úradom v Brezne. Na všetky organizácie, materské, základné, stredné, špeciálne školy
v rámci Brezna a blízkeho
okolia pošleme farebnú ma-

pu s tridsiatimi studničkami
uja Libiča, ich názvami, pridelenými číslami i súradnicami a tiež základné pokyny,
ako postupovať pri oprave
prameňa. Zhrnuli sme ich
do týchto šiestich bodov:
1. uvoľnenie výtoku zo
studničky
2. odstránenie bahna až
po dno
3. vyzbieranie lístia a konárov
4. úprava kameňov po
obvode, prípadne ich doplnenie
5. nasypanie vrstvy štrkopiesku na dno
6. nastoknutie papierového pohárika.
Kto splní týchto šesť bodov, upovedomí garanta
projektu – Spoločnosť pre
zber liečivých bylín zaslaním
SMS správy na telefónne číslo 0907 62 70 62 s textom:
„Prameň č. … je opravený.“
+ podpis. Na ústredí projektu sa zaslaný údaj zaznamená do mapy.
Školám odporúčame zapojiť sa do tejto aktivity
cez medzinárodný projekt
ZELENÁ ŠKOLA, do ktorého je k dnešnému dňu na
Slovensku prihlásených 314
škôl. Školy si môžu vybrať
akúkoľvek činnosť, ktorá
súvisí s environmentálnou
problematikou a starostlivosť o studničky by mohla
byť pre ne veľmi zaujímavá.
(Podrobnosti o projekte nájdete na www.zelenaskola.
sk).
Po obhliadke všetkých
prameňov uja Libiča následne by sa dalo uvažovať
aj o vytvorení náučného
chodníka s prepojením niektorých prameňov, najmä
v Laznej, pričom by sa mohla
využiť Kyslíková dráha a vybudované stále ohniská. Nebude to celkom čistá osvetová a kondičná činnosť, ale
každý, kto absolvuje keď aj
len jeho časť, opraví nejakú
tú studničku, žliebok, môže
nám pomôcť. Tu však treba
brať do úvahy predpisy NAPANT-u pre pohyb po turistických chodníkoch a prírodných rezerváciách Horné
lazy a Breznianska skalka.
Podporou tejto krásnej
myšlienky nielenže pomôžete odvážnemu projektu, ale
všetci spoločne vzdáme hold
nášmu nenahraditeľnému
studničkárovi ujovi Libičovi.
Prajeme mu ešte veľa zdravia
a sily!
Vladimír Libič
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Okresný výbor

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 15. novembra. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno.
Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Evu Bullovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Rytieri nechali na ľade srdce
balo možno trochu vyzretejšieho taktického myslenia.
Mrzí strata nášho najlepšieho
strelca, na ktorého si domáci
„vyšliapli“ a zápas nedohral
pre zranenie v hornej časti tela. Prajeme mu skoré zotavenie
a návrat do zostavy. Zároveň
vás pozývame na zápas v Aréne Brezno proti Prievidzi, v sobotu 9. 11. 2019 o 18:45. Ďakujeme za podporu, spolu s vami
sme doma v tejto sezóne ešte
2. HOKEJOVÁ LIGA
MŠK PÚCHOV - HK BREZ- neprehrali.
NO 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly br: KoŠtial Martin
K-CLASSIC
(Šebest peter daniel, va1. LIGA DORAST
is Matej), laubert lukáš HK BREZNO - HKM ZVO(GuttMaNN tomáš), KovÁ- LEN 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)
ČiK peter)
Góly br: bÁliNt Marek, bÁÚvod zápasu zodpovedal liNt Marek (MuríN sebastipostaveniu v tabuľke a prvých án)
desať minút sme len s probléDo Brezna prišiel najvážmami odolávali tlaku domá- nejší kandidát na postup do
cich. V druhej tretine sme sa extraligy a na zápase to bolo
dokázali adaptovať na hru sú- od začiatku vidieť. Zaskočepera, vyrovnali sme hru a stav ní domáci dovolili hosťom sa
2:2 nám dával reálne šance rýchlo ujať vedenia o dva góly.
pomýšľať na veľmi slušný vý- Zvýšeným úsilím sa domáci
sledok. V záverečnom dejstve v druhej tretine dotiahli na
sme však urobili pod tlakom rozdiel jedného gólu a mali
vynútené chyby. Za stavu 3:2 šance aj na vyrovnanie. No po
sa náš hráč ocitol v úniku, jednej z chýb im Zvolenčania
k vyrovnávajúcemu gólu však tesne pred koncom druhej trechýbali centimetre. V snahe tiny odskočili opäť o dva góly.
otočiť jednogólové manko sme Do poslednej tretiny išli domáinkasovali na 4:2. Za predve- ci rytieri zdramatizovať zápas,
denú hru patrí poďakovanie čo im ale efektívnejší súper nehráčom, bolo tam srdce, chý- dovolil a po hrubých chybách

Zápas brezno – Zvolen.
FOTO: HKB

strelil poľahky dva góly v rýchlom slede a tým pochoval šance domácich na zisk bodov.
Horehronci po ťažkej sobote
už nenašli sily na korigovanie
výsledku a tak s favoritom súťaže prehrali 2:7.
HK BREZNO - MŠHKM PRIEVIDZA 5:4 (2:0, 2:4, 1:0)
Góly br: bosMaN andreas
(reNdeK Šimon), reNdeK Šimon (KovÁČiK richard, bosMaN andreas),reNdeK Šimon (bosMaN andreas, KovÁČiK richard), MuríN sebastián (bÁliNt Marek), ŠveC

dominik (bÁliNt Marek, MuríN sebastián)
Zápas sa hral v réžii domáceho mužstva. Po výbornej
prvej tretine a vedení o dva
góly prišiel od polovice zápasu
útlm na domácich a tí dovolili
hosťom sa dotiahnuť so skóre
na stav 4:4 po dvoch tretinách.
Domáci hráči si ale uvedomili
dôležitosť zisku troch bodov
a poslednú tretinu zatlačili
hostí. Škoda len, že z tlaku vyťažili iba jeden gól, ale aj ten
sa nakoniec stal rozdielovým
a tak všetky body ostali doma a priblížili chlapcov opäť

o krok bližšie k play-off o extraligu.
1. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV
8. ROČNÍK
HC LUČENEC - HK BREZNO 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Góly br: bÁliNt alex (HariNG roman), bÁliNt alex
(belKovÁ tereza)
1. LIGA MLADŠÍCH
ŽIAKOV
6. ROČNÍK
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
- HK BREZNO 2:4 (0:1, 0:1,
2:2)
(hkb)

Chamarová trail uzavrel bežeckú sezónu
V sobotu 26. októbra sa
uskutočnil posledný beh
v rámci HorehRunskej bežeckej ligy organizovaný
občianskym združením ZaBeR v spolupráci s Geosportom, Technickými službami
Brezno a s finančnou podporou Banskoybystrického
samosprávneho kraja.
Na štart sa postavilo 52
pretekárov, čo milo prekvapilo a hlavne potešilo organizátorov, nakoľko sa jednalo
o prvý ročník behu v tomto
prostredí po veľmi dlhej dobe. Trať začínala a aj končila
na ovále ZŠ Mazorníkovo
a bežci postupne prebehli
Jelšovou ulicou na hrebeň
Chamarovej, kde odbočili
ku krížu zbehli dole a Potočnou ulicou cez pole sa
opäť vrátili na miesto štartu.
Trať dlhú sedem kilometrov
najrýchlejšie zvládol časom
00:29:57 mladý Gabriel Kňaze a potvrdil tak veľmi dobrú

FOTO: ARCHÍV D. S.

tohtoročnú formu. Najrýchlejšou ženou pretekov bola
Viera Slivková, ktorá celkovo
dobehla na krásnom deviatom mieste a trať zvládla za
00:35:06.
Organizátori ocenili štyri
kategórie: muži do 40 rokov:

1. Gabriel Kňaze (Geosport
Nemecká) 00:29:57, 2. Adam
Riapoš (Running team Heľpa) 00:31:08, 3. Richard Durec (názov tímu neuvedený)
00:33:29; muži nad 40 rokov:
1. Ľubomír Juroš (Geosport
Nemecká) 00:30:30, 2. Patrik

Kvietok (Geosport Nemecká) 00:31:12, 3. Ján Štulajter
(Dedečkova chata) 00:34:57;
ženy do 40 rokov: 1. Vierka
Slivková (Brezno) 00:35:06,
2. Katarína Kupcová (Miesiči
Brezno) 00:39:16, 3. Simona
Machyniaková (Štefánič-

ka) 00:41:33; ženy nad 40
rokov: 1. Dáša Adameková
(Michalová) 00:39:54, 2. Janka Švantnerová (názov tímu
neuvedený) 00:40:11, 3. Martina Jurošová (Geosport Nemecká) 00:40:29.
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať obyvateľom
Chamarovej a Mazorníka,
že rešpektovali pokyny organizátorov, aj vďaka nim mali
preteky hladký priebeh. Samozrejme vďaka patrí aj dobrovoľníkom, ktorí pomáhali
počas všetkých troch pretekov - Beh Nočným Breznom,
Útek do Divočiny a Chamarová trail, bez nich by sme
tieto behy určite nezvládli. Tešíme sa na ďalší ročník
HorehRunskej bežeckej ligy
a pevne veríme, že o rok sa do
tohto projektu zapoja aj organizátori z ostatných bežeckých pretekov a vytvoríme
kalendár Horehronských behov zaujímavý pre všetkých
obyvateľov Horehronia. (ds)
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Futbalisti Brezna prečkajú
zimu na štvrtom mieste
V. liga sk. C
13. kolo 27. októbra
Krupina - Brezno 0:1 (0:1), gól brezna: trajteľ,
rozhodca: tomáš Koóš, 200 divákov.
V prvom polčase sa hral vyrovnaný zápas,
vyloženejšie šance však mali domáci, ktorí dva
razy nastrelili brvno Kučerovej brány a ďalšie
sľubné príležitosti nepremenili. A prišiel trest
v podobe gólu do šatne. Brezno nakoplo loptu
do žrde, ktorá sa nešťastne odrazila do brány
domácich. V druhom dejstve sa Krupinčania
snažili zvrátiť výsledok, ale súper umnou hrou
dokázal domácich eliminovať. Navyše hostia
hrali od 57. minúty bez vylúčeného brankára.
Domácim nepomohla ani táto presilovka o jedného hráča, aj napriek sľubným šanciam. (lav)
1. OTJ Hontianske Nemce
2. FK 09 Bacúch
3. OFK 1950 Priechod
4. FK BREZNO
5. ŠK Hrochoť
6. TJ ŠK Sokol Jakub
7. FK FILJO L. VIESKA
8. OŠK Lieskovec
9. FK Selce
10. FK Sitno Banská Štiavnica

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
6
7
7
5
5
5
3

1
2
1
5
2
0
5
4
4
5

2
2
4
2
4
6
3
4
4
5

42:16
27:16
32:24
37:18
27:22
31:37
23:20
23:14
26:23
29:25

31
29
25
23
23
21
20
19
19
14

11. MFK Strojár Krupina
12. TJ Lovča
13. ŠK SÁSOVÁ
14. OŠK Dobrá Niva

13
13
13
13

3
2
0
0

4
1
6
2

6
10
7
11

21:25
18:44
7:23
10:46

13
7
6
2

III. liga SD U19
13. kolo 26. októbra
Brezno - Čadca 0:2 (0:0), rozhodca: erik
Gemzický, 75 divákov.
V poslednom zápase jesennej časti na domácom ihrisku sa breznianskemu celku vôbec
nedarilo. Súper z Kysúc bol nad jeho sily, no
keďže Lučenec odohral bezgólové stretnutie
s Krásnom nad Kysucou, dorastenci FK Brezno
budú napriek domácej prehre zimovať na prvej
priečke tabuľky.
(eš)
1. FK BREZNO
11
2. MŠK NOVOHRAD Lučenec 11
3. FK Čadca
11
4. MFK Dolný Kubín
10
5. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 11
6. TJ Sklotatran Poltár
9
7. MFK Detva
10
8. MŠK Tisovec
11
9. FK Slovan Kúpele Sliač
11
10. FK Rakytovce
11
11. MFK Nová Baňa(odstúpené)0

7
7
6
4
4
4
4
2
2
2
0

2
2
3
4
3
2
1
3
1
1
0

2
2
2
2
4
3
5
6
8
8
0

36:9
38:12
22:11
24:20
21:17
26:19
20:22
10:47
13:33
7:27
0:0

23
23
21
16
15
14
13
9
7
7
0

Využívanie športového areálu má svoje pravidlá.
Kočíky či bicykle na tartanový okruh nepatria
Brezno sa môže pýšiť najväčším viacúčelovým ihriskom na strednom Slovensku. Všetko však má svoje
pravidlá. V športovom areáli je prísne zakázané vozenie
sa na bicykloch, korčuliach,
prechádzať sa s kočíkom či
vodiť psov. V prípade akékoľvek poškodenia zariadenia alebo náradia, to už
ostane na pleciach toho, kto
škodu spôsobil.
Do portfólia breznianskych športovísk v areáli základných škôl na Pionierskej
ulici v októbri pribudol Športový areál Milutína Černáka.
Spoločnými silami novú
prevádzku chráňme
Multifunkčné ihrisko je
určené na športové vyžitie žiakov základných a stredných
škôl v Brezne počas vyučovania a pre verejnosť, športové
a iné subjekty na tréningové,
rekreačné účely. V areáli však
treba dodržiavať isté pravidlá
a pokyny prevádzkového

FOTO: STANISLAV SPÁČ

poriadku. „Prístupný je pre
všetkých, preto prosíme, aby
sme ihrisko spoločnými silami ustrážili, a nie naopak,
hneď v úvode prevádzky ho
zničili. Na tartanovom okruhu neodporúčame behať v prvých dvoch dráhach, ktoré sa

rýchlejšie opotrebúvajú. Poškodzovanie tiež spôsobuje
vozenie sa na bicykloch, skateboardoch, korčuliach, ale
aj prechádzanie sa s kočíkom
či trekingovými palicami. Na
okruhu často trénujú športové
kluby z mesta, preto je dôle-

žité na každého návštevníka
brať ohľad,“ vysvetľuje Michal
Martiník z odboru športu
a kultúry mesta.
Prevádzka športového
areálu
Zdržiavať sa v priestoroch

multifunkčného ihriska
a používanie jeho vybavenia
mimo vyhradených hodín je
zakázané.
Bežecká dráha od 7.00 do
15.00 slúži na školské vyučovanie, od 15.00 do 20.00 pre
verejnosť a iné subjekty a cez
víkend je sprístupnená od
9.00 do 20.00.
Uprostred sa nachádza
futbalové ihrisko, ktoré poskytuje najkvalitnejšiu umelú trávu. K dispozícii je len
po zaplatení prenájmu, a to
40 eur/h bez umelého osvetlenia, 50 eur/h s osvetlením,
alebo 25 eur/h za polovicu ihriska, s osvetlením 30
eur/h.
„Na užívanie ihriska majú
právo len subjekty, ktoré sú
nahlásené vopred. V prípade
záujmu o prenájom futbalového ihriska alebo ďalších
otázok, kontaktujte sa na
e-mailovej adrese michal.
martinik@tsbrezno.sk,“ dodal na záver Michal Martiník.
(md)
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