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alendár i počasie nám nekompromisne naznačujú, že jar
sa čoskoro prehupne do leta a mnohí z nás už uvažujú
o tom, za čo, kde a s kým prežijú svoj zaslúžený dovolenkový
odpočinok. Myslia naň už aj čerství maturanti, ktorým sa blíži
letný čas sladkého ničnerobenia. Ostatných školákov – od
tých „základných“ po vysokoškolákov – ešte čakajú posledné
skúšky, posledné „korekcie“ v žiackych knižkách a indexoch.
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Máj mal v našom meste veľa podôb. Priniesol niekoľko
príležitostí na to, aby sme sa stretli, spomínali, potešili

Vzdelanie a veda…
V tomto predprázdninovom čase som sa stretol s človekom
váženým a všeobecne uznávaným, so skutočnou, nie akousi
rosničkovou celebritou. Vážnosť a uznanie v celej našej spoločnosti si vyslúžil svojou neúnavnou prácou, vedeckou erudíciou, príjemným vystupovaním, priateľským prístupom k svojmu okoliu. Človek o ktorom hovorím, je predseda Slovenskej
akadémie vied, profesor inžinier Štefan Luby, DrSc. Dohodli
sme sa, a svoje slová sme potvrdili aj písomne, že medzi Slovenskou akadémiou vied v Bratislave a Mestom Banská Bystrica nadviažeme cieľavedomú spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumnej a expertíznej činnosti, popularizácie vedy
a využívania vedeckých poznatkov v praxi. Na základe tejto
zmluvy SAV umožní vzájomne prospešnú spoluprácu svojich
vedeckých pracovníkov s organizačnými zložkami Mesta
Banská Bystrica pri popularizácii slovenskej vedy, odporučí
svojim pracovníkom vykonávať lektorskú činnosť pre potreby
mesta, podporí spoločnú tvorbu nových vzdelávacích programov a spoluprácu na projektoch EÚ, poskytne Mestu Banská
Bystrica informácie o výsledkoch vedeckých výskumov
a umožní jej zástupcom účasť na svojich podujatiach – konferenciách a seminároch.
Mesto Banská Bystrica na svojich pracoviskách vytvorí
priestor na lektorskú, autorskú, organizačnú a projektovú činnosť vedeckých pracovníkov SAV, umožní prezentáciu a propagáciu výsledkov výskumu v SAV, bude iniciovať účasť vedeckých pracovníkov v pracovných komisiách v pôsobnosti
mesta, podporí tvorbu aktuálnych študijných projektov a vzájomnú informovanosť o činnosti oboch strán. SAV a naše
mesto sa zaviazali, že budú koordinovane vystupovať pri propagácii dosiahnutých vedeckopopularizačných cieľov doma
i v zahraničí, že sa budú vzájomne podporovať, vzájomne
informovať o základných rozvojových cieľoch a vytvoria predpoklady na spoluprácu volených orgánov oboch inštitúcií.

Deň víťazstva nad fašizmom. Položením kytice kvetov si predstavitelia Banskej
Bystrice uctili pamiatku tých, ktorí sa slobody nedožili.

Aj takto to na Námestí SNP vyzeralo v Deň Európy. Počasie síce neprialo, ale
nálada bola výborná.

…devíza budúcnosti
Milí mladí, i skôr narodení spoluobčania, som presvedčený, že sme podpísali dobrú zmluvu, potrebnú pre nás všetkých, veď vzdelanie, poznanie a veda – to sú tie najcennejšie
devízy do našej spoločnej budúcnosti. Nezabúdajme na to
ani vtedy, keď budeme plným priehrštím užívať štedré dary
leta, chcieť čo najviac vidieť, všetko stihnúť, všetko na vlastnej koži pocítiť, nachytať bronzu, nadýchať sa čo najviac čistého vzduchu, užiť si do sýtosti vody (nezabudnite na to, že
od prvého júna je v prevádzke aj naše plážové kúpalisko),
tepla a hrejivého slniečka. Dobrá kniha – či už z oblasti
odbornej alebo beletristickej, by aj počas našich letných
radovánok mala byť naším príjemným spoločníkom. Pretože
vzdelanie, poznanie a veda… ale to sme si už vlastne povedali.
Ivan Saktor, primátor Banskej Bystrice

Predseda SAV prof. Štefan Luby a primátor B. Bystrice Mgr. Ivan Saktor pri podpise zmluvy o spolupráci v oblasti vzdelávania, výskumnej a expertíznej činnosti.
Foto: Fedor Mikovič

V Deň Európy, 9.mája, zverejnila Banská Bystrica tému koncepcie, s ktorou
sa uchádza o udelenie prestížneho titulu „Európske hlavné mesto kultúry“.
Podporuje ju dvanásť partnerských miest a obcí v regióne.

BaBy znamená mesto i deti
Téma „Banská Bystrica, BaBy narodené v Európe“ vyjadruje moderné zmýšľanie mesta s orientáciou na budúcnosť, ale aj uvedomenie si európskych súvislostí. Súčasne je slovnou hračkou.
Naznačuje základnú orientáciu kultúrnych podujatí, ktoré budú pri tejto príležitosti. O udelenie
titulu súťaží B. Bystrica so siedmimi slovenskými
mestami, preto chce do projektu intenzívne zapojiť širokú verejnosť. Symbolicky všetky banskobystrické deti pre svoje mesto požiadajú o udelenie titulu „Európske hlavné mesto kultúry 2013“.
BaBy je medzinárodne zrozumiteľným synonymom detských vlastností ako hravosť, zvedavosť,
komunikácia bez ohľadu na jazyk i otvorenosť,
rovnako aj vyjadrenie záväzku dospelých starať
sa o vzdelanie, kultúrny rozvoj, zdravie a budúcnosť.
Mesto Banská Bystrica je európskym dieťaťom.
Má všetky detské vlastnosti, ktoré mu pomôžu

absorbovať čo najviac európskych kultúrnych impulzov. S nimi spája predstavy o ďalšom rozvoji.
Ako sme už v Radničných novinách pred časom písali, o meste kultúry rozhoduje Rada Európskej únie. Od roku 2009 zvolia za Európske
hlavné mesto kultúry každý rok dve mestá – jed-no
z pôvodných krajín únie a jedno z nových členských štátov. Slovensku pridelili rok 2013 spolu
s Francúzskom. Mesto, ktoré tento titul získa,
dostane šancu na kultúrny a ekonomický rozvoj.
Primátor B. Bystrice Ivan Saktor v máji navštívil
francúzske mesto Saint Etienne, ktoré tiež pripravuje svoju kandidatúru na udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry. Francúzi oceňujú naše
prípravy a B. Bystrica víta ich bohaté európske skúsenosti. „Bolo by skvelé, keby na francúzskej strane uspelo práve Saint Etienne.“ povedal Ivan Saktor.
Monika Pastuchová, hovorkyňa primátora

Medzinárodný deň detí
Všetky banskobystrické deti žiadajú pre svoje
mestoudelenie titulu Európske hlavné mesto
kultúry 2013

Námestie SNP – 10.00-12.00
Európske odkazy
Koncert Zdenky Prednej
Predstavenie loga kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013
Nazvite „BaBy narodené v Európe“
Súťaž o detskú tvár kandidatúry
Privítanie zástupcov krajín EÚ
Pozdrav primátora mesta
Zvolanie výzvy pre Európu
Vypustenie balónov do Európy
Spoločná fotografia všetkých detí

Čarovné detské ostrovy fantázie
Svetielko nádeje – Aladin
Letkom vzletkom európskym – o 14.00 hod.
Miesto odkazov – veľkoplošné maľovanie
Ukážky práce Policajného a Hasičského zboru
ÚĽUV deťom – tvorivé remeselné dielne
Správy letia cez Svet mobilov – o 12.30 hod.
Minifutbalový parkový turnaj o 16.30 hod.
AGILITY ukážky o 13.00 hod.
Lesy a NAPANT deťom
putovanie svetom vojenskej techniky
ŽREBOVANIE o zaujímavé ceny o 15,30 hod.
hry pre najmenších s MC Mamina
Koncert skupiny Sto múch o 16.30 hod.
… a mnoho ďalších zaujímavých programov

Rozprávkovo bohatý Zelený svet

VODNÝ SVET
Slovenská agentúra životného prostredia
pripravuje letný pobytový tábor na poznávanie
vodného sveta, objavovanie tajomstiev mokradí, spoznávanie našej vodnej flóry a fauny.
Bude v stredisku environmentálnej výchovy
Dropie 8.7.-14.7.
Ďalšie informácie: SAŽP, odbor environmentálnej výchovy, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica, Tel./fax: 048/4374 175
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V kultúrnom programe vystúpili mamičky a deti
z materských centier v našom meste, predstavili sa
žiaci hudobnej školy Yamaha aj ďalší. Deti šantili na
nafukovacích hradoch, tešili sa z tvorivých dielní,
v ktorých už tradične najviac zaujalo maľovanie na
tváričky. Mamičky sa prezentovali v stánkoch
s vlastnými výrobkami. Súčasťou akcie bola zbierka „Ďakujem, že si mama“, prostredníctvom špeciálnej pohľadnice vydanej ku Dňu matiek. Výťažok
išiel na podporu materských centier v Banskej
Bystrici.

Múzeum SNP – 10.00-18.00

Príroda v motívoch ľudovej rozprávky triumfálne prekročila
doterajšie štatistiky medzinárodnej súťaže

Detské kresby a maľby, fotografie, animované
filmy, citlivý detský pohľad na životné prostredie,
sprevádzajú Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM od začiatku v roku
1996. Počet prihlásených prác už presahuje
33 300. Súťaž vo svojom názve a podstate nesie
poslanie vštepovať deťom vzťah k prírode
a k životnému prostrediu. Krásna a detskej duši
blízka téma priniesla úspech v podobe rekordného počtu 6109 prihlásených prác v 12. roční-

Premýšľali ste už nad tým, čo všetko by ste dokázali urobiť pre svoju mamu, aby ste vyjadrili svoju
lásku a vďačnosť za život, ktorý vám dala?
Tieto slová boli 12. mája mottom podujatia pod
Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. V predvečer
Dňa matiek zorganizovali mamičky z Materského
centra Hviezdička, pod záštitou manželky primátora Moniky Saktorovej, banskobystrickú verziu celoslovenskej akcie „Míľa pre mamu“.

ku medzinárodnej súťaže Zelený svet Na najväčšiu a najúspešnejšiu svojho druhu na Slovensku ju pasovalo 5611 mladých ľudí od
3 do 18 rokov, 594 škôl a 976 pedagógov. Odozvu zanechala aj u detí v Lotyšsku, Poľsku, Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku a Číne.
Málo prác bolo o zle. Väčšina o dobre. V rozprávke i v živote. A to je cenné. Porotcovia sa
jednoznačne zhodli na víťazke a držiteľke HLAVNEJ CENY SÚŤAŽE. Stala sa ňou štvorročná
Yvonna Žuffová z Materskej školy Trieda SNP
77, Banská Bystrica
Víťazné zastúpenie sme mali aj v KATEGÓRII
KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA A KOMBINOVANÉ
TECHNIKY – základné školy, deti od jedenásť do
pätnásť rokov. Ocenenie získal Michael Kuska
z Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51,
Banská Bystrica. V Kategórii Materské školy
bodovala päťročná Martina Mesková z Materskej
školy Trieda SNP 77, Banská Bystrica
Jana Šimonovičová,
odbor environmentálnej výchovy SAŽP

PO ROKU ZNOVA
MÍĽA PRE MAMU
Tak ako v iných mestách, o 16. hodine primátor
mesta Ivan Saktor s manželkou prestrihli pásku na
štarte a v sprievode rodičov s deťmi v kočiarikoch,
na bicykloch, trojkolkách, v prívesnom vozíku alebo len s dieťatkom na rukách, prešli symbolickú
trasu – míľu, venovanú matkám. V cieli všetci dostali
darčeky od sponzorov. Keď prešiel cieľom posledný kočiarik, začala sa búrka s krupobitím a potrápila organizátorov.
Napriek „búrlivému“ záveru snaha mamičiek, ktoré
celé podujatie pripravovali vo svojom voľnom čase
dobrovoľníckym spôsobom, nevyšla nazmar. V Banskej Bystrici sa do „Míle pre mamu“ zapojilo 266
účastníkov a v rámci zbierky predali 849 pohľadníc.
V tento deň prešlo symbolickú míľu na počesť
mamičiek 5187 ľudí v 22 mestách na Slovensku.
Myšlienka zorganizovať „Míľu pre mamu“ vznikla

len pred štyrmi rokmi v Bratislave. Prostredníctvom
medzinárodnej siete materských centier sa ju
podarilo spopularizovať aj ďaleko za našimi hranicami. Míľu pre mamu organizujú už aj v Rusku,
Poľsku, Maďarsku, Holandsku, Ugande, Trinidade
a na Jamajke.
Text a foto: Mgr. Alexandra Nuter,
referát životného prostredia, MsÚ

Koniec školského roka sa blíži. Priniesol nové poznanie, zážitky, príležitosti
na nadväzovanie priateľstiev, meranie síl či vedomostí s inými.
SÚŤAŽ, KTORÁ STÁLA ZA TO
Dostali sme ponuku zúčastniť sa súťaže
MASKA PRE PLANÉTU ZEM. Program podporila spoločnosť VODA VEOLIA. Bola to literárno-výtvarná súťaž. S chuťou sme sa do nej
pustili. Každý napísal slohovú prácu. Na výkres
sme tušom robili línie. Bola to zábava. Aby to
nebolo len čiernobiele, vyfarbili sme výkres.
Diela boli hotové! Stačilo len poslať. Meno,
trieda, škola…
Onedlho prišla správa. Huráááááá, vyhrali
sme! Kričali všetci. Dea vyhrala za výtvarnú,
Tomáš za literárnu prácu. Desiatich žiakov
z našej triedy pozvali do Pamätníka SNP. Tam
sme si pozreli vystavené práce. Zagratulovali
nám za snahu. A pridali malý darček – tričko
s maskou. Premietli nám aj film, dokument
o vode. Ešte to nie je všetko! Dostali sme rozličné pomôcky. Na záver odovzdali pani
učiteľke 2.000 Sk pre našu triedu. Spravodlivo sme to rozdelili výhercom. Čakal nás výlet
do Turčeka - úpravne vody. Všetko tam bolo
veľmi zaujímavé. A ešte skvelá kniha – Planéta
Zem. Táto súťaž bola super!
Ďakujeme za ňu Stredoslovenským vodárňam VEOLIA. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!
Žiaci 4.B – Základná škola Ďumbierska 17,
Banská Bystrica

Uľanka sa „prebudila“
Novovzniknutá občianska rada v Uľanke
v spolupráci s občanmi tejto mestskej časti
zorganizovala brigádu, aby si skultúrnili životné
prostredie. Uľanka, ktorá patrí do ochranného

pásma Národného parku Nízke Tatry, má ambíciu stať sa príjemnou a modernou mestskou
časťou, a preto aktivity podobného druhu
nebudú ojedinelé. Okrem upratovania a čistenia okolia chce občianska rada na podnet

obyvateľov podporovať aj kultúrne a spoločenské akcie – už 2. júna preto pozýva všetky deti, ale aj ich rodičov, na oslavu Medzinárodného dňa detí.
Kvalitnejší a spoločenskejší život aj v tejto
časti mesta – na tom by nám malo záležať.
Občianska rada
mestskej časti Banská Bystrica – Uľanka

stupňa. Deti museli preukázať resuscitáciu,
základné zdravotnícke vedomosti, zastavovali
krvácanie, poskytovali pomoc pri otrave liekmi či drogami. Výkony sledovali a hodnotili
profesionálni záchranári, zdravotné sestry
a dobrovoľníci z Červeného kríža.
Zo zápolení v mladšej kategórii vyšli víťazne
deti zo Základnej školy v Riečke. Medzi staršími zvíťazila päťčlenná hliadka zo Základnej
školy Lom nad Rimavicou. Víťazi postúpili do
krajského kola. Organizátorom patrí poďakovanie za to, že sa venujú mladým zdravotníkom. Veď každý deň prináša aj chvíle ohrozujúce život a kým príde sanitka s lekármi, môže
byť bez prvej pomoci neskoro.
Mgr. Miroslav Bihári,
vedúci referátu vzdelávania – školský úrad
LESY SR, š.p. Banská Bystrica,
Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
a mesto Banská Bystrica

Vás srdeène pozývajú na
XXX. jubilejný roèník

Keď bude treba, pomôžu
Hliadky mladých zdravotníkov I. a II. stupňa
základných škôl okresov Banská Bystrica
a Brezno súťažili pod záštitou Slovenského
Červeného kríža v Banskej Bystrici. Vyvrcholila tak celoročná príprava žiakov v poskytovaní
prvej pomoci záchrany človeka.
Súťaže sa zúčastnilo dvadsaťjeden hliadok
II. stupňa základných škôl a trinásť hliadok I.

celoslovenskej súae v hre
na lesnici a lesnom rohu
16. jún 2007, BANSKÁ BYSTRICA

Oslavujeme prostredníctvom jazyka a kultúry
Základná škola Trieda SNP 20 v Banskej
Bystrici sa zapojila do medzinárodného projektu Comenius 1 Oslavujeme
prostredníctvom jazyka a kultúry.
Jej partnermi sú školy z Anglicka, Nemecka a Maďarska. Žiaci a
učitelia navzájom absolvovali už
niekoľko návštev a stretnutí. Prostredníctvom nich spoznávajú vyučovací systém, tradície, kultúru a
históriu jednotlivých štátov. Popri
tom sa im podarilo nadviazať aj
niekoľko pekných priateľstiev.
Prvá cesta v novembri 2005 zaviedla všetky partnerské školy do
nemeckého mesta Alpen - Veen
na oslavu Sviatku sv. Martina.
Druhá cesta v roku 2005 viedla
do maďarského Jászapáti na oslavu 1. mája.
Tretia cesta bola vlani. Jej cieľom bolo
anglické mesto Trimdon a oslava sviatku Bonfire night - „Noc ohňostrojov“.

Štvrtá cesta spojila všetky školy na návšteve v Banskej Bystrici, tento rok v apríli. Z part-

nerských škôl k nám zavítalo devätnásť učiteľov a štrnásť žiakov na oslavu Veľkej noci.
Pripravili sme pre nich pestrý a bohatý prog-

ram. Nezabudnuteľná ostane prechádzka historickým jadrom nášho mesta, spojená s tradičnými veľkonočnými trhmi,
návšteva vedeckej knižnice či
prijatie u primátora Ivana Saktora.
Milú návštevu sme privítali
chlebom a soľou i pôsobivým
vystúpením súboru Matičiarik.
Ľudoví remeselníci priblížili zdobenie veľkonočných vajíčok,
perníkov, pletenie korbáčov či
paličkovanie. Naši hostia si všetko osobne vyskúšali. Určite sme
zaujali aj systémom vyučovania.
Veríme, že nezabudnú ani na
prekrásny výlet do Španej Doliny
a bryndzové halušky.
Už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutia v jeseni: v Anglicku
v meste Trimdon a v Nemecku
v meste Tubingen.
Text a foto: Lýdia Kosáková,
učiteľka, Základná škola Trieda SNP 20
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ZELENE NIKDY NIE JE DOSŤ
Medzi odborníkmi – lesníkmi je jeho meno známe, podobne
aj medzi niektorými Banskobystričanmi. Od apríla je inžinier
Vincent Chlepko CSc., riaditeľom Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES), príspevkovej organizácie Mesta Banská Bystrica. Máme dôvod bližšie ho spoznať – najskôr fakty
zo súkromia: má 57 rokov, dve odrastené deti, je ženatý.
❏ Kadiaľ viedla vaša profesionálna
dráha?
Pôvodne som sa venoval lesníctvu,
ktoré som vyštudoval. Robil som v Lesnom závode v Slovenskej Ľupči, ako
mladoženáč som býval na Triede Hradca Králové. Moja cesta viedla cez
rezortné pracovisko ministerstva lesného a vodného hospodárstva a tvorbu
hospodárskych noriem v ňom. Potom
som sa vrátil k svojmu povolaniu a zároveň koníčku, teda k biológii a pracoval
som v Lesníckom a výskumnom ústave
vo Zvolene. Tam som sa zaoberal
vegetatívnym rozmnožovaním drevín.
Vyskúšal som súkromnú sféru v záhradníckej firme, kde som mal na starosti napríklad rekonštrukciu časti
kúpeľného parku v Sklených Tepliciach. V rodinnej firme, ktorú som založil,
zaoberal som sa výrobou a pestovaním okrasných rastlín i drobného ovocia.
❏ V čase, keď ste bývali na Triede Hradca
Králové, ste určite netušili, že ZAaRES
budete niekedy viesť. Čo myslíte, čím ste
zabodovali vo výberovom konaní?
Do hláv členov komisie som nevidel, ale
podmienkou pri výberovom konaní bolo splniť
praktické a odborné kritériá, predložiť zámer,
víziu činnosti ZAaRESu. Čo viac zabodovalo,
neviem posúdiť.
❏ Každý z nás je poznačený profesionálnou deformáciou, takže keď sa prejdete
po Banskej Bystrici, všímate si dreviny
a zeleň aj ako odborník. Má naše mesto
vo svojich parkoch vzácne dreviny?
Má. Veľmi vzácne dreviny, spomenul by som
napríklad platany v mestskom parku, ľaľovník
tulipánokvetý, viac ako storočné lipy veľkolisté
pod Pamätníkom SNP, či sekvoju mamutiu na
Tatranskej ulici. Každý zdravý strom na vhodnom mieste je jedinečný a vzácny.
Centrálna mestská zóna je veľmi pekná,
viac pozornosti a starostlivosti si zaslúžia okrajové časti. Na srdci mi leží celkový výzor, koncepcia tvorby a údržby zelene na sídliskách.
Je to jedna z priorít, ktoré som si postavil. Samozrejme, všetko nezávisí odo mňa, pretože sme
len správcovia a vykonávatelia určitých zámerov. Ale po prvých kontaktoch s útvarom hlavného architekta myslím, že nájdeme spoločnú
cestu. Nielen ako lesník, ale aj ako človek,
ktorý má rád prírodu hovorím, že zelene nikdy
nie je dosť. Preto si viem predstaviť aj viac
zelene v centrálnej mestskej zóne, napríklad
v mobilnej forme, nádobách. Možností je veľa.
❏ Aj roboty je veľa…
Áno. To je ďalšia moja vízia. Pokiaľ ide
o podnik, leží mi na srdci samotná výroba.
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Bolo by potrebné rozšíriť sortiment pestovaných rastlín a byť takmer sebestačný. Je to
jedna z ciest k rozvoju podniku.
❏ Bolo by to aj ekonomickejšie?
Sledujem dva ciele. Nielen ekonomiku,
hoci je na prvom mieste. Má to aj sociálny

podtón. Prezradím, že mám zámer zriadiť
laboratórium. Vo svete sa už rastliny pestujú
z buniek, to by sme mohli aj my a v laboratóriu
napríklad zamestnať i zdravotne postihnutých
občanov. Tým, že by sa rozšíril sortiment,
rozšírila by sa výroba, boli by väčšie možnosti
aj na zamestnanie v zime. A napokon – skúsenosti hovoria, že je to aj ekonomickejšie.
V súčasnej situácii musia prežiť dvaja a keď to
robí firma sama, v podstate na seba zarába.
❏ Je Banská Bystrica zeleným mestom?
Môžeme to o nej povedať?
Podľa mňa je. Kvôli svojej polohe, aj čo sa
týka mestskej zelene. Len rozloženie
zelene nie je proporcionálne. Tam, kde
sú staré zástavby, ťažko niečo naprávať, vsúvať. Tam by však mala svoju
úlohu zohrať mobilná zeleň. Len treba
venovať pozornosť štruktúre zelene
a celému urbanistickému vzhľadu, aby
bolo všetko zladené tak, ako to má byť.
❏ Pred rokmi mnohí Banskej Bystrici závideli areál plážového kúpaliska. Lenže: boli časy, boli… Čo sa
týka možností na kúpanie, mnohé
aj menšie mestá už Banskú Bystricu predbehli. Čo s tým?
Áno, pamätám na časy, keď sme sa
tam cítili veľmi dobre. Je to unikát –
v strede mesta takýto areál. Čas necháva stopy na všetkom. Žiada si to
komplexnú rekonštrukciu, treba zohľadňovať požiadavky doby – predsa
sú teraz vyššie nároky. Chce to neskutočne
veľa investícií. Sú dve možnosti – alebo to
bude mesto robiť postupne, alebo príde
investor a v kratšom čase vybuduje areál,
s ktorým budú všetci spokojní
Eva Faksová

Nezabudnime na Svetový deň darcov krvi
Dobrovoľní, bezpríspevkoví darcovia krvi pravidelne venujú
najvzácnejší dar, ktorý zachraňuje ľudské životy. Milióny ľudí
sú vďačné tým, ktorých nikdy nestretnú.
14. jún sa spája s narodením Dr. Karla
Landsteinera (1868-1943). V roku 1930
dostal Nobelovu cenu za medicínu, za objav
krvných skupín, čo umožnilo výkon transfúzie
ako rutinného lekárskeho zákroku.
Svetový deň darcov krvi upozorňuje na
to, že všetci a na každom mieste sveta krv
potrebujeme, i na to, akú neoceniteľnú
službu robia bezpríspevkoví darcovia krvi.
Ak si dokážeme uvedomiť túto dôležitosť,
urobili sme krok k tomu, aby sme si vážili
ľudský život. V rovnakom čase na viacerých miestach sveta propagujú rovnakú
myšlienku: poďakovanie darcom krvi
a povzbudenie ostatných ľudí k darovaniu
vzácnej tekutiny.

dom Banskobystrického samosprávneho
kraja, pri príležitosti Svetového dňa darcov
krvi organizujú 14. júna 2007 na Námestí
SNP akciu pre darcov krvi, ale aj pre všetkých, ktorých oslovujú myšlienky darcovstva.
Od 14.00 h do 17.00 h môžu darovať krv priamo na námestí v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Zároveň
pre nich pripravia kultúrny program
Od 7.00 h do 11.00 h budú odbery krvi aj
na transfuziologickom pracovisku v areáli
Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
Národná transfúzna služba Slovenskej
republiky v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Mestom Banská Bystrica a úra-

MUDr. Mirko Peprný,
transfuziologické pracovisko Národnej
transfúznej služby B. Bystrica (na snímke)

Ľudia
z rodu Rómov
Banská Bystrica v polovici mája privítala
účastníkov VI. ročníka festivalu Medzinárodného dňa Rómov. Bol pod názvom Ľudia z
rodu Rómov. Prípravy a organizácie slávnosti
sa ujalo Kultúrne združenie Rómov Slovenska
v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým
strediskom. S podporou Ministerstva kultúry
SR, Mestského úradu Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Rómovia z celého regiónu si prišli pripomenúť svoj sviatok a zároveň podporiť krásnu
myšlienku rozvoja rómskej kultúry.
Program tradične moderovala rómskonerómska dvojica a svoju úlohu zvládla veľmi
dobre. Festival otvorila hosťujúca kapela Trival
rómskou hymnou s názvom Gelem, Gelem,
pri ktorej účastníkom behali zimomriavky po
tele, pretože táto pieseň je plná citu a farebnosti tónov, takže v divákovi zanecháva silný
dojem.
Potom nasledoval program, s tanečno-speváckym rómskym súborom z Lučenca,
hosťujúcou kapelou z Košíc Trival a českou
hudobnou skupinou Gitans, ktorá tak rozprúdila zábavu, že aj sedemdesiatročné návštevníčky vstávali zo stoličiek, aby si zatancovali.
Som rada, že práve v našom krásnom
meste bol tento festival a dúfam, že o rok sa
opäť stretneme v hojnom počte, s rovnako
dobrou náladou a s rovnako kvalitnými umelcami.
Mgr. art. Lucia Titková

Vzdali úctu matkám
Vo Veľkej sieni mestského úradu sa 16.
mája zišli pozvané mamy a staré mamy, aby
oslávili Deň matiek.
Tento sviatok sa u nás nanovo oslavuje od
roku 1989. Jeho symbolom – červeným klinčekom, si symbolicky
uctili matky v našom
meste „otcovia mesta“,
zastúpení viceprimátorom Róbertom Kazíkom. Kultúrnym programom, ktorý pripravil pre
oslávencov referát kultúry a športu, sprevádzala moderátorka Iveta
Babjaková. Mamám a starým mamám
priblížila historické pozadie vzniku tohto

milého sviatku a svojím umeleckým slovom
pohladila dušu prítomných oslávenkýň. Vďačné úsmevy vyčarili na tvárach najmladší členovia folklórneho súboru Matičiarik. Na záver
milého podujatia zaspievala nádejná mladá banskobystrická speváčka
Kristínka Durdiaková.
Májové popoludnie
prežili mamy a staré
mamy veľmi príjemne pri
chutnom občerstvení,
vo vyzdobenej jedálni
mestského úradu.
Mgr. Jana Babjaková,
vedúca referátu kultúry a športu
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Ako vyplýva z podnetov, ktoré dostal IVAN SAKTOR
na začiatku svojho pôsobenia na poste primátora Banskej Bystrice, a na ktoré NEZABÚDA, mnohých občanov
trápi neefektívne a nehospodárne nakladanie s komunálnym odpadom.
Tipov na dôslednejšie separovanie odpadu,
prípadne diferencovaný prístup k plateniu za
komunálny odpad, sa na stole primátora
nazbieralo neúrekom:
– zrušiť poplatky za odpady v kontajneroch
– častejší odvoz nadrozmerného odpadu
– neplatiť za vyprázdňovanie kontajnerov, ktoré nie sú zaplnené
– častejšie odvážanie triedeného odpadu
– osadenie nádob na triedený odpad v ďalších častiach mesta
– zvýšiť informovanie o povinnostiach občanov v nakladaní s odpadom

Na území mesta Banská Bystrica je vyše
400 stanovíšť kontajnerov na separovaný
odpad: sklo, papier a plasty. Okrem týchto
druhotných surovín má občan možnosť oddelene odovzdávať ďalšie druhy odpadu ako

stacionárneho alebo mobilného zberu nebezpečných látok, ktorý robí firma Detox na základe zmluvy s Mestom Banská Bystrica. Elektroodpad môžu občania odovzdať v rámci
každomesačného odvozu nadrozmerného
odpadu
Bolo by spravodlivé, keby sme mohli motivovať ľudí na triedenie odpadu napríklad finančným zvýhodnením alebo zľavami poplatkov
za odvoz komunálneho odpadu. Tam, kde
prevažujú bytové domy, však separácia odpadu nie je adresná, preto je problematické finančne motivovať konkrétneho občana. V najbližšom období uvažujeme zaviesť separovaný
zber odpadov v rodinných domoch tzv.
vrecovým zberom, ktorý umožní finančnú
motiváciu obyvateľov.
Počet nádob na separovaný odpad,
ale aj na netriedený komunálny odpad,
nie je konečný. Miesta s kontajnermi na
separovaný zber odpadu pribúdajú podľa
záujmu a požiadaviek obyvateľov. Ak v niektorej časti mesta majú jej obyvatelia pocit, že
smetné nádoby nie sú využité, alebo naopak,
ak ich je málo, možno o zmenu požiadať prostredníctvom referátu životného prostredia
Mestského úradu Banská Bystrica
Úplne zrušiť poplatky za komunálny odpad
si v súčasnosti nemôže dovoliť žiadne mesto
či obec.

Nezábudka

To sú len niektoré z podnetov Banskobystričanov, Nedá sa na ne reagovať jednotlivo.
Problematikou komunálnych odpadov sa
vedenie mesta bude určite zaoberať. Tu je pár
faktov na túto tému.

železný šrot, pneumatiky, drevo, nebezpečné
zložky odpadu a elektroodpad. Využiť možno
niektorý zo systémov ktoré v meste máme.
Železný šrot, pneumatiky, drevo, sklo, papier,
plasty, nadrozmerný odpad a stavebný odpad
možno odovzdať v Zberni triedeného odpadu
v Radvani. Nebezpečné zložky komunálneho
odpadu (autobatérie, lieky, farby, žiarivky,
elektroodpad, chemikálie, fotografický papier
atď.) a pneumatiky možno odovzdať v rámci

12. pokraèovanie Medzinárodného
dixielandového festivalu
Sobotný koncert
s kvalitným medzinárodným obsadením zmarila
búrka. Večerné
Jam session prilákalo priaznivcov tohto hudobného žánru. Rovnako aj záverečný galakoncert.

vám predstavuje multiART
ÝNI Piatok festival
Bude v najvoľnejší piatok v školskom roku,
teda: 22. júna od 15.00 do 22.00 v Parku pod
Pamätníkom SNP (najkrajšom v našom meste)
Patrí mladým ľuďom z Banskej Bystrice.
Chceme vytvoriť atmosféru, ktorá umožní
vychutnať si umenie v rôznych podobách:
hudobných, výtvarných i divadelných.

Z vystúpenia JH Big Band
Hradec Králové.

Program sa začal vernisážou Jazzové portréty –
fotografie Lea Redlingera.
Foto: FM
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Organizačný tím festivalu ÝNI Piatok (tvorí
ho neformálna skupina členov Stredoškolskej komory Mestského mládežníckeho
parlamentu) s podporou Komunitnej nadácie Zdravé mesto a Mesta B. Bystrica

Na hlavnom pódiu vystúpia bystrické hudobné
kapely (The Age of Answers, Tučnolist…)
☛ v hiphop stane bude špeciálny program
a tanečné vystúpenia
☛ na IMPRO divadelnom pódiu bude súťaž
v divadelnom improvizovaní o pohár ÝNého
Piatku + tajné ceny
☛ vo výtvarnom bloku môžu výtvarní nadšenci
prejaviť svoju kreativitu
☛ špeciálne A(R)Trakcie: lezecká stena, krútenie ohňom, výstavy fotografických a literárnych dielok i ďalšie...
Príďte sa pozrieť a zažite s nami úžasnú
atmosféru ÝNého Piatku !!!
Informácie:
www.yni.piatok.googlepages.com

Pri šachovnici bola mlaď
Na 26. Veľkej cene Banskej Bystrice žiackych družstiev v šachu, tradične kvalitnom turnaji, zúčastnilo sa 26 družstiev – z toho 6 z Maďarska. Práve im sa najviac darilo.
Suverénnym víťazom májovej Veľkej ceny Banskej Bystrice sa stalo
maďarské družstvo MTK EMSE Budapest so ziskom 26,5 bodov.
V jeho zostave na prvej šachovnici hral najkvalitnejší hráč v doterajšej
histórii Veľkej ceny Prohaszka Péter, s ratingom 2442. Aj druhé miesto
so ziskom 20,5 bodov patrilo zahraničnému družstvu Barcza SC Budapest A. Tretiu priečku si vybojovalo družstvo Liptovského Mikuláša A
s 18 bodmi, pred Sláviou PU Prešov, ktorá získala 17,5 bodov. Najlepšie z Banskobystrického kraja bolo so 17 bodmi družstvo Garde Detva
A na 5. mieste.
V kolektívnom súboji za šachovnicou Banskobystričania obstáli takto:
15. miesto Športový klub Veža, Centrum voľného času B. Bystrica
17. miesto Centrum voľného času Banská Bystrica A
24. miesto Centrum voľného času Banská Bystrica B

OLYMPIJSKÝ KLUB Banská Bystrica pozýva na:

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
Kedy: 22. júna od 9.00 h na tartanovom štadióne základnej školy Okružná
Prezentácia: 30 minút pred každou kategóriou pri štarte a cieli.
Kategórie: Deti materských škôl 30-100 m
štart o 9.00 h
Mladší žiaci do 14 rokov
400 m
štart o 9.30 h
Starší žiaci do 17 rokov
600 m
štart o 10.30 h
Juniori do 22 rokov
1 000 m
štart o 11.30 h
Dospelí nad 23 rokov a st.
1500 m
štart o 12.00 h
Najlepší pretekári v každej kategórii dostanú tričká s logom „Beh
olympijského dňa 2007“, deti materských škôl sladkosti. Najaktívnejšia
škola získa vecný dar. Zúčastniť sa môže ktokoľvek bez ohľadu na vek,
pohlavie a spoločenské postavenie. Beh olympijského dňa bude aj
v nepriaznivom počasí. Beh olympijského dňa je masové športové
podujatie, ktoré už po 16. raz vyhlasuje Slovenský olympijský výbor.
Pripomína si tým vznik Medzinárodného olympijského výboru (založil ho
23. júna 1894 barón Pierre de Coubertin na univerzite v Sorbonne vo
Francúzsku). Zapojte sa do tohoročného Behu olympijského dňa 22.
júna. Aj vy môžete prispieť k šíreniu olympijských ideálov u nás.
Do podujatia, ktoré umožňuje ľuďom bez ohľadu na
ich športovú zdatnosť stať
sa súčasťou olympijského
hnutia, sa vlani zapojilo
37 496 ľudí. Aj takto to vyzeralo v Banskej Bystrici.
Dobrá účasť, dobrá nálada.

A takto dopadli v hodnotení jednotlivci:
Šach. 1
1. Prohaszka Péter
2442
MTK EMSE Budapest
2. Filip Jenis
1645
ŠK Veža CVČ B. Bystrica
3. Martin Pagerka
2249
CVČ Senica
13. Viktor Haring
1476
TH Junior B.Bystrica A
17. Michal Selecký
1350
CVČ Banská Bystrica B
20. Adrián Daniš
1390
CVC Banská Bystrica A
Šach. 2
1. Szabó Leon
2196
MTK EMSE Budapest
2. Monika Motyčáková
1903
ŠK Lipt. Mikuláš A
3. Zuzana Milcová
1448
ŠK GYMLET Martin A
4. Milan Haviar
1430
TH Junior B. Bystrica A
19. Ján Vanka
1350
CVČ Banská Bystrica B
21. Emília Petríková
1350
CVC Banská Bystrica A
23. Jozef Mutiš
1350
ŠK Veža CVČ B. Bystrica
Šach. 3
1
Farkas Szabolcs
1726
Barcza SC Budapest A
2
Rácz Gábor
1858
MTK EMSE Budapest
3
Adriana Kratochvílová 1411
KOBO Stankovany
6. Radka Gacevičová
1522
TH Junior B. Bystrica A
15. Roman Kazimír
1350
ŠK Veža CVČ B. Bystrica
16. Matej Snopko
1350
CVČ Banská Bystrica B
19. Juraj Dobrík
1350
CVC Banská Bystrica A
Šach. 4
1. Huszár Réka
1826
MTK EMSE Budapest
2. Ján Kanoš
1350
Gindura Pohorelá
3. Kalmár Miksa
1674
Barcza SC Budapest A
6. Pavlová Stela
1411
CVC Banská Bystrica A
14. Juraj Dian
1356
TH Junior B. Bystrica A
24. Lucia Mutišová
1350
ŠK Veža CVČ B. Bystrica
26. Vanesa Dvoráková
1350
CVČ Banská Bystrica B

Gymnastické dni 2007 sú za nami
Súčasťou banskobystrických
gymnastických dní bol siedmy
ročník memoriálu Alojza Drexlera.
Diváci videli kvalitné výkony vo
všetkých kategóriách.
V medzištátnom dueli zvíťazili juniorky Poľska, prvenstvo si odniesli aj v súťaži junioriek – jednotlivkýň. Medzinárodnú súťaž Pohár UMB – staršie žiačky, vyhrala
Jana Korenačková z AŠK Inter
Bratislava. V 1. kole slovenského
pohára starších žiačok A 3. miesto patrí Simone Bednarčíkovej,
KŠG UMB Banská Bystrica.

Banskobystrický pohár junioriek získala Veronika Ožanová z TJ
Sokol Ostrava. Dobrými výsledkami v II. kole Slov. pohára junioriek
A, i v medzinárodnej súťaži Banskobystrická kladina, potešila Ivana
Risková – KŠG UMB B. Bystrica.
Úspešní boli aj chlapci. V II. kole
Slov. pohára patrí tretia priečka
KŠG UMB B. Bystrica. Z tohto
klubu 2. miesto obsadil Tomáš
Vacík v II.kole Slovenského pohára jednotlivcov – mladší žiaci B,
a rovnaké miesto dosiahol aj Patrik Sliacky – mladší žiaci A.

Memoriál Alojza Drexlera – VII. ročník
3. miesto
Samuel Potančok
KŠG UMB Banská Bystrica
starší žiaci A Slovenský pohár II. kolo – jednotlivci
3. miesto
Samuel Potančok
KŠG UMB Banská Bystrica
juniori Slovenský pohár II. kolo – jednotlivci
1. miesto
Slavomír Michňák
Slávia UK Bratislava
2. miesto
Martin Argaláš
KŠG UMB Banská Bystrica
3. miesto
Peter Pardupa
KŠG UMB Banská Bystrica
Ďakujeme za výbornú organizáciu úspešného podujatia, ktoré prispieva k rozvoju športových aktivít v našom meste. Priaznivci športovej
gymnastiky sa už teraz môžu tešiť na budúcoročné gymnastické dni
s medzinárodnou účasťou.
Bc. Ivan Uhrík, referát kultúry a športu MsÚ
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✃

MESTO BANSKÁ BYSTRICA, KOMISIA PRE REGIONÁLNY
ROZVOJ, MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A CESTOVNÝ RUCH
a RADNIČNÉ NOVINY

VYHLASUJÚ SÚA O NAJOB¼ÚBENEJŠIU
REŠTAURÁCIU V BANSKEJ BYSTRICI.

Cieľ ankety: Oceniť a vyzdvihnúť najlepšie reštaurácie v Banskej Bystrici v rámci rozvoja cestovného ruchu.
✦ ✦ ✦ ✦
Účastníci ankety, občania, ktorí sa zapoja do hodnotenia reštaurácií, budú zaradení do žrebovania o tieto ceny:
☛ Týždenný pobyt pre dve osoby v Bardejovských Kúpeľoch.
☛ Exkluzívna kronika Banskej Bystrice vydaná pri príležitosti
750. výročia prvej písomnej zmienky o meste.
☛ 5× sprievodca po Banskej Bystrici.
☛ 5× autoatlas Slovenskej republiky od VKU Banská Bystrica
☛ Vecná cena v hodnote 1000 Sk. od spoločnosti BB EXPO
spol. s. r. o. Banská Bystrica.
☛ 3× predplatné mesačníka CESTOVATEĽ na rok 2008.
☛ Cena útechy – párik domácich klobás do vianočnej kapustnice a fľaša rakije.
✦ ✦ ✦ ✦

Ako sa dostanete do žrebovania?
Stačí vyplniť anketový lístok, poslať ho na adresu CESTOVATEĽ, Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica. Na uvedenú
adresu ho možno aj osobne doniesť. Anketové lístky možno
osobne odovzdať aj v CA Cestovateľ na Námestí Štefana Moysesa 29 – oproti Domu potravín.
Uzávierka súťaže je 31. 8. 2007. Vaše názory potom doplníme o hodnotenia odbornej komisie a výsledky súťaže vyhlásime na výstave Hotel, Nápoj, Delikatesa, Športlínia, Wellness
a Slovenská zima, ktorá bude od 20. do 23. 9. v Banskej Bystrici.
Výsledky súťaže a výhercov uverejníme v októbrových Radničných novinách.

Plávali sme proti astme
Banskobystričania opäť pomohli k druhému miestu
Svetová zdravotnícka organizácia spolu s Federáciou európskych spoločností astmatikov a alergikov a s Globálnou iniciatívou proti astme vyhlasujú
každoročne prvý utorok v máji za Svetový deň
astmy. Tentoraz sme mu dali heslo: Svoju astmu
môžete mať pod kontrolou.
Združenie astmatikov Slovenskej republiky opäť
iniciovalo celoslovenské plávanie astmatikov, alergikov a ich priateľov Chceli sme zvýšiť informovanosť
o tejto chorobe, zdôrazniť významný podiel pacienta na starostlivosti o svoje zdravie. Zároveň upozorniť spoločnosť na respiračné ochorenia a potrebu
dostupnosti kvalitnej diagnostiky aj terapie.
Mesto Banská Bystrica vlani za druhé miesto
vyhralo štyri lipy. Zasadili ich v areáli Nemocnice F.
D. Roosevelta. Aj tohto roku vďaka podpore primátora Ivana Saktora a ZAaRES-u sa Banská Bystrica
zapojila do súťaže. Zúčastnilo sa jej 288 plavcov.
Najmladšia štvorročná a najstaršia 80-ročná plavkyňa potvrdili, že vek ani choroba nie je prekážkou
v radosti z pohybu. Ako sme obstáli v celoslovenskom zápolení?
1. miesto: Bratislava
295 plavcov
2. miesto: Banská Bystrica
288 plavcov
(všetkým, ktorí prišli, ďakujeme)
3. miesto: Košice
253 plavcov

Hádanky z nášho mesta
Pred mesiacom sme v Radničných novinách písali o historickom vodnom žľabe
v doline Rakytovo. Rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky iniciovali Mesto
Banská Bystrica a Mestské lesy. Jeden
z faktov sme využili na otázku do súťaže
o permanentku na dva mesiace do krytej
plavárne. Mali ste nám napísať, aký dlhý je
tento žľab. Správna odpoveď – 2450 metrov. Cenu tentoraz vyhráva Alžbeta Bullová
z Tulskej ulice. Srdečne blahoželáme.
A je tu šanca pre ďalších súťaženiachtivých čitateľov. Opäť nám cenu do súťaže
venoval ZAaRES a opäť je to permanentka
na dva mesiace. Napíšte nám, v ktorom roku chce Banská Bystrica získať titul Európske hlavné mesto kultúry.

Meno: .................................................................................................
Priezvisko: .........................................................................................
Ulica: ..................................................................................................
Mesto: ............................................................. PSČ: ........................
Podnikateľ ❑
Štátny zamestnanec ❑
Dôchodca ❑
Zamestnanec v súkromnej firme ❑
Študent ❑
Reštaurácie navštevujem asi:
1× ročne ❑
5× ročne ❑
1× týždenne ❑

1× mesačne ❑
Častejšie ❑

Vymenujte svoje tri najobľúbenejšie jedlá, ktoré
konzumujete v reštaurácii
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Čo by ste v stravovacích službách zmenili?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Vymenujte svoje tri najobľúbenejšie reštaurácie podľa poradia obľúbenosti.
1. .........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
Ktoré jedlo považujete za najtypickejšie pre
Banskú Bystricu?
............................................................................................................
Do ktorej banskobystrickej reštaurácie by ste
na obed zaviedli vzácnu návštevu?
.............................................................................................................

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VAŠE NÁZORY A POSTREHY

Naša adresa: Mestský úrad, redakcia
Radničných novín, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica.

Majetok chráňme spoločne
Dvojčlenná motorizovaná hliadka Mestskej
polície v Banskej Bystrici prechádzala 17.
mája v neskorých večerných hodinách sídliskom Sásová. V Tatranskej ulici spozorovali
okolo zaparkovaných vozidiel podozrivý pohyb
dvoch ľudí. Keď zbadali policajné vozidlo, dali
sa na útek. Na Starohorskej ulici ich hliadka
dostihla. Ukázalo sa, že ide o 31-ročného
Martina T. z Lipian, okr. Prešov a 25-ročného
Petra Š. z Banskej Bystrice. Boli dôvodne

Radnièné noviny
mesta Banská Bystrica

Dôležité je, že ZAaRES-u môžeme ponúknuť na
výsadbu v meste 357 stromčekov, ktoré sme za náš
výkon dostali.
A nezabudnime: Priedušková astma je ochorenie, ktoré sprevádza ľudstvo od pradávna. Patrí medzi najzávažnejšie alergické ochorenia, pretože môže
ohroziť život pacienta. Dlhodobým priebehom môže
výrazne ovplyvňovať životné aktivity postihnutého,
dokonca spôsobiť jeho invalidizáciu. Začína sa prevažne v detskom veku, nie je výnimočná ani u starších, vyskytuje sa vo všetkých vekových skupinách.
U nás trpí týmto ochorením asi šesť percent obyvateľstva. Medzi príčiny vzniku patria genetické vlohy,
vonkajšie faktory (alergény, znečistené ovzdušie,
fajčenie, rôzne priemyselné exhaláty), ale aj výživa,
životný štýl, stres, nedostatok odpočinku. Prejavuje
sa napríklad ako pískavé dýchanie, kašeľ, pocit tiesne na hrudníku, skrátený dych, dýchavičnosť.
Pacienti, ktorí sa správne liečia, môžu viesť
plnohodnotný život bez príznakov ochorenia
a ťažkostí. Dôkazom sú aj mnohí vrcholoví športovci – astmatici, a tiež naši pacienti, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení kontroly svojej astmy.
MUDr. Eva Pekarová,
alergologicko-imunologická ambulancia
Hádanky z nášho mesta

podozriví z poškodenia šiestich vozidiel. Prípad vyšetruje Policajný zbor SR.
Vandalizmus vo večerných hodinách najmä
na sídliskách nie je zriedkavosťou. Mestskí
policajti v Banskej Bystrici by uvítali, keby si
obyvatelia všímali podobné prípady a podozrenia a hneď ich oznámili na tiesňovej linke
159.
Mgr. Ľubomír Rovňan
Mestská polícia Banská Bystrica
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