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PO STOPÁCH MARTINA
RÁZUSA V BREZNE

V prvú augustovú sobotu si účastníci 16. ročníka cykloturistického maratónu v Brezne zaspomínali na výnimočného človeka, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie mesta aj celého národa.
Hold vzdali spisovateľovi a evanjelickému kňazovi Martinovi Rázusovi.

V kolesách 182 kilometrov
a v srdciach dobrý pocit z prekonania vlastných limitov na
ceste za veľkou osobnosťou našich dejín.
V Brezne prežil
najtvorivejšie obdobie
Spolok Martina Rázusa v
spolupráci s mestom Liptovský
Mikuláš a ŠK Leader Fox bike
Liptovský Mikuláš 5. augusta zorganizovali už 16. ročník
Cykloturistického maratónu
Po stopách Martina Rázusa.
Podujatie tradične odštartovalo pri jeho rodnom dome
v Liptovskom Mikuláši - Vrbici, pričom hneď prvá zastávka
priviedla účastníkov cyklomaratónu do Brezna k pomníku
Martina Rázusa. Tu sa usku-

točnilo aj stretnutie cyklistov
so zástupcami mesta Brezno,
Klubu MR - Maroško, Evanjelického cirkevného zboru a
Matice slovenskej.
Prítomným sa okrem iných
prihovoril aj primátor mesta
Tomáš Abel, ktorý vo svojom
prejave pripomenul, že práve Brezno bolo miestom, kde
Martin Rázus prežil svoje literárne najtvorivejšie obdobie
a jeho odkaz a myšlienkové
dedičstvo boli základmi, na
ktorých je miestna kultúra postavená dodnes. „Nie je náhodou, že svojimi súčasníkmi bol
kedysi označený za „svedomie
národa“ a nás môže iba tešiť, že
významnú časť svojho života
spojil rodák z Vrbice aj s Horehroním a Breznom.“

V rámci cyklu Letokruh
Ako uviedol Ján Juráš zo
Spolku Martina Rázusa, tohto
roku sa podujatie koná v rámci Letokruhu Martina Rázusa,
ktorý vyhlásil Spolok Martina Rázusa a mesto Liptovský
Mikuláš pri príležitosti 80.
výročia smrti a 130. výročia
narodenia tohto významného
slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu,
evanjelického kňaza a politika
ako cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí
od 8. augusta 2017 (80. výročie
smrti v Brezne) do 18. októbra
2018 (130. výročie narodenia v
Liptovskom Mikuláši – Vrbici). Jednou z nich je aj cyklomaratón Po stopách Martina

Rázusa, ktorej tradičnú trasu z
Liptovského Mikuláša cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno,
Banskú Bystricu, Donovaly
(960 m n. m.) do Liptovského
Mikuláša tento rok spestrili dve
súťažné etapy z Kráľovej Lehoty na Čertovicu a z Liptovského
Michala do Andíc.
„Teší ma, že cykloturistický
maratón si každým rokom získava stále nových priaznivcov a
účastníkov všetkých generácií.
Bez ohľadu na vek totiž platí, že
toto podujatie spája možnosť
zdravého pohybu s príležitosťou vydať sa po stopách významnej slovenskej osobnosti
a rozšíriť si vedomosti v rámci
regionálnej histórie,“ povedal
primátor Tomáš Abel.
(eš)

Veľký športový deň
v Brezne sa blíži
STRANA 2

Mesto chce zrevitalizovať
Margitin park
STRANA 2

Nočnými ulicami sa bude
behať už po piatykrát
STRANA 4

Štefan Libič: Voda je život,
ale ľudia si ju nevážia
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Kliešte a štípajúci hmyz môže
spôsobiť vážne ochorenia
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Veľký športový deň sa blíži
Máte chuť športovať? Ak
áno, v Brezne ste na správnom
mieste. Mesto pre vás na predposlednú augustovú sobotu
pripravilo veľký športový deň,
počas ktorého sa bude nielen
hrať, ale aj formovať, bicyklovať a behať.
V porovnaní s vlaňajším ročníkom organizátori rozšírili
ponuku o niekoľko zaujímavých aktivít. Všetko to vypukne
v sobotu 19. augusta a to doslova od rána až do noci.
Novinkou je Street
workout
Veľký športový deň začne
futbalovým turnajom o prestížnu putovnú trofej. „Od 8.30
všetkých pozývame na novovybudované multifunkčné ihrisko na Mazorníkove, kde sa
začne druhý ročník futbalového turnaja O pohár primátora
mesta. Prihlásiť sa môžu všetci

združenie ZaBeR, Klaster Horehronie a OOCR Nízke Tatry
Juh pripravili pred dnes už tradičným Behom nočným Breznom úplne nové sprievodné
podujatie s názvom Horehronie Fit Day 2017. Návštevníci si
v mestskom parku až do 20.00
budú môcť zacvičiť jogu gravid,
pilates, jogu power a deepwor.
Na námestí sa v tom istom čase
bude cvičiť piloxing, jumping,
jumping kids a zumba.
„Pre deti do desať rokov sme
pripravili prekážkovú cyklojazdu Hugo Bike Mini 2017
so začiatkom o 18.00, pričom
svoje ratolesti môžete zaregistrovať od 17.30 na námestí,“
pozýva Miroslav Baran. Ako
ďalej pokračoval, zašportovať si
môžu aj celé rodiny s deťmi. Už
od 18.45 totiž bude v mestskom
parku prebiehať registrácia na
Joga, zumba aj prekážková Beh mestským parkom pre rodiny s deťmi, ktorý odštartuje
cyklojazda
Mesto Brezno, občianske už o 19.00.
nadšenci futbalu najneskôr do
14.8.2017 na email: miroslav.
baran@brezno.sk, pričom
v družstve môže byť maximálne desať hráčov,“ uviedol vedúci odboru kultúry a športu
Miroslav Baran.
Podujatie bude pokračovať
pod Baldovským mostom, kde
sa uskutoční premiérový ročník silovej súťaže v zhyboch
a kľukoch na bradlách pod názvom Street workout.
„Zápoliť sa bude v kategóriách ženy a muži v troch kolách:
maximálny počet opakovaní,
duely a so záťažou. Od 12.00
prebehne registrácia a o 12.30
je naplánovaná prezentácia
projektu.“ Po vyhlásení výsledkov o 16.00 sa verejnosť môže
presunúť na námestie, kde už
bude pripravený ďalší program.

Pomôžte dvojičkám
V čase problémov a ťažkých životných situácií ľudia najviac prejavujú spolupatričnosť a solidaritu tým,
ktorí sa do takejto situácie
dostali. Či sa jedná o živelné
pohromy, alebo životné tragédie.
V meste Brezno sa do takejto situácie dostali dvojičky
Lucka a Zuzanka, ku ktorým
bol osud mimoriadne nežičlivý. Pri ich narodení odišiel
človek, ktorí je najdôležitejším v živote – ich mamička.
Táto udalosť zmenila zásadne
život celej rodine. Otec detí
a živiteľ rodiny prišiel nielen
o partnerku, ale musí zabezpečiť starostlivosť svojim deťom, ktoré sa narodili v júni
2017. Starostlivosť o dvojičky
je náročná aj v úplnej rodine
a ešte náročnejšia, keď majú
deti aj zdravotné problémy,

čo je prípad Lucky a Zuzanky,
ktoré prišli na svet predčasne.
Okrem náročných vyšetrení,
ktoré v týchto mesiacoch musia absolvovať, musia dostávať
aj špeciálnu výživu. Pomáhajú
staré mamy, pomáha mesto.
Preto chceme vyzvať aj vás,
občanov mesta a regiónu,
o prejav solidarity a spolupatričnosti.
Ak máte záujem pomôcť
Lucke a Zuzanke môžete finančne prispieť na číslo účtu:
2910605526/1100, číslo účtu
v tvare IBAN: SK79 1100 0000
0029 1060 5526. Ak máte záujem o iný spôsob pomoci, môžete sa informovať v redakcii.
Peniaze matku deťom nenahradia, ale rodine a deťom
uľahčia situáciu v čase, keď sa
musí vyrovnať so stratou blízkej osoby a ostatnými problémami. Všetkým darcom vopred ďakujeme!

Polievali ulice mesta

Mesto popri prevádzke
pitných fontán, ktoré sú príjemným osviežením ľudí,
a klasických fontán, ktoré ionizujú vzduch, nasadzuje do
ulíc aj kropiace vozidlo, ktoré
znižuje prašnosť a zvlhčuje
vzduch.
Mnohé samosprávy na Slovensku na letné horúčavy reagujú veľmi operatívne. Okrem
zvyšovania pitného režimu pre
seniorov vo svojich sociálnych
zariadeniach, zvyšujú aj mo-

nitoring kontroly obecných
lesov z dôvodu rizika požiarov, upravujú úradné hodiny
a v neposlednom rade prevádzkujú pitné fontány a polievajú rozhorúčené ulice.
Ani mesto Brezno nebolo
výnimkou. Počas tropických
dní nezaháľalo a nasadilo do
terénu polievacie auto, ktoré
celodenne chladilo rozpálené
cesty a chodníky, čím zvyšovalo vlhkosť vzduchu a znižovalo
prašnosť a teplotu komunikácií.
(eš)

Ulice mesta zavlažuje počas horúčav polievacie auto.

FOTO: MSÚ

Vyvrcholením bude
nočný beh
Športový deň zavŕši už 5.
ročník Behu nočným Breznom so štartom aj cieľom
na námestí. Bežci sa môžu
o 20.30 rozcvičiť pri Zumba
Warm Up, samotný štart je
naplánovaný na 21.00. Viac sa
dočítate v samostatnom článku na strane 4.
Po slávnostnom vyhodnotení a tombole je na záver
športového dňa pripravená aj
veľká after party v reštaurácii
Stodola. Nenechajte si teda
ujsť širokú plejádu športových
podujatí, ktoré pre vás pripravilo mesto Brezno v spolupráci
s miestnymi organizáciami.
Či už sa zapojíte do niektorej
z pripravovaných disciplín,
alebo sa len prídete pozrieť
na výkony iných, každopádne
urobíte niečo pre seba a svoje
zdravie.
(vc, eš)

Mesto chce zrevitalizovať Margitin park.
Žiada na to prostriedky z eurofondov
Jeden z najstarších vnútroblokov medzi panelákmi
v Brezne tvorí takzvaný Margitin park nachádzajúci sa
medzi cestou I/66 a bytovým
domom na Krčulovej ulici.
Jeho zanedbané prostredie dlhodobo irituje nielen
tunajších obyvateľov, ale nenecháva chladným ani vedenie mesta.

prvkov na znižovanie prašnosti a hluku, ako aj prvkov na
zvyšovanie vlhkosti vzduchu.

Brezno sa zapojilo do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
obnovu parku.
Chcú mu prinavrátiť
rekreačnú funkciu
Margitin park v Brezne sa
nachádza západne od centra
mesta v priestore, ktorý ohraničuje cesta I/66, miestne komunikácie a bytový dom na
Krčulovej ulici. Viac ako 12
tisíc metrov štvorcových tohto
verejného priestranstva neprešlo od svojho vzniku v 60. rokoch 20. storočia komplexnou
regeneráciou ani výraznejšou
úpravou. Nespevnené chodníky či zničené lavičky, ktoré
pravidelne okupujú neprispôsobiví občania skôr odrádzajú,
ako lákajú na návštevu či prechádzku v ňom.
„Celá plocha pôsobí zdevastovane, zanedbane a neplní
funkcie vnútrobloku – ani izolačnú, ani rekreačnú či športovú. S pribúdajúcimi problémami so znečisťovaním ovzdušia
a otepľovaním klímy, ako aj
s ohľadom na fakt, že v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú cestné komunikácie, je
žiaduca práve intervencia do
revitalizácie, obnovy, úpravy
terénu, výsadby izolačnej zelene a obnovenia všetkých funkcií, ktoré vnútroblok v obytnej
zóne má plniť - rekreačná,
športová, obslužná,“ uviedla

Margitin park v Brezne.

FOTO: MSÚ

Pribudnú nové lavičky aj
fontána
Ak mesto na ministerstve
so žiadosťou uspeje, v Margitinom parku by už v priebehu
budúceho roka mohlo dôjsť k
úprave terénu a existujúcich
drevín, výsadbe novej zelene
a záhonov, ako aj k vybudovaniu vodnej plochy s tryskami,
slúžiacej na zvýšenie vlhkosti
a zadržanie vody v priestore.
„Celkovo bude zrevitalizovaná, regenerovaná a obnovená
plocha 12 013 metrov štvorcových, osadených bude 33
kusov lavičiek, tri senzorické
prvky, 22 odpadkových košov,
odstránené budú jestvujúce
spevnené plochy, betónové
kocky a prvky nefunkčného mobiliáru. Regenerovaný
priestor bude bezbariérový,
aby pohyb a pobyt v ňom bol
umožnený všetkým obyvateľom a návštevníkom,“ uzavrela mestská projektová manažérka.
(eš)

projektová manažérka Mest- adaptácia mestského prostreského úradu v Brezne Milada dia na zmenu klímy, zlepšenie
životného prostredia, rozvoj
Medveďová.
územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia,“ vyCieľom je znížiť prašnosť
svetľuje Medveďová. Ako ďalej
aj hluk
V rámci Integrovaného regi- pokračovala, aktivity projektu
onálneho operačného progra- sú zamerané na budovanie
mu Ministerstvo pôdohospo- prvkov zelenej infraštruktúry,
dárstva a rozvoja vidieka SR
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie
environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku.
Samospráva sa po odsúhlasení poslancami mestského
zastupiteľstva rozhodla uchádzať o prostriedky z tohto balíka a to konkrétne na regeneráciu vnútroblokových priestorov v Brezne, pričom jedným
z nich je aj Margitin park.
„Hlavným cieľom projektu
je zlepšenie environmentál- Ak mesto na ministerstve so žiadosťou uspeje, park výrazne zmení svoju
FOTO: MSÚ
nych aspektov v meste Brezne, podobu.
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA

Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo
získať bližšie informácie o pripravovaných investičných zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše otázky vám rád osobne odpoviem v rubrike s názvom
K správe nášho mesta.
Každý rodinný dom
v Brezne má údajne nárok
na kukanádobu od mesta
zadarmo. Je to pravda?
A keď, tak ako treba
postupovať?
Áno, je to pravda. Pred časom sme to v tejto rubrike už
spomínali, ale pokojne zopakujeme. Na bezplatné posky-

tovanie zberných nádob na
zmesový komunálny odpad
majú nárok všetci vlastníci
rodinných domov v Brezne
s výnimkou tých, ktorí nemajú voči mestu splnené všetky
záväzky. Žiadosti o pridelenie
zbernej nádoby na komunálny
odpad treba podávať na Technické služby Brezno (TS) spolu

s výpisom z listu vlastníctva,
ktorý potvrdzuje vlastníctvo
k rodinnému domu, pričom
postačuje výpis z katastrálneho
portálu na internete, v prípade viacerých spoluvlastníkov
rodinného domu písomná dohoda spoluvlastníkov o tom,
ktorý z nich uzavrie zmluvu
o výpožičke zbernej nádoby,
a čestné prehlásenie o tom, že
žiadateľ nemá nedoplatky na
poplatku za komunálny odpad
voči správcovi dane, ktorým
je mesto. V prípade viacerých
spoluvlastníkov rodinného
domu doloží toto čestné vyhlásenie od všetkých spoluvlastníkov. Po splnení týchto podmienok vám TS poskytnú zbernú
nádobu na základe zmluvy
o výpožičke. Keď je zmluva
vystavená, následne pracovníci TS telefonicky kontaktujú
občanov, aby si prišli nádobu
prevziať. Podľa mojich informácií do dnešného dňa evidujeme 561 žiadostí od obyvateľov a stále prichádzajú ďalšie.
Po ukončení životnosti najskôr
po piatich rokoch ju môžete
bezplatne vymeniť za novú,
pričom pôvodnú kukanádobu
odovzdáte mestu. Tlačivo žiadosti o pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpad nájdete na stránke www.tsbrezno.

sk a taktiež vám ho kedykoľvek meste a ako vnímajú Brez- v meste viac športovísk, nové
poskytnú na vrátnici TS.
no a samosprávu sa zapojilo cyklotrasy a pestrejšiu ponu1141 respondentov, z toho 470 ku kultúrnych podujatí. Drmužov a 671 žien. Prieskum vivá väčšina zúčastnených na
Prosím o informáciu,
urobili a tiež bez akýchkoľvek ankete podporila aj zintenzívkedy zvyčajne býva Deň
otvorených dverí a v akom zásahov vyhodnotili študen- nený boj mesta proti čiernym
ti Gymnázia Jána Chalupku stavbám, snahu otvoriť otázku
čase?
Deň otvorených dverí, kedy v Brezne, za čo im ďakujeme, prípadného zákazu hazardu
sa s vami rád stretnem bez to- rovnako ako všetkým zú- a tiež pripravované opatrenia
ho, aby ste sa vopred nahlásili, častneným. Na základe toho v oblasti zlepšenia investičsa koná pravidelne jedenkrát môžeme zlepšiť svoju prácu ného prostredia a podpory
týždenne. Spravidla týmto a pripravovať ďalšie projekty. cestovného ruchu. Ukázalo sa
dňom býva štvrtok v čase od V skratke, za najväčší prob- tiež, že ako jeden z najväčších
13.00 do 15.30, výnimočne lém Brezna považuje viac ako mínusov pociťujú občania nev stredu, na facebooku však polovica oslovených rómsku dostatočnú kvalitu zdravotvždy vopred informujeme problematiku. Po nej nasle- níckej starostlivosti. Mesto je
o konkrétnom termíne v daný dujú s približne rovnakou preto miestnej nemocnici pritýždeň. V prípade, že neod- závažnosťou parkovanie, stav pravené pomôcť a tento zámer
kladné pracovné povinnos- miestnych ciest a chodníkov priamo v ankete ocenila aj
ti mi neumožnia stretnúť sa a vzhľad verejných priestran- veľká väčšina oslovených. Ans vami v rámci Dňa otvore- stiev. V rámci návrhov na ketový dotazník nám celkovo
ných dverí, môžete si osobne, zlepšenie, resp. vyjadrenie priniesol veľa cenných infortelefonicky, prípadne elek- toho, čo obyvateľom v Brezne mácií a preto takmer určite
tronicky dohodnúť stretnutie chýba, sa najviac z nich vy- nebol posledný.
Tomáš Abel
v inom termíne podľa môjho slovilo za výstavbu kúpaliska.
primátor Brezna
pracovného programu na te- Respondenti súčasne žiadali
lefónnom čísle: 048/6306 211,
0910 996 003 alebo e-mailom: Vaše podnety a otázky, ktoré priamo súvisia s dianím v Brezne,
primator@brezno.sk.
môžete adresovať primátorovi Tomášovi Abelovi, ktorý každé dva
Počas Dní mesta som sa
zapojila do prieskumu,
ktorý vyhlásilo mesto
Brezno. Ako vlastne
dopadol?
Do ankety o tom, čo obyvatelia chcú a potrebujú v našom

týždne odpovie na niekoľko z nich. Stačí, ak ich doručíte mailom na
novinybreznan@brezno.sk, alebo osobne prípadne poštou na adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno s označením K správe nášho mesta. Možností
je samozrejme viacero. Okrem pravidelnej relácie v TV Hronka Na
slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas
Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná vo štvrtok od 13.00 do 15.30
v jeho kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.
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Ulica Fraňa Kráľa je vyasfaltovaná
Vďaka iniciatíve breznian- primátor Brezna Tomáš Abel
skeho primátora má Ulica totiž dohodol sponzorské vyasfaltovanie celej Ulice FraFraňa Kráľa nový povrch.
ňa Kráľa až po križovatku pri
Moderný päťramenný kru- Bille. „Táto cesta si už vyžadohový objazd s vnútorným prie- vala obnovu a patrí do správy
merom 40 metrov, ktorý vzni- mesta. Tiež tu plánujeme nové
ká ako nová križovatka Ulice zastávky, pod ktoré nám firma
ČSA a Fraňa Kráľa má svoje urobila prípravu. Ďakujeme jej
pokračovanie. S dodávateľom za ochotu a spoluprácu, rovprác na obchodnom centre v nako ako OR PZ,“ vyjadril sa
priestoroch bývalých kasární Tomáš Abel.(eš)

Nočnými ulicami mesta
sa bude behať už po piatykrát
Len pár dní zostáva do štartu ďalšieho ročníka obľúbeného športového podujatia, ktoré umožní profesionálnym aj
rekreačným bežcom zasúťažiť
si pod rúškom tmy v behu ulicami horehronskej metropoly.
Brezniansky nočný beh ako
posledné bežecké podujatie
kalendára Marathon BB Tour
pred prestížnym Banskobystrickým maratónom tradične
organizuje Občianske združenie ZaBeR a mesto Brezno.

Ulica Fraňa Kráľa má nový povrch.
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Brankári sa už dnes tešia
na budúce leto v Brezne
Škola hokejového brankára a školský internát Hotelovej a Obchodnej akadémie
v Brezne.
Práve tu sme našli moderne
zariadené čisté izby s príslušenstvom, ktoré svojou úrovňou ponúkajú priam hotelové
podmienky. Boli sme všetci
zvedaví, ako nás prekvapí ich
strava, pretože naše finančné možnosti boli limitované. Kvalita jedál, ich pestrosť
a množstvo sa odprezentovali
na výbornej úrovni. A keď
k tomu pripočítame i ochotu
riaditeľky Hotelovej akadémie Mgr. Evy Dočekalovej,

personálu školskej jedálne
a internátu v Brezne, sme našli v skutku ideálne prostredie,
ktoré nám umožňuje sa v plnej
miere venovať dva týždne mladým hokejovým brankárom
v nádeji, že z nich v budúcej
generácii vyrastú také hokejové hviezdy, akými boli a stále
sú naši absolventi - Lašák, Stáňa, Halák, Janus, Čiliak, Rybár
a mnohí ďalší úspešní brankári. Už dnes sa tešíme na budúce leto v Brezne! Veľká vďaka
hoteláci, vďaka obchoďáci, ste
naozaj skvelí.

PaedDr. Ján Filc
zakladateľ, manažér a tréner
Školy hokejového brankára
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Súťaží sa v troch
kategóriách
Už piaty ročník nočného
behu odštartuje v sobotu 19.
augusta o 21.00 na námestí
v Brezne. Bežať sa budú obvyklé tri okruhy s celkovou dĺžkou 7,5 km po dočasne uzavretých uliciach Boženy Nemcovej, Malinovského, Laskomerského, Švermovej, Pionierskej,
Bottovej a Hviezdoslavovej so
štartom a cieľom na námestí.
„Tento rok by sme boli radi,
keby sme prekonali magickú
hranicu 600 pretekárov. Počet
nahlásených je však momentálne nízky, no tak, ako je to už
zvykom, veľa pretekárov sa nahlasuje tesne pred uzávierkou
registrácie, alebo priamo na
mieste,“ povedal riaditeľ pretekov Daniel Struhár.
Do nočného zápolenia sa
môžu prihlásiť bežci od 16 rokov. Súťažiť sa bude v mužskej
a ženskej kategórii, ale aj v kategórii štvorčlenných tímov.
„Prihlásení účastníci sa okrem
individuálnych výkonov budú
môcť porovnávať aj v tímovej
súťaži, keď si pri registrácii
nahlásia a pri prezentácii potvrdia účasť aj v súťaži tímov.“
Registrácia prebieha online na
stránke www.marathonbbtour.
sk do 16. augusta, osobne v deň
pretekov od 19.00 do 20.30 na
Námestí gen. M. R. Štefánika
alebo v rámci predregistrácie
18. augusta od 15.00 do 18.00
na Gymnáziu J. Chalupku
v Brezne.

Nočná výzva aj priamy
prenos z behu
Novinkou tohto ročníka je
propagácia pretekov na sociálnych sieťach pod názvom Nočná výzva, kde môžu priaznivci
behu vyzvať svojich priateľov
k aktívnemu zapojeniu do súťaže. „Chceme tak motivovať
prvobežcov a hlavne Brezňanov a Horehroncov, aby sa na
pretekoch zúčastnili. Sedem
a pol kilometra nie je až taká
dlhá trať a je zvládnuteľná aj
pre bežcov, ktorí pravidelne
nebehávajú. Navyše, beží sa
po rovine a po zotmení, takže
naša trať a náš nočný beh patrí
medzi najobľúbenejšie v rámci
maratónskej série Marathon
BB Tour,“ vysvetľuje Pavel
Ambros z OZ ZaBeR. Ako ďalej pokračoval, beh sa snažia
robiť z roka na rok kvalitnejší a
zaujímavejší nielen pre bežcov,
ale aj pre ich podporovateľov.
Vítanou novinkou preto určite
bude videoprojekcia a priamy
prenos zo súťažného zápolenia.
Bohatý sprievodný program
Zaujímavé budú tiež sprievodné podujatia ako Horehronie Fit Day plné rozličných

cvičení pre všetky vekové kategórie alebo už tradičný Hugo Bike Mini a Beh mestským
parkom pre rodiny s deťmi.
„Zabudnúť nesmieme ani na
interaktívne svetlá na námestí
a svetelnú šou. Verím, že bežcov poteší aj fotostena, kde sa
budú môcť odfotiť pred pretekmi alebo po nich už aj s
pamätnými medailami, ktoré
dostane každý registrovaný
účastník,“ dodal Ambros.
Tak, ako každý rok, ani teraz

sa preteky nezaobídu bez dobrovoľníkov na trati. „Touto cestou by som chcel poprosiť všetkých, ktorí chcú pomôcť dobrej veci, či by nepriložili ruku
k dielu a nepridali sa k nám pri
pretekoch a potom na pohostení na afterparty v Stodole,“
apeluje Daniel Struhár, ktorý
zároveň všetkých priaznivcov bežeckého športu pozýva
v predposlednú augustovú sobotu na breznianske námestie.
Bude to totiž stáť za to.(eš)

Už piaty ročník nočného behu odštartuje v sobotu 19. augusta.
ILUSTRAČNÉ FOTO: MSÚ

Z pohľadu absolútneho množstva zrážok ich najviac
spadlo v máji, no relatívne najviac pršalo v apríli
V tomto roku v Brezne relatívne najviac pršalo v apríli,
kedy mesačný úhrn zrážok
dosiahol až 150 % dlhodobého priemeru. Od začiatku
prázdnin v okrese významnejšie pršalo okolo 10. júla.

Priestorové úhrny zrážok
spracúva každý mesiac Klimatologická služba SHMÚ, a to v
3 regiónoch na Slovensku tzv.
izohyetovou metódou (z ručne
zostrojených expertných máp
mesačných úhrnov zrážok) zo
všetkých dostupných staníc
(okolo 600). Ako je na tom so
zrážkami Brezno a okolie?
V Brezne zatiaľ nedošlo
k dosiahnutiu dlhodobého
zrážkového priemeru
V oblasti mesta Brezna od

1. do 18. júla spadlo podľa Jozefa Pecha z odboru Klimatologickej služby Slovenského
hydrometeorologického ústavu odhadom približne 65 - 70
mm zrážok, čo je necelá jedna
polovica júlového úhrnu minulého roka (135 mm). „V porovnaní s dlhodobým priemerom pre Brezno ide približne
o 70 % dlhodobého júlového
úhrnu. Dá sa teda povedať,
že zatiaľ nedošlo k dosiahnutiu dlhodobého priemeru
pre túto oblasť. To isté platí aj
o vyššie položených oblastiach
Breznianskeho okresu.“ Ako
pokračuje Jozef Pecho, napríklad v Lome nad Rimavicou
zatiaľ napršalo 67,8 mm, čo je
približne 65 % normálu. „Napriek výskytu lokálnych prehánok a búrok v priebehu júla,

priestorové rozloženie zrážok
v Breznianskom okrese je zatiaľ relatívne rovnomerné, pričom vyššie kumulatívne úhrny
sa vyskytujú na juhu okresu
(v oblasti Lomu nad Rimavicou, až okolo 70 mm).“

priebehu dňa rozsiahly systém
búrok, z ktorého spadlo napr. v
Lome nad Rimavicou približne
32 mm zrážok. Práve táto situácia trochu zmiernila výrazný
zrážkový deficit, ktorý v západnej časti okresu v súčasnosti
dosahuje -40 až -60 mm (vo
východnej oblasti je zrážková
bilancia zatiaľ vyrovnaná).“
Z pohľadu absolútneho
množstva zrážok v Brezne najviac spadlo v máji 2017, a to
88,7 mm (cca 102 % dlhodobého priemeru). Relatívne najviac
ILUSTRAČNÉ FOTO: jozef jakubčo
však pršalo v apríli 2017, kedy
mesačný úhrn zrážok dosiahol
V tomto roku relatívne
až 150 % dlhodobého priemeru
najviac pršalo v apríli
Od začiatku letných prázd- (apríl 2017: 77, 1mm).
nin významnejšie pršalo v
okrese Brezno len v období Častejšie dochádza
okolo 10. júla. „Vtedy sa južnou k výskytu extrémnych hodnôt
polovicou územia presúval v
Výskumy na SHMÚ, ale aj

skúsenosti potvrdzujú, že počasie je čoraz viac premenlivé.
„Dá sa povedať, že z pohľadu
denných teplôt či už extrémov
alebo priemerov, ale aj denných úhrnov dochádza k častejšiemu výskytu extrémnych
hodnôt (pri teplote predovšetkým teplých extrémov), ako aj
k rýchlym medzidenným zmenám (rýchle oteplenia a rýchle
ochladenia, atď., prípadne pomerne rýchly nástup jari a leta,
a pod.). V prípade zrážok je
situácia ešte vážnejšia. Dlhšie
obdobia bez zrážok striedajú krátke obdobia s výskytom
prívalových dažďov, a to predovšetkým v teplej časti roka,“
uzavrel Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického
ústavu.
(md)
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Štefan Libič: Voda je život. Ľudia si ju nevážia,
ale príde taká doba, že bude o ňu bieda
Ochranca našej prírody, strážca nášho zdravia. Pekné prostredie vytvára bez nároku na odmenu či pochvalu. Za posledných dvadsaťpäť rokov vybudoval v okolí Brezna viac ako 30
studničiek a žliebkov, upravil stovky metrov chodníkov. Skromný, veľmi múdry a vždy usmiaty 85-ročný Štefan Libič.

Desaťročia ste zachytávali,
vyhľadávali pramene a budovali studničky. Robili ste to
tak potichučky, že mnohí o
vašom diele ani nevedeli. Čo
vás viedlo k tomu, aby ste svoj
život zasvätili službe iným?
- Pre mňa je to záľuba a tiež
rád robím radosť ľuďom. Z
prameňa sa môžu napiť turisti
pri prechádzkach prírodou, po
náučnom chodníku alebo aj
zvieratká. Cestou sa môžu učiť
spoznávať stromy, či liečivé dreviny a bylinky. Viete, príroda je
pre mňa všetkým, ja by som v
nej aj spával. Veď som aj jednu
noc spal, v hore pod bukom.
Prestrel som si igelit, dal naň
bukové lístie, poprekladal viac
vrstiev, až mi vznikla perina. Z
bielej igelitovej tašky som urobil stužky, okolo buka obtočil
špagát a popichal palice. Ochrana pred zverou, ak by prišla, aby
ma nenapadla. Za tie roky sa mi
to našťastie nestalo, zvieratká
vedia, že robím dobre, tak mi
dajú pokoj. Na veky so sebou
nosím špagát, drôty, ale aj jedlo,
pitie, igelitové vrece, z ktorého
pri búrke si robím striešku, a

sľúbil, že na druhý deň dovezie
betón. No nejakí beťári šalung
rozbili, preto som to musel
opravovať. Je to zlé, keď niekto
pokazí pripravenú robotu. K
tomuto rezervoáru sa však už
nikto nedostane, pokým voda
nevyschne.

palicu. Bez tej nejdem ani na
krok. Sú v nej dierky, môžem na
nej aj zatrúbiť, aby bola ozvena.
Zhotovil som si ju sám. Flintu
nemám a ani mobil. (smiech)
Každý z vašich prameňov
má svoj názov. Podľa čoho ste
im dávali pomenovania?
- Patrilo sa ich pomenovať
podľa najstarších patrónov, napríklad prameň Jozefov, Štefanov, najvyššie položený je Antonkov, ktorý ochraňuje mesto.
Existuje aj Matejov, a to podľa
zakladateľa horskej služby a horolezca Mateja Chovanca, či pri
vstupe do doliny Drakšiar Maroško, údajne pri ňom na lavičke sedával a oddychoval Martin
Rázus, ako aj Tamara, pretože
bola patrónkou chudobných
a sirôt. Smerom pri výstupe z
Brezna na Valaskú sa nachádzal Máriin, venovaný všetkým
Máriám na svete. Na obrázku je
nakreslené srdce, čo znamená,
že ho má otvorené pre všetkých
ľudí. Pri výstavbe obchvatu som
stavbárov poprosil, aby ho zachovali a som veľmi rád, že sa
to podarilo. Už zdobí oporný

Čomu sa ešte venujete, hlavne v nepriaznivom počasí?
- Čítam, ale aj šijem čiapky,
vyrábam drevené palice s píšťalkou a opravujem dáždniky.

Voda je život, hovori Štefan Libič.

múr pred Baniskom a môže sa
z neho napiť každý, kto ide na
prechádzku. Tečie z neho zdravá vodička. Ja pijem vodu len zo
studničky, no je veľmi studená,
preto si ju naberiem do fľaše a
nechám trochu odstáť.

Je to celý proces. Ale nesťažujem si, teší ma, že si ľudia môžu
nabrať čerstvej vodičky. Smutné
je, že si ju nevážia, ale príde taká
doba, že bude o ňu bieda. Vyrobil som aj búdky s krmítkami
pre vtáčiky a na prechádzkach
im do nich vždy niečo nasypem.

O studničky sa treba pravidelne starať a hlavne ich zhoS ktorým prameňom bola
tovenie isto nie je jednoduchá najväčšia drina?
práca...
- Najvzdialenejší sa nachádza
- A jáááj. Výroba studničiek pod Repčuľou a najbližší nad
je náročná, hlavne kým som v nemocnicou. Keď dokončievakáričke navozil skaly na múrik.
Potom ho bolo treba vymúrať,
založiť rúrku alebo drevený
žliabok a až tak mohol fungovať.
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li jej stavbu, ako aj pešiu zónu,
oslovil ma pán Kandera, či by
som urobil nejakú studničku. S
Jozefovou to veru bola poriadna trojmesačná drina. Slnko
tam pálilo od rána do večera,
preto som si zhotovil striešku
a občerstvil sa polievkou, ktorú
som si varil na variči. Pri kopaní som narazil na veľkú skalu.
Pol dňa som ju rozbíjal a až pod
ňou v trojmetrovej hĺbke som
našiel pramienok. Miesto som
zašalungoval a pán Kandera mi

Za celoživotnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania
prírody v okolí mesta ste na
začiatku roka získali Cenu
mesta Brezno. Čo pre vás znamená?
- Ocenenie si veľmi vážim,
potešilo ma. Ďakujem Milanovi
Dolňanovi za to, že ma navrhol.
Na vodičku budem dohliadať
dovtedy, pokým ma budú nohy nosiť a zdravíčko mi slúžiť.
Teším sa, že tridsať prameňov
nemajú v žiadnom meste na
Slovensku ani v Amerike. Môže
prísť zemetrasenie, ktoré zničí mestský vodovod, no aspoň
jeden z prameňov sa zachráni a
poslúži ako čiastočná náhrada.
(md)

ŠTEFAN LIBIČ
STUDNIČKÁR
• ochranca prírody, strážca zdravia
• je príkladom pre nás všetkých, skromný, veľmi múdry a vždy usmiaty
• v meste a okolí vybudoval viac ako 30 studničiek
• každý z prameňov má svoj názov
• v úctyhodnom veku ešte vyrába aj drevené palice s píšťalkou
• na začiatku roka získal Cenu mesta Brezno

na pokračovanie

Rybárov syn

(dokončenie z minulého čísla)

„Mamička, ocko, žijete?“ pýta sa vystrašene.
„Žijeme, synak, ešte žijeme,“
hovorí natešený otec, keď zbadal syna.
„Viac živoríme, synak, ako
žijeme,“ vraví nevládna matka.
„Nemáme takmer ani čo do
úst položiť, lebo ako vidíš, už
nevládzeme.“ Otec sa pokúšal
zdvihnúť z postele, ale sily ho
opustili.
„Neboj sa, otec, postarám sa
o vás,“ upokojuje ho Filip a volá
princeznú a kráľových strážcov dovnútra. „Nie je tu poriadok, ale o chvíľu to tu bude na
nepoznanie.“ Nato si vysúkal
rukávy a pustil sa do najnutnejších prác v chalupe. Zakúril
do pece, upratal stôl, pozametal

dlážku, a razom všetci sedia pri
horúcom čaji.
„Nie je to tu ako na kráľovskom dvore, ale od hladu nezahynieme. Kým vypijete po
hrnčeku čaju, donesiem niečo
pod zub.“ Filip vzal svoju udicu, ktorá bola stále zavesená na
stene na obvyklom mieste, a
vybral sa na jazero.
Princezná so strážcami a Filipovými rodičmi nestačili prehodiť ani pár slov a už bol Filip
späť aj s úlovkom.
„Vari si za ten krátky čas nachytal toľko rýb?“ začudovane
sa pýta jeden zo strážcov.
„Veru hej. Ako vidieť, ešte
som nezabudol ryby chytať,“
odvetí Filip a šikovnými rukami pripravuje jedlo.
Keď boli v chalúpke v najlepšej nálade, niekto trikrát zabúchal na dvere. Razom všetci
stíchli a netrpezlivo čakali, kto
takto skoro ráno vkročí dnu.
Dvere sa pomaly roztvorili a v
nich sa objavil urastený muž.
Bol to sám Kamur, ktorý, hneď
ako vošiel, pokorne prehovoril:
„Dobré ráno vospolok!

Chcel by som sa vám ospravedlniť, a najmä tebe, princezná
Želmíra, za všetko, čo som povyvádzal.“ Kamur si to totiž po
ceste rozmyslel, nechcel mať
princeznú za ženu len z donútenia.
Všetci onemeli od úžasu.
Nikto z prítomných to od Kamura nečakal. Po chvíli ticha
prvá prehovorila princezná:
„Tak čo poviete, dáme Kamurovi druhú šancu?“
„To záleží na tebe, princezná,
tebe ublížil najviac,“ ozve sa
Filip.
„Verím, že keď prišiel až sem,
dobre si rozmyslel, čo vyslovil.
Nuž ja mu odpúšťam a dúfam,
že sa niečo podobné nezopakuje,“ vyhlási princezná.
Po vyrieknutí jej ortieľa Filip
usadil Kamura za stôl a všetkých pohostil rybacou pochúťkou.
Po nejakom čase sa Filip s
princeznou vytratili z chalupy,
aby ich rodičia nepočuli. „Čo
urobíme, keď sú rodičia takí
chorí? V takomto zlom stave
ich nemôžeme vziať na dlhú

Pri prameni Mária, ktorý už zdobí oporný
múr obchvatu.
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cestu k vám,“ pýta sa Filip.
„Dnes ani zajtra určite nie.
My dvaja ostaneme pri nich a
Kamur so strážcami sa vrátia
na zámok so správou, že o niekoľko dní môžu prísť po nás.
Verím, že za ten čas tvoji rodičia vyzdravejú a potom s nimi
odídeme na zámok,“ navrhla
princezná a chytila Filipa za
ruku.
Potom sa vrátili do chalupy a
dohodli sa s ostatnými.
„Syn môj,“ prehovoril otec z
postele, keď Kamur a strážcovia odišli, „dúfam, že sa na mňa
nehneváš, že som ťa pred rokmi
tak unáhlene vyhnal z domu?“
„Nehnevám otec, dávno
som ti odpustil. Zlostí ma len
to, že za ten čas, čo som bol
preč, sa nemal o vás kto postarať. Ale od dnešného dňa
vás už samých nenechám.
O pár dní pôjdete so mnou a
princeznou na zámok Budvor,
k jej rodičom, kráľovi Aranovi
a kráľovnej Viktórii. Tam vás
už s princeznou nespustíme
z očí,“ sľubuje Filip rodičom.
Ako dni ubiehali, choroba

sa z oboch Filipových rodičov
vytrácala.
„Tvojim rodičom sa deň po
dni polepšuje,“ teší sa princezná.
„Bodaj by nie, keď sa o nich
tak vzorne staráš,“ chváli ju Filip a od šťastia ju silno objíma.
Filip s princeznou sa ani nenazdali a nadišiel deň, keď po
nich prišiel kráľovský koč, ktorý ťahalo šesť bielych tátošov.
Za nimi cválali hrdí, vyzbrojení
jazdci, medzi ktorými nechýbal
ani sám Kamur.
„Prišli ste ako na zavolanie!“
víta princezná kráľových poslov.
Potom si všetci pobalili
najpotrebnejšie veci a pobrali sa na zámok Budvor.
Po príchode princeznej a Filipa s rodičmi na zámok
Budvor sa po
celom kráľovstve rozniesla
správa, že sa
čo nevidieť
schyľuje k
svadbe. Ver-

te, že ľudia mali pravdu, lebo
neprešlo slnko po oblohe ani
tridsaťkrát a rybárov syn Filip
s princeznou Želmírou boli
svoji.
Napísal a ilustroval:
Peter Zifčák
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MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm.
a), ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA ODKÚPENIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU
MESTA BREZNO
(stavebné pozemky v Brezne časť Rohozná v blízkosti hotela Fantázia) a to :
pozemky
• parcela reg. C-KN č. 4930/13, trvalé trávne porasty, o výmere 1120 m²
• parcela reg. C-KN č. 4930/14, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
• parcela reg. C-KN č. 4930/15, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa
1. 9.2017 o 14.00 hodine.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
mesta Brezno a na webovom sídle mesta, v sekcii „Ponuka majetku mesta“
od 4. 7.2017.
Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať:
• na adrese : Mesto Brezno Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy, kancelária č. 25
• na webovom sídle mesta
• e-mailom na adrese: vladimir.siska@brezno.sk;
• informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048 6306 262
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE
10. – 13. 8. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
14. - 20. 8. Lekáreň Dr.Max OC TESCO, ČSA 59
21. – 24. 8. Lekáreň Dr.Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba trvá v pracovné dni od 18.00 - 20.00,
soboty, nedele a sviatky od 8.00 - 20.00.

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Arika je 3-ročná sučka malého vzrastu, ktorá sa našla spolu s jej šteniatkami pri opustenom družstve. Ich odchyt
bol náročný, nepoznali ľudský dotyk, veľmi sa báli a so
strachom v očiach čakali, čo s nimi bude. No v útulku sa
našťastie rýchlo osmeľujú, zisťujú, že im nikto neublíži a už
sa tešia z ľudskej spoločnosti. Arika je pokojná, bezproblémová, nenáročná, milá, nekonfliktná fenka, vďačná za každé pohladenie. Nový domov hľadá v byte alebo rodinnom
dome s celoročným prístupom dovnútra. Je veterinárne
ošetrená, čipovaná a kastrovaná.

Danka a Janka sú ďalšie nechcené vyhodené šteniatka. Majú približne dva
mesiace, v dospelosti predpokladáme,
že budú väčšieho vzrastu. Sú to typické veselé, hravé, nezbedné šteniatka,
sú kontaktné, zvyknuté na spoločnosť
iných psíkov. Hľadajú aktívnych majiteľov, ktorí majú čas a chuť sa psíkovi venovať a doprajú im veľa pozornosti a lásky. Sú veterinárne ošetrené a čipované.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411, 0915 048 612. Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení adopčného poplatku.
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Kliešte a štípajúci či hryzúci hmyz
môže spôsobiť aj vážne ochorenia
Kliešte a muchy, komáre, osy,
sršne, muchničky, drobný
lietajúci a štípajúci i hryzúci
hmyz - to všetko nám v týchto dňoch znepríjemňuje život
na dovolenkách, či výletoch v
prírode. Môžu prenášať vážne či menej vážne choroby.
A ako sa môžeme pred nimi
chrániť?
Tu je niekoľko informácií a
rád zo strany epidemiologičky
MUDr. Márie Avdičovej, vedúcej Odboru epidemiológie z
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ) Banská
Bystrica.
Lymská borelióza sa
neprejaví hneď po
poštípaní
Niektorý zo spomínaného
hmyzu pôsobí na nás len dotieravo, musíme znášať jeho
následné nepríjemné príznaky
uštipnutia, niektoré sú však
aj prenášačmi rôznych - často
veľmi vážnych, ochorení. Ide
napr. o Lymskú boreliózu, ktorú okrem kliešťov môže pravdepodobne prenášať krv sajúci
hmyz. „Táto choroba sa neprejaví hneď po poštípaní. Potrebuje na to istý inkubačný čas,

Autor:
PK

hŕba

semeno

aby sa prejavila klinickými príznakmi, približne je to 14 a viac
dní. V prípade, že ide o opuchy
nielen v mieste vpichu, začervenané s centrálnym takzvaným
výbledom, ktoré sa sťahujú a
vytvárajú na rôznych častiach
tela, je potrebné ísť k odbornému lekárovi - kožnému alebo
infektológovi,” konštatovala
MUDr. Avdičová. Dodala, že
toto ochorenie sa dá liečiť antibiotikami, no očkovať sa zatiaľ
proti nemu nedá. 70% chorých
na LB udáva v anamnéze poštípanie kliešťom, ostatných
30 má anamnézu negatívnu,
prípadne sa v nej objaví poštípanie neznámym hmyzom.
Kliešťová encefalitída a
podceňované muchničky
Ďalšou z chorôb je kliešťová
encefalitída. Na ochorenie neexistuje kauzálna liečba, teda
liečba, ktorá by priamo zabila
pôvodcu nákazy, ale iba liečba
príznakov ochorenia. Kliešťová encefalitída je však jedno z
mála ochorení, proti ktorým
možno očkovať. Ochoreniami
od uštipnutia kliešťom a možno
aj rôznym spomínaným hmyzom, ktorí je v týchto horúčavách agresívnejší (hlavne osy,
Držiteľ
investičných
kupónov

tyrani,
trýznitelia

Krajská
priemyselná
komora

FOTO: Katarína Gécziová

sršne, muchničky, komáre...) je
erlichióza a babezióza. Obidve
ochorenia sa dajú liečiť antibiotikami.
Veľmi obťažujúcim hmyzom
v súčasnom dusnom a horúcom počasí sú muchničky.
Po jej uštipnutí často vznikne
opuch a začervenanie. Muchničky síce nevypijú veľa krvi,
ale ich štípance či uhryznutia
bývajú bolestivé. Miesto bodnutia opuchne a nepríjemne

Európska
norma

svrbí a páli. Je to spôsobené
tým, že samičky muchničiek pri
cicaní krvi vstrekujú do rany
nielen látky zabraňujúce zrážaniu krvi, ale aj toxíny, ktoré
uľahčujú prienik protizrážanlivých látok zo slín muchničiek
do krvi. Rozhodne však podľa
MUDr. Avdičovej platí, že proti
chorobám, ktoré môžu kliešte,
ovady, dotieravé malé mušky,
ktoré vyliezajú vo vlhku a dusne hlavne ráno a podvečer, ale

patriaci Petrovi poobdieraj, otlč

sklad, skladisko,
garáž

nečistota

osadí, vloží

aj podceňované muchničky, sa
dá chrániť očkovaním len proti
kliešťovej encefalitíde.
Očkovanie je možné
kedykoľvek
Očkovanie sa skladá z troch
dávok a treba naň myslieť už
pred jarnou a letnou sezónou,
očkovať však možno kedykoľvek. Preočkovanie sa vykonáva
každé tri roky. Medzi nešpecifické preventívne opatrenia

filmový
mimozemšťan

Turisticko
informačná
kancelária

pracovala na
krosnách
vydával
kvokavý zvuk

nedaj hlas vo
voľbách

Pomôcky:
LORO,
ULNA,
ADAC, INS

EČV
Ružomberka
Arab European
League

náboj mínometu
starší (skr.)

T1

Slovenská
republika
deň v týždni

hodváb (nem.)
surovina na
výrobu nafty

ženské meno
ovláda

elektrónvolt
ženské meno

žul
poodúval, zdul

latinský pozdrav
otretie

Manager
Information
System
orgány sluchu

cudzí účet
(obch.)
šarha (zast.)

smradľavé
zviera
EČV Zlatých
Moraviec

budujú
pumpovať
(nem.)

zastavenie
môj (franc.)

haluška (čes.)
prijímal vzduch

obyvateľ Asýrie

pôžička z banky

natiahol tetivu
súbor máp

501 v Ríme
morský živočích

patriaci
Ušiakovi

predložka

T3

súčasť
podvozku
insert (skr.)

pohybuj sa v
kruhu
skosenie (čes.,
bás.)

lesná ťažba

domáce zviera

útes (bás.)
vývojové
štádium hmyzu

menšia rieka

lakťová kosť

platidlo v
Mexicu

Štátny
projektový
odbor

kvitol (čes.)
dobývaj, doluj

oceán (angl.)

nemecký automoto klub

zakladateľ
"Radošincov"

model Seatu

T2

Olina (dom.)

patrí vhodné obliekanie - dlhé
nohavice, košele s dlhým rukávom, pokrývky hlavy, aj keď v
sparnom lete je to veľmi ťažké.
Po každej prechádzke v prírode,
práci v záhradke či po pobyte v
lese osprchovanie a dôsledná
expektácia (poprezeranie sa), či
nemáme prisatého kliešťa.
Ďalšou formou ochrany,
aj keď nie proti všetkým spomínaným druhom hmyzu, sú
rôzne druhy repelentov a odpudzovačov hmyzu, ktoré v týchto dňoch ako šmahom ruky
takmer zmizli z pultov našich
obchodov. Úlohou repelentov
nie je tvora zabiť, iba odpudzovať, a tak mu znepríjemniť pobyt v našej blízkosti. Účinnou
látkou, ktorá má schopnosť
odpudiť väčšinu tohto dotieravého hmyzu vrátane kliešťov je
diethyltoluamid. „Repelenty si
treba vyberať podľa účinnej látky, ale aj podľa toho, či je určený
na ochranu detí alebo dospelých. V dnešnej dobe je už veľký
výber chemických látok a výrobkov s týmito vlastnosťami,
všetko o ich použití je v návode,
ktorý si je potrebné dôkladne
preštudovať,“ konštatovala k
tejto téme MUDr. Avdičová.
(mt)

poodieraj
zlato (špan.)

nedupká
lantán (chem.)

rodič
prípravný výbor

bliakal, kričal

T4

zlom

sirupovitý
odpad pri
výrobe cukru

patrici Ale

nem. predložka
(napred,
vpredu)

majstrovstvá
sveta

Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo vhoďte do schránky vo vestibule mestského úradu do piatka 18. augusta.
Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezna. Z riešiteľov minulej krížovky sme vyžrebovali Ivana Paceru z Brezna. Blahoželáme! Výhru si vyzdvihnite v redakcii.
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Hokejový klub Brezno začal
prípravu na ľadovej ploche

Všetky tímy HKB prvýkrát
v histórii začali trénovať v rovnaký termín a v dostatočnom
predstihu na kvalitnú prípravu pred začatím novej sezóny.
Tréningový proces tak bude
prebiehať čisto v Aréne Brezno a prípravné stretnutia majú
tímy naplánované v mesiaci
august a september formou
turnajov a vzájomných stretnu- FOTO: HKB
tí s dohodnutými mužstvami
striedavo na ľade Arény Brezno LOVCE 2:3 (1:1,0:1,1:1)
a ľade súperov. Priebeh prípra- Góly BR: BELKO Matej (BALINT
vy jednotlivých kategórii:
Marek), MALECKY Martin (LUKAČOVIČ Hugo)
2. HOKEJOVÁ LIGA
Pred úvodným duelom absolvovali kadeti len tri tréningy,
12.08.2017 MHK RUŽOMBEROK takže očakávania neboli veľké.
Chlapci však ukázali potenci– HK BREZNO
26.08.2017 HK BREZNO – MHK ál a najmä prvú tretinu zvládli
výborne, súper mohol byť rád
RUŽOMBEROK
31.08.2017 MHK 32 LIPTOVSKÝ za výsledok 1:1. V druhej však
MIKULÁŠ “B” – HK BREZNO (CITY hostia pridali na aktivite, nám to
robilo problémy v našom pásme.
CUP )
02.09.2017 HK KROMĚŘÍŽ – HK Zhruba od polovice sme sa na to
adaptovali, zrýchlili individuálBREZNO (CITY CUP)
03.09.2017 HK BREZNO (CITY nu činnosť. V tretej tretine sme
využili presilovú hru a vyrovnaCUP)
09.09.2017 HK BREZNO – VOLK- li. Zápas smeroval k remíze. V
hre 4:4 prišiel nešetrný zákrok z
SWAGEN WOLVES BRATISLAVA
našej strany v blízkosti našej brány, v tom momente koncentrácia
1. LIGA DORAST
v defenzíve poklesla, súper však
19. - 20.08.2017 HOKEJOVÝ pokračoval v hre a počas avizovaného trestu nám strelil víťazný
TURNAJ ZVOLEN
gól. Záverečnú power-play sme
takticky nezvládli a tak sa nám
LIGA KADETI
už nepodarilo vyrovnať.
PIATOK 04.08. 2017 - Aréna
Brezno
 11.-13.08.2017 HOKEJOVÝ
HK BREZNO - HKM MICHA- TURNAJ ARÉNA BREZNO

FK BREZNO INFORMUJE
Brezňania tesne podľahli Ľupči

HK BREZNO - HC 05 BANSKÁ
BYSTRICA 4:7 (3:1, 1:3, 0:3)
Góly BR: PAUČÍK (BUDAI), PAUČÍK (BERČÍK), PANČÍK (PAUČÍK),
BUDAI (ĎURIŠ)
Úvodný zápas sezóny začali
piataci aktívne, dobre sa pohybovali, vedeli sa presadiť individuálne, aj kombináciou. Aj
počas druhej časti bolo vidieť
snahu, žiaľ viaceré šance ostali nevyužité. Na druhej strane
súper bol maximálne efektívny
a podarilo sa mu vývoj stretnutia otočiť vo svoj prospech. Do
prestávky sme ešte vyrovnali
a tak sa tretia tretina začínala
za nerozhodného stavu. V nej
sme sa v snahe vyhrať dopúšťali taktických chýb, každý chcel
byť záchrancom a striedania
sa neúmerne predlžovali. Individuálna hra a dlhé zaťaženie
15.08.2017 HK BREZNO – HK IS- spôsobilo, že sme sa už do šancí
nedostávali, nemali sme na to
KRA PARTIZÁNSKE
16.08.2017 HK BREZNO – HK energiu, zbytočne sme sa vybíjali v osobných súbojoch. Ak sa
LEVICE
26.08.2017 HOKEJOVÝ TURNAJ chlapci poučia, v odvete si môžu s týmto súperom poradiť.
PIEŠŤANY
29.08.2017 HK ISKRA PARTIZÁNSKE – HK BREZNO
6/5. ŠHT
30.08.2017 HK LEVICE – HK
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
BREZNO
05.08.2017 HC 05 BANSKÁ BYSTRICA – HK BREZNO
8/7. ŠHT
15.08.2017 HK BREZNO – HK
1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
LEVICE
09.08.2017 HC 05 BANSKÁ BYS- 24.08.2017 HK BREZNO – MHK
32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
TRICA – HK BREZNO
14.08.2017 HK BREZNO – HK 26.08.2017 HC 05 BANSKÁ BYSTRICA – HK BREZNO
LEVICE
24.08.2017 HK BREZNO – MHK 29.08.2017 HK LEVICE – HK
BREZNO
32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
26.08.2017 HK BREZNO – HC 05
BANSKÁ BYSTRICA
3. - 4. ROČNÍK
28.08.2017 HK LEVICE – HK
BREZNO
16.08.2017 HK BREZNO – HK
LEVICE
 18.-19.08.2017 HOKEJOVÝ
5. ŠHT
TURNAJ ARÉNA BREZNO
1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
30.08.2017 HK LEVICE – HK
SOBOTA 05.08. 2017 - Aréna BREZNO
(hkb)
Brezno

I. trieda
1. kolo 6. augusta
Brezno – Slovenská Ľupča
0:1 (0:0),
rozhodca: Rastislav Kubančík, 250 divákov.
Súboj Brezna s Ľupčou bol
najchudobnejší v úvodnom
kole. Jednu z mála gólových
šancí premenil Hruška v závere prvého dejstva a hostia
vyhrávali. Diváci, ktorí očakávali ďalšie góly, boli sklamaní,
napokon to totiž bolo všetko.
(vh)
1. FK Podkonice
2. FK Sokol Braväcovo
3. TJ PARTIZÁN OSRBLIE
4. TJ Mladosť Pohorelá
5. TJ Tatran Čierny Balog

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7:2
4:2
2:0
3:2
3:2

3
3
3
3
3

14
13
12
11
10

3
0
3
0
0

6. FK - 34 Brusno - Ondrej 1 1 0
7. OFK Slovenská Ľupča 1 1 0
8. TJ - Družstevník Strelníky 1 0
9. FK Šalková B
100
10. ŠK OPL Poniky
100
11. FK BREZNO
100
12. TJ ŠK Hronec
100
13. OFK Slovan Valaská 1 0 0
14. FK SOKOL NEMECKÁ 1 0 0

0
0
0
1
1
1
1
1
1

2:1
1:0
1
2:3
1:2
0:1
2:4
0:2
2:7

3
3
2:3
0
0
0
0
0
0

9
8
0
6
5
4
3
2
1

3
3
7
0
-3
-3
0
-3
-3

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
FK BREZNO
I. trieda
13. 8. o 16.30
Brusno – Brezno
20. 8. o 16.00
Brezno – Hronec
IV. liga Dorast U19 sk. C
19. 8. o 16.00
Prestavlky - Brezno

Tatiana Tapajčíková sa prebojovala
do semifinále svetového pohára v karate
Záverečným turnajom sezóny 2016/17 bol pre breznianske
karate veľký medzinárodný
turnaj, organizovaný svetovou
federáciou karate (WKF) - WKF
K1 Youth Cup, ktorý je obdobou
svetového pohára K1 seniorov.
Turnaj je zaradený medzi nominačné turnaje MS, ktoré sa
budú konať v októbri v Španielsku (Tenerife). Tohto prestížneho turnaja sa zúčastnilo 2059
karatistov zo 64 krajín celého
sveta.
Karate Klub MP Brezno na
ňom reprezentovala Tatiana
Tapajčíková, ktorá štartovala v
kategórii kumite U 21 - 68 kg.
Tatiana sa v konkurencii 19 pretekárok z celého sveta postarala
o nečakaný úspech, keď sa po
výborných výkonoch, prebojovala až do semifinále, medzi

štvorku najlepších.
Tatiana v prvom zápase
zvládla súperku z Nórska 1:0
a v druhom kole súperku z Kanady 2:1. V treťom kole narazila na druhú reprezentantku
z Kanady, s ktorou bojovala
o postup do finále. Po ťažkom
taktickom zápase prehrala
s Kanaďankou 0:1. Po prehratom zápase nastúpila do zápasu o tretie miesto so súperkou
z Ukrajiny. Po predchádzajúcich ťažkých bojoch a vedení
ukrajinskej súperky 2:0 Tatiana ešte stiahla výsledok na 1:2.
Ďalej však už nestačila obrátiť
výsledok a tak sa umiestnila na
piatom mieste. Tatiana v každom prípade podala vynikajúci
výkon a delil ju len krôčik od
medaily. K predvedeným výkonom a dosiahnutému výsledku
jej patrí veľká gratulácia. (pj)

Tatiana Tapajčíková.

FOTO: P. J.
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