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Foto: D. Fazekašová

Čo nám prinesie rok 2019?

Foto: MsÚ BB

Foto: archív MsÚ BB

Vkročili sme do nového roka a máme tu prvé číslo Radničných novín. Všetkým našim čitateľom želáme šťastný nový rok a počas neho
veľa osobných a pracovných úspechov. Veríme, že aj tento rok bude plný projektov, ktoré budú naše mesto zveľaďovať a stretneme
sa na mnohých kultúrnych a športových podujatiach. Samozrejme, všetko podstatné sa Vám budeme snažiť priniesť počas roka aj
v našich novinách.
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Samospráva

Vianočná súťaž

Zo športu

Dokedy bude zabezpečený odvoz vianočných
stromčekov a na čo budú využité?

Pozrite sa, či nie ste medzi výhercami vianočnej súťaže.
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Onedlho nás v našom meste čaká hokejové
podujatie, aké sa v našej krajine nikdy predtým neuskutočnilo.
Strana 13
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Žiaci z našich škôl
vytriedili takmer pol tony nápojových kartónov
Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Ide o recyklovateľný materiál, preto sa OZV ENVI - PAK a spoločnosť Tetra
Pak spoločne rozhodli zvýšiť povedomie o dôležitosti ich triedenia a podporiť ich zber na základných školách v troch krajských mestách.
Do súťaže sa celkovo zapojilo desať základných škôl v Nitre, Trenčíne a Banskej Bystrici, pričom spoločne sa im podarilo vyzbierať 1 616,5
kg nápojových kartónov.
sa podarilo vyzbierať ZŠ Ďumbierska.
Vedenie školy si za prítomnosti primátora mesta prebralo šek na sumu
2 000 eur vďaka 196 kg vyzbieraných
nápojových kartónov. „Naša škola sa
dlhodobo zapája do rôznych „enviro“ projektov, kde sme doposiaľ zberali baterky,
elektroodpad, vrchnáky z plastových
fliaš, starý olej či papier. To, že sme vyhrali súťaž v zbere nápojových obalov,
nás veľmi teší. Zúčastnila sa celá škola od
žiakov, rodičov, pedagógov až po nepedagogických zamestnancov,“ vyjadril sa riaditeľ ZŠ
Ďumbierska P. Ferianc. Okrem toho boli odmenené všetky triedy, ktoré na každej zapojenej
škole vyzbierali najviac nápojových kartónov.
Žiaci z najlepších tried získali diplom, odmeny
a edukačné pomôcky o triedení od spoločností
Tetra Pak a ENVI - PAK. 
smo
Foto: MsÚ BB

Do súťaže v zbere nápojových kartónov sa mohli zapojiť všetky základné
školy v mestách Nitra, Banská Bystrica
a Trenčín. Počas októbra a novembra
si žiaci v domácnostiach odkladali čisté prázdne a stlačené nápojové
kartóny a v novembri prebiehal na
všetkých zúčastnených školách zber.
V každom zo zapojených miest mohla
vyhrať 2000 eur jedna škola, pričom
Odovzdanie šeku za prítomnosti primátora mesta
najlepšia zo všetkých zapojených škôl
získala odmenu 500 eur. „Veľmi ma teší,
že aj banskobystrické školy boli zaangažované do
najviac nápojových kartónov – 520 kilogramov,
tohto projektu. Myslím si, že je to dobrá cesta zapričom získala aj špeciálnu odmenu 500 eur.
V Banskej Bystrici sa do súťaže zapojili štyri
pojiť mladých ľudí do projektov, ktorých cieľom je
základné školy, a to: ZŠ Pieninská, ZŠ Radvanochrana životného prostredia,“ uviedol primátor
mesta Ján Nosko. Absolútnym víťazom sa staská, ZŠ Ďumbierska a ZŠ s MŠ Jána Bakossa,
pričom žiaci spoločne vyzbierali 456,5 kg nápola Základná škola Veľkomoravská v Trenčíne,
ktorá vyzbierala zo všetkých zúčastnených škôl
jových kartónov. Najviac nápojových kartónov

Novinky zo sveta
banskobystrických
mimovládnych organizácií
Funkčné obdobie Rady pre mimovládne organizácie sa končí, preto by
sme Vás radi pozvali na ôsme Fórum banskobystrických mimovládnych
organizácií, ktoré sa uskutoční 23. januára 2019 o 16:30 hod. na Radnici
v Cikkerovej sieni. „Toto fórum bude dôležité. Hlavným bodom programu je
voľba nových členov Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne
neziskové organizácie na nastávajúce obdobie 2019 – 2022,“ uvádza M. Mur
ray Svidroňová, predsedkyňa Rady. Už teraz môžete rozmýšľať nad tým,
koho by ste chceli nominovať v oblastiach: kultúra a umenie, rekreácia
a šport, zdravotníctvo a sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny, práca s rómskou komunitou, zlepšovanie životného prostredia a kvality života, komunitný rozvoj, obhajoba
záujmov, deti, mládež, rodina, voľný čas či vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva. Nominácie, ako aj voľba
nových členov Rady prebehnú priamo na mieste počas trvania fóra. Ak
chcete rozhodovať o novej Rade a pomôcť formovať tretí sektor v meste,
nezabudnite prísť. Aj v roku 2019 budú pokračovať vzdelávacie podujatia
pre zástupcov banskobystrických mimovládnych organizácií. Organizovať ich bude občianske združenie CoWorking Banská Bystrica, s ktorým
spolupracovali aj v dvoch predchádzajúcich rokoch. Obsahom podujatí
budú témy ako marketing, komunikácia, financie, projektový manažment, rozvoj ľudských zdrojov a mnohé ďalšie. Novinkou bude, že sa
uskutočnia v novom komunitno-coworkingovom centre na Lazovnej ulici
č. 5. Sledujte naše aktivity na sociálnych sieťach alebo píšte na: rada.mno.
bb@gmail.com.
Rada pre mimovládne organizácie

www.banskabystrica.sk

ROZHODNITE
O PENIAZOCH

z rozpočtu mesta BB

Máte nápad?

AJ VY!!!

realizujte ho prostredníctvom

Participatívneho rozpočtu

Mesta Banská Bystrica pre rok 2019.

~ Chýbajú vo vašom okolí detské preliezky?
~ Máte návrh na vylepšenie verejného priestoru?
~ Chcete zorganizovať športové či kultúrne podujatie?
... alebo máte iný návrh?
Mesto Banská Bystrica vyčlenilo sumu

40 000 €

prostredníctvom participatívneho rozpočtu na ich realizáciu.

Posledný termín pre podávanie návrhov je:

11. 2. 2019

:
https://www.facebook.com/groups/PRpreBB/
http://pr.banskabystrica.sk/
http://p
alebo píšte na prprebb@gmail.com
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Informácie z mestského úradu
Nezabudnite na daňové priznanie

Ak ste minulý rok nadobudli, predali alebo
darovali nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností bol povolený do 1. januára 2019,
musíte podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019. Najneskôr tak môžete urobiť
do 31. januára 2019. Platí to aj v prípade, že
v roku 2018 nastala u daňovníka zmena, ktorá má vplyv na výpočet dane z nehnuteľností
(napr. bolo vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov k nehnuteľnostiam, bolo
vydané právoplatné stavebné, kolaudačné alebo iné rozhodnutie o zmene užívania nehnuteľností, zmenila sa výmera či druh pozemku,
začala sa užívať drobná stavba alebo prístavba, vznikol alebo sa zrušil nájomný vzťah
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Dobrovoľná zbierka pokračuje

Mestské zastupiteľstvo predĺžilo lehotu dobrovoľnej zbierky na získanie finančných
prostriedkov na tvorbu, realizáciu a umiestnenie sochy
kráľa Bela IV. do 31. decembra
2019. Dôvodom bolo, že sa do
konca roka 2018 nevyzbierala dostatočná suma a viaceré
právnické osoby prisľúbili
finančnú podporu na realizáciu tohto diela. Okrem
toho zbierku podporí Úrad
vlády Maďarskej republiky
vo výške 15 000 eur prostredníctvom Nadácie Gábora Bethlena. Do konca minulého
roka sa vyzbieralo približne
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k pozemkom alebo k stavbám so Slovenským
pozemkovým fondom atď.). Daňovníci, ktorí
k 1. januáru 2019 dovŕšili 62 rokov a byt alebo rodinný dom vlastnia a používajú na trvalé bývanie, si uplatňujú zníženie daňovej
povinnosti v priznaní k dani. Musia ho podať
do 31. januára 2019. Pokiaľ si však uplatnili
zníženie už v predchádzajúcom období a nenastali zmeny vo vlastníctve alebo v užívaní
nehnuteľnosti, priznanie nepodávajú. Tlačivá
sú dostupné na internetovej stránke mesta
www.banskabystrica.sk alebo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.
finance.gov.sk.
Oddelenie daní a poplatkov

9 490 eur. Zapojiť sa, a teda
prispieť, môžu obyvatelia
a právnické osoby do konca
roka príspevkom na osobitný účet (SK2375 0000
0000 2387 0808, VS 9999),
vložením hotovosti do prenosných pokladničiek na
podujatiach organizovaných
mestom či pokladničiek
umiestnených v kultúrno
spoločenských objektoch,
a rovnako aj vložením hotovosti do pokladnice v Informačnom centre v priestoroch Radnice, prípadne
v Klientskom centre MsÚ.
PR KP

Neparkujme pred nádobami
na odpad, budeme mať poriadok

Osádky zvozových vozidiel komunálnych odpadov sa pri každodennom výkone služby
stretávajú s mnohými problémami. K najväčším patrí parkovanie priamo pred kontajnermi, čo zabraňuje spoľahlivému výkonu ich práce. Napriek posilnenému zberu komunálneho
odpadu a vývozu odpadu aj počas vianočných
sviatkov, sa pre nevhodné parkovanie priamo pred kontajnermi nepodarilo zabezpečiť
vývoz odpadov na každom mieste. S takouto
situáciou sú zvozové osádky komunálnych
dopadov konfrontované takmer denne, a to

aj napriek tomu, že parkovanie pred nádobami je v zmysle príslušného VZN č. 9/2016
mesta o nakladaní s komunálnym odpadom
zakázané. Ide najmä o ulice Starohorská, Tat
ranská, Strážovská, Moskovská, Oremburská
či Radvanská, kde je tento problém celoročný.
Apelujeme na obyvateľov mesta, aby pri parkovaní zohľadňovali túto skutočnosť a každý
deň okrem nedele, v čase od 6:00 do 16:00
hod. umožnili výkon služby zberu odpadov.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev
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Kam s vianočným
stromčekom?

Foto: MsÚ BB
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Nezabudnite zbaviť stromček všetkých ozdôb
Vianočné stromčeky určené na vyhodenie
môžete ukladať vedľa kontajnerov na zber
komunálneho odpadu tak, aby boli viditeľné
a dostupné pre pracovníkov zberných spoločností. Odvoz stromčekov bude zabezpečený
jedenkrát do týždňa od pondelka, 7. januára
do nedele, 10. februára, a následne podľa potreby. Stromčeky je potrebné zbaviť všetkých
ozdôb i háčikov, nakoľko po podrvení budú
využité na výrobu kompostu. Drevo z kmeňa
osemnásť metrov vysokého smreka pichľavého z banskobystrického námestia bude použité na obnovu mestského mobiliáru.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev
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Doplnenie
harmonogramu
zberu BRO

V decembrových Radničných novinách sme
zverejnili Harmonogram zberu biologicky
rozložiteľného odpadu (BRO) z 240 l nádob
od rodinných domov na území mesta na rok
2019. V Rajóne č. 1 boli pri mestskej časti Rad
vaň nesprávne uvedené ulice Stredná, Bočná
a Krátka. Tieto ulice bez zmeny prináležia
do zvozového Rajónu č. 2. Zber biologicky
rozložiteľného odpadu sa v týchto uliciach
uskutoční 8. januára, 5. februára, každý utorok od marca do novembra a 10. decembra. Za
chybu sa ospravedlňujeme a veríme, že zber
bude prebiehať bez komplikácií. Úplný harmonogram s vymenovaním všetkých ulíc je
zverejnený na webovej stránke mesta www.
banskabystrica.sk v sekcii Životné prostredie
a odpady.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev

www.banskabystrica.sk
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Téma mesiaca: Rozpočet mesta

V roku 2019 pokračujeme v mnohých projektoch

Foto: MsÚ BB

Banskobystrickí poslanci v decembri na zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili historicky najvyšší rozpočet
samosprávy v objeme takmer 84 mil. eur. Vyrovnaný rozpočet na rok 2019 dáva priestor na budovanie parkovísk a vytváranie parkovacích
miest, obnovu ciest a chodníkov, podporu cestovného ruchu a pokračovanie v obnove materských škôl.

Miesto, kde by mal stáť mestský mládežnícky štadión
Zákonné a zmluvné povinnosti mesta od nového roka a realizácia už
schválených investícií odzrkadľujú výšku rozpočtu samosprávy. S rokom 2019 prišli do obcí zmeny legislatívy zaťažujúce ich prevádzkové
rozpočty a naše mesto nie je výnimkou. V Banskej Bystrici predstavuje
prevádzka vrátane zmeny legislatívy objem 61,7 mil. eur.

Foto: MsÚ BB

Veľká časť prostriedkov
pôjde na plnenie legislatívnych zmien:

§

novela zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého prešla povinnosť starostlivosti
o všetky chodníky na samosprávy

§

novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§

návrh zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách, s čím súvisí nárast
výdavkov na režimové zabezpečenie „obedov zadarmo“ pre
materské školy od 1. januára 2019 a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. septembra 2019

www.banskabystrica.sk

Foto: MsÚ BB

Foto: dreamstime.com

V platnosti je novela cestného zákona

Parkovisko na Tulskej ulici
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Foto: MsÚ BB

Kladieme dôraz na dôležité témy

Pokračuje rekonštrukcia MŠ Strážovská

Na stavebnú údržbu miestnych komunikácií je vyčlenených viac ako
1,2 mil. eur. Súčasťou vyčlenenej sumy sú aj prostriedky pre výbory
mestských častí na údržbu ciest a chodníkov.
Okrem bežnej stavebnej údržby miestnych komunikácií sa mesto
musí vysporiadať aj s novelou zákona o pozemných komunikáciách,
ktorou mestu vznikla povinnosť starať sa nielen o miestne cesty, ale
aj všetky chodníky. V predchádzajúcom zimnom období mesto zabezpečovalo prostredníctvom dodávateľa zimnej údržby čistenie 165
000 m2 chodníkov, schodov a spevnených plôch pre peších. Po novom
máme povinnosť zabezpečiť zimnú i letnú údržbu na všetkých svojich komunikáciách pre peších celkom na ploche takmer 450 000 m2,
čo je trojnásobok pôvodnej plochy.
Zámerom mesta je naďalej zapojenie sa do európskych projektov,
ktoré zvýšia bezpečnosť cestujúcich vybudovaním prestupných bodov. Plán udržateľnej mobility je predmetom plánovaného čerpania
prostriedkov z operačného projektu IROP a štátneho rozpočtu. Jeho
vytvorenie bude predpokladom riešenia dopravnej infraštruktúry
a organizácie dopravy v Banskej Bystrici. V neposlednom rade je
predmetom projektovej prípravy parkovisko na Tatranskej ulici, po
príprave a vysúťažení taktiež Most v Iliaši. Pokračuje sa vo financovaní už rozbehnutých projektov, ako je napríklad cyklotrasa ESC – Podlavice, výstavba parkoviska na Tulskej ulici či rekonštrukcia a obnova
vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici.

Foto: MsÚ BB

Nezabúdame na školské zariadenia

Nové Turistické informačné centrum na autobusovej stanici

Vývoj mladých Banskobystričanov v kvalitných školských zariadeniach je veľmi dôležitý. Preto bude pokračovať rekonštrukcia materských škôl z eurofondov (MŠ 9. mája, MŠ Strážovská 3, MŠ Karpatská 3). Okrem toho sa v rozpočte počíta s finančnými prostriedkami
na výmenu strechy, okien, podlahy a sociálnych zariadení telocvične
v priestoroch bývalej ZŠ Tatranská. Suma 110 000 eur je určená na odstránenie už zastaralého osvetlenia na štadióne SNP. V mestskej časti
Radvaň bude v rámci športovej infraštruktúry vybudovaný mestský
mládežnícky štadión, na ktorý má mesto vyčlenenú z fondu minulých
rokov sumu 1 520 000 eur a ďalších 730 000 eur bude financovaných
formou dotácie z Úradu vlády SR.

Foto: MsÚ BB

Podporujeme cestovný ruch

Foto: PP

Telocvičňa bývalej ZŠ Tatranská by mala mať nové okná aj strechu

Plánuje sa dokončiť projekt Obnovy vojnového cintorína v Majeri

Nárast výdavkov o zhruba 152 000 eur bol zaznamenaný v oblasti propagácie a marketingu. Príčinou je prevádzka novovybudovanej kancelárie Informačného centra v priestoroch dopravnej časti Terminal
Shopping Center. Výdavky na informačné centrá sú kryté aj z prostriedkov podnikateľskej činnosti, ktorá je od nového roka súčasťou
rozpočtu. Pripravovaný projekt Inovatívne návštevnícke centrum,
v rámci ktorého budú zakúpené elektrické bicykle a nabíjačky, počítač, softvér a LED panel, prinesie do mestskej kasy prostriedky zo
štátneho rozpočtu vo výške takmer 25 000 eur. V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok v roku 2019 bude dokončený projekt Obnovy
vojnového cintorína v Majeri z obdobia 1. svetovej vojny (150 000 eur).
Jednou z plánovaných činností je tiež vyvíjanie aktivít smerujúcich
k záchrane historickej časti mesta európskeho významu, Medeného
Hámra. Na vypracovanie komplexného odborného posudku je v rozpočte vyčlenených 35 000 eur. Okrem toho pokračujeme v spolupráci
s nemeckým Augsburgom v medzinárodnom projekte Fuggerovskej
cesty prostredníctvom členského príspevku v sume 10 000 eur.
Na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta v rámci Participatívneho rozpočtu je vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku,
a to 40 000 eur.
smo
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samospráva

Foto: MsÚ BB

Tento rok sa v našom meste deti na svet neponáhľali. Prvá Banskobystričanka, ktorá sa
narodila v roku 2019 je Ella. Mamička Lucia ju
porodila ako prvé dieťa 3. januára o 00:50 hod.
ráno v Rooseveltovej nemocnici. Po narodení
vážila 3800 g a merala 51 cm. Celej rodine srdečne gratulujeme a malej Elle, ako aj všetkým
deťom narodeným tento rok, želáme do života
veľa zdravia, šťastia a lásky. 
smo

Šťastná mamička v nemocnici

Hľadám domov

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

Žiadame o trpezlivosť a súčinnosť

Foto: MsÚ BB

Prvé dieťatko
roka je dievča

Snažíme sa o čistotu chodníkov
Tak ako ostatné krajské mestá, ani Banská Bystrica nie je tento rok schopná v plnej miere zabezpečiť povinnosti správcov komunikácií pre
peších, ktoré vyplývajú zo zmeny cestného zákona. Mesto však hľadá riešenia pre toto zimné
obdobie v spolupráci s organizáciami. Do zimnej údržby chodníkov je zapojená organizácia
ZAaRES či n. o. Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Riešenie vidíme aj v zmluvnej spolupráci s podnikateľskými subjektami
v meste. Na dobrovoľnú spoluprácu sme oslovili aj obyvateľov mesta prostredníctvom správcovských organizácií, ktoré zabezpečujú správu
bytových domov s tým, že jednotlivým spolupracujúcim bytovým domom budeme postupne
distribuovať posypovú soľ na náklady mesta.
Obyvateľov mesta žiadame najmä o trpezlivosť.
Všetky dostupné mechanizmy, ale aj pracovní-

ci, ktorí zabezpečujú ručné čistenie sú v teréne
a usilujú sa o to, aby bola situácia v prípade
sneženia čo najskôr pod kontrolou. Samospráva však aj napriek tomu nebude schopná vyčistiť všetky chodníky v požadovanom rozsahu.
Vyzývame preto všetkých, ktorí chcú a majú
možnosť pomôcť, aby tak urobili. V prípade potreby vie mesto poskytnúť soľ na posyp, ktorú
aj doručíme. Kontaktná osoba pre dodanie
posypovej soli: Ing. Ivan Zehnal (ivan.zehnal@
banskabystrica.sk). Kompetentní zamestnanci z Oddelenia údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí neustále monitorujú situáciu a vykonávajú kontroly priamo v teréne.
Zároveň prijímajú aj všetky podnety od obyvateľov, ktoré sa v čo najkratšom možnom čase
usilujú vyriešiť k ich spokojnosti. Nová legislatíva bola prijatá v priebehu rozpočtového obdobia. V tom čase nebola k dispozícii pasportizácia nových chodníkov v meste v takom rozsahu,
aby mohli byť podklady použité v súťažných
podmienkach potrebných pri verejnom obstarávaní, ktorého výsledok a čas ukončenia bol
neistý. Najmä z týchto dôvodov mesto nemohlo
zrealizovať veľké verejné obstarávanie na jedného dodávateľa komplexnej letnej i zimnej údržby. Využili sme však dostupné legislatívne možnosti a zazmluvnili lokálnych dodávateľov, čím
sa aspoň čiastočne vyriešil problém s údržbou
počas tohto zimného obdobia.
dmo

Vyhodnotenie súťaže
a knižnej výzvy
Ďakujeme všetkým čitateľom, ktorí sa zapojili do našej vianočnej súťaže. Potešilo nás, že sa
o naše noviny zaujímate. Vďaka Vašim odpovediam sme sa dozvedeli, o čom si najradšej v Radničných novinách prečítate. Zároveň ste v decembrovej súťaži mali odpovedať na otázku: „Koľko kupónov obsahuje zľavová knižka, ktorú pre Vás pripravila Oblastná organizácie cestovného ruchu
stredné Slovensko spolupráci s mestom Banská Bystrica?“ Správna odpoveď je 15 kupónov.

Výsledky
Meno: Bendži
Pohlavie: pes
Vek: 6/2017
Rasa: kríženec
Povaha: Bendži bol ako jediný zachránený pes
z búrania záhradiek na Balkáne. Niekoľko mesiacov vychádzal z búdy len v noci, neskôr sa
trocha osmelil. Teraz by už človek ani neveril,
že sa niekedy tak veľmi bál. Teší sa zo života
a znova začal ľuďom dôverovať. Bendži hľadá
milujúcu rodinu, aby sa už viac nesklamal
a neostal sám. Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť, môžete sa informovať na telefónnych číslach:
0918505254, 0915699756 alebo v Karanténnej stanici 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

Masáž v rehabilitačnom stredisku v jednom zo zariadení
sociálnych služieb v pôsobnosti mesta – pán Knapko
Poukážka do kaderníctva KOMUCE na Robotníckej ulici
12 – pani Matulayová
Zľavová knižka od OOCR a mesta Banská Bystrica – pán
Gréč
Knižná výzva si takisto našla svojich priaznivcov, ktorí súťažili
o publikáciu s názvom Samuel Libay – život a dielo banskobystrického zlatníka. Pýtali sme sa Vás: „Koľko detí mal Samuel
Libay?“ Správna odpoveď je šesť detí a víťazkou sa stáva pani
Otahálová. Knihu s podpisom autora si môžete prebrať na krste
knihy dňa 24. januára v Thurzovom dome alebo v redakcii Radničných novín po tomto dátume.
Želáme Vám krásny rok 2019 plný zdravia, úspechov a splnených prianí. Veríme, že sa na každé jedno číslo aj v tomto roku
budete tešiť a bude sa Vám dobre čítať a súťažiť. Všetkým výhercom gratulujeme.
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Foto: R. Greško

Oživené tradície
Tohtoročnou novinkou Banskobystrických Via
noc bolo sprístupnenie vianočnej izby z obce
Šumiac v priestoroch Radnice. Otvorenie sa
konalo 17. decembra za prítomnosti zástupcov
obce Šumiac a horehronskej hudby folklórneho
súboru Šumiačan. Výstava ponúkla pohľad na
tradičnú sviatočnú večeru v horehronskej rodine a cieľom expozície bolo predstaviť a priblížiť návštevníkom vianočné zvyky a tradície.
Súčasťou expozície bolo pôvodné zariadenie
izby ako skrine, lavice, tkané koberce či typická keramika. Nachádzali sa tu i figuríny v slávnostnom vianočnom kroji. V izbe dominoval
stromček bez novodobých ozdôb so skromnými
darčekmi. Na štedrovečernom stole sa nachádzali oblátky, med, cesnak, orechy, jablká a dokonca aj domáci horehronský vianočný koláč.
„Výstava bola príležitosťou opäť si uvedomiť našu
spätosť s ľudovými tradíciami, preto by sme radi
v budúcnosti pokračovali v prezentácii ďalších obcí
regiónu,“ vyjadrila sa A. Káanová, vedúca oddelenia kultúry MsÚ BB. 
smo

Foto: D. Hein

Poľskí blogeri, ktorí sú známi pod
názvom Road Trip Bus navštívili v predvianočnom čase viaceré
mestá na Slovensku. Cieľom bolo
predstaviť našim severným susedom atmosféru tradičných vianočných trhov. Road trip sa uskutočnil
v dňoch 3. – 9. decembra 2018, počas ktorých navštívili Žilinu, Košice
a v neposlednom rade našu rozžiarenú Banskú Bystricu. Vianočné
trhy v našom meste odporučili všetNa námestí boli stánky, v ktorých ponúkali rôzne produkty
kým, ktorí majú radi atmosféru trako celoročne obľúbenú a atraktívnu destináhov bez davov ľudí. Kladne ohodnotili kvalitu
služieb, rozmanitosť produktov s vianočnou
ciu, ktorá okrem vianočných trhov ponúka
tematikou, bohatý kultúrny program a vianočaj zaujímavú architektúru, prírodné atrakcie,
lyžiarske strediská a mnoho iného. Za účelom
nú výzdobu. Región Banskej Bystrice opísali
predstavenia jedinečnosti Slovenska, jeho miest a spoločenských
podujatí, predovšetkým vianočných trhov, vybralo Zahraničné
zastúpenie cestovného ruchu SR
vo Varšave na spoluprácu práve
portál RoadTripBus.pl. Ten je považovaný za jeden z najlepších
blogov v Poľsku orientovaných
predovšetkým na Európu.
B. Egriová, ZZCR SR v Poľsku,
T. Pastorok, OPM – CR
Našim severným susedom sa trhy páčili

Foto: D. Hein

Naše Banskobystrické trhy
očarili aj Poliakov

Foto: D. Hein

Foto: M

Foto: M

. Kováč

. Kováč

Foto: R. Greško

Foto: M. Kováč

Takto sme vkročili do nového roka

Ako vyzerali šumiacke Vianoce
www.banskabystrica.sk

január 2019

školstvo

Základná škola Radvanská prežila nevídaný
rok 2018, ktorého záver sa niesol v znamení
plnenia želaní a pomoci. Uskutočnená mikulášska zbierka hračiek, sladkých dobrôt či oblečenia vyvrcholila odovzdaním vianočnej nádielky deťom z detských domovov a krízového
strediska. Na ceste snaženia sa o dobrú vec
sa konali tradičné vianočné trhy, ktoré sú už
roky výsledkom spolupráce rodičov, žiakov,
učiteľov a vedenia školy. Na konci roka okrem
toho ôsmaci obdarovali detských onkologických pacientov spoločenskými hrami a kreatívnymi potrebami zakúpenými z výťažku halloweenskej tomboly. Mnohé milé stretnutia
počas roka len posilnili v žiakoch odhodlanie
pomáhať a naďalej by chceli spríjemňovať malým pacientom pobyt v nemocnici.
ZŠ Radvanská

Športom
za dobrú vec
Benefičný hokejový zápas sa aj tento rok niesol v znamení pomoci. Dňa 6. decembra sa
štadiónom ozývalo povzbudzovanie žiakov,
učiteľov i rodičov. O dobrú náladu sa postaral
aj moderátor A. Lehocký spolu s maskotom
Baranom. Už po šiesty raz proti sebe na ľad
nastúpili Old Stars team a žiaci deviatej hokejovej triedy ZŠ Golianova 8. Vyhralo mužstvo
Old Stars teamu, v drese ktorého sa predstavili aj primátor Ján Nosko, poslanec Marek
Modranský, či hokejista Michal Handzuš. Na
tomto charitatívnom podujatí sa podarilo vyzbierať viac ako 5 000 eur na podporu a pomoc
rodinám žiakov, ktorých postihol v roku 2018
nepríjemný osud straty ich blízkeho človeka.
smo

www.banskabystrica.sk

Spomienka na Sásovské Vianoce
ZŠ Sitnianska zorganizovala už tretí ročník
Sásovských Vianoc, určených pre malých
i veľkých obyvateľov sídliska Sásová. Slávnostný program sa odohral v átriu školy
a hneď v úvode vyčaril rozprávkovú atmosféru dotvorenú padajúcim snehom. Mladší žiaci
z tanečno-dramatického krúžku a folklórneho súboru Graniarik vo svojich vystúpeniach

Na podujatí panovala rozprávková atmosféra

zobrazili vinšami, koledami a zvykmi krásu
tradičných hodnôt. Starší školáci ukázali spevom i tancom, že aj v modernej dobe je možné
pekne osláviť najkrajšie sviatky v roku. Záver
programu patril speváckemu zboru, ktorého
posledné tóny piesne otvorili trhy v interiéri,
ale i exteriéri školy. Ponuka rôznych výrobkov,
šperkov, zimných doplnkov a syrových špecialít prilákala každého. Kreatívne vianočné
ozdoby z papiera si mohli prítomní zakúpiť
za dobrovoľný príspevok. Radosť v očiach
detí bolo vidieť pri maľovaní na hodváb alebo
pri horiacej sviečke ukrývajúcej tajné prianie
v plávajúcej škrupine. Bohato prestretý štedrovečerný stôl pri vianočnom stromčeku dotváral sviatočnú pohodu. Toto milé podujatie
sa pomaly stáva obľúbenou tradíciou a príležitosťou na chvíľu sa zastaviť a vychutnať si
spoločne predvianočný čas.
ZŠ Sitnianska

Deti predviedli svoje talenty
ako darčeky pre
V predvianočný čas
najbližších.
Našli
žiaci ZŠ Ďumbiersa
v
nich
koledníci
ska rozdávali darčea vinšovníci, speváci
ky svojim blízkym
a tanečníci, športoa priateľom školy,
ktoré postupne rozvá exhibícia, malí
muzikanti a spevácbaľovali počas vianočnej akadémie.
ky zbor. Dlhý poV stredu, 12. decemtlesk bol odmenou
za dlhý čas príprav,
bra sa všetci stretli
Vystúpenia vniesli do sŕdc pohodu a vianočnú náladu
ktorí žiaci pod vepri stromčeku v Robotníckom dome, aby všetkých potešili a vo
dením svojich pedagógov venovali nácviku via
vystúpeniach odkryli svoje výnimočné talenty
nočnej akadémie. 
ZŠ Ďumbierska
Foto: ZŠ Ďumbierska

Obdarovali detských onkologických pacientov

V priestoroch ZŠ Spojová sa dňa 13. decembra uskutočnilo podujatie Vianoce
u nás, ktorého obsahom boli charitatívne
trhy a vianočný program. V predajných
stánkoch žiaci a učitelia ponúkali výrobky,
na príprave ktorých sa podieľali aj rodičia,
starí rodičia a priatelia školy. V mrazivom
počasí návštevníkov zohrieval horúci
punč, kapustnica a najmenších teplý čaj
a chlieb s medom. K sviatočnej nálade
prispeli básne, vinšovačky, piesne, tančeV stánkoch mali zastúpenie rôznorodé výrobky
ky a dramatizované rozprávky všetkých
žiakov školy. Myšlienky – Byť dobrovoľnízisk z predaja bol odovzdaný občianskemu
kom je fajn! Pomáhať je fajn! – sa spojili s výz
združeniu PONS. Podujatie bolo sprístupnené
namom Vianoc, ktoré sú o láske a štedrosti.
aj širokej verejnosti.
Predajom a kúpou výrobkov v jednotlivých
ZŠ Spojová
stánkoch všetci pomohli dobrej veci, pretože

Foto: ZŠ Spojová

Dobrovoľníctvo im je blízke

Foto: ZŠ Radvanská

S láskou pomáhame

Foto: ZŠ Sitnianska
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Foto: N. Imreová

Začiatkom novembra sa v nemeckom Neunkirchene konali Majstrovstvá Európy
v moderných tancoch. Mladé tanečníčky z K-Dance Banská Bystrica si zmerali sily
s najlepšími tanečnými školami z viacerých krajín Európy ako Nemecko, Holandsko či
Česká republika. Šesť dievčat vo veku od osem do dvanásť rokov sa stretlo s tanečníkmi
vo viacerých kategóriách.

Medzinárodná porota sa takmer jednohlasne
zhodla na ich umiestení
Medzi 35 sólo tanečníkmi sa najlepšie umiestnila S. Šestáková na siedmom mieste. Výborný výsledok dosiahli aj dievčatá B. Selecká,
N. Mesiarkinová a A. Šotiková, ktoré skončili tesne pred finálovou osmičkou. Dievčatá
tancovali a pokúsili sa o úspech aj v Small
Group. Je to malá skupina do sedem členov,
kde tancovali na vopred určenú choreografiu

a skončili na piatom mieste. Absolútnymi víťazkami sa dievčatá stali v kategórii Freestyle, kde si na vlastný hudobný mix vytvorili
tanec. Porota hodnotila okrem technického
prevedenia tanca aj kreativitu, kostým či výraz. Medzi desiatkami tanečných skupín sa
im podarilo prebojovať do finále, a nakoniec
celú súťaž vyhrať. Zapísali sa teda do histórie
ako prvý tím z Českej a Slovenskej republiky,
ktorý vyhral toto prestížne podujatie. Tanečná skupina Young Miracles v zložení S. Šestáková, N. Michalidesová, N. Mesiarkinová, A.
Šotiková, T. Malatincová a B. Selecká sa podpísali pod úspešnú športovú reprezentáciu
nášho mesta a krajiny. Cela príprava trvala
od leta, kedy dievčatá spolu s trénerkou počas dlhých večerných tréningov vyšperkovali
svoje zdatnosti a techniku až k dokonalosti.
Entuziazmus a odhodlanie detí, ich rodičov
a tanečnej školy sa po dlhých rokoch dočkal
úžasného výsledku a Banská Bystrica, ktorá
športom žije sa tak dostáva na mapu svetových športových úspechov aj v tejto zaujímavej kategórii. Budúci rok plánujú dievčatá vycestovať na Majstrovstvá opäť a veríme, že sa
počet záujemcov rozšíri a budú môcť súťažiť
aj v iných kategóriách. Napríklad vo veľkej
skupine, ktorá musí mať viac ako sedem tanečníkov.
N. Imreová

S tancom na dlani 2
Tanečný odbor Základnej umeleckej školy
Jána Cikkera v Banskej Bystrici s odstupom
troch rokov pripravil v Štátnej opere už svoj
druhý koncert s názvom S tancom na dlani 2.
Uskutočnil sa 14. januára 2019 a cieľom bolo
pomôcť tým, ktorí to potrebujú. V slávnostnom programe s radosťou, láskou a úprimnosťou v srdci predviedlo svoje tanečné umenie
približne dvesto žiakov všetkých ročníkov odboru. Emócie, ktoré celý koncert sprevádzali
boli znásobené úžasnou detskou spolupatričnosťou a snahou prejaviť umením pohybu to
najlepšie zo seba. Súčasťou tohto podujatia
bol krst kalendára. Výťažok z predaja bol venovaný Základnej škole pri Detskej fakultnej
nemocnici. Srdečnú a priateľskú atmosféru
svojim neoceniteľným ľudským prístupom dotvárala M. Kovačechová. Všetci veria, že sa im
podarí vytvoriť peknú tradíciu podujatia, ktorá bude v budúcnosti pokračovať.
I. Rašková

Foto: I. Dian

Banská Bystrica
má majsterky Európy v tanci

9

Výťažok pomohol tým, ktorí to potrebujú

Naše mesto privítalo mladých akademikov z krajín V4
Banská Bystrica sa začiatkom decembra už po siedmy raz stala dejiskom Vyšehradského mládežníckeho fóra, ktoré v diskusiách spojilo
mladých akademikov a odborníkov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska. Vôbec prvýkrát v histórii projektu sa uskutočnili
sprievodné podujatia v každom z hlavných miest V4 v spolupráci s partnerskými organizáciami projektu.
Hlavným bodom programu tohtoročného fóra
bola popri workshopoch panelová diskusia na
tému súčasnej politickej situácie v regióne V4
a prognóz jej vývoja v budúcnosti, prihliadajúc
na členstvo a pôsobenia krajín regiónu v euro
atlantických štruktúrach. V úlohe rečníkov
vystúpili experti z vládnej a mimovládnej sféry z jednotlivých krajín Vyšehradskej štvorky.
Vyvrcholením bola simulácia Severoatlantickej aliancie na tému „PESCO ako budúcnosť
európskej obrany?“, počas ktorej boli parti-

cipanti dosadení do úlohy lídrov. Snažili sa
o dosiahnutie konsenzu v otázke posilňovania
európskej bezpečnosti. Rokovali v Centre krízového riadenia (CEKR) Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB, ktoré
je špeciálne vybavené pre účely tejto simulácie. Súčasťou tohtoročného fóra bol aj kultúrny večer, ktorý zahŕňal program v priestoroch
Múzea Slovenského národného povstania.
Účastníci mali možnosť bližšie sa oboznámiť
s tradíciami a kultúrou jednotlivých členských

štátov V4. Vyšehradské mládežnícke fórum
je projekt organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej
Bystrici. Siedmy ročník fóra finančne podporili
Medzinárodný vyšehradský fond, Sekcia verejnej diplomacie NATO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, mesto
Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj a Rotary klub Banská Bystrica.
Š. Koban

www.banskabystrica.sk
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Pozvánka
európskeho
rozmeru

Chystajte si masky
Fašiangy sú obdobím po vianočných sviat
koch do predveľkonočného pôstu. Začínajú
sa po Troch kráľoch a trvajú až do noci pred
Popolcovou stredou. Je to obdobie zábavy, ve-

Foto: M. Kováč

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
uvedie na konci januára reprízu inscenácie pre
dospelých s názvom Európa v korešpondencii.
Na predstavenie sa môžete tešiť v utorok, 29.
januára o 19:00 hod. v zelenej vile Dominika
Skuteckého. Predstavenie prinesie autentické výpovede a tajomstvá výrazných osobností
Európy zachytené v listovej korešpondencii.
Sprítomní osudy ikon vedeckého, politického
či umeleckého života, ktoré žili na tomto kontinente od polovice 19. storočia až do dnešných
dní: È. Zola, M. Curie-Sklodowská, H. Arendt,
M. Heidegger, W. Churchill, M. Faustyna, T. G.
Masaryk, M. R. Štefánik, J. Šiklová, S. H. Vajanský, D. Ursiny, J. Satinský a mnoho iných. Cie
ľom predstavenia je, aby sme porozumeli a dozvedeli sa viac o udalostiach, ktoré ovplyvnili
a stále ovplyvňujú našu prítomnosť. Herecký
tím sa pokúša preniknúť do osudov európskych
duší, oživiť, no neprivlastniť si ich históriu, bolesti ani radosti. Inscenáciu s plným hereckým
ansámblom naštudoval režisér a umelecký šéf
BDNR M. Pecko. Jeho obrazotvorná réžia, založená na významovom kontrapunkte rešpektuje
protirečivosť dejín. Režisér posúva autenticitu
listových odkazov do imaginatívnych dimenzií
moderného divadla.
M. Tatarková

Karneval je vždy bohatý na rôzne masky

Pre milovníkov vodných
živočíchov a rastlín

Foto: Z. Jakabová

Opäť nás čaká zaujímavé predstavenie

selíc a karnevalov. Na túto tradíciu nezabúdame ani my. Mesto pripravilo pre všetky deti
fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu, 9. februára o 16:00 hod. v Robotníckom
dome. Pripravte si masky, čaká na Vás veľa
zábavy, tanca, ale aj súťaží. O program sa
postará Tanečná škola J. Fáberovej, ktorá
naučí malých aj veľkých zaujímavé tance.
Nebude chýbať promenáda masiek, ako aj
súťaž o najkrajšiu masku či najlepšie tancujúceho rodiča a zavŕšením bude diskotéka. Tešíme sa na Vás, vstup na karneval
je zdarma.
Oddelenie kultúry

V nedeľu, 20. januára sa v našom meste bude konať Aqua
burza, ktorú môžete navštíviť
od 08:00 do 12:00 hod. v Hoteli Lux na Námestí slobody.
Táto výstavno-predajná burza
vznikla s cieľom priblížiť ľuďom
tajuplný život vodných a terárijných živočíchov, s ktorými
sa bežne nemôžeme v našich
Chovatelia sa s Vami podelia o svoje skúsenosti
podmienkach stretnúť. Víziou
podujatia je podporiť chovateľstvo na Slovensku a tak prispieť k zachovaLanka), Austrália či oblastí s brakickou vodou.
Na burze si budete môcť zakúpiť aj kompletné
niu niektorých druhov živočíchov. Návštevníci
vybavenie pre chov akváriových a terárijných
sa môžu tešiť na viac ako 25 chovateľov zo Složivočíchov ako sú krmivá, korene, rastliny,
venska, Česka a okolitých krajín. Tí sa s Vami
hnojivá, osvetlenie, filtre, ale aj rôzne veľkosti
radi podelia o svoje skúsenosti a naučia Vás,
akvárií a terárií. Bližšie informácie o podujatí
ako sa starať o rôzne druhy živočíchov a rastnájdete na facebookovej stránke: AQUA BURlín. Takisto Vám ukážu, ako založiť akvárium či
terárium. Na podujatí uvidíte živočíchy z rôzZA Banská Bystrica, prípadne môžete kontaknych biotopov ako je Afrika (Malawi, Tangatovať priamo organizátorov na e-maile: aquanika, Níl, Viktóriino jazero), Amerika (Amaburza.bb@gmail.com.
zonka a jej prítoky, Mexiko), Ázia (Thajsko, Srí
AQUA BURZA BB

Všímajme si ľudí medzi nami
Spoločnosť Parkinson Slovensko má v našej
krajine dvanásť regionálnych klubov. Členovia sa vzájomne stretávajú, organizujú besedy
a prednášky s odborníkmi, chodia do prírody
a snažia sa čo najviac pohybovať. Okrem toho
navštevujú kultúrne podujatia, majú zaujímavé krúžky a rôzne iné akcie. Spoločnými silami sa učia žiť s ochorením, ktoré sa prejavuje
motorickými i nemotorickými príznakmi. Parkinsonova choroba negatívne vplýva na celý
organizmus a je to zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie. Rehabilitácia je pre pacientov rovnako

www.banskabystrica.sk

dôležitá ako farmaceutická liečba. Parkinsonici
potrebujú Vašu pomoc a podporu v rôznych
situáciách. Najčastejšie, keď im stuhne telo
pred prekážkami, alebo sa im nedá obliecť či
obuť. Pri cestovaní je to nástup a výstup vo
všetkých verejných dopravných prostriedkoch.
Mnoho pacientov sa za svoju chorobu hanbí,
čo len prehlbuje ich sociálnu izoláciu. Aby sa
jej vyhli, potrebujú pomoc okolia. Na Parkinsonovu chorobu pôsobí každodenný pohyb. Parkinsonici sa venujú bowlingu, stolnému tenisu,
petangu, loptovým hrám, plávaniu či turistike

v ľahkom teréne za pomoci trekingových palíc.
Veľkou pomocou sú aj palice pri športe Nordic
Walking. Milí parkinsonici, chcete pre seba
niečo urobiť? Nezatvárajte sa doma vo svojich
príbytkoch a urobte niečo pre seba. Pravidelné
stretnutia sa budú konať vždy o 13:00 hod. na
Robotníckej ulici č. 12 v budove KOMUCE. Termíny sú nasledovné: 9. január, 6. marec, 2. máj,
3. júl, 4. september a 13. november. V prípade
zmeny budete informovaní na stránke www.
parkinson-net.sk v rubrike RK Banská Bystrica.
I. Burkovcová

Foto: Aqua burza BB
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Zimné decembrové dni strávili v Malajzii
V čase, keď na Slovensku stupňovala predvianočná atmosféra, Folklórny súbor Urpín vycestoval reprezentovať slovenský folklór a našu
Banskú Bystricu do hlavného mesta Malajzie, Kuala Lumpur. V termíne 3. – 11. decembra sa zúčastnil medzinárodného folklórneho festivalu
s názvom „Drum and Dance“, na ktorý získal pozvanie prostredníctvom umeleckej agentúry CANZONA, zastúpenej pánom M. Semíkom.

Náš folklór v ďalekej Ázii

V cestovaní pokračujú

Foto: archív FS Urpín

Väčšina členov sa už na jar minulého roku zúčastnila zájazdu do Vietnamu, preto približne
vedeli, čo pre Európana znamená pobyt v krajine juhovýchodnej Ázie. Pre niektorých to
však bolo prvýkrát, kedy sa dostali do stretu
s podobnou kultúrou a po prílete ich čakalo
niekoľko prekvapení – vysoká vlhkosť vzduchu, sedemhodinový časový posun a odlišná
strava, na akú boli zvyknutí na Slovensku. Už
druhý deň súbor čakali dve vystúpenia, dokonca jedno z nich v slávnej výškovej budove
KL Tower. Tá je s výškou 421 metrov piatou
najvyššou vežou sveta. Ohlasy divákov, ako aj
organizátorov festivalu boli veľmi pozitívne.
Očarila ich hlavne dynamika a energickosť
nášho folklóru a pestrosť krojov, ktoré počas
vystúpenia menili v závislosti od prezentovaného regiónu Slovenska. Počas festivalu absolvovali viacero vystúpení, kde sa stretávali
s ďalšími zahraničnými súbormi. Spoznávali
tak ich kultúru, folklór a nadväzovali nové
priateľstvá. Veľký dojem zanechal v pamä
tiach záverečný galaprogram, kde sa predstavili všetky zahraničné súbory, vrátane FS Urpín. Na toto vystúpenie ich prišli podporiť aj
Slováci žijúci v Kuala Lumpur a bolo to veľmi
príjemné stretnutie. Boli vďační za to, že im

Na všetkých členov veľmi zapôsobil výhľad na
celé hlavné mesto zo slávnej KL Tower. Pár minút od nej sa nachádzali aj jedny z najslávnejších
budov celej Ázie, a to Petronas Towers. Tie boli
až do roku 2003 najvyššou budovou sveta a dodnes sú najvyššou dvojicou mrakodrapov na
svete. Návštevou podzemného jaskynného chrámu Batu caves spoznali aj kúsok histórie Malajzie, pričom tento jaskynný systém sa považuje
za jeden z najkrajších na svete.

Členovia súboru spoznávali aj krásy krajiny
do Malajzie priniesli trochu domova v podobe
folklóru.

Nezabudnuteľné zážitky
Okrem vystupovania však stihli omnoho viac.

Aktivity v Materskom centre Mamina

Ocenenia
sú rozdané

1982. Vo februári pripravujeme karneval a opäť
privítame tradičné aj netradičné masky. Čakajú
nás súťaže, občerstvenie a diskotéka. V marci
organizujeme obľúbenú burzu jarného a letného oblečenia pre deti a tehotné ženy, ale aj
burzu hračiek. Mamičky, ktoré by chceli veci
predávať sa musia zaregistrovať. Ponuka býva
bohatá a vybrať si vie naozaj každý. Viac informácií a presný harmonogram krúžkov nájdete
na webovej stránke www.mcmamina.sk alebo
na stránke Facebook. Tešíme sa na Vašu návštevu!
K. Longauerová

Foto: Z. Luptáková

Aj v roku 2019 pokračujeme s elánom v krúžkoch, na ktorých ste srdečne vítaní. Deti a ich
rodičia sa vždy tešia na hravé cvičenie, kde si
spoločne precvičia motoriku a popritom si aj
zaspievajú. Pre deti od dvoch rokov pokračujú
tvorivé dielne, kde sa fantázii nekladú medze.
Pripravovať sa bude aj obľúbená montessori
hernička, v ktorej sa deti všestranne rozvíjajú. V novom roku budú rovnako aj cvičenia
s fyzioterapeutkou pre mamičky, ale aj pre tehotné. Pre ženy, ktoré svoje dieťa ešte len očakávajú, otvárame v januári nové predpôrodné
kurzy. Môžete sa prihlásiť na päťtýždňový
alebo na dlhší dvanásťtýždňový kurz. Novinkou budú kurzy znakovania pre počujúce
deti vo veku od šesť mesiacov do troch rokov.
Jedná sa o program Baby Signs, čo je prirodzená detská reč, ktorá umožňuje používať deťom a ich rodičom jednoduché znaky na  vyjadrenie  dôležitých vecí. Za týmto programom stoja
profesorky vývinovej psychológie L. Acredolo
a S. Goodwyn a jeho história sa datuje od roku

Tvorivé dielne rozvíjajú kreativitu detí

Odlišná kultúra jednoznačne poznačila každého z dvadsaťčlennej výpravy. Účastníci festivalu boli spoločne ubytovaní a medzi súbormi
sa vytvorili pekné priateľstvá. Najviac si rozumeli so súbormi z Filipín a Iránu a tešia sa,
keď sa s nimi opäť niekde stretnú. Už na jar
tohto roku by mal súbor vycestovať na zahraničné turné do Mexika, kde sa zúčastní troch
festivalov. Ten najväčší by sa mal odohrávať
v krásnom mexickom meste Guadalajara,
a odtiaľ sa súbor presunie na pobrežie Tichého oceánu. V mesiaci júl získal ďalšiu veľmi
zaujímavú pozvánku do Makaa. Okrem zahraničia plánuje FS Urpín množstvo vystúpení na
podujatiach a festivaloch aj na Slovensku.
FS Urpín

Pred Vianocami sme spoznali laureátov ankety Osobnosť mládeže 2018. Rada mládeže
Banskobystrického kraja ocenila ľudí z Banskej
Bystrice aj širokého okolia. Nominovaných
bolo pätnásť mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas
venujú svojmu okoliu. Kategórie ako umenie,
život v komunite, dobrovoľníctvo, aktívne občianstvo, mládežnícka politika či vzdelávanie
sprevádzali ich inšpiratívne príbehy. Medzi
ocenenými boli príbehy ľudí, ktorí pomáhajú
v detských domoch, vzdelávajú svoje okolie
či šíria vlastné ponaučenie zo zdravotných
ťažkostí medzi ich rovesníkov. Laureáti budú
počas roka naďalej spolupracovať s Radou mládeže, aby sa ich príbehy dostali na verejnosť,
a tak sa mohli na konci roka objaviť nové osobnosti mládeže, ktoré sú hodné poďakovania
a povzbudenia. Každý príbeh bude počas januára a februára uverejnený na sociálnych sieťach
Rady mládeže. 
RMBBK

www.banskabystrica.sk
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História

Zimné športy v starej Sásovej
Obyvatelia Sásovej o sviatku svätého Martina hovorievali, že tento svätec prichádza na bielom koni. Preto v novembri s pravidelnosťou
očakávali prvý sneh vo svojom chotári. Muži, väčšinou murári a tesári, boli po skončení prác na stavbách v tomto čase už doma
a venovali sa opravám pracovného náradia a výrobe drevených šindlov. Pre mládež zase začalo obdobie zimných športov, pričom najviac
dominovalo lyžovanie a sánkovanie. Zimné športové aktivity v blízkej Banskej Bystrici výrazne ovplyvnili i dianie v samotnej obci Sásová.

Foto: archív DCS

Vo februári 1936 sa v Banskej Bystrici
uskutočnili II. Svetové zimné hry Makabi.
Tie sa stali inšpiráciou i pre obyvateľov Sásovej, aby pod patronátom obecného úradu dňa 14. februára 1937 usporiadali svoje
prvé organizované lyžiarske preteky v kategóriách muži a mládež. Lyžiari pretekali
na tradičných drevených lyžiach s viazaním kandahár a s drevenými palicami.
Prvá kategória (muži nad 16 rokov) súťažila na trase od sásovskej veže cez Štrbinu
a Horný diel (Baranovo) až na Panský diel.
Sásovské ženy na saniach v roku 1937
Odtiaľ cez Hrádok späť lyžiarskou stopou
cez dedinu k cieľu pri veži
s takmer sedemstometrovým prevýšením. Do cieľa
došlo trinásť pretekárov,
kde víťaz Ondrej Škropek
dosiahol na spomenutej
trase vynikajúci čas 1:41:23
hod. Vyhlásenie výsledkov
sa uskutočnilo na čajovom
večierku v sále potravného
družstva „Zále“, kde boli
odovzdané aj ceny. Víťaz
obdržal lyže – skočky, druhý v poradí bambusové
palice a tretí sezónny lísO účasť na lyžiarskych pretekoch v detských kategóriách bol veľký záujem
tok na sásovskú plaváreň.

sánkovali takmer všetky deti z obce až do
večerných hodín.

Ľadový hokej
V rokoch 1922 – 1923 sa začal v Banskej
Bystrici hrávať pravý kanadský hokej.
Takto sa Bystričania stali prvými priekopníkmi tohto športu na Slovensku.
V rokoch 1932 – 1933 už malo mesto pod
Urpínom vybudované klzisko s umelým
osvetlením. V Sásovej sa po dostavaní
plavárne (tretej v okrese) a volejbalových
ihrísk na Močidlách v roku 1934, začalo aj
s prípravou zimného klziska na volejbalovom ihrisku. Výhodou bola
blízkosť vodného prameňa,
a tak sa tu od zimy v rokoch 1935 – 1936 začal hrávať dedinský mládežnícky
hokej na korčuliach – kvintačkách až do štyridsiatych
rokov 20. storočia. Neskôr
bolo vytvorené klzisko na
ploche vedľa novovybudovaného futbalového ihriska s existenciou do konca
samostatnosti obce Sásová.
Ján Kollár
Dokumentačné centrum
Sásová
Foto: archív DCS

Lyžovanie

Lyžiarske preteky sa v Sásovej konali až do
začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia. Neskôr ich usporadúvala Telovýchovná jednota
DŠO SOKOL Sásová. Známy banskobystrický
prozaik Pavel Hrúza vo svojej knihe v humorných príhodách opisuje poznanie z lyžiarskych zážitkov v okolí Sásovej i nenarušenej
zimnej mestskej mikroklímy. Vtedy nebol problém dostať sa lyžiarskym zjazdom z  Panského dielu nazvaného sásovským Olympom až
do banskobystrických ulíc, rovno k domovým
dverám.

Lyžiarske preteky v Sásovej tesne pred cieľom
www.banskabystrica.sk

Foto: archív DCS

Foto: archív DCS

Sánkovanie
Zimné sánkovanie bolo obľúbenou činnosťou
sásovskej mládeže. Obecné cesty boli vzhľadom na neexistujúcu cestnú dopravu v zimnom období ideálnym miestom. Hlavným sánkoviskom bola prístupová cesta do Sásovej cez
Pustô. Tu sa uplatnili i dlhé sane s ovládaným
riadením s kapacitou takmer dvadsať osôb.
Neskôr to bola strmá ulica Garbanka, priamo
v obci, kde sa po osvetlení ulíc v roku 1938

Lyžiarske preteky mužov so štartom
na hornom konci obce

január 2019

ŠPORT

Metropola stredného Slovenska
zažije už onedlho podujatie, aké
sa v našej krajine ešte nikdy predtým neuskutočnilo. Trojročná cesta
organizovania sprievodných akcií
Tipsport Ligy vyvrcholí na začiat
ku februára dlhoočakávaným Kaufland Winter Classic Games 2019.
„V Banskej Bystrici sa na štadióne
VŠC Dukla zíde partia úspešnej hokejovej generácie, ktorá na medzinárodnej úrovni odohrala spoločne desiatky
dôležitých zápasov, no nikdy predtým
nekorčuľovala v jednom drese na klzisku pod otvoreným nebom. V takomto
výnimočnom prostredí to preto bude aj
o spomienkach na detské časy,“ uviedol riaditeľ Tipsport Ligy R. Lintner. Dvojdňová športová slávnosť
bude pozostávať zo sobotného Súboja legiend
(2. február od 16:00 hod.), ktorý bude obohatený aj o doposiaľ nevídané súťaže zručností.
Koncept je nastavený tak, že hokejové legendy odohrajú zápas 3 x 10 minút, ktorý doplnia
dva bloky špeciálnych súťaží zručností. Diváci
uvidia nájazdy trojíc, súťaž o najtvrdšiu strelu, streľbu ponad zaparkované automobily
značky Škoda, samostatné nájazdy, streľbu
na terče, ba dokonca streľbu zo strechy priľahlej budovy. „Teším sa, že sa všetci stretneme,
zaspomíname si na krásne časy a zažijeme víkend
plný zaujímavých hokejových momentov, ktorými pobavíme všetkých prítomných,“ prezradil

M. Hossa. Ten si zápasy pod holým nebom
vyskúšal na vlastnej koži aj v zámorskej NHL.
Absolútnym vyvrcholením bude v nedeľu, 3.
februára o 14:00 hod. oficiálny zápas hokejovej Tipsport Ligy. Pôjde o lokálne derby HC
‘05 iClinicBanská Bystrica vs. HKM Zvolen.
Kapacita hľadiska štadióna VŠC Dukla v Banskej Bystrici bude na Kaufland Winter Classic
Games spolu 7 500 miest. K lístkom na sedenie i na státie sa dostanú fanúšikovia prostredníctvom oficiálnych predajcov, spoločností
Ticketportal a Predpredaj.sk. Dostupné sú za
jednotnú cenu 18 eur na deň.
J. Takáč

Zhodnotenie plaveckej sezóny
Záverečnými pretekmi juniorov na zimných
Majstrovstvách Slovenska (M-SR) v plávaní v Trnave, skončila pre banskobystrických
plavcov majstrovská plavecká sezóna 2018.
Plavci Športového klubu Dukla získali na
M-SR dvanásť zlatých, dve strieborné a dve
bronzové medaily. Okrem toho vyplávali dve
štvrté, jedno piate, dve siedme, tri ôsme, dve
deviate a jedno desiate miesto. Na uvedených
výsledkoch sa okrem profesionálnych plavcov Klobučníka a Nagya podieľali i juniori
Siklenka a Perašín či žiaci Halinár a Medvecký. Výsledky, ktoré dosiahli juniori Siklenka
a Perašin na M-SR v súperení s o rok staršími
plavcami svedčia o tom, že prechod z kategórie žiakov do juniorov úspešne zvládli. Siklenka si okrem bronzu na svoje konto pripísal
aj prvý reprezentačný štart za juniorov Slovenska. Darilo sa aj Športovému klubu UMB
Trian, ktorý zásluhou Š. Paulínyho získal na
M-SR dve medaily – striebornú a bronzovú.
Okrem nich si plavci klubu vyplávali jedno

štvrté, tri piate, tri šieste, štyri siedme, štyri ôsme, dve deviate a šesť desiatych miest.
Pričinili sa o to aj plavci Brhlík, Ilkanič, Barto, Paulínyová a Piatriková. Oproti vlaňajšku
to bol krok vpred a odmena za cieľavedomú
prácu, úsilie a vytrvalosť pre plavcov aj trénerov. Plavecký oddiel UMB si z majstrovstiev
tento rok zásluhou Znášikovej odniesol šieste
miesto a vďaka Kováčikovej jedno ôsme a dve
deviate miesta. Mesároš a Tišliar vyplávali dve
deviate miesta. V klube vidieť potenciál mladých plaveckých nádejí, ktoré už o rok môžu
posunúť oddiel opäť na stratené medailové
pozície. Okrem plavcov uvedených plaveckých oddielov v Banskej Bystrici pôsobia, trénujú a pripravujú sa aj ďalší banskobystrickí
plavci reprezentujúci Swim Warriors so sídlom vo Zvolene. Úspešne reprezentovali tento
klub i na M-SR. Treba spomenúť Hovorkovú,
Bitalovú a Dolinského, ktorí vyplávali jedno
ôsme, tri deviate a jedno desiate miesto.
J. Ivan

Úspešne
doplávané
Počas dvoch dní si mohli na Plaveckej 24-hodinovke zaplávať obyvatelia Banskej Bystrice,
ale aj Nitrania a Košičania. Zatiaľ čo v meste
pod Urpínom sa uskutočnil už 22. ročník,
zvyšné spomínané mesta si podujatie vyskúšali po prvý raz. Banskobystrická plaváreň
tento rok počas 24 hodín privítala 3295 návštevníkov, z toho 1910 sa zúčastnilo na plaveckom maratóne. Padol teda nový rekord
a odplávaných bolo 191 000 metrov. Plávalo sa
v štyroch dráhach a najstarší účastník mal 84
rokov. Najmladší účastníci mali tri roky. Najrýchlejší plavec dosiahol čas 58,54 sekundy.
V Košiciach navštívilo plaváreň 1200 ľudí a do
podujatia sa zapojilo 674 plavcov, ktorí svoje
metre odplávali v jednej dráhe. V Nitre mali
štyri dráhy a na Plaveckej 24-hodinovke sa zúčastnilo 444 plavcov.
dmo

Žiacka
chodecká liga
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica pozýva všetkých fanúšikov mládežníckeho športu a atletickej chôdze na tretie kolo dvanásteho ročníka
Žiackej chodeckej ligy. Uskutoční sa dňa 31.
januára 2019 v krytej hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici (Trieda SNP 54). Súťažiť
budú žiaci, žiačky a družstvá základných škôl
nielen z Banskej Bystrice, ale aj z Revúcej, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Hliníka nad Hronom,
Bacúcha, Beňuša, Slovenskej Ľupče a ďalších
miest a obcí. Začiatok súťažného programu je
naplánovaný na 14:00 hod., kedy odštartuje
súťaž najmladších dievčat a chlapcov ročníkov
narodenia 2011 a mladších. Nasledovať bude
program až po kategóriu najstarších dievčat
a chlapcov ročníkov narodenia 2003 – 2005.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, na ktorom
budú dekorovaní najúspešnejší, je naplánovaný na 14:40 hod. Príďte podporiť deti a mládež
v ich súťažnom snažení!
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica

Foto: ŠK BCF Dukla BB

Hokejový zápas pod holým nebom
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Nádejní mladí chodci budú opäť súťažiť v hale
www.banskabystrica.sk
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RôZNE

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SÚ-177346/34572/2018/MA
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, ZA; Stavba: 7943-BB-časť Sásová-zrušenie 326-ts-333
Vyvesené: 04.12.2018
OVZ-SÚ-175249/33982/2018/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, J. Kollára 51-53, BB; Stavba: Zateplenie BD Kollárova

51-53, BB; Vyvesené: 05.12.2018
OVZ-SÚ-179937/18932/2018/Boj.
VV: Oznámenie o pokračovaní stavebného
konania; Stavebník: Mgr. Želmíra Banduková,
Podlavická cesta č. 27, BB; Stavba: Stavebné
úpravy v byte č. 7 na Ulici 29. augusta č. 22, BB
Vyvesené: 11.12.2018
OVZ-SÚ-181372/22813/2018/Boj.
VV: Upovedomenie účastníkov konania o ob-

sahu podaných odvolaní; Stavebník: BETA–
CAR, s.r.o., Drevárska 23, PK; Stavba: Novostavba polyfunkčného BD – Skuteckého;
Vyvesené: 14.12.2018
OVZ-SÚ-182198/33376/2018/MA
VV: Oznámenie; Stavebník: Stredná odborná
škola Pod Banošom 80, BB; Stavba: Zariadenie
pre praktickú výuku starostlivosti o kone
Vyvesené: 19.12.2018
V Banskej Bystrici, 20. 12. 2018

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slú
žiacim 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 vo
štvrtok, 17. januára o 16:30 hod. besedu o spracovaní a používaní byliniek v domácnosti s odbornou garantkou bylinkovej záhradky Dr. E.
Gabajovou. V piatok, 25. januára od 15:30 hod. pozývame do Komunitného centra Fončorda malých aj veľkých na tradičné integračné tvorivé
dielne pod vedením M. Korinekovej zo Spoločnosti na pomoc osobám
s autizmom (SPOSA) na tému Čarovanie s bavlnkami. Komunitné
centrum Sásová pozýva dňa 24. januára o 16:30 hod. na cestovateľskú
prednášku o Gruzínsku s L. Rossovou. V sobotu, 26. januára o 16:00
hod. pokračuje v Komunitnom centre Sásová cyklus besied o láske s M.
Hlohovským a J. Tešlárom na tému Podoby lásky – ako lásku žiť. Štvrtok, 7. februára od 16:30 do 18:00 hod. bude patriť Bylinkovému klubu
Komunitného centra Sásová pod vedením E. Pršancovej, kde si pri čaji
môžete povymieňať skúsenosti z práce s bylinkami. Dňa 19. februára
o 16:30 hod. sa môžete v KCS tešiť na prednášku o vodnom vtáctve
s manželmi Kováčovcami. Viac informácií nájdete na našich stránkach
a na sociálnej sieti Facebook.
Komunitné centrum Sásová
budova bývalej ZŠ Tatranská
vchod vzadu

SPOĽACH, o. z. 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. Stretnutia sa zúčastnia odborníčky z Centra MEMORY
v Bratislave a účastníci obdržia zdarma publikáciu Rozhovory s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou od Claudie J. Strauss. Tešíme sa na
stretnutie s Vami!
SPOĽACH, o. z.

Komunitné centrum Fončorda
budova CVČ Havranské
vchod vzadu

Krajanské stretnutie
Začiatkom decembra sa na mikulášskom posedení stretli seniori, ktorí
spomínali na svoj rodný kraj – Liptov. Krajanský spolok Obec Liptovská
je v Banskej Bystrici už 35 rokov. Vznikol 27. januára 1984 v Divadle
hudby na Fončorde. Obecná rada eviduje v našom meste viac ako päťsto ľudí s koreňmi na Liptove. Klub Liptákov vyvíja svoju činnosť pod
krídlami Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici, ako jediný aktívny
krajanský spolok. Podobné obce dočasne utlmili svoju činnosť.
D. Trstenský

Súťaž
Nová súťažná otázka znie: Kedy sa narodilo prvé dieťatko v našom
meste v roku 2019? Súťažíte o publikáciu Prvé slovenské gymnázium
v Banskej Bystrici od historika Vladimíra Sklenku. Svoje odpovede
posielajte do 1. februára 2019 na adresu: Mesto Banská Bystrica,
Radničné noviny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet
správy: súťaž.

www.banskabystrica.sk

Uzávierka februárového čísla
Termín: 1. február 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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