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Želáme Vám pokojné sviatky
a úspešný nový rok

Foto: MsÚ BB

Foto: V. Veverka

Foto: V. Veverka

Vianočná nálada už panuje v celom meste. Stromček svieti a vôňa chutných dobrôt a vianočných nápojov z trhov rozvoniava po
celom námestí. Všetci si užívame posledné dni v roku a začíname bilancovať, čo sa nám podarilo a čo plánujeme do ďalšieho roka. Aj
primátor mesta Ján Nosko zhodnotil rok a predstavil svoje plány.
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Samospráva

Vianočná súťaž

Zo športu

Prinášame Vám informáciu o zaradení poslancov do poslaneckých klubov.

S príchodom vianočných sviatkov sme pre
Vás pripravili niekoľko darčekov.  

Príďte podporiť naše mesto na Banskobystrickú plaveckú 24-hodinovku.

Strana 5

Strana 7

Strana 13

2

december 2018

SAMOSPRÁVA

Pokračujeme v realizácii projektov
a hladiny hluku z dopravy. Zlepšením
životných podmienok sa zvýši spokojnosť obyvateľov a menej prašná a hlučná doprava bude mať pozitívny vplyv
na ľudské zdravie. Zároveň sa znížia
náklady na prevádzku, údržbu a servis
komunálneho vozidla, čo bude mať aj
výrazný ekonomický prínos.

Obnova bašty

Foto: MsÚ BB

V projekte Obnova bašty mestskéJedna z dodnes zachovaných bášt v meste
ho opevnenia a priľahlého zadného
dvorného traktu meštianskeho domu
v Banskej Bystrici je predmetom vypracovateľov. V dome sa budú organizovať kultúrne
podujatia pre širokú verejnosť a rezidenčné
nie projektovej dokumentácie pre stavebné
pobyty pre domácich a zahraničných spisovapovolenie v súlade s podmienkami danými
Krajským pamiatkovým úradom. Cieľom proteľov. Žiadosť o dotáciu bola podaná v novemjektu je obnova nehnuteľnej národnej
bri 2017 v rámci výzvy programu Obnovme
kultúrnej pamiatky bašty a priľahlého
si svoj dom vyhlásenej Ministerstvom kultúdvorového traktu meštianskeho domu.
ry SR. Celková suma projektu je 12 900 eur,
Bašta pri Lazovnej bráne sa nachádza
pričom schválená suma dotácie predstavuje
na Katovnej ulici a je jednou zo sied12 000 eur. Projekt bol realizovaný s finančmich dodnes zachovaných bášt mestnou podporou Ministerstva kultúry Slovenského opevnenia. Bašta bola postavená
skej republiky.
v druhej polovici 16. storočia a priľahlá
prístavba meštianskeho domu na Lazovnej ulici pochádza z 19. storočia.
Občianske združenie Laputa, ktoré má
objekt v prenájme, tu plánuje zriadiť
Oddelenie investičnej výstavby
rezidenčný literárny dom pre spisovaa riadenia projektov
Elektromobil sa bude používať na nehospodársku činnosť

Zber biologicky rozložiteľného odpadu
Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov sa zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) od obyvateľov rodinných domov v roku 2019
uskutoční s posilnením počas jarných mesiacov. K zmene v rajónoch oproti minulým rokom nedošlo. Červené nádoby sú určené na BRO zo záhrad
– konáre, tráva, lístie atď. a na kuchynský odpad – zvyšky z ovocia a zeleniny, papierové čajové vrecúška, nie však na tekutý kuchynský odpad
a odpad živočíšneho pôvodu. Vzhľadom na obmedzenú nosnosť 240 l nádob, Vás žiadame o ich napĺňanie odpadom max. do 40 kg.
Jan. Feb.

Mar.

Apr. – Nov.

Dec.

Rajón 1: Kremnička, Rakytovce, Iliaš, Pršianska terasa, Radvaň – Malachovská, Stromová, Stupy, Sládkovičova, Dlhá, Stredná, Bočná a Krátka

7.1.

4.2.

Každý pondelok
okrem 23. apríla (utorok)

9.12.

Rajón 2: Centrum - Tajovského, Hatalová, Murgašová, Hurbanová, Hodžová, Chalupková, Ruttkaya-Nedeckého, Horná strieborná, Janka Kráľa, Zahradná, Cesta na amfiteáter, Fortnička, Belveder, Graniar, Trosky, Medený Hámor, Slnečné stráne, Suchý vrch,
Fončorda, Radvaň – len Poľná

8.1.

5.2.

Každý utorok

10.12.

Rajón 3: Podlavice, Skubín a Karlovo

9.1.

6.2.

Každú stredu

11.12.

Rajón 4: Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka, Uhlisko a Majer

14.1. 11.2.

Každý štvrtok

16.12.

Rajón 5: Šalková, Rudlová, Horné záhrady,Haškova, Senica - Na Hrbe, Cementárenská
cesta

15.1. 12.2.

Každý piatok

17.12.

Rajón 6: Stará a nová Sásová, Sídlisko, Centrum - Bottova, Stoličková, Lazovná, Katovná, Bakossova, Krížna, Cesta k nemocnici, Petelenova, Prof.Sáru, Šoltésovej, Kollárova, 16.1. 13.2.
F.Bystrého, Jesenský vŕšok, Laskomer, Senica – Senická cesta

Každú sobotu

18.12.

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MsÚ Banská Bystrica

www.banskabystrica.sk

Foto: MsÚ BB

Podpora elektromobility
Projekt Podpora elektromobility v meste Banská Bystrica bol podaný v rámci výzvy Environmentálneho fondu v apríli tohto roka.
Predmetom projektu bol nákup elektromobilu
kategórie N1 s najväčšou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t. Komunálne vozidlo
je cisternou s objemom 1 500 litrov vhodné do
mesta pre tichú a bezemisnú prevádzku s výbornými manévrovacími schopnosťami. Bude
využívané na činnosti nehospodárskeho charakteru súvisiace s údržbou mestskej zelene
a spevnených plôch. Celková suma projektu
je 35 500 eur, pričom 13 000 eur predstavuje
dotácia a 22 500 eur spolufinancuje mesto. Ide
sa o pilotný projekt, ktorého cieľom je zníženie spotreby energie, emisií škodlivých látok
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Informácie z mestského úradu
rôzne vianočné podujatia, ako napr. Mikuláša
pre deti. Samospráva a ZAaRES preto komunikujú s predsedami komisií mestských častí,
aby vytypovali vhodné lokality na výsadbu,
prípadne našli miesto vhodné na stretávanie
sa pri už rastúcom strome. 
dmo

Sadenie stromčeka v Podlaviciach

Záleží nám na životnom prostredí

Foto: MsÚ BB

Vianočné trhy sú v plnom prúde a novinka
s BIO riadom sa ujala. Tento rok sa mesto
rozhodlo podmieniť používanie tohto šetrného riadu všetkým predajcom v stánkoch
s občerstvením a zaviesť ho aj na ďalších príležitostných trhoch a podujatiach. Cieľom je
minimalizovať plastový odpad. Prevádzkovatelia stánkov s občerstvením boli vyzvaní, aby
obmedzili, respektíve úplne vylúčili používanie plastových riadov a nahradili ich BIO ria-

Po námestí sú rozmiestnené koše na triedený odpad
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dom vhodným na styk s potravinami v zmysle
platnej legislatívy. Jedná sa o poháre na teplé
aj studené nápoje, taniere, tácky, vrchnáky,
servítky, príbory a pod. V súčasnosti existuje
viacero využiteľných alternatív, ako napríklad
BIO riad z cukrovej trstiny, palmových listov,
bioplastov, kukuričného škrobu, celulózy či
dreva. Vyhovujúci je aj klasický riad určený
na opakované použitie. Po celom námestí sú
rozmiestnené koše na triedený odpad a pribudli aj kompostovateľné vrecia na BIO riad.
Aj Primátorský punč, ktorý sa uskutoční 17.
decembra bude ako za ostatné roky podávaný
do keramických hrnčekov. Budete si ich môcť
zakúpiť a odniesť ako spomienkový predmet.
V prípade, že si nezakúpite keramický pohár,
zostáva Vám možnosť vychutnať si primátorský punč z BIO riadu, ktorý bude v mestských
farbách.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev

Korčuľovanie už aj v nedeľu

S príchodom zimy sa naplno rozbieha korčuliarska
sezóna a v tréningovej B
hale sa rozširuje ponuka
verejného korčuľovania zo
stredy a soboty aj na nedeľu. Pred začiatkom korčuľovania sa úspešne
podarilo zrealizovať výmenu osvetlenia, oprava strechy či kanalizácie. Veríme, že si vďaka

Termíny verejného korčuľovania
Streda

17:30 – 18:00 hod.

Sobota

17:00 – 18:30 hod.

Nedeľa

16:00 – 17:30 hod.

zrealizovaným novinkám ešte viac užijete
športový zážitok na zimnom štadióne.
MBB

Odchytávanie zveri

Z dôvodu viacerých podnetov občanov mesta
o výskyte voľne žijúcej zveri v obytných zónach
sa uskutoční odchytávanie týchto zvierat. Vo
vybraných lokalitách mesta budú umiestnené
a monitorované neletálne odchytové pasce.
Uvedená činnosť bude riešená v súčinnosti
s príslušnými poľovnými združeniami a mestskou políciou. Žiadame preto občanov, aby sa
k uvedeným pasciam nepribližovali.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev

Foto: MsÚ BB

Oddelenie životného prostredia v spolupráci
s organizáciou ZAaRES sa rozhodli vysadiť
stromčeky, ktoré by neskôr bez výrubu mohli
slúžiť ako vianočné. Vysádzali sa dňa 15. novembra v Podlaviciach a na Uhlisku. Cieľom
bolo ušetriť dreviny, ako aj nemalé finančné
prostriedky, ktoré sú spojené s výrubom drevín, technickou obsluhou či dovozom. Tieto
dreviny budú postupne rásť, budú vyzdobované a splnia naraz viac funkcií – estetickú aj
úžitkovú. Umiestnenie vianočných stromčekov v jednotlivých mestských častiach je často
spojené s problémami. Tento rok sme sa chceli
vyhnúť umiestňovaniu stromčekov na stiesnených či betónových plochách, a preto sme
hľadali riešenia. Potrebná je najmä súčinnosť
s obyvateľmi, nakoľko tí sa pri vianočných
stromčekoch stretávajú a organizujú pri nich
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V meste sme vysadili nové stromčeky
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Mikulášske
venčenie

Predvianočná nálada zavládla 9. decembra
v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá
vo Zvolene. Ako každý rok, tak aj tento, mesto
usporiadalo Mikulášske venčenie psíkov. Mnohí milovníci týchto zvierat prišli zobrať psíky
na prechádzku alebo priniesli do karanténnej
stanice potrebné veci, ako krmivo, deky, plachty alebo koberce. Účasti sa tešili nielen psíky,
ale aj naši zamestnanci a dobrovoľníci.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev

Foto: DF
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Úradné hodiny

Úradné hodiny Klientskeho centra, Matričného
úradu a ohlasovne pobytu Mestského úradu
Banská Bystrica budú počas sviatkov roku 2018
upravené. V piatok, 21. decembra 2018 bude
otvorené od 7:30 hod. do 13:00 hod. a dňa 31.
decembra 2018 bude zatvorené. Od 2. januára 2019 budú úradné hodiny zabezpečované v
obvyklom prevádzkovom čase, ktorý nájdete aj
na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Mestský úrad – Kontakty.
Oddelenie prvého príjmu – KC

www.banskabystrica.sk
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Aký bol rok 2018?

Rok 2017 ste nazvali rokom materských škôl, ako sa
Vám pozdával tento rok?
Bol špecifický a náročný, nakoľko to bol posledný rok môjho prvého funkčného obdobia.
Mal som ambíciu pokračovať
v rozbehnutých projektoch,
ktoré sme pripravili s našimi
odbornými útvarmi. Som veľmi
rád, že sa to podarilo a môžeme
v našej práci plynule pokračovať. V samospráve je dôležitá
príprava, ktorá je často náročná
na čas. Počas tohto roka sme sa
zameriavali na realizáciu projektov, ktoré sme pripravovali
v minulých rokoch. Po dlhom
čase sa nám podarilo investovať
finančné prostriedky do opravy
veľkých dopravných tepien – do
Zvolenskej cesty a Poľnej ulice.
Naďalej sme venovali pozor
nosť parkovacej politike v meste
a pustili sme sa do budovania
parkovacích plôch na Tulskej či
Povstaleckej ulici. Aj rok 2018
môžeme z časti nazvať rokom
materských škôl, nakoľko sme
škôlky nielen rekonštruovali, ale
vytvárali sme aj nové priestory
pre najmenších.

Prvé volebné obdobie je za nami

V práci pokračujeme ďalej
Rok utiekol ako voda a v kalendári už svieti december, mesiac,
ktorý sa spája s bilancovaním. Rozhodli sme sa preto v Radničných
novinách zachovať tradíciu, a opäť sme vyspovedali staronového
primátora mesta Jána Noska. Dozviete sa, ako hodnotí uplynulý rok,
čo sa v Banskej Bystrici podarilo, čo sa ešte len chystá, ale aj to, kde
čerpá inšpiráciu a nápady.

seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby. Máme veľa plánov,
ktoré budeme postupne napĺňať
počas štyroch rokov, a zároveň
budeme myslieť aj na budúcnosť. Samozrejme, vyskytnú sa aj
aktuálne témy, ktoré budeme
musieť riešiť. Verím však, že toto
volebné obdobie bude aspoň tak
úspešné, ako to minulé.
Za Vašou prácou sa skrýva
aj mnoho rokovaní či stretnutí s ľuďmi. Kde čerpáte
energiu a nápady?
Najradšej oddychujem v kruhu
mojich najbližších. Osvedčili sa
mi predĺžené víkendy, keď si
s rodinou doprajeme dostatok
odpočinku, spánku, a najmä komunikujeme, pretože to v tejto
dobe často chýba. Pokiaľ mi to
zdravotný stav dovolí, usilujem
sa nájsť si čas aj na šport, keďže
pri pohybe často prídem na nové
myšlienky a nápady. Pri fyzickej
aktivite vidí človek veci, ktoré sa
v dennodennom kolotoči zdajú
omnoho komplikovanejšie inak
a nachádza riešenia.

Najkrajšie obdobie v roku
sa blíži. Prezraďte nám, aký
Primátor mesta na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
máte vzťah k tradíciám a ako
V čom bol podľa Vás tento
trávite sviatky Vy?
rok pozitívny?
Veľmi ma potešilo ukončenie súťaže na zhotoviNaša rodina si na tradície potrpí. Každý máme
né. Verím, že po viac ako 30 rokoch sa svojho
svoje korene, no vytvorili sme si spoločný rituál
mosta konečne dočkajú obyvatelia časti Iliaš.
teľa mosta v Iliaši. Samozrejme, treba spomen– počas Štedrého dňa dodržiavame zvyky a obyNezabúdame
ani
na
budovanie
cyklotrás
a
na
úť aj obnovu vojnového cintorína, vďaka ktorej
témy, ktoré obyvateľov trápia najviac – naprív Majeri vzniklo dôstojné pietne miesto. Tieto
čaje z oboch rodín. Zakladáme si na tradíciách.
zámery dlhodobo spali a bolo potrebné ich zreNesmie chýbať kapustnica, ryba, opekance, viklad súvislé opravy ciest a chodníkov. Od záalizovať. Dôležitá je tiež vizuálna stránka, ktorá
anočné oblátky s memeru k realizácii je
nadväzuje aj na históriu mesta, a preto ma teší,
dlhá cesta a nás čaká
dom či prekrajovanie
Máme veľa plánov, ktoré
že sme sa začali venovať fontánam, čo vítajú aj
práca na ďalšie štyjabĺčka a hádzanie
budeme postupne počas
obyvatelia. Prvou lastovičkou bola fontána pred
orechov do všetkých
ri roky. Chceme sa
štyroch rokov napĺňať.
mestským úradom a budeme pokračovať ďalej.
kútov. Samozrejme,
venovať revitalizácii
Rok 2018 bol výnimočný... Venovali sme sa skôr
dávame si aj darčeky,
mestského
parku,
finalizácii niektorých zámerov z predchádzajúno podstatné je, že sa usilujeme prežiť sviatky
téme Medéneho Hámra, pokračovať v obnove
spolu a v pokoji. Veľmi ma teší čas strávený
kaštieľa Radvanských a pripravujeme aj verejné
ceho obdobia, no je príjemný pocit dotiahnuť
s rodinou, keď sa všetci zídeme, užívame si jeobstarávanie na dodávateľa služieb v oblasti odveci až do konca.
padového hospodárstva. Venovať sa budeme aj
den druhého a relaxujeme.
realizácii parčíka s prístaviskom pri malej železNovember sa niesol v znamení volieb
a Vy ste sa stali staronovým primátorom.
ničnej stanici. Prioritou sú naďalej škôlky, tenČo by ste zaželali našim čitateľom?
Znamená to, že môžete nadviazať na práVšetkým Banskobystričanom prajem najmä
tokrát Strážovská, Karpatská a materská škola
veľa zdravia počas celého roka. Využite voľný
na Ulici 9. mája.
cu, ktorú ste začali. V čom plánujete počas naplno a venujte sa svojim rodinám, viac sa
kračovať?
navzájom počúvajte a komunikujte medzi seĎakujem Banskobystričanom za dôveru. UrčiA čo nové projekty?
te vo svojej práci nepoľavím a už teraz máme
Chceme sa zamerať aj na to, čo v Banskej Bystribou. Nech vianočná atmosféra a nálada pretrvániekoľko rozpracovaných nápadov. Sú to zeleci chýba, teda na budovanie nájomných bytov
vava nielen počas sviatkov, ale aj v novom roku.
zo štátneho fondu rozvoja bývania či na príŽelám všetkým veľa pozitívnej energie, nech sa
né projekty, vnútrobloky Tulská a Sitnianska.
nám spolu v našom meste pod Urpínom dobre
Komunikovali sme aj s obyvateľmi a myslím si,
pravu projektovej dokumentácie pre realizáciu
darí. 
smo, dmo
že to prinieslo svoje ovocie a projekty budú pekbudovania nízkoprahových stacionárov pre

www.banskabystrica.sk
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poslanecké kluby
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Zloženie poslaneckých klubov
v Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici
Staronový primátor Banskej Bystrice Ján Nosko a 31 poslancov mestského zastupiteľstva sa dňa 22. novembra ujali na ustanovujúcom
zasadnutí MsZ svojich funkcií na najbližšie štyri roky. Prinášame Vám zoznam zvolených poslancov a ich zaradenie do poslaneckých
klubov.

Klub nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva (Klub BBA)

Vladimír
Pirošík
predseda

Hana
Kasová
podpredseda

David
Kapusta

Pavol
Katreniak

Andrej
Leitner

Milan
Lichý

Lucia
Skokanová

Martin
Úradníček

Miriam
Lapuníková

Martin
Majling

Vladimír
Moravčík

Radovan
Ocharovich

Peter
Pohančaník

Vladimír
Sklenka

Jakub
Gajdošík

Daniel
Karas

Ľubomír
Motyčka

Ludvik
Nábělek

Marcel
Pecník

Michal
Škantár

Klub nezávislých poslancov

Stanislav Mičev
predseda

Milan Smädo
podpredseda

Klub SMER-SD, SNS

Marek
Modranský
predseda

Svetozár
Dluholucký

Klub Srdcom Bystričania

Martin Turčan
predseda

Matúš Molitoris
podpredseda

Klub Banskobystrická pravica

Katarína
Čižmárová

Martin Klus
predseda

Jozef Baláž
podpredseda

Igor Kašper
podpredseda

Nezaradená poslankyňa

Erika
Karová
Oddelenie organizačné

www.banskabystrica.sk
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samospráva

Máme tip na
vianočný darček

Navštívili sme naše partnerské
mesto Hradec Králové

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko pripravila v spolupráci s mestom Banská Bystrica zľavové kupóny. Vybrané
subjekty (Hotel Šachtička, plážové kúpalisko
Aqualand, Hotel Tenis, Holidaypark Kováčová, zámok Grand Vígľaš, Kaskády hotel & spa
rezort, kúpele Sliač a Residence hotel & club)
Vám ponúknu svoje služby v akcii 1 + 1. Znamená to, že jedna osoba si vstup platí a druhá
ho má grátis. Konkrétna ponuka jednotlivých
služieb a podmienky zľavy sú opísané v knižke,
ktorá obsahuje kupóny. Zľavové knižky si môžete zakúpiť v Informačných centrách v Banskej
Bystrici v radnici a na autobusovej stanici. Ďalej
budú v predaji na medzinárodných výstavách
cestovného ruchu a veľkých eventoch doma aj
v zahraničí. Zľavová knižka obsahuje 15 kupónov a umožní Vám až 15-krát si spolu s niekým
užiť wellnes, plávanie a vybrané procedúry.
Len za 24 eur ušetríte až 300 eur na vstupoch.
A keďže sú Vianoce, jednu zľavovú knižku môžete vyhrať aj v Radničných novinách. Stačí, ak
sa zapojíte do vianočnej súťaže na strane 7.
OOCR Stredné Slovensko
v spolupráci s OPM CR

V dňoch 18. až 20. novembra sa uskutočnila
návšteva zástupcov seniorov z denných centier z Banskej Bystrice
v partnerskom meste
Hradec Králové. Privítal
ich predseda mestskej
organizácie
seniorov
M. Kraus a B. Hudská,
ktorá viedla českú delegáciu seniorov u nás
v októbri tohto roka.
Pre banskobystrických
seniorov bol pripravený
Seniori si z Hradca Králové doniesli mnoho zážitkov
bohatý a zaujímavý program. Okrem prehliadmónia II. Predvianočné posedenie, ktoré sa
uskutočnilo dňa 19. novembra, bolo bohaté na
ky mesta so sprievodkyňou, navštívili výrobkultúrny program a srdečné rozhovory senioný areál a múzeum spoločnosti Petrof, ktorá
vyrába svetoznáme klavíry. Mali možnosť
rov z obidvoch miest počas tanečnej zábavy.
vidieť celý proces výroby od sušenia dreva
Na magistráte mesta Hradec Králové seniorov
cez stavbu hudobného nástroja, jeho ladenie,
privítal námestník primátora pre oblasť sociál
skúšanie v špeciálnej akustickej miestnosti až
nych vecí, zdravotníctva, kultúry a cestovného
po jeho expedíciu do sveta. Podľa vyjadrenia
ruchu M. Hanousek, ako aj vedúci odboru sopani Petrofovej, prapravnučky zakladateľa
ciálnych vecí a zdravotníctva M. Šimůnek. Naspoločnosti, je v súčasnosti najväčší export do
pokon sa všetci lúčili s tým, že sa opäť uvidia
Ázie, hlavne Číny. Okrem toho spoznali senio
v roku 2019 pri viacerých príležitostiach.
rov v Centre sociálnej pomoci a služieb HarOdbor sociálnych vecí

Hľadám domov

Karanténna stanica pre spoločenské
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom
vo Zvolene predstavuje:

Park pred malou železničnou stanicou
Rieka Hron je súčasťou mesta Banská Bystrica a pre obyvateľov i návštevníkov bola roky
nedostupná. Ľudia však stále častejšie trávia svoj voľný čas v prírode a kontakt s vodou
im podľa viacerých podnetov chýba. Samospráva preto hľadá riešenia, ako im vyhovieť
a rieku sprístupniť.

Meno: Leon
Pohlavie: pes
Výška: 60 cm
Rasa: kríženec
Váha: 24,5 kg
Vek: 4/2016
Povaha: Leon prišiel do útulku v zlom stave,
mal strach a veľmi sa bál. Pri každodennom
snažení sa jeho strach pomaly odbúral a začal
ľuďom viac dôverovať. Milujúca rodina a prostredie mimo útulku by pre neho bolo oveľa
vhodnejšie. Hľadáme majiteľa, ktorý sa mu
bude venovať a dá mu pozornosť, po ktorej
tak veľmi túži. Ak chcete vidieť viac psíkov či po
môcť, môžete sa informovať na telefónnych číslach:
0918505254, 0915699756 alebo v Karanténnej sta
nici so sídlom na adrese Unionka 17, 96001 Zvolen.
Presné informácie o formách vítanej pomoci nájdete
aj na webovej stránke www.kszv.sk.

www.banskabystrica.sk

Východisko vidíme v lokalite pred Malou
železničnou stanicou, ktorá je spätá s Hronom, no zároveň je v blízkosti centra mesta.
V súčasnosti pozemok patrí Železniciam Slovenskej republiky. Mesto Banská Bystrica by
v týchto priestoroch chcelo vybudovať park,
ktorý by slúžil ako oddychová zóna pre obyvateľov, ale aj ako prístavisko pre člny. Pozemok mal slúžiť ako priestor pre dvojkoľajnú
železničnú trať do Banskej Bystrice. Nakoľko
za centrum vlakovej dopravy v našom okolí
sa považuje mesto Zvolen, bolo možné vylú
čiť túto lokalitu zo strategických pozemkov
železníc. Ak spolupráca samosprávy a Želez
níc Slovenskej republiky bude úspešná, mesto
chce s realizáciou projektu začať čo najskôr.
V súčasnosti má preto rozpracovanú štúdiu,
súčasťou ktorej sú aj vizualizácie budúcej
oddychovej zóny. V prípade úspechu budú
všetky výmeny prerokované na zasadnu-

tí mestského zastupiteľstva, ktoré ich musí
schváliť. Nakoľko Banská Bystrica je mesto
športu, stále hľadáme nové možnosti pre obyvateľov. Počas zimného obdobia by v parku
mohol vzniknúť priestor pre korčuľovanie na
ľade. V lete vidí samospráva tento priestor
ako oddychovú zónu s možnosťou menších
komorných koncertov. Park bude osvetlený
a súčasťou by mohla byť aj mobilná kaviareň.
Vytypovaná lokalita patrí k inundačným zónam, a preto nemôže byť zastavaná. Všetko,
čo na tomto mieste pribudne, musí byť mobilné, aby v prípade záplav nevznikli prebytočné
prekážky. Mesto Banská Bystrica bude dbať
na zachovanie zelene. V prípade realizácie
projektu nebudú odstránené žiadne stromy,
len minimálne množstvo náletových drevín
a pribudnú aj ďalšie stromy ako oddeľovacia
zeleň medzi železnicou a parčíkom.
dmo

Foto: A. Tupá
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Novembrové pietne spomienky

Foto: MsÚ BB

Foto: J. Horváth

Pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej
povať lúka. Po ukončení pietneho aktu v Majejakov, ktorí napríklad aj na výstave v Rudlovej
svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov sme
hľadali svojich príbuzných na fotografiách. Zari sa viacerí občania presunuli do mestskej časti
si na vojnovom cintoríne v Majeri pripomenuli
Rudlová. Členovia občianskeho združenia Kluujímavý príbeh hľadania rodinného príslušníka
pamiatku padlých vojakov. Dňa 11. novembra
sme zažili aj v deň pietnej spomienky na vojbu vojenskej histórie Slovensko v spolupráci
o 11:11 hod. sme zároveň slávnostne odhaliso základnou organizáciou Slovenského zväzu
novom cintoríne v Majeri. Pán Š. Prelec našiel
protifašistických bojovníkov v Rudlovej a občameno svojho prastarého otca na zozname, ktoli Monument, ktorý dodal miestu dôstojnosť.
V minulosti v Majeri sídlila jedna z najväčších
nmi zorganizovali spomienkový pietny akt pri
rý sa nachádza na vyhliadke Monumentu. Prvé
vojenských nemocníc s cintorínom, kde bolo
Pamätníku padlých Rudlovanov „na Hrbčoku”.
stopy o ňom začala hľadať už jeho dcéra v roku
pochovaných viac ako tisíctristo vojakov rôzNásledne sa všetci zúčastnili výstavy inštalova1960 a tie viedli do mesta Banská Bystrica. Ronych národností. V roku 2016 bola zrealizovaná
nej v kultúrnom stredisku pod názvom Rudlodina prechádzala všetky cintoríny a dlhodobé
architektonická súťaž na obnovu areálu, pretože
pátranie sa skončilo presne 11. novembra, keď
vania vo svetových vojnách. Udalosti si prišli
dlhodobou ambíciou mesta bolo, aby v lokalite
sa náhodou dozvedeli o odhaľovaní pamätnípripomenúť aj mnohí potomkovia padlých vovzniklo moderné pietne
ka. „Ťažko sa dajú opísať
miesto venované obetipocity, ktoré sme prežívali
v spojení s atmosférou, kto
am prvej svetovej vojny.
Súčasťou Monumentu je
rá tam bola a vystihovala
aj vyhliadka s menami
dôstojnosť obradu. Neza
vojakov prístupná pre
budnuteľná chvíľa momen
všetkých Banskobystričatu a pocitu uľahčenia na
nov i návštevníkov. Pristala, keď sme našli meno
prastarého otca,“ uviedol
budli aj nové označníky
Š. Prelec.
s menami obetí, ktoré
Pietna spomienka v Majeri
Pamätník padlých Rudlovanov
bude v budúcnosti obkloPR KP

SAMUEL LIBAY – život a dielo banskobystrického zlatníka

Do Vašej knižnice môže pribudnúť nová publikácia
Monografia z pera
historika
Stredoslovenského múzea Filipa Glocka s názvom
Samuel Libay – život
a dielo banskobys
trického
zlatníka,
prináša
čitateľovi
komplexný pohľad na
významnú osobnosť
európskeho zlatníctva 19. storočia. Na takmer
tristo stranách v siedmich kapitolách sa autor
venuje zlatníctvu v meste Banská Bystrica, genealógii rodu Libayovcov a aj zlatníkom, ktorých vychoval majster Libay. Podstatná časť
SAMUEL
LIBAY
– život a dielo
banskobystrického
zlatníka
Filip Glocko

publikácie je však venovaná životu a dielu
Samuela Libaya. Unikátom knihy je Cassabuch (pokladničná kniha) banskobystrického
zlatníckeho cechu, ktorá zachytáva finančné
operácie aj dobové kuriozity v cechu v rokoch
1817 – 1879. Kniha obsahuje zaujímavú dobovú korešpondenciu a fotografie, ako aj katalóg
existujúcich diel Samuela Libay v slovenských
a maďarských depozitoch múzeí, ale aj v zahraničných súkromných zbierkach. Zároveň
je aj dokumentom dochovanej zlatníckej dielne, ktorá sa nachádza vo fonde Stredoslovenského múzea. Túto zaujímavú publikáciu môžete vyhrať, musíte však správne odpovedať
na otázku: „Koľko detí mal Samuel Libay? Pora-

díme Vám, že odpoveď nájdete v októbrovom
čísle Radničných novín, kde sme sa osobnosťou Samuela Libaya zaoberali. Svoje odpovede
posielajte do 4. januára 2019 na adresu: Mesto
Banská Bystrica, Radničné noviny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: knižná súťaž. Publikáciu s podpisom autora si výherca bude môcť
prebrať na krste knihy dňa 24. januára v Thurzovom dome alebo v redakcii Radničných novín po tomto dátume. Publikáciu z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je hlavným partnerom publikácie.
F. Glocko

Vianočná súťaž
Opäť je tu koniec roka a za nami aj dvanásť mesiacov, počas ktorých sme sa Vám snažili v Radničných novinách prinášať zaujímavé informácie.
A keďže prichádza vianočný čas, rozhodli sme sa,
že Vás, našich čitateľov, odmeníme. Až traja z Vás
môžu získať ceny. Stačí, ak nám napíšete, na čo
sa v našich novinách každý mesiac najviac tešíte.
K odpovedi Vám možno pomôžu aj staršie vydania novín, ktoré nájdete na stránke mesta www.
banskabystrica.sk. Zároveň však musíte správne
odpovedať na otázku: „Koľko kupónov obsahuje zľa
vová knižka, ktorú pre Vás pripravila Oblastná organi
zácia cestovného ruchu stredné Slovensko v spolupráci

s mestom Banská Bystrica.” Dočítate sa to aj v našich
novinách! Správne odpovede posielajte na e-mail:
radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: vianočná súťaž.

Čo môžete vyhrať?
Masáž v rehabilitačnom stredisku v jednom
zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti
mesta
Poukážka do kaderníctva KOMUCE na Robotníckej ulici 12
Zľavová knižka od OOCR a mesta Banská
Bystrica

www.banskabystrica.sk
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školstvo

Hudba spája obidve krajiny

Hudba nám prináša do života radosť a potešenie. O to viac, keď vidíte detské spevácke talenty a ich nadanie a snahu. V rámci prehliadky
detí materských škôl v speve s názvom Bystrický slávik sa prezentovali deti s rôznymi pesničkami. Nebojácne a so speváckym výrazom na
tvári vystupovali na pódium v sále Základnej
umeleckej školy Jána Cikkera a oprávnene si
zaslúžili veľký potlesk publika. Malí speváci
boli za svoj výkon ocenení a ich tváre žiarili úsmevom a spokojnosťou. P. Fazekaš urobil veľkú
radosť svojim rodičom a Materskej škole Profesora Sáru 3, ktorú reprezentoval s piesňou Lietala si lastovička lietala. Napokon sa všetci prítomní zhodli, že tohtoročná prehliadka spevu
detí materských škôl sa jednoznačne vydarila.
MŠ Profesora Sáru

Udalosť, ktorej veľkolepé oslavy sa dotkli väčšiny miest Česka a Slovenska sme si s úctou
pripomenuli aj u nás v Banskej Bystrici. Koncert k 100. výročiu vzniku Československa
pod záštitou primátora mesta Jána Noska pripravilo banskobystrické Konzervatórium Jána
Levoslava Bellu v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave. Na sklonku
októbra v Cikkerovej sieni radnice odzneli v podaní študentov a absolventov slovenských
a českých umeleckých škôl výlučne diela významných skladateľov týchto dvoch krajín.

Foto: D. Fazekašová

Keď pieseň poteší

Nespievali len dievčatá, ale aj chlapci

Z Česka sa predstavili interpretky, ktoré obohatili koncert nielen svojou účasťou, ale najmä
vysokou umeleckou úrovňou. Mladá huslistka
M. M. Haniková z Pražského konzervatória
očarila interpretáciou od Josefa Suka a Bohuslava Martinů. Poslucháčka pražskej Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických
umení speváčka L. Vagenknechtová sa predstavila v áriách opier Predaná nevesta Beřicha
Smetanu a Rusalka Antonína Dvořáka. Rovnako prednesom zaujala klaviristka J. Haniková
v klavírnej Sonáte 1.X.1905 Leoša Janáčka, ktorá zároveň obe rodáčky sprevádzala. Ďalšími
účinkujúcimi boli čerství absolventi, respektíve
súčasní študenti banskobystrického konzervatória, ktorí umelecky výrazne dopĺňali české
kolegyne. Predstavili sa akordeonista J. Piták,
speváčka V. Černajová v klavírnej spolupráci
s V. Svetlíkom, ale aj A. Danihel a B. Miškolciová, ktorá zahrala Sonatínu pre klavír banskobystrického rodáka Jána Cikkera. Na koncerte

odznela v podaní M. Mojžišovej aj premiéra
diela 5 piesní pre mezzosoprán mladého skladateľa P. Béreša, ktorý sa zároveň zhostil aj klavírnej spolupráce. Umenie, zvlášť hudba, stiera
hranice medzi našimi krajinami a spája nás
do jedného celku. Prostredníctvom koncertu
vyjadrili svoj názor na vznik spoločného štátu
mladí umelci, ktorí už nemali možnosť byť jeho
súčasťou. Nápad, realizácia a výsledok projektu
je vo veľkej miere prácou absolventky banskobystrického konzervatória a v súčasnosti študentky Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie
múzických umení v Prahe L. Maloveskej, ktorá
sa stala akýmsi „mostom“ medzi dvoma školami, mestami či krajinami. Na záver Vás v mene
pedagógov a študentov Konzervatória Jána Levoslava Bellu pozývame na adventný koncert,
ktorý sa uskutoční 18. decembra o 17:30 hod.
vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Banskej Bystrici.
E. Miškovičová

Hoci sa zvečerilo, za bránami ZŠ Radvanská
začala neutíchajúca vrava. Starší žiaci pripravovali halloweenske prekvapenie pre svojich
spolužiakov. Úderom sedemnástej hodiny sa
v priestoroch školy objavili prví návštevníci,
ktorí si pri výbere a príprave masky dali záležať. Kostlivec, čarodejnica, pirát a všetci ostatní sa spolu vybrali tmavými chodbami školy
vyskúšať, ako chutí strach. Záhadná cesta
skrývala veršované indície, ktoré sa stali vstupenkou na tanečný parket. Tancovalo a súťažilo sa a odmenou pre všetkých sa opäť stal
smiech a dobrá nálada. Súčasťou večera bola
aj tombola, ktorej výťažok pomôže dobrej veci
a poputuje na oddelenie detskej onkológie.
Bodku za vydareným večerom spravili chutné
halloweenske torty z dielne bývalých žiačok.
Mnohí sa radi vracajú do školy a aktívne sa
podieľajú na školských akciách. Aj tento ročník Nočných hier sa vydaril najmä vďaka nasadeniu, usilovnosti a zodpovednosti žiakov
i podpore ich rodičov. Všetkým úprimne ďakujeme a tešíme sa na úspešné pokračovanie
v budúcom školskom roku.
ZŠ Radvanská

www.banskabystrica.sk

Foto: M. Maloveský

Nočné hry v škole

Účinkujúci spolu s organizátorkami koncertu

Pasovanie do cechu školského
V novembri sa na základnej škole Trieda SNP
uskutočnila tradičná udalosť, a to pasovanie prvákov do cechu školského. Popoludnie
sprevádzali deviataci prezlečení za mušketierov. Najmenší školáci ukázali, ako sa vedia
popasovať s písmenkami, číslami, angličtinou, ale aj ako vedia spievať, recitovať a tancovať. Nasledoval slávnostný sľub a na jeho
konci hlasné „Tak sľubujeme!“ Vyvrcholením
programu bolo samotné pasovanie, kedy muš-

ketieri mečmi oficiálne pasovali prvákov do
cechu školského. Každý z nich dostal pasovací list, medailu a sladký balíček. Program
ukončila diskotéka spojená s rôznymi úlohami. Jedálňou sa niesla veselá nálada a spokojnosť všetkých žiakov. Deti odchádzali domov
s  peknými spomienkami a na cestu sa občerstvili sladkými koláčmi, ktoré pre nich s láskou upiekli mamičky.
ZŠ Trieda SNP
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udialo sa / pozývame

Predstavili sa spevácke talenty

Koncert
Martina Vetráka

Foto: archív SOS BB

Cikkerova sieň historickej radnice sa po roku znova rozoznela piesňami populárnej hudby.
Stredoslovenské osvetové stredisko s podporou mesta zrealizovalo 23. novembra v poradí
13. ročník finále súťaže v speve populárnych piesní pre deti a mládež (POPBB 2018).
Spevácka súťaž je vyhlasovaná s celoštátnou pôsobnosťou a s mesačným
predstihom jej predchádza výberový
konkurz. Práve v tejto súťaži v minulosti začínali a prezentovali sa mnohí,
v súčasnosti už úspešní, interpreti
populárnych piesní, ako napríklad
D. Stará, L. Belicová či M. Vetrák. Na
aktuálnom ročníku sa predstavilo celkom dvanásť finalistov v dvoch vekoV súťaži začínali mnohí, dnes úspešní speváci
vých kategóriách. V mladšej vekovej
kategórii do 14 rokov súťažili žiaci zái celkovú profesionálnu úroveň podujatia. Súkladných škôl a v staršej do 18 rokov študenti
stredných škôl. Finálovú súťaž hodnotila päťťaž sa stále viac dostáva do povedomia v rámci
celého Slovenska, o čom svedčí účasť súťažiačlenná odborná porota, ktorej predsedal banskobystrický hudobný skladateľ a muzikant P.
cich z Liptova, Turca, Spiša a dokonca aj z NitJaníček. Porota vybrala v každej kategórii laury. Každoročne sa publiku a súťažiacim odprereátku. V prvej kategórii zvíťazila V. Brveníkozentuje aj hudobný hosť. V tomto ročníku sa
predstavila okrem víťazov vlaňajšieho ročníka
vá, ktorá reprezentovala ZUŠ Sliač a v druhej
aj T. Soláriková so sprievodnou kapelou.
J. Šávoltová zo ZUŠ Jána Cikkera v Banskej
Bystrici. Odborná porota ocenila hlavne vysoI. Gašpar, Stredoslovenské osvetové stredisko
kú interpretačnú a umeleckú úroveň finalistov
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Speváka M. Vetráka netreba predstavovať. Vyštudoval muzikálové herectvo na Konzervatóriu
J. L. Bellu v B. Bystrici. Je držiteľ ceny poroty za
sólový spevácky výkon na medzinárodnej súťaži
Big Bandov a pôsobil aj v televíznej súťaži. Spolupracuje s rôznymi jazzovými zoskupeniami,
ale aj s banskobystrickou vokálnou skupinou
Otto Voce. Tentoraz prichádza do nášho mesta
so svojím komorným recitálom aj s klaviristkou
A. Burdovou. Koncert sa uskutoční 9. januára
2019 v Robotníckom dome o 18:00 hod. Diváci
sa môžu tešiť na zmes piesní z muzikálov Dracula, ale aj na známe piesne Ave Maria, Do věží,
Ja viem, Boli sme raz milovaní či Svet krásny
býval. Klaviristka A. Burdová vyštudovala Akadémiu umení v B. Bystrici, ale aj Pedagogickú
fakultu UMB. Je pedagogička na Konzervatóriu
J. L. Bellu a v ZUŠ J. Cikkera. Spolupracujú viac
ako päť rokov. Ako Martin hovorí, Anna s ním
dýcha a hrá presne tak, ako on cíti. Navzájom
sa vnímajú a sú radi, keď sú spolu na javisku.
To svedčí o tom, že pôjde o výnimočný koncert,
ktorý si netreba nechať ujsť. Vstup je voľný.

Oddelenie kultúry

Na koncerte zaznejú muzikálové piesne a šansóny

Právom ocenení

Foto: M. Martinčík

Miestna pobočka Ligy proti reumatizmu v Bandic walkingu mali zároveň príležitosť zlepšiť
svoju techniku chôdze. Spestrením programu
skej Bystrici pripravila pri príležitosti Svetovéboli malé súťaže a darčeky pre účastníkov, ale
ho dňa reumatizmu druhý ročník športového
hlavne nadobudnutý optimizmus potrebný do
podujatia oslavujúceho slobodu pohybu. Pochladných zimných dní. Bystrickí reumatici už
dujatie sa uskutočnilo v sobotu, 17. novembra
viac ako dva roky vyvíjajú aktivity, ktoré majú
pod názvom Nežná reumatická revolúcia – boj
pacientov postihnutých týmto ochorením moza slobodu pohybu. Banskobystrickí reumatici
prišli s myšlienkou, ktorej cieľom je rozhýbať
tivovať žiť plnohodnotný život. Radi medzi
reumatikov a ukázať tak, že napriek ochoresebou a na svojich akciách privítajú nielen
reumatikov, ale aj ich sympatizantov. Viac
niu sa udržiavajú zdravý životný štýl a užívajú
informácií o pobočke Ligy proti reumatizmu
si pohyb na čerstvom vzduchu. Cieľom poduv Banskej Bystrici nájdete na stránke www.rejatia bolo priniesť pozitívny pohľad na šport
pre ľudí s reumou poskytnutím možnosti zdraumabb.webnode.sk, na facebookovej stránke
reuma UP, prípadne napíšte na e-mailovú advého pohybu nezaťažujúceho kĺby. Táto akcia
nadväzovala na ich dlhodobejšiu snahu použíresu: banskabystrica@mojareuma.sk.
Liga proti
vať palice nordic walking pre zlepšenie svojej
kondície. V dobrej nálade sa tak stretli s podreumatizmu na Slovensku
porovateľmi a členmi spriatelených
pacientskych
organizácií,
aby
v mestskom parku
Janka Kráľa nachodili počas dvoch
hodín čo najviac
krokov pre dobrú
vec a svoje zdravie. Pod dohľadom
inštruktorov norReumatici sa snažia udržiavať zdravý životný štýl

Foto: MsÚ BB

Nežná reumatická revolúcia

Rada študentov mesta Banská Bystrica pracuje
už šesť rokov na území mesta s mladými ľuďmi
na ich projektoch. Rok 2018 priniesol veľa nových nápadov aj členov. V decembri sa tradične
pripravuje aktivita „Daruj Vianoce“, keď priamo
na Štedrý deň mladí pomôžu vytvoriť vianočnú
atmosféru v detskej nemocnici. Okrem toho
pripravujú spolu s Radou mládeže Banskobys
trického kraja aj ocenenie pre mladých v ankete
Osobnosť mládeže 2018. „Chceme oceniť neoceni
teľné. Ukázať, že aj mladí sú šikovní a hodní poďa
kovania. Niečo podobné sa koná v rôznych mestách
po celom Slovensku a chceme priniesť trochu dobra
a vďaky aj do Bystrice,“ uviedla iniciátorka ankety
A. Maková. Slávnostné udeľovanie ocenení sa
uskutoční 20. decembra v Radnici. Srdečne pozývame všetkých, ktorí mladých ľudí podporujú
na ich ceste.
Rada študentov mesta Banská Bystrica

www.banskabystrica.sk
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Čo stojí za dvadsiatimi rokmi výstav vedeckých hračiek?

Vernisáž prvej interaktívnej výstavy vedeckých hračiek sa uskutočnila 1. decembra
1998 v Múzeu SNP. Návštevníci sa zúčas
tnili originálnej expozície, na ktorej sa mohli
predmetov dotýkať, hrať sa s nimi, pozorovať ich a vďaka nim odhaľovať tajomstvá
fyziky. Výstavu s názvom „Vedecká hračka
– prekvapenie, potešenie, poznanie“ tvorilo
134 exponátov z 21 štátov a mnohé veľkorozmerné boli prenajaté z centra vedy Csodák Palotája v Budapešti. Do 7. marca 1999
sa jej zúčastnilo okolo 20-tisíc návštevníkov.
O tom, ako vznikla myšlienka organizovania
výstav vedeckých hračiek, hovorí samotná

Foto: M. Kapusta

História dvadsiatich rokov interaktívnych výstav vedeckých hračiek sa dá zhrnúť do 52 tematických výstavných kompletov, 483 výstav
v najrozmanitejších vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach v 205 mestách a obciach na Slovensku, 18 výstav v jedenástich štátoch
(napr. aj v Ruskej federácii, Mexiku či Bahrajne). Avšak najzaujímavejší údaj je, že s exponátmi na výstavách sa hralo, a pritom poznávalo
prírodné zákonitosti viac ako dva milióny návštevníkov.

Vedecké hračky zaujmú všetky vekové kategórie
zakladateľka B. Puobišová: „Popri skúsenos
tiach z organizovania interaktívnych výstav
Nadácie Schola Ludus sa pod túto aktivitu podpí

sala jediná vyhratá stávka môjho života. V roku
1997 ma vtedajší riaditeľ centra vedy Technora
ma v švajčiarskom Winterthure vyprovokoval
k stávke o tom, že v SR budeme mať výstavu, na
ktorej sa budú všetci návštevníci môcť hrať s ve
deckými hračkami. Jeho pochybnosť naštartova
la moje odhodlanie a dávny zámer zrealizovať
takúto výstavu hračiek, ktoré som nazhromaždi
la.“ Občianske združenie plánuje v Banskej
Bystrici k budúcoročnej štvrťstoročnici popri
konferencii s medzinárodnou účasťou usporiadať aj novú interaktívnu výstavu na tému
„rovnováha“.
Vedecká hračka, o. z.

Oslávte výročie s Divadlom Štúdio tanca
Keďže sa rok 2018 blíži k svojmu záveru, je na čase bilancovať. Pre Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici to znamená obzrieť sa za seba
nielen o jeden rok, ale rovno o dvadsať. Presne toľko ich má na konte, a práve koncom roka vyvrcholia jeho oslavy k tomuto výročiu.
Divadlo Štúdio tanca sa rozhodlo výročie osláviť so svojimi fanúšikmi a podporovateľmi nielen raz, ale rovno štyrikrát za sebou. V dňoch
13. – 16. decembra od 18:00 hod. uvedie slávnostný galavečer s podtitulom Nový pohľad
späť. Brány divadla sa otvoria o 16:00 hod.,
kedy budú pripravené rôzne sprievodné akcie,
počas ktorých si budete môcť vychutnať zákulisie, rôzne spomienkové inštalácie či filmový
kútik. Od 18-tej hodiny divadlo uvedie v rámci
galavečera legendárne inscenácie spracované
novým spôsobom. Pripomenú nám jeho dlhoročnú a systematickú prácu a všetko to ozvláštnia špeciálnymi filmovými dokrútkami s viacerými bývalými tanečníkmi. Záver večera bude

Zoznámte sa!
Nechajte si ujsť Rande naslepo a príďte sa nevšedným spôsobom stretnúť s novými ľuďmi.
Možno tu nájdete svoju spriaznenú dušu či
priateľa so spoločnými záujmami. Tešiť sa môžete aj na precvičovanie mozgových závitov vo
vedomostnom kvíze, ale aj na príjemné fran
cúzske melódie. Rande naslepo sa uskutoční 14.
februára v Robotníckom dome a je určené všetkým od 18 rokov. Zaregistrovať sa môžete do 31.
januára na e-mailovej adrese: emilia.stecikova@
banskabystrica.sk. Uveďte meno, pohlavie, vek
a adresu. Po tomto termíne sa môžete zaregistrovať aj v deň podujatia v Robotníckom dome.
Vstup je voľný. 
Oddelenie kultúry

www.banskabystrica.sk

patriť hudobným kapelám – 100 múch, Fúzy
múzy, Monika Midriaková a Schody. Pripravených bude aj veľa dobrôt a prekvapení, ktoré
dodajú celému večeru nový rozmer a slávnostný punc. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v sieti Ticket-Art alebo prostredníctvom
rezervácie cez oficiálny web divadla. Divadlu
sa už štvrťstoročie darí reprezentovať súčasnú umeleckú scénu na profesionálnej úrovni.
Doposiaľ uviedli takmer 1 300 predstavení,
z toho viac ako tristo na hosťujúcich domácich
a zahraničných scénach a svoju tvorbu predstavili pred zhruba 116 000 divákmi. Zúčastnili
sa prestížnych medzinárodných festivalov vo
viacerých krajinách sveta a charakteristické

umelecké atribúty divadlu priniesli množstvo
ocenení. Svoje pôsobenie zahájilo divadlo pod
vedením Z. Ďuricovej Hájkovej v roku 1998. Za
celú dobu ponúkajú divákom odvahu, autenticitu, aktuálnosť a profesionalitu, čo je pre divadlo primárnym cieľom. Podporujú aj vznik pôvodných tanečných inscenácií a ich pravidelné
uvádzanie. V rámci tohto poslania divadlo premiérovo uviedlo 51 celovečerných inscenácií,
z toho päť predstavení pre deti a mnoho exteriérových a edukatívnych tanečných projektov.
Na počesť k spomínanému 20. výročiu divadlo
predstavilo tento rok premiérovú inscenáciu
Ghost/Prízrak a Projekt 3x20.
T. Nagy
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Pečiatka v poštových službách
Minulý rok uplynulo dvesto rokov od oficiálneho zavedenia poštových pečiatok na
všetkých v tom období existujúcich poštových úradoch na našom území. Práve toto
významné výročie si Poštové múzeum pripomína výstavou, ktorá je sprístupnená od 28.
novembra 2018 do 12. apríla 2019.
Návštevníci môžu očakávať nielen listy zasielané poštou, ktoré sú svedectvom pečiatkovania v rôznych obdobiach existencie poštových
služieb, ale aj množstvo exponátov zo zbierky
Poštového múzea a obrazový materiál sprevádzaný zaujímavými a vzájomne previazanými
textami. Výstava chce pripomenúť staroby
losť poštárskeho remesla a priblížiť návštevníkom vývoj poštových služieb, s ktorými je
pečiatka neoddeliteľne spätá. Výstava zaujme
aj detských návštevníkov, pre ktorých je pripravená priehradka s možnosťou pečiatkovania. V priebehu druhej polovice 18. storočia
sa pošta svojimi službami priblížila potrebám
väčšieho množstva ľudí v krajine. Dovtedy ju
využíval zväčša panovník a najvyššie úrady.
Poštové pečiatky sa na našom území objavili už v tomto období, ale boli používané len
z iniciatívy poštmajstov za účelom doplniť
na listovú zásielku miesto odoslania. Po roku
1790 sa z dôvodu zjednoteného poštovného,

pre ktorého stanovenie nebolo potrebné určovať vzdialenosť, pečiatky prestali používať.
Natrvalo boli zavedené nariadením z roku
1817 o povinnom používaní pečiatok na všetkých poštových úradoch. Po roku 1839 bolo
povinné vyznačiť na listoch aj dátum odoslania a pre tento účel si poštmajstri spojili údaj
o mieste a dátume do jednej pečiatky. Až od
roku 1846 disponovali poštové úrady prvými
normalizovanými poštovými pečiatkami s časovým údajom. Význam odtlačku poštovej
pečiatky výrazne vzrástol v roku 1850 v spojitosti s vydaním prvých poštových známok
na území habsburskej monarchie. Pôvodnú
funkciu odtlačku pečiatky, uviesť na zásielku
údaj o mieste a dátume odoslania, doplnila
potreba znehodnotenia poštových známok.
Po tomto termíne sa pečiatkovanie stalo zvyčajnou praxou na všetkých poštových úradoch a používa sa dodnes.
Slovenská pošta
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Živena bude
oslavovať
Na budúci rok si pripomenieme 150. výročie založenia Spolku slovenských žien Živena a 164.
výročie narodenia jej predsedníčky Eleny Maróthy–Šoltésovej. Živena bola založená v Turčianskom svätom Martine v roku 1869 a bola
podnetom na vznik emancipačného hnutia žien
na Slovensku. Zameriavala sa predovšetkým
na národno-uvedomovaciu, kultúrnu, osvetovú
a vzdelávaciu činnosť. V 50-tych rokoch minulého storočia nedobrovoľne zanikla a odmlčala
sa na 40 rokov. V roku 1990 spolok obnovil
svoju činnosť na základe výzvy spisovateľky
Hany Zelinovej. Miestny odbor Živeny pôsobí
v Banskej Bystrici od 12. septembra 2013. Tento
celonárodný spolok pomáha hľadať a nachádzať špecifiká ženského prístupu v politickej,
ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére, možnosti sebarealizácie a osobnostného rastu, ale
aj nachádzať krásu všedného dňa. Pozývame
medzi nás všetky ženy (ale i mužov, pretože
boli vždy súčasťou Živeny), aby prišli a pomohli posunúť seba i našu spoločnosť k lepšiemu,
zmysluplnému životu.
Živena MO BB

V znamení premiéry
Bábkové divadlo na Rázcestí (BNDR) už niekoľko rokov pravidelne
prináša štyri nové inscenácie v rámci jednej divadelnej sezóny.
Zvykom je, že dve inscenácie sú venované deťom rôznych
vekových kategórií a dve oslovujú dospelé publikum.

Pastierske Vianoce
Pastierske Vianoce

29. 12. 2018 o 18:00

o 17:00 slávnostná sv. omša, 18:00 vianočné pásmo
V kostole Panny Márie Pomocnice Kresťanov
na sídlisku Rudlová-Sásová (u Saleziánov), vstup voľný

Účinkujú:

ĽH Magura a betlehemci z Lendaku
Helena Zahradníková, Roman Bienik
ĽH Ondreja Hlaváča ŽSS FS Dubina z Rožňavy
DFs Priechoďančok
Sólisti: Matúš Fiľo, Michal Fiľo, Terezka Jazbecová
Hovorene slovo: Ján Jankov –Šefranik
Báseň : Juraj Sarvaš

Aktuálna divadelná sezóna BDNR nesie názov V znamení snov a reflektuje najmä témy stého výročia československej štátnosti. Nadväzuje tak
na línie skúmania našej národnej a európskej histórie, ktorým sa vo svojej
dramaturgii kontinuálne venuje. V sobotu, 15. decembra sa po prvýkrát
dostane na dosky profesionálneho slovenského divadla hra oceňovanej
rumunskej autorky Aliny Nelegy s názvom Amália dýcha zhlboka. Amália je individuálnym príbehom rumunskej ženy, ktorú sledujeme od 10 do
75 rokov. Jej život sa odohráva na pozadí prelomových udalostí rumunskej histórie, a to skončenie druhej svetovej vojny, komunistický prevrat
a vznik Rumunskej ľudovej republiky, kolektivizácia, vznik Rumunskej
socialistickej republiky, diktatúra Nicolea Ceausescu či revolúcia v roku
1989. Pôvodne monodramatický text sa v interpretácii režiséra M. Pecka
stáva priestorom pre tri herečky: M. Šamajovú, I. Kováčovú a E. Dočolomanskú. V Amáliiných vyznaniach sa strieda lyrická jemnosť s naturalistickou otvorenosťou, ale aj nadhľad a irónia s bolestnou silou autentickej skúsenosti. Herečky sú zároveň ďalšími nositeľkami Amáliinho
osudu, ktorý je totožný s osudmi miliónov obyvateľov krajín bývalého
východného bloku, vrátane Slovenska. Stretnutie s Amáliou je nesentimentálnym príspevkom tvorivého tímu BDNR k téme života v rokoch
červenej totality v stredoeurópskom a východoeurópskom priestore.
Premiéra sa uskutoční v sobotu, 15. decembra o 19:00 hod. a prvú reprízu
máte možnosť navštíviť v utorok, 18. decembra o 19:00 hod.
M. Tatarková

www.banskabystrica.sk

12

december 2018

História

Bystričania na ďalekých cestách

Zdroj: wikipedia.com

V druhej polovici 19. storočia sa cestovanie stalo dostupnejšie pre širšie vrstvy spoločnosti. Rozvoju cestovania napomohla modernizácia
spoločnosti, ale aj sociálne a hospodárske zmeny. Aj samotný „moderný“ človek s túžbou po pohybe, zmene a poznaní napomáhal
tomuto progresu. Nastal aj vzostup písania a publikovania diel opisujúcich putovanie jednotlivcov. Napísať cestopis bolo módnou
záležitosťou. Aj rodáci z Banskej Bystrice i blízkeho okolia v tomto období podnikli viacero ciest. Dostali sa na zaujímavé miesta a z pútí
zanechali doklady vo forme cestopisných záznamov i výtvarných diel.

Loď Great Eastern, najväčšie plavidlo svojej doby

Na ceste z Orientu do Ameriky
Daniel Šustek bol nadaným študentom a nebyť nečakanej smrti otca, mohol ako vzdelaný
vstúpiť medzi elitné vrstvy spoločnosti. Pre nedostatok financií musel štúdium na gymnáziu
zanechať a vyučil sa za tesára, pričom krátky
čas pôsobil v Banskej Bystrici. Záujem o cestovanie u neho vzbudil pravdepodobne jeho
starší brat, ktorý ako vojak precestoval viacero
krajín habsburskej monarchie. Mladého stolára to natoľko ovplyvnilo, že sa v roku 1864
ako osemnásťročný vydal na vandrovku, ktorá
trvala až do roku 1872, keď sa usadil v Chicagu. Tu pracoval ako umelecký stolár a návrhár.
Počas osemročnej vandrovky navštívil metropoly Pešťbudín a Paríž. Okrem nich pobudol aj
v Innsbrucku, Mníchove, Štutgarte, Štrasburgu
a v Merane. Dlhší čas strávil práve v poslednom
menovanom severotalianskom meste. Z mesta Merano vycestoval do Benátok, Terstu a do
vtedajšieho Carihradu. Odtiaľ viedli jeho kroky do severoafrickej Alexandrie, následne do

www.banskabystrica.sk

Libanonu, kde istý čas žil. Práve tu začal svoju
najdlhšiu púť, ktorej cieľom bolo americké Chicago. Na anglickej lodi Thebes sa preplavil cez
Stredozemné more a východný Atlantik až do
Liverpoolu. Tu nastúpil na zaoceánsky parník
a aj napriek nepriazni počasia sa šťastne vylodil
v New Yorku. V Spojených štátoch amerických
sa nakoniec usadil a prežil zvyšok života. Šustek tu nadobudol majetok a možno ho považovať za mecéna hospodárskych a politických
akcií amerických Slovákov.

Dovolenka na svetovej výstave
Karol Ladislav Kuzmány sa vydal na inú životnú drahú ako jeho otec a sedem generácií Kuzmányovcov pred ním. Po štúdiách na
uhorských školách odišiel Karol Ladislav na
novovzniknutú námornú akadémiu do Terstu. V roku 1858 získal hodnosť kapitána Cisárskeho a kráľovského námorníctva. Stal sa
z neho odborník v lodnom staviteľstve a počas

Celý život na cestách
Umelec, maliar a litograf Karol Ľudovít Libay
bol na cestách takmer celý život. Takmer nikde sa neusadil a precestoval západnú Európu
i Orient. Libayove cesty dokumentujú viaceré
umelecky hodnotné kresby, grafiky i samostatné grafické albumy. Libay sa už ako študent dostal do Viedne, no pravidelne sa vracal domov,
o čom svedčí množstvo diel. Do svojho itinerára
postupne zahrnul všetky alpské krajiny. Vrcholom jeho cestovateľských snáh bola návšteva
Egypta a Núbie. Následne sa dostal až do Bagdadu a Perzského zálivu. Z cesty po Oriente
pripravil grafický album, ktorý mu priniesol
zaslúženú slávu. V druhej polovici 19. storočia objavil Libay aj krásu Tatier, ktoré zvečnil
vo viacerých dielach. Bystričan vedel brilantne
spojiť faktografickú vecnosť kresieb a akvarelov
s jemným lyrizmom a citovou pohodou.
Rastislav Molda

Zdroj: web umenia

Výrazná trojica
Z plejády Bystričanov i osobností spätých
s mestom, ktorí v spomínanom období podnikli
cestu za hranice vtedajšieho Uhorska, vyčnieva
trojica osobností. Prvým je maliar Karol Ľudovít Libay, syn známeho banskobystrického
zlatníka Samuela Libaya. Ďalším je remeselník
Daniel Šustek pôvodom zo Slovenskej Ľupče,
no v meste pod Urpínom študoval na nižšom
evanjelickom gymnáziu. Posledným je lodný
inžinier a námorný dôstojník Karol Ladislav
Kuzmány, syn známeho národovca Karola
Kuzmányho.

života dostal viacero vyznamenaní. Ako námorník bol svetaskúsený a aj v súkromí sa pokúšal
spoznať okolitý svet. Zážitky z ciest spracoval
do podoby cestopisov a prejavil sa ako vnímavý
pozorovateľ a kvalitný rozprávač. V roku 1862
sa vydal na cestu, ktorej cieľom bola tretia svetová výstava priemyslu a kultúry v Londýne.
Kuzmányho cesta z metropoly Británie ešte pokračovala do prístavného Liverpoolu. Tu chcel
na vlastné oči vidieť najväčšie plavidlo doby
Great Eastern. Centrum britského impéria túžil
Kuzmány vidieť už dávnejšie. Avšak až do roku
1862 sa mu za Lamanšský prieliv nepodarilo
dostať. Priznal, že potreboval naozaj silný impulz na podniknutie tak náročnej cesty. Tým
bola pre neho svetová výstava, ktorá mu dodala
novú chuť na návštevu Albionu.

Mesto El Baliane v hornom Egypte od Karola Ľudovíta Libaya
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Konferencia z pohľadu športovej diplomacie

Foto: MsÚ BB

Dňa 21. novembra sa na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB konala konferencia Významné medzinárodné
športové podujatia 2018 z pohľadu športovej diplomacie. Touto témou sa na pôde
fakulty zaoberali už po tretíkrát. V rámci
programu vystúpili významné osobnosti
z oblasti športovej politiky, diplomacie, médií a v diskusii úspešní slovenskí športovci.
Náplňou tak boli nielen významné športové podujatia v roku 2018, ale aj osobné
skúsenosti a poznatky ľudí. „Zaujímavé bolo
počúvať o zimných olympijských hrách 2018
v juhokórejskom Pjongčangu od návrhov na

Na konferencii odzneli zaujímavé témy

Obľúbené plavecké podujatie je tu

Behom
do nového roka
SOFTIP Trojkráľový večerný beh sa
pomaly, ale isto, stáva v Banskej Bystrici
tradíciou. Po premiére v roku 2012 sa
začiatkom nového roka pripravuje už
jeho ôsmy ročník.

Foto: MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Záver roka už každoročne patrí Banskobystrickej plaveckej 24-hodinovke. Tradičný plavecký maratón je
určený širokej verejnosti s cieľom
propagovať plávanie ako jednu z najzdravších pohybových aktivít. Novinkou v poradí 22. ročníka je, že
podujatie bude rovnako prebiehať aj
v dvoch slovenských mestách s titulom Európske mesto športu – Košice,
ktoré získalo titul v roku 2016 a Nitra,
ktorá sa hrdí titulom tento rok. Podujatia v našom meste sa minulý rok
zúčastnil rekordný počet ľudí. Dĺžku
100 m pre zdravie si zaplávalo 1 775
plavcov a služby krytej plavárne využilo až 3 194 návštevníkov. Aj tento
rok mesto vyhodnotí najrýchlejšieho,
najstaršieho a najmladšieho účastníka podujatia, ktorých odmení vecnou
cenou. Každý, kto sa zapojí do nonstop plaveckého maratónu dostane
diplom s darčekom. Tešíme sa na Vás
27. decembra so štartom o 12:00 hod.!
Oddelenie športu

kandidatúru až po samotnú olympiádu. V pa
mäti mi utkvel aj príspevok Natálie Šubrtovej,
navádzačky našej najúspešnejšej slovenskej pa
raolympioničky Henriety Farkašovej, o prípra
vách na paralympiádu,“ vyjadrila sa J. Koubeková z Oddelenia športu MsÚ. Účelom
konferencie bolo využiť potenciál športu
vysielať pozitívne posolstvá, podporovať
dialóg, výmenu a spoluprácu medzi ľuďmi
a kultúrami. Cieľom bolo ukázať potenciál
športovej diplomacie pre formovanie obrazu Slovenskej republiky v zahraničí či presadzovanie našich záujmov.
Oddelenie športu

Minuloročná plavecká 24-hodinovka zdolala rekord
v návštevnosti

Novoročný šachový turnaj
Dvadsiate šieste výročie vzniku Slovenskej
republiky oslávia priaznivci šachu 4. januára
2019 už tradične novoročným šachovým turnajom. Priestory Spojenej školy v Kremničke
budú dejiskom v poradí 23. ročníka turnaja,
určeného ako súčasť GPX Slovenska, hlavne
kategóriám mládeže dievčat a chlapcov do 8,
11 a 14 rokov, ale aj dospelým vo všetkých
kategóriách až po seniorov. Hrať sa bude
švajčiarskym systémom na sedem kôl, 2x15
minút na partiu podľa platných pravidiel
FIDE. Turnaja sa v minulosti zúčastnilo aj

mnoho slovenských veľmajstrov, ako aj mladých talentov, z ktorých sa stali reprezentanti SR na vrcholných šachových podujatiach.
Očakávame účasť okolo 50 až 100 žiakov
v turnaji GPX do 14 rokov a zhruba rovnaký
počet aj v hlavnej súťaži, kde budú vyhodnotené všetky ostatné kategórie. Na turnaji privítame aj mnohé mládežnícke talenty, ktoré
nás reprezentovali v uplynulých rokoch na
významných európskych a svetových podujatiach mládeže.
Z. Gregor

Beh odštartuje 6. januára o 17:30 hod. na Námestí SNP a je pripravený presne 5,39 km dlhý
okruh historickým centrom mesta Banská Bystrica. Po odbehnutí bude na pretekárov v cieli
čakať účastnícka medaila, prvá z kolekcie na
rok 2019. Finančné odmeny získa šesť najlepších žien a mužov v absolútnom poradí, rovnako
ako aj pretekár, ktorý prekoná traťový rekord.
Klub verných – účastníci, ktorí boli na všetkých
ročníkoch Trojkráľového behu, budú štartovať
so špeciálnym číslom. Podujatie je každoročne
charakteristické doznievajúcou vianočnou atmosférou, a zároveň oslavou a vítaním nového
roka. Pri trati býva tradične množstvo divákov,
ktorí bežcov podporujú a dotvárajú tak čaro
novoročného behu. Zaregistrovať sa môžete
na www.marathonbb.com, ale aj pred podujatím, 5. januára v čase od 16:00 do 18:30 hod.
v nákupnom centre Europa SC. V tento deň sa
budete môcť zaregistrovať aj na Banskobystrický maratón za špeciálne ceny. Počet účastníkov
Trojkráľového večerného behu je obmedzený na
1 300. Pokiaľ sa tento počet nenaplní, bude sa
dať prihlásiť aj v deň preteku v budove Radnice
v čase od 16:00 do 17:00 hod.
Marathon BB

0918 555 080 · 0917 555 508
www.marathonbb.com

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.

BB TOUR 2019

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.

www.banskabystrica.sk
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RôZNE

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SÚ-164340/28748/2018/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Tatranská 51-59, Banská Bystrica
Stavba: Oprava strešného plášťa Bytový dom
Tatranská 51-59, Banská Bystrica
Vyvesené: 26.10.2018
OVZ-SÚ-164074/24483/2018/Boj.
VV: Oznámenie o začatí územného konania
Stavebník: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská
28, Bratislava
Stavba: OK BB – Komenského 16 – Slovenská
pošta
Vyvesené: 02.11.2018

Potulky mestom
Januárové Potulky mestom sa tentokrát budú
zaoberať Fuggerovcami. Podnetom pre túto
tému sa stal kultúrno-poznávací projekt Európska fuggerovská cesta (EFC). Rozbehne sa
na jar roku 2019 a zo strany partnerov z Nemecka, Južného Tirolska a Rakúska môžeme
očakávať vysoký záujem. O predkoch Jakuba
Fuggera Bohatého, rodine a jej vzostupe do
najvyšších spoločenských vrstiev vieme na
Slovensku pomerne málo. Pripravované stretnutie nám má pomôcť túto medzeru aspoň
čiastočne vyplniť. Potulky sa uskutočnia 20.
januára o 14:00 hod. v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námestí SNP. O tom, ako
chudobní tkáči vytvorili najbohatšiu dynastiu
na svete Vám porozpráva Branislav Stančík.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Informačné centrum, MsÚ BB

Súťaž
V novembrovom vydaní Radničných novín sme sa Vás pýtali otázku:
„Kedy sa uskutoční tohtoročné charitatívne podujatie Primátorský punč?”
Správna odpoveď je 17. decembra. Ďakujeme za Vaše odpovede. Víťazkou
sa stáva pani Kočanová. Gratulujeme
a posielame Vám knihu Banská Bystrica z neba. V historickej súťaži sme sa
Vás pýtali: „Aký potok tečie obidvomi
bývalými obcami Svätý Jakub a Kosti
viarska?“ Správna odpoveď je potok
Bystrica a víťazkou publikácie Svätý
Jakub a Kostiviarska sa stáva pani Kubinová. Nová súťažná otázka tentokrát
nezaznie, nakoľko sme pre Vás pripravili vianočnú súťaž na strane 7. Veľa
šťastia!

www.banskabystrica.sk

OVZ-SÚ-161498/22813/2018/Boj.
VV: Rozhodnutie
Stavebník: BETA – CAR, s.r.o., Drevárska č.
23, Pezinok

Stavba: Novostavba polyfunkčného BD – Skuteckého, Skuteckého ulica, Banská Bystrica
Vyvesené: 05.11.2018
OVZ-SÚ-171229/27858/2018/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD Tatranská 40-50, Banská Bystrica
Stavba: Oprava strešného plášťa Bytový dom
Tatranská 40-50, Banská Bystrica
Vyvesené: 19.11.2018
OVZ-SÚ-16992/29649/2018/Boj.
VV: Rozhodnutie
Stavebník: JUD. Darina Belková, Kraskova č.
26, Polomka
Stavba: Zmena dispozičného riešenia bytu č. 2
Vyvesené: 21.11.2018
V Banskej Bystrici, 28.11.2018

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej
choroby, a zároveň Vás pozýva na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu, 23. januára 2019 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. Budeme sa s pozvaným hosťom venovať téme Duchovné aspekty starostlivosti o človeka
s Alzheimerovou chorobou. Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou
privítame aj nových. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
SPOĽACH, o.z.

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komunitám na
pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňovaniu medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jednorazovým aktivitám.
Komunitné centrum Fončorda organizuje od 1. decembra do 19. decembra komunitnú adventnú
zbierku „Plné srdcia, plné dlane“ pre osamelých a ľudí v núdzi. Zbierame trvanlivé pochutiny, teplé oblečenie ako čiapky, šály, rukavice, ponožky, ale aj obrusy, servítky, sviečky či iné drobnosti.
Balenia musia byť celé a neotvorené, veci čisté a zachovalé. Komunitné centrum Fončorda dňa 19.
decembra o 17:00 hod. pozýva v rámci adventného programu deti, rodiny, starých rodičov aj širokú
verejnosť na tematické vianočné čítanie „Deti čítajú dospelákom vianočné rozprávky“. Okrem toho
si oživíme spomienky na to, aké boli vianočné sviatky v minulosti. Na podujatí sa odovzdajú aj veci
z komunitnej zbierky. V Komunitnom centre Sásová budú pripravené „Vianoce inak – Vianoce pomaly“ pre malých aj veľkých. Zabudnite na predvianočný stres a príďte si v nedeľu, 16. decembra od
16:00 hod. do 19:00 hod. zahrať „Človeče, nehnevaj sa!“. Ak máte doma vlastnú hru, zoberte si ju so
sebou. V tom istom čase môžete navštíviť aj náš Klub moderných spoločenských hier. V stredu, 19.
decembra o 14:00 hod. nás v KCS navštívia manželia Kováčovci z banskobystrickej pobočky S.O.S.
Birdlife. S príchodom zimy nám porozprávajú o prikrmovaní vtáčikov a o tom, ako ju trávia. Okrem
toho sú pre Vás pripravené pravidelné aktivity podľa harmonogramu. Viac informácií nájdete na
našich stránkach a na sociálnej sieti Facebook.
Komunitné centrum Sásová
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu

Komunitné centrum Fončorda
budova CVČ Havranské, vchod vzadu

Uzávierka decembrového čísla
Termín: 4. januára 2019 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto termíne
už nie je možné články dopĺňať. Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Smoleňová, 048/43 30 107,
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.
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HODINOVKA

EURÓPSKYCH MIEST ŠPORTU SLOVENSKA
27.12.2018 (12:00) – 28.12.2018 (12:00)
PRÍĎTE SI ZAPLÁVAŤ 100 M PRE ZDRAVIE
A PODPORTE SVOJE MESTO
Mestská krytá plaváreň Košice
Krytá plaváreň Štiavničky, Banská Bystrica
Mestská plaváreň Nitra

Sprievodné programy
a bližšie info o podujatiach:
sportkosice.sk, emsnr.sk

www.banskabystrica.sk
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