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MESTO PRI VÝRUBOCH
VYŠLO V ÚSTRETY OBČANOM

Samospráva prostredníctvom technických služieb už niekoľko týždňov realizuje výruby drevín
v rôznych častiach mesta. Niektorí občania sa im pri tom rozhodli pomôcť nie práve najvhodnejším spôsobom.

Dva prípady nelegálneho
výrubu
Výrub drevín sa v súlade
s ustanoveniami zákona má
realizovať najmä v období
vegetačného pokoja, teda
približne od 1. októbra do
31. marca. Tak, ako bolo skôr
avizované, mesto chce vykonávať výruby vždy dvakrát
ročne, v jarnom a jesennom
termíne. Systém podávania
žiadostí o výrub ostal v porovnaní s vlaňajškom nezmenený. Obyvatelia sa s požiadavkou o výrub drevín môžu
obracať na svojho správcu
bytov.
Správca požiadavku vlastníkov o výrub prerokuje na
schôdzi vlastníkov bytov a
uznesenia o schválení po-

žiadaviek správca predloží
Technickým službám mesta Brezna. Technické služby
žiadosti zozbierajú a potom
v rámci hromadnej žiadosti
požiadajú o výrub Mestský
úrad Brezno. Nesporné výhody tohto postupu pre občanov
pomenoval zástupca riaditeľa
Technických služieb Brezno
Ivan Brozman: „Chceli sme
takto ušetriť Brezňanov od
administratívnej záťaže a tiež
akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s realizáciou výrubu.
Dlhodobo sa snažíme nájsť
najoptimálnejší spôsob, ktorý
by vyhovoval väčšine občanov. Hoci v ostatných dvoch
rokoch robíme výrazne viac
výrubov ako kedykoľvek
predtým, ani tak nie je možné

vyhovieť všetkým požiadavkám naraz.“
S počtom vyrúbaných stromov zrejme neboli spokojní
niektorí obyvatelia ulíc Černákova a Clementisova, keď
svojvoľne vyrúbali stromy,
kde nebol vydaný súhlas na
výrub. V obidvoch prípadoch
už prebieha šetrenie a samospráva dôrazne žiada občanov, aby výrub za žiadnych
okolností nevykonávali inak
ako v rámci zákonom stanoveného procesu a prostredníctvom odborne spôsobilej
osoby.

v ktorých sa Brezňania naopak sťažujú na príliš vysoký
počet odstránených drevín.
Za mestský úrad sa k problematike výrubov vyjadrila
mestská architektka Barbora Halásová: „Celkovo nám
bolo doručených približne
190 žiadostí. Každá z nich
sa posudzuje individuálne
s ohľadom na zdravotný stav,
poškodenie a umiestnenie
drevín. Súhlas na výrub sme
vydali na 132 kusov drevín
a vzhľadom na množstvo
mestskej zelene tento počet
považujem za primeraný.“
Zdôraznila, že v prípadoch,
Počíta sa aj s novou
kedy to splní požadovaný
výsadbou
účel, sa miesto výrubu vykoNa druhej strane mesto ob- najú len orezávky.
držalo aj niekoľko podnetov,
(Pokračovanie na strane 2)
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V uliciach Brezna pribudnú
nové moderné cyklostojany
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Mesto pri výruboch vyšlo
v ústrety občanom
(Dokončenie z 1. strany)
Architektka mesta zároveň
vysvetľuje, prečo vždy nie je
najlepším riešením takzvaná
náhradná výsadba: „Podľa
zákona je pri výrube možné
vybrať si medzi náhradnou
výsadbou a zaplatením sumy,
určenej podľa spoločenskej hodnoty drevín. Mesto
v tomto prípade zvolilo druhú
možnosť, keďže v minulosti v
Brezne opakovane dochádzalo k nekoncepčnej náhradnej
výsadbe, ktorá dnes predstavuje problém pre samosprávu
i samotných obyvateľov.“ Spomínaná finančná čiastka uhradená za výrub drevín môže byť
v budúcnosti použitá len na
údržbu a zveľaďovanie mestskej zelene.

Odkrývanie fontán.

Plánované zámery v tejto
oblasti predstavil primátor
mesta Brezno Tomáš Abel:
„Pre turistov a návštevníkov
je vzhľad verejných priestranstiev jednou z prvých vizitiek
o našom meste. Aj tento rok
preto chceme pokračovať
s dopĺňaním kvetináčov s letničkami na stĺpy verejného
osvetlenia a mosty. Pripravujeme tiež projektovú výzvu na
„zazeleňovanie“ vnútroblokov
a, verím, že čoskoro sa vo vybraných breznianskych lokalitách začne realizovať aj nová
koncepčná výsadba.“ Medzi
prvými ulicami by nemali chýbať Nám. gen. M. R. Štefánika,
Rázusova ulica či Ulica Boženy
Němcovej.
(sp)
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Fontány v meste opäť ožili
Neodmysliteľnou súčasťou Brezna sú fontány, ktoré svojím vzhľadom mesto
zveľaďujú a dotvárajú v ňom
príjemnú atmosféru.
O prevádzku sa starajú
technické služby, ktoré ich
čistia asi šesťkrát ročne. Pred
zimou ich však musia vypustiť a zazimovať, prikryť
drevenou konštrukciou, aby
do nich zbytočne nepršalo
a nesnežilo, pretože voda

by mohla zamrznúť a narobiť škody. Minulý týždeň
už prišiel vhodný čas na ich
odkrytie a vyčistenie, aby
mohli začať plniť svoju estetickú funkciu. V Brezne sa
nachádzajú dve fontány priamo pred mestskou radnicou
(Horehronským múzeom),
dominantou južnej strany
námestia je kruhová na platni v strede spevnenej plochy
a ešte sú dve, ktoré slúžia na
pitie. (md)

Staré sedačky v kine
Mostár vymenia za nové

Mesto Brezno plánuje plánuje začať počas letných
zatraktívniť interiér kina prázdnin, kedy je návštevnosť kina stabilne najnižšia.
Mostár.
Počet miest sa síce zníži o 70,
Vyšší komfort pre občanov no sedenie bude pohodlnejprinesie ako prvé pohodl- šie a komfortnejšie. Okrem
né sedenie, vďaka ktorému kultúrnych podujatí a kina sa
sa budú diváci pri sledovaní vynovená sála bude dať vyufilmov či rôznych programov žiť aj na konferencie či rôzne
cítiť príjemnejšie. S výmenou iné príležitosti.
(md)
sedačiek v kine Mostár mesto

Popularita cyklistiky ako
ekologickej formy dopravy
z roka na rok rastie. S cieľom
podporiť tento trend Brezno
ešte vlani v decembri nakúpilo dovedna 16 stojanov s kapacitou 47 bicyklov, ktoré
technické služby už v týchto
dňoch rozmiestňujú po meste.
Hlavne pre ľudí so sedavým
zamestnaním sú bicykle vítanou alternatívou voči autám
či prostriedkom hromadnej
dopravy. Výhodou je nielen
zdravý životný štýl, čistejšie
ovzdušie či ušetrené peniaze, Mesto nakúpilo dovedna 16 stojanov s kapacitou 47 bicyklov.
ale aj bezproblémové parkotého bicykla. Zinkovaná ocePoslúžia aj ako estetické
vanie.
ľová konštrukcia je povrchovo
prvky
Breznianska radnica na- upravená nástrekom práško16 nových stojanov
Mnoho ľudí si začína uve- pokon investovala do dvoch vého vypaľovaného laku tak,
domovať, že okrem turistiky druhov cyklostojanov v cel- aby si zachovala stálosť farby
a športu sa na bicykli pokojne kovej hodnote takmer 1900 a oteruvzdornosť,“ vysvetľuje
môže dopraviť aj do práce či eur. Jedná sa o päťmiestne mestská architektka Barbora
do školy. Tento trend vnímajú nerezové obojstranné stojany, Halásová. Tieto typy stojanov
aj miestne samosprávy a pri- ktoré poslúžia predovšetkým čoskoro nájdete pred mestrodzene naň reagujú početný- žiakom, študentom a peda- ským úradom, turisticko-inmi investíciami do základnej gógom, keďže budú umiest- formačnou kanceláriou, syinfraštruktúry pre cyklistov. nené pri základných školách nagógou a obidvoma poštami
Výnimkou nie je ani Brezno. na Pionierskej 2, Pionierskej v Brezne. „Niektoré miesta sú
Okrem vypracovania projektu 4 a Mazorníkove, ale aj pred zámerne vynechané, pretože
na vybudovanie mestskej cyk- Strednou odbornou školou sú už vyriešené v projekte prilotrasy ešte vlani v decembri techniky a služieb a Súkrom- pravovanej cyklotrasy,“ dodanakúpilo dovedna 16 stojanov nou pedagogickou a sociálnou la Barbora Halásová.
s kapacitou 47 bicyklov, ktoré akadémiou EBG. Okrem nich
technické služby už v týchto pribudne v meste aj 11 dizaj- Novinkou bude požičovňa
dňoch inštalujú na vytypova- nových kúskov, ktoré zároveň elektrobicyklov
O podporu a rozvoj cykné miesta v Brezne. „Veríme, poslúžia ako estetické prvky
že týmto opatrením prispe- drobnej mestskej architektúry. loturizmu v regióne majú
„Ide o jednoduchý stojan záujem aj ďalšie miestne subjeme nielen k ochrane životného prostredia, ale aj k čias- na dva bicykle vhodný pre vy- jekty. Oblastná organizácia
točnému zlepšeniu situácie užitie v prístreškoch alebo aj cestovného ruchu Nízke Tats parkovaním vo frekventova- mimo nich. Horný vodorovný ry Juh a Klaster Horehronie v
ných častiach mesta,“ uviedol prvok skrýva pás odolnej gu- spolupráci s mestom Brezno
my, ktorá chráni lak podopre- v tejto súvislosti pripravujú
primátor Tomáš Abel.
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novú atrakciu pre obyvateľov
mesta, ale aj pre jeho návštevníkov. Bude ňou požičovňa
elektrobicyklov, ktorá má
sprístupniť krásy Horehronia
širokej verejnosti. „Cieľom je
poskytnúť príjemnú formu
relaxu spojenú so športom pre
všetky vekové kategórie. Elektrobicykle šetria nielen prírodu, ale svojím pohonom aj
sily cyklistov,“ povedala Petra
Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Nízke Tatry Juh.
Ako ďalej pokračovala, e-bike
sa bude prenajímať v turisticko-informačnej kancelárii na
námestí za výhodné ceny a v
prípade zakúpenia Karty Horehronca alebo regionálnej
karty budú mať jej držitelia
zľavu až vo výške 30%. „Spustenie požičovne elektrobicyklov momentálne pripravujeme a o jej otvorení budeme
verejnosť včas informovať.
Určite sa je na čo tešiť,“ uzavrela Petra Hlásniková. (eš)

Do breznianskych základných škôl
sa slávnostne zapísalo 202 predškolákov
Nedeľa 9. apríla bola pre budúcich prváčikov výnimočná.
Všetky základné školy, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna, uskutočnili
slávnostný zápis do prvého
ročníka.

z troch, a to na Pionierskej 2,
Karola Rapoša na Pionierskej
4 a na MPČĽ 35, ktoré slávnostný zápis do prvého ročníka uskutočnili v nedeľu 9.
apríla. Vo svojich priestoroch
privítali deti s rodičmi pekným programom.

Novela školského zákona
z roku 2015 priniesla zmenu,
vďaka ktorej termín zápisu
detí do základných škôl od polovice januára sa už vlani stal
minulosťou.
Posun o dva a pol mesiaca
si údajne vyžiadala prax
Rodičia či iní zákonní zástupcovia budúcich prváčikov
vedú na zápis až v období od
1. do 30. apríla. Posun o dva a
pol mesiaca si údajne vyžiadala prax, keď sa ukázalo, že
pre mnohé deti je tento čas
významný pre dosiahnutie
školskej spôsobilosti (súhrn
psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom
a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho
programu základnej školy).
V súvislosti s touto úpravou

Ilustračné foto: ján krošlák

došlo aj k ďalšej úprave termínov viacerých úkonov, ktoré
nasledujú po zápise. Riaditeľ
školy musí po novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna
a zároveň do 30. júna zaslať
zoznam prijatých detí obci, v
ktorej majú trvalý pobyt.
Slávnostným dňom
v Brezne bola nedeľa
9. apríla
Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky sa týkalo detí, ktoré
do 1. septembra 2017 dovŕšia
šiesty rok veku, pričom mu-

sia mať školskú spôsobilosť,
to znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť. V opačnom prípade
môže riaditeľ základnej školy
rozhodnúť o odklade o jeden
školský rok alebo o zaradení
dieťaťa do nultého ročníka
základnej školy, a to vždy na
žiadosť zákonného zástupcu.
Žiak plní povinnú školskú
dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca dieťaťa pre svoje
dieťa nevyberie inú základnú
školu. V Brezne mali na výber

Počet budúcich prvákov
ešte nie je definítívny
Na slávnostný zápis v
Brezne, jeden z najkrajších
a najdôležitejších okamihov
detstva, vykročilo 202 predškolákov. Počet budúcich
prvákov však ešte nie je definitívny a v každej škole narastie.
V zmysle VZN mesta Brezna
č.12/2015 pre tých, ktorí sa
nemohli zúčastniť na slávnostnom zápise, je určený náhradný termín, a to ešte každý
pracovný deň do 30. apríla v
čase od 13.00 do 15.00.
Ako informovali riaditelia
škôl, budúcich prváčikov zaevidovali 50 na Mazorníkove,
51 v Základnej škole Karola
Rapoša, 101 v ZŠ Pionierska
2, čo je vo všetkých troch školách viac ako vlani.
(md)
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Seniori, pozor! Mesto opäť
vydáva zľavové poukážky
Mesto sa aj tento rok snaží uspokojiť požiadavky a
dopyt breznianskych seniorov. Opäť pre nich pripravilo zľavové poukážky, ktoré
môžu využiť na služby v prevádzkach ako pedikúra, masáž, kaderníctvo či lekáreň.
Poukážky pre seniorov v
Brezne sa už osvedčili.
Sedem kupónov v
hodnote 14 eur
Podmienky sú jasné. Ak
obyvateľ Brezna do konca
minulého roka dovŕšil 65
rokov, má v meste trvalý pobyt a nemá voči nemu žiadne
podlžnosti, je občanom Slovenskej republiky, automaticky získava 7 poukážok v
hodnote 14 eur. K dispozícii
sú od 20. apríla v pokladni
mestského úradu. Seniori
si ich môžu prevziať počas
pracovných dní, ale len v prípade, že sa preukážu dokladom totožnosti. „Poukážky
v mestskej pokladni môže za
seniora prevziať aj iná fyzická osoba, ktorá oprávnenosť
prevzatia poukážok potvrdí
dokladom totožnosti osoby,
ktorú zastupuje, a tiež svojím
dokladom totožnosti,“ povedala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa mestského
úradu Janka Lemberková.
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Využitie poukážok je
relatívne široké
Poukážkový systém pre
seniorov v meste funguje už
9 rokov. V roku 2017 podľa kritérií veku a bydliska
spĺňa nárok 3128 seniorov.
V prípade, že niektorí majú podlžnosti voči mestu,
ale vyrovnajú ich, tiež poukážky dostanú. Podľa Janky
Lemberkovej, seniori túto
pomoc zo strany mesta oceňujú najmä preto, že si môžu vybrať nielen z viacerých
lekární, ale aj z viacerých
druhov služieb a môžu tak
využívať prevádzky, na ktoré boli zvyknutí.
Použitie poukážok v celkovej hodnote 14 eur je
relatívne široké. Môžu ich
využiť na služby v prevádzkach ako pedikúra, masáž,
kaderníctvo či lekáreň. Z
praxe je však známe, že najviac seniorských poukážok
končí práve ako doplatok za
lieky. Podstatné však je, že
dôchodcom aspoň čiastočne pomôžu zvládnuť neľahkú finančnú situáciu.
Kupóny sa dajú použiť
najneskôr do 1. decembra
tohto roka v zariadeniach
alebo prevádzkach, ktorých
konkrétny zoznam je vytlačený priamo na poukážke.
(md)

Brezno chce prostredníctvom projektov
zmodernizovať základné školy
Mesto, ako zriaďovateľ
troch základných škôl na svojom území, sa po odobrení
mestským zastupiteľstvom
uchádza o nenávratné finančné príspevky z ministerstva
pôdohospodárstva, vďaka
ktorým môže výrazne zlepšiť
ich materiálno-technické vybavenie.
Samospráva predložila tri
žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
v troch breznianskych základných školách.
Požiadavky riaditeľov boli
vypočuté
Ak chce škola čeliť aktuálnym výzvam primárneho
vzdelávania, musí svojim žiakom zabezpečiť primerané
podmienky pre ich rozvoj v
súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a
potrebami trhu práce. Keďže
nie všetkým sa to darí rovnako, investičný odbor mestského úradu zareagoval na výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a umožnil tak
zlepšiť materiálovo-technické
vybavenie v breznianskych
základných školách.
„Vychádzali sme z požiadaviek riaditeľov škôl. Prevažne
sa jednalo o vybavenie učební informačných technológií,
prírodovedných, ale aj jazykových učební, doplnenie
knižníc či nevyhnutné stavebné úpravy, ktoré sú spojené
s týmto projektom,“ uviedla
Zuzana Ďurišová, vedúca investičného odboru. Doplnil ju
primátor Tomáš Abel: „Každá
škola mala inú predstavu, ako
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sa môže zapojiť do tejto výzvy
a našou úlohou bolo, aby sme
ich požiadavky udržali vo finančných limitoch, ktoré nám
ministerstvo v rámci výzvy
môže poskytnúť. Samozrejme
boli by sme radi, keby prešli
všetky žiadosti, keďže aj spoluúčasť mesta je v týchto projektoch pomerne nízka.“
Len päť percent
Podľa slov riaditeľa ZŠ s MŠ
MPČĽ 35 Petra Macka je ich
cieľom zmodernizovať učebne fyziky, chémie, biológie,
jazykov, informatiky a elektronickú knižnicu a ponúknuť
tak žiakom nové možnosti
vzdelávania. „Základná škola vznikla v roku 1991. V tej
dobe patrila k najlepšie vybaveným školám. Postupom času sa modernizovala v rámci
svojich možností len vo vybavení jazykových tried a učební informatiky. Preto sme v
spolupráci so zriaďovateľom
mestom Brezno uvítali možnosť zapojiť sa do projektu,
prostredníctvom ktorého by
sme sa opätovne chceli zaradiť
medzi najmodernejšie školy v

regióne.“ Z celkových oprávnených výdavkov 199 539,79
eura pre ZŠ s MŠ MPČĽ 35
je mesto v prípade schválenia
projektu povinné spolufinancovať len 5 % z nich, teda
9976,99 eura.
Staré didaktické
prostriedky sú
demotivujúce
Iniciatívu mesta pozitívne vníma aj vedenie ZŠ s MŠ
Karola Rapoša, ktoré požiadalo o vypracovanie žiadosti
na výmenu techniky v jednej
z existujúcich troch IKT učební, a rovnako aj o dovybavenie
polytechnických učební tzv.
dielní. „Mesto bolo ústretové,
spracovalo a podalo projekt
podľa našich požiadaviek. Pri
stúpajúcej náročnosti na základné vzdelanie je nevyhnutná
aj modernizácia. Je demotivujúce pripravovať žiakov pre
ďalšie štúdium pomocou starých didaktických prostriedkov. Po zmodernizovaní očakávame nárast záujmu žiakov
o štúdium remesiel, techniky a
polytechnických predmetov,“
uviedla riaditeľka školy Danka

Katonová. Ich projekt v hodnote 87 703,80 eura mesto dofinancuje zo svojho rozpočtu
sumou 4385,19 eura.
Skvalitnenie výchovnovyučovacieho procesu
O celkovo 25 498 eur s povinnou spoluúčasťou mesta vo
výške 1274,90 eura zabojuje aj
ZŠ s MŠ Pionierska 2. Jej riaditeľ Vladimír Kubín v tejto
súvislosti povedal: „Som veľmi rád, že zriaďovateľ podal
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na realizáciu projektu. Hlavným a prvoradým
cieľom je skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu
pri výučbe cudzích jazykov
a vytvorenie komplexne vybavenej a plne funkčnej jazykovej učebne, v ktorej by
bolo možné realizovať všetky
aktivity zamerané na rozvoj
jazykovej vzdelanosti a gramotnosti.“ Ako ďalej pokračoval, v druhej časti sa zamerali
na zvyšovanie počítačových
zručností žiakov a do projektu
zaradili aj zriadenie komplexne vybavenej učebne informatiky.(eš)

Zapojte sa do súťaže Do práce na bicykli 2017
ilustračné foto: ján krošlák

Stravníci z radov dôchodcov a ŤZP
si budú môcť vybrať z troch jedál
Návrh na zmenu príspevku mesta na stravovanie
dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov
v Brezne umožňuje výber
stravy aj pri rozvoze do domácností.
Mestské zastupiteľstvo na
svojom ostatnom rokovaní zrušilo uznesenie z roku
2010 a následne schválilo
nový návrh na zmenu príspevku mesta na stravovanie
dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov.
Zámerom bolo zabezpečiť
pre stravujúcich dôchodcov
a ŤZP občanov v rámci rozvozu stravy do domácností
možnosť výberu z troch jedál
v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb na
roky 2014 - 2020. Doterajší

systém umožňoval poskytovanie príspevku len zariadeniam školského stravovania,
ktorých zriaďovateľom je
mesto Brezno, pričom samospráva nedokázala zabezpečiť požadovanú rozšírenú
ponuku jedál. Z tohto dôvodu poslanci rozhodli o možnosti poskytnutia príspevku
aj súkromnému dodávateľovi, ktorý bude vybraný na základe prieskumu trhu. Výška príspevku pritom ostáva
nezmenená. Pre dôchodcu
alebo ŤZP občana s príjmom
nižším ako 300 eur predstavuje 55 % ceny stravného
lístka, v prípade dôchodku
vyššieho ako 300 eur, no nepresahujúceho 370 eur samospráva uhradí stravníkovi
30 % ceny.
(eš)

Urobte niečo pre svoje
zdravie a vymeňte na mesiac
auto za bicykel. Podmienkou
celonárodnej súťaže je vo
firme vytvoriť dvoj až štvorčlenný tím a do 5. mája sa zaregistrovať na webovej stránke. Dokonca môžete vyhrať
mestský bicykel.
Máte možnosť zistiť, ako
cesta do práce na dvoch kolesách pozitívne ovplyvní vaše
pracovné výkony a zdravotný
stav.
Cieľom je podporiť rozvoj
cyklistickej dopravy v
mestách
Hlavnou motiváciou pre
zapojenie sa do súťaže by mal
byť dobrý pocit z toho, že robíme niečo pre svoje zdravie,
svoje mesto a životné prostredie. Ako informovala Andrea
Štulajterová z občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica,
cieľom súťaže je podporiť
rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať
samosprávy, aby na svojom

území vytvárali kvalitné a
bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu
po meste. „Chceme motivovať
zamestnávateľov, aby vytvárali
vo svojich sídlach podmienky
pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie,
vrátane sociálneho zariadenia, tiež, aby prípadnými bonusmi inšpirovali zamestnancov. Zároveň našou snahou je
motivovať zamestnancov, aby
namiesto motorového vozidla

použili na dochádzanie do
práce bicykel.“
Myšlienke je naklonené aj
samotné mesto Brezno
Cieľovou skupinou sú zamestnaní ľudia, od ktorých
sa očakáva zmena dopravných návykov. Myšlienke je
naklonené aj samotné mesto
Brezno. „Do projektu sme zaregistrovali aj našu samosprávu. Chceme tak vyjsť v ústrety obyvateľom, aby sa mohli

zapojiť do tejto celoštátnej
výzvy, a v máji vymenili autá
za bicykle na ceste do práce,“
povedal vedúci odboru športu a kultúry mestského úradu
Miroslav Baran.
Celonárodná súťaž sa uskutoční počas celého mesiaca
máj a je určená hlavne tímom
zamestnancov z rovnakej
inštitúcie, ktoré musia mať
dvoch až štyroch členov. Zúčastniť sa však môžu aj študenti od 15 rokov z rovnakej
školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú, a tak potvrdia, že v
máji budú dochádzať do školy
na bicykli. V prípade, že vás
myšlienka oslovila, neváhajte
a zaregistrujte sa do 5. mája na
webovej stránke www.dopracenabicykli.eu, čím potvrdíte,
že do práce či školy budete dochádzať na bicykli a výsledky
si zapisovať do registračného
systému.
Organizátori na záver kampaň vyhodnotia a keďže ide o
súťaž, vyhrať môžete mestský
bicykel.
(md)
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Čo nového v mestskej knižnici

OZ NAIRAM

Mestská knižnica v Brezne Všetko veci, s ktorými rovnanezabúda ani na svojich do- ko ako hrdinka príbehu zväčša
spelých čitateľov a opäť roz- nič nenarobíme. Alebo áno?
šírila svoju ponuku o ďalšie
knižné tituly na úseku beletrie aj spoločensko-vednej literatúry. Vyberáme niektoré
z nich a prajeme príjemné
čítanie.

'
21.-22.april
BOMBURA KLUB

BREZNO

' PARTNERI:
HLAVNIÍ

PARTNERI:

Joseph Murphy: Pravdy,
ktoré zmenia váš život
Táto kniha, dokončená
krátko pred autorovou smrťou, uzatvára životné skúsenosti veľkého učiteľa pozitívneho myslenia a kozmopolitu
ducha, ktoré po celý život
odovzdával svojim blížnym.
Objasňuje jednoduché techniky, s ktorých pomocou nájdete
optimistický, neomylný životný postoj, a ktoré vám pomôžu
vniesť do života radosť a hojnosť. Vzácne je aj jeho posolstvo: „Čo si denne myslíte, v čo
veríte a čo cítite, to sa vpečatí
do vášho podvedomia a nepochybne sa prejaví vo vašej
osobnosti a vo vašom živote.“

Anna Lackovičová:
Môj šupák Karol
Takmer štyridsaťročný
vzťah psychiatričky Betky, čerstvej dôchodkyne, a svojrázneho Karola, ktorý je najprv
kamarátom, potom manželom, potom exmanželom, ale
po celý čas najmä „spriaznenou dušou“. Sedem epizodických a sedem spomienkových
príbehov, s humorom vykresľujúcich také neveselé skutočnosti ako depresia, psychické
týranie, čudácke staromilstvo,
sklamanie z neúspešného dieťaťa, nevera, úplatok verejného činiteľa, psychické zlyhanie
v záťažovej situácii, pretrvávanie banálnych nepriateľstiev.

Peter Balko:
Vtedy v Lošonci
Román z metropoly juhu
je prozaickým debutom Petra
Balka, víťaza literárnej súťaže Poviedka 2012. Slovenská
poetka a prekladateľka Mila
Haugová sa o jeho knihe vyjadrila: „Zmes drsnosti a nehy,
fantázie a surovej skutočnosti, historických aj rodinných
udalostí, ktoré spája magické
meno mesta Lučenec – Lošonc, kde sa dotýkajú národy,
kultúry, osudy, vzťahy: minulosť a prítomnosť. Prvá próza
talentovaného „zapisovača“
do zošitkov je skvelá. Všetko
napísané čarovným rukopisom akoby ešte chlapčenským,
ale reflexia a vnímanie je už
dospelé, mužské. Táto ostrá
dvojpólovosť vytvára napätie,
ktoré nedovolí odložiť knihu,
kým ju nedočítate. Je to presné, žiarivé a predsa tajomné.
Ako život.“

Hilary Boydová:
Štvrtky v parku
Keď sa po rokoch manželstva George bez vysvetlenia
odsťahoval z ich spoločnej
spálne, Jeanie nechápala, čo sa
stalo. Urobila ona nejakú chybu? Alebo si niekoho našiel?
Po trýznivých otázkach bez
odpovedí to vzdala a časom sa
prispôsobila pomalému a bolestivému vytrácaniu emócií z
ich vzťahu. Človek má však v
každom veku právo na lásku.
Ona ju opäť stretla vo štvrtok v
parku. Bude mať Jeanie odvahu obrátiť svoj život naruby a
začať nový vzťah s Rayom?
(eš)

VÝPOŽIČNÁ DOBA:

Mestská knižnica, Rázusova 2, Brezno
Pondelok: 9.00-16.30 hod.
Utorok:
9.00-16.30 hod.
Streda:
10.00-16.30 hod.
Štvrtok:
9.00-16.30 hod.
Piatok:
9.00-16.30 hod.
Mestská knižnica,
pobočka Mazorník 9. mája 52, Brezno
Pondelok: 13.00-16.30 hod.
Utorok:
13.00-16.30 hod.
Streda:
13.00-16.30 hod.
Štvrtok:
13.00-16.30 hod.
Piatok:
13.00-16.30 hod.
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VSTUPENKY: TIK BREZNO

Chata
pod Kráľovou hoľou

'
MEDIALNI
PARTNERI:

Už 14. ročník Ďumbierfestu v Brezne
Horský multižánrový festival Ďumbierfest sa po roku opäť vracia do Brezna.
V dňoch 21. - 22. apríla privíta
brezniansky klub Bombura
hostí z Česka a Slovenska už
po 14-ty krát.

Hlavným hosťom bude
highliner Danny Menšík
V piatok je na programe
krásny dokumentárny film
z koprodukcie Arolla film
a RTVS o živote v horách Život v oblakoch, na ekologickú
tému nadviaže fotoprezentácia
ekológa Maťa Žiaka o delte Dunaja a jeho expedícii Hladkači
užoviek. Domáca zostava okolo „breznianskeho Messnera“
Mareka Kocúra a Miňa Pančíka predstaví ich dobrodružnú
expedíciu na Sibír, pri ktorej sa
naladíte na adrenalínovú vlnu,
ktorá sa s príchodom hlavného hosťa festivalu, svetového
rekordéra v chôdzi na highline
(po brezniansky na gurtni) Čecha Dannyho Menšíka, zvýši na
maximum.
V sobotu sa môžu návštevníci tešiť na gruzínske hory, Vlado

Sikula a Marcel Kováčik porozprávajú o ich (nielen) skialpových zážitkoch. Z Kaukazu sa
presunieme na Slovensko, na
ktorom už ostaneme. Na severnej strane Chopku sa dejú neskutočné veci a jednou z nich sú
tímové štafetové preteky Liptov
Ride, ktoré spájajú päť rôznych
športov, predstaviť ich príde organizátorka Katka Guthová.
Slová a fotografie vystriedajú filmy. Rasťo Hatiar zdokumentoval životný príbeh legendárnej dvojice skialpinistov
Trizna - Madaj, ktorí v 90-tych
rokoch pravidelne bodovali
medzi svetovou skialpinistickou špičkou, film Obyčajní
chlapci motivuje každého začínajúceho skialpinistu. Druhý
sobotný film sa opäť ponesie
v znamení ochrany a spoznávania slovenskej prírody. Ďalší
z tatranskej trilógie s názvom
Nesmrteľný les z koprodukcie
Arolla film a RTVS je film, ktorý jednoducho nesmie chýbať
na horskom festivale. Premiéru
mal iba mesiac pred Ďumbierfestom na medzinárodnom
horskom festival Hory a mesto

v Bratislave a zožal obrovský
úspech, preto je aj ťahúňom
druhého dňa festivalu. Tatry
budú v sobotu hlavnou témou
a podčiarkne to aj posledný bod
programu - nová Chata pod
Kráľovou hoľou. Ak neviete
o tom, že by pod Kráľovou hoľou bola nejaká horská chata,
tak sa príďte pozrieť do Bombury a trio chatárov vám porozpráva, ako sa unikátny projekt
stal skutočnosťou.

Muzika, tombola aj
Ďumbieršop(a)
Ďumbierfest je aj preto taký
unikátny, pretože spája hory
s mestom, prírodu s kultúrou,
či poznanie s relaxom. Tak, ako
po minulé roky, aj tento rok pre
vás nezávislý kultúrny priestor
Bombura pripravil hudobnú
časť festivalu v podobe kvalitnej
domácej a zahraničnej muziky.
V piatok sa v Brezne predstaví
zvolenské blues-rockové zoskupenie ZVA 12-28 Band a festival zakončí svojím vystúpením
popredný pražský DJ Mackie
Messer, ktorý všetkých roztancuje v rytme electro swingu.

Súčasťou festivalu bude aj
sprievodný program. Členovia Horskej služby Nízke Tatry
- juh predvedú ukážky ich činnosti, rôzne lanové techniky, lanovky, spusty, vyslobodzovanie
z výšky, žumarovanie aj ukážky
prvej pomoci, ktoré sa budú
páčiť najmä deťom. To všetko
v druhý deň festivalu (v sobotu
22.4.) popoludní v mestskom
parku v Brezne. Nebude chýbať
ani súťažná atmosféra, ktorú
vytvorí tombola vždy po dokumentárnom programe. To,
že sa nehrá o cukríky, potvrdí
celková suma v tombole - viac
ako 840 eur s hlavnou výhrou
rafting a kaňoning v Slovinsku.
Ak nevyhráte, budete si môcť
spomienkové predmety kúpiť aj
v „Ďumbieršope“.
Organizátori OZ NAIRAM
a OZ Horské spoločenstvo vás
teda srdečne pozývajú na 14.
ročník unikátneho multižánrového festivalu s horskou tematikou. Keď neprídu Brezňania
na Ďumbier, príde Ďumbier do
Brezna. Vstupenky si môžete
zakúpiť v TIK Brezno.
(mš)

Z VAŠICH PODNETOV

Na novej webovej stránke
mesta Brezno nájdete odkaz
na aplikáciu City monitor,
vďaka ktorej sa môžete na
samosprávu obracať s vašimi
podnetmi, návrhmi či sťažnosťami. Niektoré z nich aj s
odpoveďami budeme pravidelne zverejňovať aj v novinovej verzii.
Na Švermovej sa veselo plní kontajner na komunálny
odpad stavebným odpadom!
Prerábajú tam na prízemí byt
a všetko sa hádže pod okná a
do kontajnera. Všetci to za
nich potom musíme platiť.
Dobrý deň, hneď po doručení Vášho podnetu sme sa obrátili na spoločnosť Správca bytových domov. Tá preverila či
pri prestavbe označeného bytu
došlo k porušeniu VZN o likvidácii stavebného odpadu. Po
prešetrení za účasti vlastníčky
bytu bolo zistené, že pri kon-

tajneri boli uložené dve kopy
stavebnej sute, z ktorých jednu
už stavebná firma odviezla a
druhú ešte odvezie na skládku
odpadu. Spomínaný odpad v
žiadnom prípade nebol vysypaný do kontajnera, ktorý slúži
na komunálny odpad. Nakoľko
vlastníčka bytu vykonávala len
udržiavacie práce, nebolo potrebné zo strany vlastníka vykonať ohlásenie drobnej stavby. Správca vlastníčku napriek
tomu preventívne upozornil
na podmienky, ktoré musí pri
úprave bytu dodržať, medzi
ktorými bolo aj upozornenie
na uskladnenie drobného stavebného odpadu. Vlastníčka
zároveň bola upozornená na
preukázanie sa dokladom o
uskladnení odpadu na skládku
jednak Správcovi bytových domov s.r.o. ako aj mestu Brezno,
konkrétne Odboru životného
prostredia a stavebného poriadku.

Dobrý deň. Chcel by som
upozorniť na nebezpečné
miesto medzi ulicami Malinovského a ČSA v parku.
Konkrétne sa jedná o chodník
krížom cez park. V neskorých
večerných a nočných hodinách
sa občania obávajú prechádzať chodníkom, ktorý tadiaľ
vedie, pretože je celý neosvetlený. Na lavičkách ktoré sú v
blízkosti v týchto hodinách posedávajú rôzne osoby a taktiež
nie je dobre vidieť na schodíky,
ktoré sa tam nachádzajú. Hrozí tak prepadnutie, obťažovanie alebo aj úraz. Riešením
by možno bolo osadiť aspoň
jedno pouličné svietidlo v blízkosti schodíkov. Ďakujem, že
si podnet minimálne prečítate.
Dobrý deň, ďakujeme za
Váš podnet. Ten sme si nielen prečítali, ale aj posunuli
na vybavenie zamestnancom
Technických služieb Brezno
s odporúčaním, aby v danej lokalite podľa možností doplnili
jedno alebo dve nové svietidlá.
Súčasne si Vám však v záujme
bezpečnosti dovolíme odporučiť využívať pri prechádzaní touto časťou mesta najmä osvetlené okolité chodníky a riadne

mestské komunikácie.
Nemohlo by sa na cestu medzi ulicami MPČĽ a 9. mája
vyznačiť pozdĺžne parkovanie tak, ako je to v iných častiach mesta, aby sa tu zmestilo viac áut?
Dobrý deň, ďakujeme za
Váš podnet. Podľa schváleného dopravného značenia je na
ulici MPČĽ povolené parkovanie šikmo a na Ul. 9. mája je
povolené parkovanie pozdĺžne. Realizáciu vodorovného
dopravného značenia majú
na starosti Technické služby
Brezno a možnosť vyznačenia pozdĺžneho parkovania
prekonzultujú s Okresným
dopravným inšpektorátom.
V súvislosti s Vašou otázkou
by sme ešte radi spomenuli snahu mesta zvýšiť počet
parkovacích miest na týchto
dvoch uliciach odstránením
zeleného pásu a následným
státím šikmo na obidvoch
stranách. Pred pristúpením
k tomuto kroku je však potrebné na sídlisku Mazorníkovo dobudovať potrebné kontajnerové stojiská.
(rmh)
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Klaudia Kvaková: Dedo mi okrem
rozprávok čítal aj encyklopédie
Odbor, ktorý študuje, je akýmsi prienikom chémie, farmácie,
biomedicíny a biotechnológií. Že vám to nič nehovorí? Nevadí.
Ak sa jej ale vďaka týmto disciplínam podarí prispieť k vývoju
liečiv na vašu chorobu, tak vám minimálne jej meno bude hovoriť určite veľa. Klaudia Kvaková.

Po úspešnom absolvovaní
Gymnázia Jána Chalupku
v Brezne si sa rozhodla pre
štúdium v Brne. Ako sa ti darí
v Čechách?
- V Čechách mi je výborne.
Chémia na Vysokom učení
technickom ma veľmi baví a
Brno je pre študenta ideálnym
miestom na život. Ponúka širokú škálu podujatí, ktorými
je možné vyplniť svoj voľný
čas, len ho treba mať. Mám tu
taktiež veľa kamarátov aj spolužiakov z gymnázia, s ktorými
sa občas stretávam.
Aj v rámci strednej školy si
sa zaujímala predovšetkým
o prírodné vedy, s kolegom
Jakubom Šalkom ste sa vďaka
svojmu výskumu kvality vody v rieke Hron dostali až do
Ameriky, a nielen tam. Bol to
hlavný spúšťač tvojho záujmu
o chémiu?
- Už od detstva som bola
zvedavá a príroda bola pre
mňa zaujímavá. V tejto oblasti
som sa rozvíjala vďaka môjmu
dedovi, ktorý mi čítal okrem
rozprávok aj encyklopédie. To
bol určite prvý krok k prírodným vedám a chuti učiť sa nové veci. Neskôr na Základnej
škole vo Valaskej si ma všimla
Mgr. Mária Michalčíková, ktorá tam v tom čase učila chémiu.
Ona bola tá, ktorá mi venovala takmer všetok svoj voľný

čas, aby ma pripravila na chemickú olympiádu a jej drina
určite nevyšla nazmar. Podľa
mňa už vtedy som si vybrala,
čím chcem byť v budúcnosti.
Samozrejme, že som potrebovala ešte trochu podpory a tá
prišla počas môjho štúdia na
gymnáziu. Tu zohrali veľmi
dôležitú úlohu Jakub Šalko,
PaedDr. Jana Chlebušová a
Peter Horváth, ktorým vďačím
za to, kde som dnes. Spoznať
týchto ľudí a spolupracovať s
nimi nielen v oblasti vedy zaraďujem medzi kľúčové momenty celého môjho štúdia.
Prostredníctvom vypracovania bádateľskej práce v spolupráci s Jakubom sme sa naučili
mnoho vecí, z ktorých ťažíme
dodnes.
Tvoj súčasný študijný odbor Chémia pre medicínske aplikácie evokuje vednú
disciplínu, ktorá zachráni
ľudstvo pred chorobami
a utrpením. Ako je to v skutočnosti?
- Je pravdou, že každý si v
súvislosti s týmto odborom
predstaví niečo iné. Dá sa povedať, že tento odbor je akýmsi
prienikom chémie, farmácie,
biomedicíny a biotechnológií.
Je potrebné si ale uvedomiť,
že sme stále chemici, takže nás
ako absolventov môžete hľadať
v chemických laboratóriách

KLAUDIA KVAKOVÁ
ŠTUDENTKA CHÉMIE
• narodila sa 3. mája 1995 v Brezne
• absolvovala Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
• spolu s Jakubom Šalkom získala bronzovú medailu na Medzinárodnej
olympiáde environmentálnych projektov – Genius Olympiad v New Yorskej
štátnej univerzite v Oswego v konkurencii 232 projektov z 96 krajín
• na medzinárodnej environmentálnej súťaži INESPO 2014 v Haagu skončili
spolu s Jakubom na štvrtom mieste
• v súčasnosti študuje odbor Chémia pre medicínske aplikácie na Vysokom
učení technickom v Brne
• v rámci výmenného pobytu Erasmus + bude pokračovať v štúdiu v nórskom
Trondheime
• okrem výskumu v oblasti organickej chémie sa vo voľnom čase venuje florbalu,
hokeju, lyžovaniu a turistike

na pokračovanie

Rybárov syn

(pokračovanie z minulého čísla)

„Len to ti chýba ku šťastiu! Len
na teba tam čakajú,“ odvrkne
Žmuro.
„Čakajú, nečakajú, ja sa tam dostanem!“ nedá sa Filip a prehovára
ich: „Poďte so mnou, trom sa nám
to skôr podarí.“
„Nedbám, poďme, keď sme
v trojici prišli, nuž v trojici pokračujme,“ súhlasí Lero.
A tak sa spolu vybrali do mesta,
plného ľudí, hlučnej vravy a chaosu.

Nestačili prejsť okolo niekoľkých domov, keď ich zastavil cval
kráľovského posla v sprievode
ozbrojených jazdcov na čiernych
koňoch. Zastavili sa na skalami
vydláždenom námestí. Kráľovský
posol spod cifrovaného plášťa
vybral zrolovanú listinu, pred davom zvedavých ľudí ju rozprestrel
a číta:
„Pán kráľ dáva všetkému ľudu
na známosť, že zajtra rád privíta
na tomto námestí všetkých, ktorí
sa chcú uchádzať o miesto kráľovského radcu. Muži múdri a odvážni majú zajtra príležitosť na pravé
poludnie!“ Posol znovu zakrútil
listinu a vopchal ju pod plášť. Potom sa otočil a spolu s ostatnými
jazdcami sa vrátil do zámku.
„Máme šťastie. Toto je naša príležitosť, ako sa dostať do zámku.
Musíme ju využiť,“ ohúrene rečie

Klaudia Kvaková (vzadu) v laboratóriu.

FOTO: ARCHÍV K. K.

a nie v nemocniciach. Medicínske aplikácie ale zahŕňajú
výskum napr. prostriedkov na
hojenie rán alebo liečivých látok a ich nosičov či iných finálnych medicínskych produktov
a tieto slová sa nám pravdepodobne spájajú so záchranou
ľudstva pred chorobami a utrpením...

nosť spoznať množstvo ľudí,
ktorí sa o chémiu zaujímajú.
Program je často urobený takým štýlom, aby sme sa študenti medzi sebou mohli viac
spoznať a (ne)formálne prediskutovať naše práce - čo nás
každého vo veľkej miere obohacuje. Taktiež si tým vlastne
skúšam obhajobu bakalárskej
práce, čo je veľkou výhodou.
Pravidelne sa zúčastňuješ Dúfam, že ma už na štátniciach
stáží a študentských vedec- žiadna otázka ohľadom tejto
kých konferencií. Kam ťa to práce nezaskočí.
posúva?
Akej téme sa venuješ?
- Vďaka stáži v biotechno- Modifikácie hyaluronanu
logickej spoločnosti som sa
minulé leto dostala ku kvalit- kyselinou cholovou a využitie
nému výskumu v oblasti or- týchto derivátov v nosičových
ganickej chémie, konkrétne k aplikáciách.
oblasti nosičov liečiv. Krátko
na to som sa prihlásila na Študentskú vedeckú konferenciu,
ktorá sa konala na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave, kde som bola ocenená
tretím miestom v kategórii
Aplikovaná organická chémia.
To je výborné. Ako si s touto skutočnosťou naložila?
- Tento úspech ma nadchol
a spomenula som si na gymnázium. Podobná konferencia sa
konala aj na našej škole v Brne a to som si taktiež nemohla
nechať ujsť. Prostredníctvom
týchto konferencií mám možFilip.
„Prihlásme sa všetci traja, budeme mať trojnásobnú šancu,“
pridá sa Lero.
„Hádam nechcete zajtra súperiť, veď o miesto kráľovského

Dobre, a teraz po slovensky...
- (Smiech) Je to pomerne
dlhý názov, ale môžem sa pokúsiť aspoň trochu priblížiť
túto problematiku. Kyselina
hyalurónová je prírodný polysacharid, ktorý sa nachádza v ľudskom tele. Táto látka
dokáže špecificky reagovať s
bunkovými receptormi, ktoré
sú premnožené v nádorovom
tkanive. Modifikáciou tohto
natívneho polysacharidu môžeme docieliť vznik charakteristických útvarov približne
guľovitého tvaru (rozmery
rádovo v nanometroch) vo
vodnom prostredí. Do vnútra týchto derivátov je možné
naviazať látky nerozpustné vo
vode. Komplex tohto derivátu
s látkou nerozpustnou vo vode
je ako celok vo vode rozpustný.
A aplikácia? Namiesto vody si
predstavíme krv a cieľom bude
dopraviť krvou liečivú látku
(nerozpustnú v krvi) pomocou nosiča, ktorý je tvorený
derivátom a mohol by cieliť
transport liečivej látky do nádorového tkaniva a taktiež by
mohol mať vplyv na uvoľňovanie tejto látky. Ale je to beh na
dlhú trať.
Je, ale na druhej strane, ty
si vždy inklinovala k aktívnemu športu... Zmenilo sa na
tom niečo?
- Už tri roky, ako som v Brne,
hrám florbal v ženskom tíme
známeho brnenského klubu

Bulldogs Brno. Okrem toho
si pohyb dopĺňam telesnou
výchovou v rámci školy, takže podľa časových možností
k florbalu sem-tam pribudne
hokej, volejbal alebo iné hry.
V zime sa mi darí dochádzať
domov a učiť lyžovať, víkendy,
ktoré ostávam v Brne, chodím
väčšinou rozhodovať na detské florbalové turnaje. Je toho
dosť, ale keď mám veľa povinností do školy, tak musím mať
aj veľa pohybu. Alebo to funguje inak? :)
Kde by si sa rada videla po
skončení štúdia?
- Po skončení štúdia... Určite
vo výskume a pravdepodobne v zahraničí. Na leto 2018
idem študovať do nórskeho
Trondheimu prostredníctvom
výmenného pobytu Erasmus
+, no a možno by nebolo zlé
skončiť magisterské štúdium
namiesto Čiech napríklad v
spomínanom Nórsku a prípadne tam so štúdiom ešte pokračovať. Možností je v dnešnej
dobe veľa a neviem, ako sa veci
vyvinú, kde sa mi ako zapáči...
Možno magisterské štúdium
skončím v Brne a naskytne
sa dobrá ponuka práce... Ale
pokiaľ sa chcem dostať ku
kvalitnému výskumu, tak ma
ešte čaká viac rokov štúdia ako
„len“ dokončiť bakalárske alebo magisterské štúdium. A kde
budem študovať, to nechávam
zatiaľ otvorené...
(eš)

Klaudia (v druhom rade tretia sprava) hrá florbal za známy klub Bulldogs Brno.

radcu sa budú uchádzať múdrejší
a zámožnejší, ako sme my,“ namietne Žmuro.
„Netrep. Kráľovský posol predsa čítal zreteľne. Môžu sa prihlásiť
všetci múdri a odvážni, čiže aj

bohatí, aj chudobní, bez výnimky. Ak nechceš, nik sa ti neprosí,“
hundre Lero.
„Myslím si, že šťastie treba pokúšať, samo nepríde. Niekto musí
vyhrať a prečo by to nemohol byť
niekto z nás? Keď sa to nepodarí,
budeme to brať ako ďalšiu životnú skúsenosť.“ Po týchto slovách
Filip vykročil ďalej do mesta.
„Poďte, pohľadáme si nocľah, lebo
zajtra musíme mať čerstvé hlavy,“
dodal.
„Ponáhľajme sa za ním,“ hovorí
Lero a obidvaja kamaráti stúpajú
za Filipom.
Na úsvite postávalo na námestí
už niekoľko odvážlivcov a s pribúdajúcimi hodinami sa námestie
plnilo stovkami záujemcov. Medzi čakajúcimi nechýbali ani traja
verní kamaráti, Žmuro, Lero a Filip. Keď na mestskej veži odbili
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hodiny dvanástu, na balkóne radnice sa objavil sám kráľ Aran so
svojou prekrásnou dcérou Želmírou a prvým kráľovským radcom
Jánom a hovorí:
„Vítam vás všetkých v mene
svojom, ako aj v mene svojej jedinej dcéry Želmíry. Držím vám
všetkým palce, lebo zajtra sa môže
jeden z vás stať kráľovským radcom. Nuž sa chyťte tejto šance. Teraz dávam slovo môjmu prvému
radcovi.“
Filip ani nepočul, čo kráľ hovorí, tak sa zahľadel do krásnej Želmíry, že okrem jej pôvabu nevnímal okolo seba vôbec nič. „Takú
krásnu dievčinu som ešte v živote
nevidel,“ rozžiarene hovorí svojim spoločníkom.
(Pokračovanie nabudúce)
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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20.4. štvrtok o 19:00
POWER RANGERS
Akcia/Sci-Fi/Dobrodružný,
USA/Kanada, 2017, 124 min,
český dabing, MP12, 2D, vstupné: 4€. Fanúšikovia kultového
televízneho seriálu sa môžu tešiť
– legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný život
pätice stredoškolákov sa obráti
naruby v okamihu, keď objavia
starú vesmírnu loď. Každý z
nich vďaka tomu získa nejakú
superschopnosť a stanú sa z nich
Power Rangers – Strážcovia vesmíru.
21.4. piatok o 16:00
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ
DEDINKA
Rozprávkový/Animovaný/Komédia, USA, 2017, 100 min, slovenský dabing, MP, 2D, vstupné
4€. Vďaka záhadnej mape sa
Šmolinka spolu s Mudrošom,
Babrošom a Silákom vydáva na
dobrodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo
v dejinách Šmolkov.
21.4. piatok, 23.4. nedeľa,
30.4. nedeľa o 19:00
CUKY LUKY FILM
Komédia, Slovensko, 2017, 100
min, originálna verzia, MP15,
2D, vstupné 4€. Obľúbená dvojica z TV obrazoviek, Cuky a
Luky, prichádza po prvýkrát
na filmové plátna! Cuky a Luky
predstavia príbeh začiatku ich
šialeného priateľstva, ktoré navždy zmení ich životy. Každá
pochádza z iného sveta. Každá si
žije svoj život. Cuky je neuznaná
video bloggerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní,
ktorá má všetko, čo by si človek
mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky.
22.4. sobota o 16:00
BALERÍNA
Rodinný/Animovaný, Francúzsko, 2017, 89 min, slovenský
dabing, MP, 2D. Malá Felicia
vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo
miluje tanec. Spolu so svojím
najlepším kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým
vynálezcom, vymyslia riskantný
plán ako utiecť zo sirotinca. Túžia sa dostať do Paríža, veľkého
mesta plného svetiel, v ktorom
práve vyrastá Eiffelova veža. Felicia musí zabojovať ako nikdy
predtým, prekonať samu seba a
poučiť sa z vlastných chýb, aby si
splnila svoj najväčší - stať sa primabalerínou v Parížskej opere.
22.4. sobota o 19:00
CHATRČ
Dráma/Dobrodružný, USA,
2017, 132 min, slovenské titulky, MP12, 2D, vstupné: 4€. Film
Chatrč je adaptáciou knihy Williama P. Younga, ktorá oslovila
milióny čitateľov po celom svete
a mnohým z nich zmenila život.
Ide o príbeh, ktorý mnohým
ľuďom utíšil duchovný hlad a
odpovedal na odvekú otázku,
prečo Boh neurobí niečo s bolesťou a zlom tohto sveta. Mack
Phillips (Sam Worthington) za
tragických okolností príde o
svoju milovanú dcérku Missy. V

Základná umelecká škola pozýva
27.4. od 9.00 na VII. ročník
celoslovenskej prehliadky komornej a orchestrálnej hry žiakov a učiteľov ZUŠ
kinosála MsDK

stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva
na stretnutie presne tam, kde sa
tragédia odohrala.
25.4. utorok o 19:00
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Komédia/Dráma, Česká republika/Slovensko/Francúzsko,
2016, 68 min, originálna verzia,
MP12, 2D, vstupné 4€. Autobiografický film legendárneho režiséra Jana Němca voľne vychádza
z jeho publikácie Nepodávej
ruku číšníkovi a pozoruje jeho
životné príbehy od šesťdesiatych
rokov po súčasnosť.
27.4. štvrtok o 19:00
CIRCLE
Triler/Sci-Fi, USA/Spojené arabské emiráty, 2017, 90 min, české
titulky, MP15, 2D, vstupné: 4€.
Napínavý triler The Circle natočený podľa knižného bestselleru
Kruh od Davea Eggersa hovorí o
tom, že ani vysnívaná práca snov
nemusí byť tým, čím sa zdá na
prvý pohľad. A presne to zisťuje
hlavná hrdinka Mae Hollandová
(EMMA WATSON), ktorá získa
miesto v najsilnejšej internetovej
spoločnosti Circle uskutočňujúcej podozrivé bankové operácie a
iné transakcie. Spoločnosť Circle
vlastní a manažuje charizmatický a tajomný Bailey (TOM
HANKS)
28.4. piatok (2D),
30.4. nedeľa (3D) o 16:00
BABY ŠÉF
Komédia/Dráma/Dobrodružný, USA, 2017, 100 min, český
dabing, MP12, 2D, vstupné:
2D/4€, 3D/6€. Režisér filmu
Madagaskar Tom McGrath vás
pozýva do kina na animovanú
komédiu Baby šéf, v ktorej sa
zoznámite s veľmi zvláštnym
bábätkom. Nosí totiž elegantný
oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov.
A tiež sa správa ako tajný agent.
To si veľmi rýchlo všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho
príchodu do rodiny veľmi veľkú
radosť nemá.
28.4. piatok o 19:00
RANDE NA SLEPO
Romantický/Komédia, Nemecko, 2016, 111 min, český dabing,
MP12, 2D, vstupné: 4€. Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli
- to je vysnená budúcnosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja
Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak,
až nakoniec vidí len slabé svetlo
a matné obrysy. Svet vidí akoby
naň pozeral cez mliečne sklo.
Zdá sa, že jeho životný sen je v
troskách. Saliya aj napriek svojmu handicapu postupne získava
väčšie sebavedomie, vracia sa
do normálnej školy a nakoniec
sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej
príprave, pozitívnemu prístupu
a hlavne s podporou veľkého
blafovania uspeje a miesto získa. Len nikomu neprizná, že
vlastne tak trochu skoro vôbec
nevidí...

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
20. – 23. 4. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
24. 4. - 30. 4. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 16.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.
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Majstrovstvá Slovenska mládeže v streľbe
zo vzduchových zbraní sú úspešne za nami
Cez druhý aprílový víkend
breznianska Aréna opäť ožila. Po prvýkrát sa v nej uskutočnili dvojdňové Majstrovstvá Slovenska zamerané na
športovú streľbu. Za najlepší
výkon dňa si pretekárka zo
Žiliny odniesla cenu primátora Brezna.
Zaujímavosťou bolo, že pištoľové disciplíny a VzPu v stoji
pretekári po prvý raz na majstrovstvách SR mládeže odstrieľali na elektronické terče,
čo bolo pre nich nevšedným
zážitkom.
Oceneniu sa potešila
mladá strelkyňa zo Žiliny
Podujatie organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenským streleckým
zväzom, domácim streleckým
klubom a s podporou mesta
Brezno. Majstrovstvá v piatok
7. apríla otvoril primátor Tomáš Abel spolu s prezidentom
Slovenského streleckého zväzu
Miloslavom Bencom, povzbudiť pretekárov prišiel aj prednosta mestského úradu Martin
Juhaniak, viceprimátoka Petra
Dzurmanová či rôzni predstavitelia SSZ, ako aj úspešní
reprezentanti SR v športovej
streľbe Zoltán Baláž a Juraj TuAutor:
PK

usušená tráva
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Majstrovstvá Slovenska mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní v Brezne.

žinský. V prvý deň si v streľbe zo
zlamovacej pušky Slávia s otvorenými mieridlami zmeralo
sily 80 žiakov základných škôl
a osemročných gymnázií, ktorí
postúpili cez okresné a krajské
kolá, na druhý deň zasa 93 pretekárov, ktorí absolvovali 137
štartov v rôznych olympijských
a národných disciplínach, puškových aj pištoľových. Organizátori sa rozhodli za najlepší
výkon dňa v disciplíne VzPu
Slávia udeliť aj cenu primátora
epidémia

druh kozmetiky

mesta, a to Kláre Urbaníkovej
zo Žiliny s výkonom 289 bodov. „Dávno som nevidel toľko
radosti a prekvapenia v očiach
od tejto mladučkej strelkyne,“
povedal predseda Športového
streleckého klubu v Brezne Ján
Medveď.“

na Medveďa, na domácej pôde
sa im až tak nedarilo. „Chlapci
zaplatili daň za účasť na veľkých
pretekoch. Napriek tomu, že
Alex Kortán patril k favoritom v disciplíne VzPu 40 ľah aj
VzPu Slávia, v piatok aj v sobotu skončil na 7. mieste s nástrelom 284 a 394 bodov. Šimon
Kupec získal 13. miesto (387),
Brezňania zaplatili daň
Christián Jurašík 19. miesto
za účasť na veľkých
(381), v súťaži družstiev Brezpretekoch
V Aréne nechýbali ani repre- ňania obsadili 7. miesto (1162).
A ako predseda ŠSK Brezno
zentanti Brezna. Podľa slov Já-

znížený tón A

osamotená

sťa, akoby

patriaci Elovi
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získaj za
peniaze

Oblastné
stanovisko
riadenia letov

nevydávaj zvuk
v spánku

elektrónvolt
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hodnotí tieto majstrovstvá SR,
ktoré sa po prvýkrát uskutočnili v Brezne? „Na základe ohlasov účastníkov ich považujem
za úspešne zvládnuté po stránke organizačnej, technickej aj
výkonnostnej. Čo ma však mrzí, je absolútny nezáujem verejnosti. Napriek tomu, že tu bola
slovenská špička a naozaj bolo
sa na čo pozerať, divákov prišlo minimum. Aréna Brezno je
pritom stánok, ktorý ponúka
obrovské možnosti.“ Poďakovanie za výborné zvládnutie
tohto jedinečného podujatia
patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili
o prípravu a úspešný priebeh.
„Ďakujem za podporu vedeniu
mesta Brezno, zamestnancom

kód Rumunska

značka
namáčacieho
prostriedku

znoj
EČV Martina

zvukový prejav

T1

pomizni
prístav pri
Čiernom mori

ženské meno
austrálsky
papagáj

sodík (chem.)

T2

citoslovce
povzdychnutia

pravoslávny
obraz svätých

EČV Dunajskej
Stredy
súprava

mravné základy
European
Broadcasting
Union

Eva (dom.)

typ amerických
vrtulníkov
ulica (skr.)

poopisuje
osobné zámeno

majúca jeden
kilogram

český súhlas
(hov.)

zdatný (skr.)
indický strom s
vonnými kvetmi

slovenské
mesto
súhlas

vyvaľovali oči

vrchol (hov.)
kurivo (čes.)

zapálilo svetlo
oznámenie,
správa

maďarská rieka
člen obecenstva

cicavec z
pralesa
oblok

oslavná báseň

osobitne,
oddelene
Aďova výplata

darček (čes.)
poobíjalo sa

predložka
EČV Revúcej

vesmír

Otília (dom.)

opojil ťa
nepoškodzuj

T5

nástroj na
zvlnenie vlasov

Pomôcky:
APACHE,
LIREN,
LUILO,
AŠOK

erózia (skr.)

čínske mesto

orgán čuchu
pooliepal

kolkársky oddiel
skratka pre kus

T4

utĺcť, umlátiť
(čes.)
pohonné hmoty

drobné
čiastočky
nečistoty
predložka

symetrála

oblasť (čes.)

lokomotíva
(angl.)

rímsky cisár
slúžka (angl.)

hŕba

oprávnenie,
právo

rieka v Zaire

technických služieb zo strediska Arény, odboru kultúry
a športu mestského úradu, riaditeľke Strednej odbornej školy
techniky a služieb Brezno, členom denného centra Prameň,
deťom z materskej školy MPČĽ
35 za kultúrny program, Milanovi Palovčíkovi, Emilovi
Cabanovi, Miroslavovi Jahvodkovi, Ferdinandovi Hrablayovi, členom ŠSK Brezno, mojej
rodine a rodine Sliačanovej.
Tiež Slovenskému streleckému
zväzu za dôveru, ktorú nám
prejavil poverením na usporiadanie majstrovstiev a rozhodcovskému zboru za perfektne
zvládnuté preteky,“ uzavrel Ján
Medveď.
(md)

kyselina
dezoxyribonukleová

okovala

3xA

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 28. apríla.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Vlastu Dandulovú z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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FK BREZNO INFORMUJE

Dorast už na prvom mieste
I. trieda
19. kolo 16. apríla
Brezno – Bacúch 0:1 (0:0),
rozhodca: Jozef Medveď, 650
divákov.
Na breznianskom štadióne
sa stretli futbalové mužstvá z
popredných miest v tabuľke.
Od začiatku zápasu držali hráči
Bacúcha loptu na svojich kopačkách, v prvom polčase sa
im však nepodarilo premeniť
pokutový kop. Vtedy sa Brezňania trochu osmelili a aj oni si
vypracovali niekoľko šancí, no
v prvom polčase sa diváci gólu
nedočkali. Rozhodujúci moment prišiel až päť minút pred FOTO: STANISLAV SPÁČ
koncom zápasu, kedy sa strelou
presadil Tomáš Giertl a stanovil 12. FK Podkonice
18 6 3 9 40:28 21 -3
konečné skóre zápasu.
13. TJ Partizán D. Lehota 18 2 4 12 22:45 10 -17
(mb) 14. FK SOKOL NEMECKÁ 18 3 1 14 19:51 10 -17
15. TJ Slovan Michalová 17 2 4 11 16:57 10 -17

1. FK Sokol Braväcovo
2. FK 09 Bacúch
3. FK BREZNO
4. FK - 34 Brusno - Ondrej
5. TJ Tatran Čierny Balog
6. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
7. OFK Slovenská Ľupča
8. ŠK OPL Poniky
9. OFK Slovan Valaská
10. FK Šalková B
11. TJ ŠK Hronec

17
18
18
18
18
17
18
18
18
18
17

11 3
10 6
12 0
10 4
8 5
8 3
9 0
7 6
7 4
7 3
6 4

3
2
6
4
5
6
9
5
7
8
7

50:21
46:23
41:19
31:19
33:24
42:36
34:35
31:33
33:33
30:36
26:34

36
36
36
34
29
27
27
27
25
24
22

9
9
6
4
5
0
0
3
-2
0
-5

IV. liga
Dorast U19 sk. C
17. kolo 15. apríla
Brezno – Heľpa 2:1 (1:0), góly Brezna: Betka 2, rozhodca:
Peter Mikloš, 30 divákov.
Po štvrtom víťaznom jarnom
zápase sa dostali chlapci Brezna
prvýkrát na čelo tabuľky s jed-

tvorili družstvo hráčmi, ktorí
budú končiť dorastenecký vek
po skončení súťaže. Domáci sa
napriek viacerým chýbajúcim
hráčom dokázali s týmto súperom popasovať a zaslúžene
zvíťazili dvoma gólmi, keď oba
strelil Betka.
(vk)

nobodovým náskokom pred
Hriňovú. Heľpania boli pre domácich húževnatým súperom.
Prejavil sa fakt, že chlapci Heľpy

1. FK BREZNO
17
2. MFK Spartak Hriňová 16
3. ŠKF Kremnica
17
4. MFK ŽARNOVICA
17
5. TJ - Prestavlky
16
6. ŠK Heľpa
17
7. ŠK Prameň Kováčová 17
8. TJ Lovča
17
9. TJ Tatran VLM Pliešovce 17
10. FK Šalková
17
11. TJ ŠK Kremnička
17
12. TJ Družstevník Očová 17
13. ŠK Hrochoť
17
14. OFK 1950 Priechod 17

13 3
13 2
11 1
10 3
10 3
8 5
9 1
8 3
6 2
5 2
4 4
3 2
1 1
1 0

1
1
5
4
3
4
7
6
9
10
9
12
15
16

58:20
76:13
35:20
60:20
58:26
51:28
55:39
40:41
32:29
27:53
49:59
25:65
12:93
21:93

42
41
34
33
33
29
28
27
20
17
16
11
4
3

15
17
7
9
9
5
1
0
-4
-10
-11
-13
-20
-21

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY FK BREZNO
I. trieda
23. 4. o 16.00
Poniky – Brezno
1. 5. o 16.30
Brezno - Hronec

IV. liga
Dorast U19 sk. C
22. 4. o 16.00
Hrochoť – Brezno
29. 4. o 16.00
Brezno - Kremnička

Tretia a štvrtá priečka pre Brezňanov
Trnava a Banská Bystrica po sedem, to potvrdilo maximálnu
vyrovnanosť výkonnosti tímov.
Z toho vyplynuli dvojice do
konečných bojov. Najskôr naši
chlapci otočili zápas s Výberom
a nakoniec vybojovali konečné
tretie miesto. Vo finále si v dramatickom zápase poradili domáci hráči Trnavy s Banskou
Bystricou až po nájazdoch.
Všetky stretnutia boli dramatické a vyrovnané, konečné
1. LIGA KADETI
umiestnenie, tak mohlo doHOKEJOVÝ TURNAJ
padnúť aj úplne opačne. DôleMEMORIÁL
žitejšia ako výsledky, však bola
KAROLA HOLOVIČA
dobrá konfrontácia, ktorou sa
HK TRNAVA - HK BREZ- všetci zúčastnení rozlúčili so
NO 4:3 (1:0, 3:3, 0:0), góly žiackym hokejom a na naše
pomery si aj poriadne predĺžili
Brezna: ZEMKO, ŠIMKO 2.
sezónu.
VÝBER SsZĽH 2003 - HK
4. ROČNÍKPRÍPRAVKA
BREZNO - 4:4 (2:3, 2:1, 0:0),
góly Brezna: VARGAEŠTÓK, HOKEJOVÝ TURNAJ ORANGE
ŠIMKO, SVITEK, VARGAEŠTÓK.
MINIHOKEJ TOUR 2017
FINÁLE
HK BREZNO - HC 05 B. BYSUž 9. ročník populárneho
TRICA 2:3 (2:0, 0:3, 0:0), góly
Brezna: AUXT, BELKO.
turnaja sa uskutočnil v príjemnom hokejovom prostredí
HK BREZNO - VÝBER SsZĽH v košickej ”lokomotíve”. Zá2003 6:2 (1:2, 5:0, 0:0) (o 3. verečnej časti sa zúčastnila
miesto), góly Brezna: VARGA- šestica finalistov regionálnych
EŠTÓK, ŠIMKO 2, BELKO, VAR- kôl - HC Košice, MHK 32
Liptovský Mikuláš, HK BrezGAEŠTÓK 2.
no, MšHK Žilina, HC Slovan
Druhý aprílový víkend patril Bratislava a HK Dukla Trenčín.
v Trnave tradičnému Memoriálu Karola Holoviča, turnaju, HK BREZNO - HC SLOVAN
ktorý hráčov z kategórie kade- BRATISLAVA 2:10 (1:6, 1:4),
tov (pozn. v minulých sezónach góly Brezna: Multán (sam.) 2.
žiakov) symbolicky vyprevádza
do ďalšej hokejovej etapy, do HK BREZNO - MHK 32 L. MIkategórie dorastu. Naši chlapci KULÁŠ 7:6 (3:4, 4:2),
v skupine vybojovali päť bodov góly Brezna: Kachnič, Berčík,
z možných dvanástich, rovna- Bíreš, Paučík, Multán (sam.),
ko ako Výber SsZĽH, domáca Janoštiak 2.

FOTO: HKB

HK BREZNO - HK DUKLA
TRENČÍN 5:15 (2:8, 3:7) (o 3.
miesto),
góly Brezna: Bíreš (s.n.), Paučík
(sam.), Ďuriš, Janoštiak (sam.),
Multán (sam.)
Naši hráči obsadili 4. miesto
a z celého Slovenska sa v rámci turnajov Orange pred nás
dostali len celky Žiliny, Slovana a Trenčína. Vo chvíli, keď
odovzdávajú medaile vášmu
súperovi, si je ťažké uvedomiť,
že aj nepopulárne 4. miesto je
veľkým úspechom. Časom sa
však budeme s hráčmi na to
pozerať inak a veríme, že nielen turnaj, ale aj celá sezóna
im pripravila veľa ponaučení
a pekných spomienok. Vďaka patrí klubu HK Brezno za
podmienky, ktoré nám dokázal v neľahkej dobe pripraviť,
rovnako patrí vďaka vedúcim
mužstva, ktorí sú jedným zo

základných kameňov úspechov, ktoré sme dosiahli. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí neraz museli odložiť svoje plány
na víkendové rána, prípadne
investovať svoj čas na privezenie svojich detí na tréningy či
zrazy. Treba však veriť, že je to
tá najlepšia investícia do budúcnosti svojich detí. Hráčom
treba poďakovať za ich výkony, ktoré sa v priebehu sezóny zlepšovali. Zlepšovali sa aj
vďaka prerodu z ustráchaných
nesamostatných detičiek, na
mladých, samostatných a sebavedomých hokejistov. Treba
však pripomenúť, že kategória 4. ročníka je prípravkou a
teda vytvára základ na ďalšiu
nadstavbu v športovej príprave. Držíme palce všetkým
hráčom, ktorí to myslia s hokejom vážne, a pri ich ďalšom
napredovaní budeme stáť pri
nich.
(hkb)

Bronzový Matúš Gilla (druhý sprava) na MSR.

FOTO: ARCHÍV P. J.

Karate Klub Brezno má
ďalšieho reprezentanta SR
Breznianskym karatistom
sa skutočne darí. Svedčí o
tom množstvo medailí, ktoré získali na začiatku sezóny 2016/2017 na jeseň, a v
zbierke kovov pokračujú aj
tento rok.
Členovia Karate klubu
Brezno ešte vlani na jeseň získali 18 medailí. Ocenenie získala Petra Jenčová, Martina
Komorová, Jakub Dundovič,
Terézia Ťažká, Terézia Bušniaková, Adam Chvála, Matej
Čellár, Terézia Gašperíková, Emília Dunajská, Martin
Chovanec, Veronika Michalíková, Terézia Vlkoláčková,
Matúš Gilla a Marian Mirilovič. V súbornom cvičení kata
Martina Komorová vybojovala po jednej zlatej a striebornej
medaile a medzi najmenšími
pretekárkami Petra Jenčová
dve bronzové. Ostatní reprezentovali v kumite, najúspešnejší bola Terézia Ťažká, ktorá
vyhrala Slovenský pohár (SP),
a Matúš Gilla na majstrovstvách Slovenska získal bronzovú priečku, čím sa dostal
ako ďalší člen klubu medzi
reprezentantov SR.
Od začiatku roka sa
breznianski karatisti zúčastnili na štyroch súťažiach. Z prvej
Orava Cup 2017 doniesli 4
bronzové medaily v kumite
Marek Dunajský, Matúš Gilla,
Tatiana Tapajčíková, Terézia
Ťažká. Na Zvolene Cup po tri
strieborné a bronzové vybojovali pre klub Petra Jenčová,
Martina Komorová, Tatiana
Tapajčíková, Marian Mirilovič a Terézia Ťažká. Deti sa
zasa zúčastnili v Trenčíne na
1. kole SP. Víťazkou v kategórii 5-ročných sa stala Peťka

Jenčová. Následne nastúpila v
rámci prvého kola SP v agility,
kde skončila na 3. mieste. Svoj
prvý štart vo svojej kariére
mala v Trenčíne už aj v kumite, kde po dvoch víťazstvách
a jednej remíze skončila na
neuveriteľnom 2. mieste v
kategórii 6-ročných dievčat.
Ďalšie dva štarty v kumite boli
zastúpené Teréziou Bušniakovou a Matejom Čellárom,
ktorí medzi 10- až 11-ročnými
v konkurencii 25 pretekárov
skončili na 8. mieste.
Druhé kolo SP sa uskutočnilo v Šuranoch. Brezniansky klub reprezentovali Petra
Jenčová, Martina Komorová
a Martin Chovanec. V kata Martina medzi mladšími
žiačkami a v konkurencii 28
pretekárov obsadila 5. miesto.
Martin v kategórii mladší
žiaci získal 5. miesto spomedzi 37 pretekárov. Petra to
rozbalila v kumite 6-ročné
dievčatá, po dvoch vyhratých
zápasoch a jednej prehre obsadila znovu druhé miesto.
Po dvoch kolách SP bola na
1. mieste spoločne s pretekárkou z Popradu. Tretie kolo SP
sa konalo v Starej Ľubovni,
kde rozhodujúci zápas Pepra
prehrala a získala 2. miesto.
V celkovom hodnotení po
troch kolách so stratou 4 body
na prvú pretekárku obsadila
skvelé 2. miesto. Nestratili sa
ani iní mladí pretekári a doniesli domov medaily. Natálka Szaboová zlatú, Matúš Kán
striebornú a dve bronzové
priečky vybojovali Michal Kič
a Paulínka Medveďová. Všetkým pretekárom za reprezentáciu klubu a celkovo mesta
Brezna patrí poďakovanie.
(pj)

Úspešné družstvo mladých karatistov na 3. kole Slovenského pohára v
Starej Ľubovni.
FOTO: ARCHÍV P. J.
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