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Foto: archív MsÚ BB, M. Chabadová

Obnovujeme ihriská a športoviská

Foto: facebook/Ra2ňski

Foto: archív ZŠ J. G. Tajovského

Foto: z knihy Kremnička. Miesto života i pamäti

Veľa herných prvkov na detských ihriskách už nespĺňa svoju funkciu. Drevo starne a železo hrdzavie... Aj to sú dôvody, prečo
nepoľavujeme a každý rok vyčleňujeme financie na ich opravu či výmenu. Prečítajte si, do ktorých ihrísk sme investovali minulý rok
a tiež o plánoch na výstavbu relax zón či rekonštrukciu športovísk v školských areáloch.
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Samospráva

História

Zo športu

Splnili moderné technické miestnosti CETECH
v Základnej škole J. G. Tajovského svoj účel?

Jednou z banskobystrických mestských častí
je aj Kremnička. Priblížime Vám jej históriu.

V Európskom meste športu sa stále niečo
deje. Tento mesiac o florbale, jude i lyžiarskom vleku.
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Európa
pre slovenské mestá a regióny

Súťaž
V januári sme sa Vás pýtali, ktoré osobnosti pribudli do Zoznamu pamätihosností
mesta Banská Bystrica. Ďakujeme za vaše
odpovede. Víťazkou sa stáva Janka Charvátová. Gratulujeme a posielame Vám
publikáciu Menový Babylon. Nová otázka
znie: Na sochu ktorého panovníka vyhlásilo mesto dobrovoľnú zbierku? Odpovede posielajte do 6. marca 2017 na adresu
Mesto Banská Bystrica, Radničné noviny,
Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica alebo na e-mail: radnicnenoviny@
banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž

Dávajte si pozor!
Mestská polícia Banská Bystrica upozorňuje,
že po meste sa pohybujú neznáme osoby, ktoré
navštevujú domácnosti pod zámienkou výkupu
autobatérií. Vchádzajú do dvorov domov a usilujú sa využiť nepozornosť či neprítomnosť
majiteľov. Deje sa tak najmä dopoludnia, keď
sú ľudia v práci. Vyzývame preto obyvateľov
mesta, aby zamykali brány i domy a nedali tak
šancu vstúpiť neznámym osobám na vlastný
pozemok. Môžete predísť krádeži, podvodu či
ublíženiu na zdraví. V prípade, že na svojom
pozemku uvidíte neznáme osoby či podozrivé
motorové vozidlá, kontaktujte mestskú políciu
(tel. č. 159) alebo políciu (tel. č. 158). Je potrebné všimnúť si EVČ vozidla, továrenskú značku,
typ a farbu vozidla či popis neznámych osôb.
MsP BB

Európska únia sa zaujíma o mestá a regióny,
pretože ako sa hovorí,
tím je taký silný ako
jeho najslabší článok.
Ak sa teda systematicky a rozumne sústreďuje pozornosť aj na
tých slabších, posilní to
aj celok. Pre Európsku úniu je dôležité pomáhať rozvoju miest a regiónov v celej EÚ,
vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať spoluprácu medzi európskymi regiónmi.
Prinesie to lepšie služby, viac pracovných
miest, a tým aj lepšiu kvalitu života pre ľudí.
V našej krajine síce regionálne rozdiely stále
sú, no Slovenská republika zaznamenala najväčší hospodársky rozmach práve po vstupe
do Európskej únie. Kým pred ním, v roku
2003, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55
percent priemeru EÚ, minulý rok už dosiahol 77 percent európskeho priemeru. Toto
sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym
fondom, z ktorých Slovensko spolufinancuje
prevažnú väčšinu svojich verejných investícií.
Znamená to, že tieto peniaze, ktoré by mali
byť len doplnkovým zdrojom financovania
potrieb jednotlivých štátov, sú tak v súčasnosti tie, ktoré financujú rozvojové aktivity
v slovenských regiónoch. Len v období rokov
2014 – 2020 pôjde na rozšírenie dopravných
sietí v Slovenskej republike viac ako tri miliardy eur, čo je cca 100 km nových diaľnic a 125
km zrekonštruovaných železničných tratí.

Potešilo nás

Európske fondy významne
potiahli slovenskú ekonomiku
najmä v roku 2015
Slovensko vtedy v čistom získalo 570 eur
na jedného obyvateľa, a tak sa v prepočte
na obyvateľa stalo najväčším prijímateľom
z rozpočtu Európskej únie v roku 2015.
Na regionálnu politiku únie je tiež vyčlenená najväčšia časť jej rozpočtu na roky
2014 – 2020. V tomto čase má Slovenská republika celkovo k dispozícii až 18,3 miliárd
eur z európskych prostriedkov, čo je výrazne viac ako plánované príjmy slovenského
štátneho rozpočtu na rok 2017. Verím, že
slovenským regiónom výrazne pomôže aj
Integrovaný regionálny operačný program
(IROP). Je naň pripravených 1,75 miliárd
eur. Peniaze pôjdu na bezpečnú a ekologickú
dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch
a na zlepšenie kvality života v regiónoch
s prihliadnutím na životné prostredie. Vďaka
Integrovanému regionálnemu operačnému
programu (IROP) bude zrekonštruovaných
viac než 150 km ciest, vytvorí sa 134 nových
stredísk zdravotnej starostlivosti, zvýši sa počet detí v materských školách v menej rozvinutých regiónoch, vytvoria sa nové pracovné
miesta a zlepší sa energetická hospodárnosť
v bytových domoch o takmer 50 percent.
Dušan Chrenek,
vedúci Zastúpenia Európskej únie na Slovensku

Sklamalo nás
Zeleň je dôležitou súčasťou každého sídliska. Ľudia sú však rôzni
a nevážia si prírodu rovnako. Potvrdil to aj list od pána Fabíka, ktorý
nám napísal: „Bývam na Spojovej ulici. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi
som zasadil viacero ihličňanov, z ktorých niekoľko prežilo a sú z nich krásne
stromy. Ostal tam kus holého briežku a sused s manželkou tam dosadil ďalšie. Spolu sme sa o ne starali a niektoré sa nám podarilo zachrániť. Najmä
jedna jedlička bola medzi nimi krásna. Žiaľ – bola. Prišla noc pred štedrým
večerom a s ňou neznámy vandal, ktorý ju odpílil. Keď som to ráno zistil,
ako keby mi ubudlo zo života. Neviem si predstaviť, ako sa takýto ľudia cítia
pri štedrovečernom stole v kruhu rodiny pod ukradnutou jedličkou. Je veľmi smutné, že medzi nami chodia ešte takýto ľudia.“ Veríme, že podobné
skutky sa v našom meste nebudú opakovať.

Foto: MsÚ BB

Od pána Milana Bušányho nám do redakcie prišla pekná fotografická pohľadnica spolu s milými riadkami. Veríme, že trochu radosti prinesieme aj Vám.
Bystrica premilená, krásna...
Pod blankytným nebom bystrickým sa túlavam,
stopy moje vedú ma, a niekedy ani neviem kam.
Za tebou Bystrica premilená, nevesta krásna,
svoju krasotu potajme odkrývaš mi, zdá sa.
I keď za chotár rodný môj milený sa zatúlam,
stále sa k hrudi tvojej milá moja navraciam...

Foto: archív ZMOS
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Informácie z mestského úradu

Na hlave má kráľovskú korunu, v pravej ruke
drží meč a v ľavej ruke zakladajúcu listinu
mesta Banská Bystrica s kráľovskou pečaťou.
Uvedené atribúty budú pozlátené. Do zbierky
sa môžu zapojiť obyvatelia i právnické osoby
do konca roka 2017 príspevkom na osobitný
účet (č. účtu: SK2375000000004023870808,
VS 9999) alebo vložením hotovosti do pokladnice v Informačnom centre v priestoroch Radnice (Nám. SNP 1), prípadne v Klientskom
centre Mestského úradu.
Oddelenie kultúry, MsÚ BB

Môžete získať financie

môžu do výzvy prihlásiť a žiadať od 50 000 do
200 000 eur. Veľmi dôležité kritérium je, aby
v konečnom dôsledku vytvorili minimálne
jedno pracovné miesto a spĺňali podmienku
netechnologickej inovácie. Výzva je určená
aj na nákup technológie/zariadenia, ktoré
podporí výrobu a inovácie. V rámci projektu
si môžete uhradiť aj náklady na rekonštrukciu/prenájom budov v súvislosti s nákupom
technológie, marketingové aktivity alebo výrobu prototypov. „Myslím si, že tieto financie by
sa mal pokúsiť získať najmä človek, ktorý má so
svojím podnikaním väčšie plány ako len
uspieť na lokálnom trhu. To znamená, že
výzva je určená hlavne pre ľudí, ktorí chcú
svoju prácu rozbehnúť v celoeurópskom
a možno aj globálnom meradle. Musia mať
nielen ambície, ale aj vytrvalosť,“ uviedol
Konrád Rigó, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Svoje žiadosti môžete podávať do 28.
februára 2017. V prípade otázok kontaktujte Ministerstvo kultúry SR telefonicky: +421 2 20482 802 alebo e-mailom: soiroppo3@culture.gov.sk.
Ministerstvo kultúry SR
V Cikkerovej sieni priblížil ľuďom výzvu Konrád Rigó

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo 17. októbra 2016 grantovú výzvu zameranú na finančnú podporu malých a stredných
podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Pracujú v ňom kreatívni ľudia, ktorí svojimi nápadmi a skúsenosťami môžu prispieť aj k rozvoju firiem. Výzva
sa týka remeselníkov, prevádzkovateľov filmových klubov, architektov, umelcov, divadiel,
súkromných galérií, vývojárov počítačových
hier a mnohých iných. Všetky malé a stredné
podniky, ktoré pracujú v tomto segmente sa

Foto: MsÚ BB

Predbežný návrh umiestnenia sochy

Letné terasy

S blížiacou sa sezónou letných terás si môžu
stále prevádzky reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru začať podávať žiadosti o prenájom stavby/
miestnej komunikácie k zriadeniu a prevádz
kovaniu sezónneho vonkajšieho zariadenia
(letnej terasy) v Pamiatkovej rezervácii mesta
Banská Bystrica v zmysle Zásad zriaďovania
a prevádzkovania SVOZ. Hlavná letná sezóna
na umiestnenie terás bude v období od 1. apríla 2017 do 31. októbra 2017. Všetky potrebné
dokumenty (žiadosť, zásady) na umiestnenie
letnej terasy sú k dispozícii na stránke mesta
www.banskabystrica.sk v sekcii Tlačivá a žiadosti/Stavebný úrad.
Stavebný úrad, MsÚ BB

Foto: archív MsÚ BB

Uplynulo už viac ako 760 rokov od chvíle, keď
kráľ Belo IV. udelil osade Bystrica mestské výsady a vyznamenal ju na slobodné kráľovské
mesto. Vymedzenie hraníc, právo slobodnej
voľby farára i richtára, povolenie hľadať a ťažiť zlato, striebro a ostatné kovy, právo užívať lesy, lúky... To je len niekoľko z mnohých
privilégií, ktoré sa stali základom rozmachu
Banskej Bystrice. Na základe toho sa mesto
rozhodlo vyhlásiť verejnú dobrovoľnú zbierku
na získanie finančných prostriedkov na tvorbu, realizáciu a umiestnenie sochy kráľa Bela
IV. V súvislosti so spracovaním návrhu diela,
jeho výberu i realizácie mesto oslovilo akademického sochára, docenta Petra Gáspára
z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Lokalita
pre budúce umiestnenie sochy kráľa Bela IV.
v nadživotnej veľkosti by sa mohla nachádzať
v blízkosti vstupu do Stredoslovenskej galérie (Praetórium) na Nám. Štefana Moysesa.
Súčasťou diela bude aj popis sochy v štyroch
jazykoch: slovenskom, maďarskom, nemeckom a latinskom. Samotná postava kráľa bude
odliata v bronze vo veľkosti 230 centimetrov.
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Dobrovoľná zbierka

Foto: vizualizácia, archív MsÚ BB
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Vizualizácia terasy na Dolnej ulici
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Zvýšený komfort

Vedenie mesta intenzívne pracuje na tom, aby
zmiernilo obmedzenia zapríčinené výstavbou
novej autobusovej stanice. V závere uplynulého
roka pritlačila samospráva na stavebnú firmu,
ktorá v skoršom termíne spustila prevádzku
kruhového objazdu. Zvýšený komfort pocítia
aj peší. Chodník spájajúci dočasnú autobusovú
stanicu so železničnou je od 9. februára opäť
spriechodnený. Uzavretie chodníka si v októbri
uplynulého roka vyžiadali pokročilé stavebné práce na novej vstupnej bráne do Banskej
Bystrice. Hoci sa zvýšila bezpečnosť, peším
cestujúcim to spôsobilo výrazné obmedzenia a
predĺženie trasy na vlakovú stanicu. „Chodník
sme museli odstaviť z technických dôvodov. Vďaka
priaznivým klimatickým podmienkam mohol dodávateľ stavebných prác v posledných dňoch pokládku inžinierskych sietí dokončiť a opätovne, v tej
istej trase, chodník sprejazdniť. Som rád, že cestujúca verejnosť môže po niekoľkých mesiacoch znova
rýchlejšie a komfortnejšie prechádzať z dočasnej
autobusovej stanice na vlakovú,“ hovorí primátor
Ján Nosko. Vstup na chodník bude z dočasnej
autobusovej stanice a od budovy železníc riadne označený.
Stavebný úrad, MsÚ BB

www.banskabystrica.sk
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Téma mesiaca: Ihriská a športoviská

Názory poslancov
Ihriská a športoviská sú dôležitou súčasťou každého mesta. Ako vnímate iniciatívu mesta Banská Bystrica, ktoré chce odstrániť
nebezpečné detské herné prvky či ihriská a nahradiť ich modernými, no pre deti najmä bezpečnými, ktoré spĺňajú všetky potrebné
normy. Je podľa Vás potrebná obnova banskobystrických ihrísk zo zdravotného a technického hľadiska? Tento mesiac na naše otázky
k téme odpovedali Vladimír Sklenka, Lucia Skokanová a Milan Smädo.

Lucia Skokanová
Téme verejných priestorov sa
Banskobystrická
alternatíva
venuje dlhodobo v každom volebnom obvode. Aj z iniciatívy
BBA boli vybudované najnavštevovanejšie detské ihriská
a oddychové zóny v mestských
častiach a v parku pod Pamätníkom SNP. Je pravda, že viaceré detské ihriská
rokmi schátrali a už neplnia svoj účel. Potrebné
je zvážiť ich ďalšie udržiavanie a miestnych ľudí
orientovať tam, kde vznikli nové detské ihriská.
Veď za posledné roky ich pribudlo mnoho. Mys
lím si, že nastala potreba vytvárania priestorov
predovšetkým pre tínedžerov, ktorí tiež chcú tráviť čas pohybom a s priateľmi. Dôležité je aktívne zapojenie mladých do budovania a vytvorenie
možností pre ich návrhy. Skúsenosti nám ukázali,
že miestni ľudia sú najlepšími expertmi na priestor, v ktorom žijú. Tam, kde sa zámery plánujú
a realizujú spolu s obyvateľmi je oveľa menšia
miera vandalizmu, ľudia si priestor chránia a zároveň sa rozvíjajú dobré medziľudské vzťahy.

Vladimír Sklenka

Milan Smädo

Detské ihriská sú už niekoľko
desaťročí súčasťou Banskej
Bystrice. Poskytujú deťom možnosť rozvoja pohybových aktivít hravou formou. Požiadavky
rodičov vytvoriť deťom lepšie
prostredie pre ich celkový rozvoj sú adekvátne, potreba bezpečných a moderných detských ihrísk je rastúca.
Pred 50 rokmi boli detské ihriská oplotené a ich
súčasťou bol drevený domček pre správkyne v bielych plášťoch, ktoré dávali pozor na deti. Súčasťou
ihriska boli okrem pieskoviska a šmykľavky dokonca detské WC a provizórna kúpeľňa. Pred 30 rokmi
sa spolu s výstavbou moderných sídlisk stali detské
ihriská štandardom občianskej vybavenosti, ale už
bez oplotenia a dozoru. Na ihriskách však pribudli rôzne typy preliezačiek a priestory pre športové
a pohybové hry. Prvoradá je ale bezpečnosť detí,
a tak je samozrejme potrebná aj neustála kontrola
a obnova banskobystrických ihrísk, tak zo zdravotného, ako aj technického hľadiska. Iniciatívu mesta
v tejto oblasti preto plne podporujem.

Na túto otázku je,
alebo by mohla byť,
jednoduchá odpoveď. Treba privítať
obnovu detských
ihrísk na území nášho mesta.
O tom azda nikto
nepochybuje. Ale na druhej strane treba povedať, prečo k tomu dochádza.
Hlavným dôvodom je, že v súčasnosti
sa musia a môžu používať na detských
ihriskách len certifikované prvky. Ale
ja si myslím, že niektoré staršie prvky,
ktoré sú v dobrom technickom stave,
sa budú musieť odstraňovať zbytočne!
Veľa našich spoluobčanov, a hlavne
detí, sa o tom presvedčí na svojom
ihrisku. Ale, zákon je zákon – ten sa
vymyslí veľmi jednoducho. Myslím si,
že táto obmena bude pre mesto náročná, časovo i finančne, a ako som povedal, z časti zbytočná!

„Za kvalitu ihrísk sú zodpovední prevádzkovatelia”
Našou snahou je budovať „centrálne ihriská“, kde sa deti a ich sprievod môžu
cítiť bezpečne a v plnej miere sa venovať hre. Kontrolu, ktorá má tri stupne
vykonávajú autorizované osoby na základe osvedčenia. Najvyšší kontrolný
orgán v tomto smere je Slovenská obchodná inšpekcia a čistotu pieskovísk
kontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica. Sme
vďační aj aktívnym občanom, ktorí nás informujú o vzniknutých nedostatkoch, a tak nám pomáhajú odstraňovať ich. Rada by som podotkla, že za
dieťa je zodpovedný predovšetkým rodič alebo iný dospelý sprievod. To, že
sa mesto rozhodlo odstraňovať nebezpečné herné prvky a nahrádzať ich novými považujem za dobré rozhodnutie. Je rozumnejšie investovať do herných
prvkov ako do pokút.

Foto: MsÚ BB

Ganka Šušlíková
Záhradnícke a rekreačné služby - úsek športu a ihrísk

Ihrisko Spiderman

Foto: MsÚ BB

Katarína Slotová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva BB

Výmena piesku na Poľnej ulici
www.banskabystrica.sk

Povinnosť prevádzkovateľa je pieskovisko čistiť, prekopávať a polievať vodou zodpovedajúcej
kvality najmenej raz za dva týždne počas sezóny tak, aby nepredstavovalo riziko ohrozenia
zdravia v dôsledku jeho mikrobiálneho a iného znečistenia. O udržiavaní musí viesť záznamy.
Kontrola kvality piesku sa vykonáva od 1. marca do 30. novembra námatkovo, pričom sa zohľadňujú niektoré kritériá. Pri zistení nevyhovujúcej kvality sú prevádzkovatelia povinní rešpektovať
opatrenia regionálneho hygienika a vykonať všetko potrebné na ochranu zdravia detí a zabezpečenie vyhovujúcej kvality piesku. Plnenie uložených opatrení orgán verejného zdravotníctva
kontroluje v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v prípade zistenia neplnenia povinností prevádzkovateľa pieskoviska je oprávnený uložiť pokutu 150 – 20 000 eur.
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Nebezpečné herné prvky nahradíme novými
S rekonštrukciou detských ihrísk začalo mesto Banská Bystrica už minulý rok. Do ich budovania a do výmeny herných prvkov v jednotlivých
mestských častiach či materských školách investovala samospráva viac ako 100 000 eur. Banskobystričania spojili sily a vďaka ich hlasom
vyrástlo na Fončorde detské ihrisko Žihadielko v hodnote 87 000 eur. Iniciatíva mesta v budovaní moderných, no najmä bezpečných
ihrísk pre najmenších bude pokračovať aj v roku 2017.
Nešporova – 5 000 eur

Nové ihriská

Tulská 47 – 51
– 5 000 eur

Tulská 91 – 101 (Spiderman 2)
– 12 200 eur

Vnútroblok Ďumbierska Gerlachovská (Spiderman 1)
– 20 000 eur

Vnútroblok Radvanská
– 7 300 eur

Pieninská 21
– 5 000 eur

Šalgotariánska 10
– 2 900 eur

Veľká
rekonštrukcia
Výmena
herných
prvkov

Golianova pri ZŠ
– 5 900 eur

Trieda SNP 20 (kanál) – 12 200 eur
Hviezdoslavova
– 3 700 eur

Mateja Bela
– 1 200 eur

THK 10
– 4 900 eur

Rudohorská pri OC
– 2 700 eur

Magurská 69 – 1 300 eur

Javorová – 5 000 eur

Poľná 19 – 27 – 1 300 eur

Internátna 13 – 2 400 eur

programu. Cieľom relaxačných zón je zmodernizovať detské ihriská, vysadiť zeleň
a vytvoriť tak miesto na komunitný život
pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

V rozpočte mesta je tento rok vyčlenených 70 000 eur na opravy detských ihrísk
a údržbu pieskovísk v mestských častiach
a 35 000 eur na ihriská a pieskoviská v areáloch materských škôl. Finančné prostriedky
sa každý rok samospráva usiluje rozdeliť do
všetkých obvodov. Okrem výmeny necertifikovaných herných prvkov investujeme aj
do nových dopadových plôch pod reťazové
hojdačky.

Od roku 2009 platia v Slovenskej republike
normy pre bezpečnosť a ochranu zdravia
detí na detských ihriskách a to STN 1176 –
herné prvky a STN 1177 – dopadové plochy.
Jednou z požiadaviek je, aby sa pod zariadeniami nachádzal vhodný a bezpečný povrch. Okrem splnených noriem musia mať
novozakúpené herné prvky aj certifikát.
Mesto nemôže na svojom území prevádzkovať žiadny necertifikovaný herný prvok, nakoľko je to pre deti nebezpečné. V prípade
porušenia noriem hrozí prevádzkovateľovi
pokuta. Pravidlá sú prísne, čoho príkladom
je aj detské ihrisko v Kremničke, ktoré nemalo certifikované prvky a prevádzkovateľ
dostal pokutu vo výške 3 000 eur.

Foto: MsÚ BB

Nové moderné ihrisko chceli samotní Banskobystričania

Foto: MsÚ BB

Mesto nemá na výber

Športové areály

Dopadovka pod hojdačkou za MŠ Jilemnického

Vnútrobloky a relax zóny
pre deti i dospelých
Mesto vyčlenilo z rozpočtu 24 000 eur aj na
projektovú prípravu štyroch vytypovaných
vnútroblokov, ktoré plánuje prebudovať na
moderné relax zóny pre obyvateľov mesta.
Bežkári v Areáli zimných športov na kúpalisku
V Sásovej plánujeme takúto zónu medzi
Sitnianskou a Tatranskou ulicou na ploche,
cou. V najbližších týždňoch chce samospráva
ktorú obyvatelia poznajú pod názvom Opavia.
obstarať projektantov pre všetky vnútrobloky
Na Fončorde za bytovými domami Tulská 1 – 11.
a následne sa s realizáciou projektov prihlásiť
Ďalšie relax zóny pribudnú na Podháji a v Poddo Integrovaného regionálneho operačného
laviciach medzi Povstaleckou a Gaštanovou uli-

Banská Bystrica chce ako Európske mesto športu pre obyvateľov vytvoriť lepšie
priestory na pohyb. Z rozpočtu mesta pre
rok 2017 bolo vyčlenených 200 000 eur na
rekonštrukciu športovísk v školských areáloch. Dopoludnia by mali slúžiť žiakom
a učiteľom a popoludní bude môcť tieto
priestory využívať i verejnosť. V športovom
areály Základnej školy Golianova 8 je v prípade priaznivého zimného počasia vytvorená stopa na bežecké lyžovanie a priestor na
korčuľovanie, ktoré mimo školského procesu môže využívať široká verejnosť. Rekonštrukciou prejde aj telocvičňa v bývalej
Základnej škole na Magurskej ulici, ktorá je
v súčasnosti v správe ZAaRES-u. Zatiaľ na
ňu mesto vyčlenilo sumu 58 000 eur, ktorá
pokryje prvé opravy.

Čo sa podarilo
Malé športové areály pomáhajú vytvoriť
aj samotní občania, za čo im mesto ďakuje. Dobrým príkladom je ľadová plocha na
Mládežníckej ulici, na ktorej obyvatelia zažili už aj karneval. Deti i dospelí sa môžu
priamo pod bytovkami korčuľovať aj v Sásovej, na Rudohorskej ulici. Pre verejnosť
je tam otvorená vonkajšia ľadová plocha na
ihrisku, ktoré je v správe Banskobystrickej
hokejbalovej únie. Veľký úspech má aj areál
zimných športov v priestoroch plážového
kúpaliska, ktoré bolo po minulé roky v zimných
mesiacoch nevyužité. Malí i veľkí sa tam môžu
zadarmo korčuľovať, bežkovať i sánkovať.
dmo
Foto: MsÚ BB

Celková
rekonštrukcia

Slnečná – 5 000 eur

www.banskabystrica.sk
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Udelili čestný odznak ministra

Hľadám domov

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

Meno: Olívia
Pohlavie: fenka - kastrovaná
Vek: narodená 5/2012
Povaha: Olívia je dokonalé psíča pre mladších
či starších ľudí. Miluje ľudskú spoločnosť. Svoj
mu majiteľovi dá celé psie srdce a bude mu
dokonalou spoločníčkou. Ak chcete darovať domov Olívii či iným psíkom z našej karanténnej
stanice, volajte 0918 505 254, 0915 699 756 alebo píšte na e-mail: info@kszv.sk. Naživo ju môžete vidieť v Karanténnej stanici so sídlom na adrese
Unionka 17, 96001 Zvolen, prípadne na webstránke
www.kszv.sk.

a zástupca riaditeľa Rudné bane, š. p. Banská
Bystrica Adolf Luney. Teší nás, že sme v tomto krásnom banskom meste mohli s hrdosťou
šíriť tradície a zvyšovať povedomie o našej baníckej histórii u všetkých jej obyvateľov i návštevníkov.
dmo

Foto: archív J. Orbán

V roku 2015 sa v meste pod Urpínom uskutočnilo ôsme stretnutie banských miest a obcí
Slovenska – Banícka vizitácia. Počas tejto tradičnej oslavy navštívilo Banskú Bystricu viac
ako 600 domácich i zahraničných baníkov.
V prvý deň bol primátor spolu s viceprimátormi prijatý do stavu baníckeho a na šachtágu
museli splniť niekoľko úloh. O tom, že banícky duch neopustil naše mesto svedčí aj fakt,
že primátorovi nedávno slávnostne odovzdali
čestný odznak ministra hospodárstva „Za zachovanie tradícií„ pri príležitosti konania tradičnej Barborskej schôdzi Banskobystrického
baníckeho cechu. Vyznamenanie s poverením
ministerstva hodpodárstva odovzdali predseda Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska Erik Sombathy, predseda Banskobystrického baníckeho cechu Jozef Orbán

Slávnostné odovzdávanie

Jeden plus jeden sú tri
Na Slovensku máme desaťtisíce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí nás každý deň
udivujú tým, čo robia a koľko dobra a pozitívnych zmien prinášajú svojím nasadením.
Ich príbehy sú rôzne, no vždy inšpiratívne.
Prichádzajú z rôzneho prostredia, v rôznom
veku, s rôznou motiváciou. Každý z nich prispieva k zmene v našej spoločnosti a zároveň
si sami odnášajú širokú škálu zručností, ktoré
im pomáhajú dosiahnuť pokrok v ich osobnom i profesionálnom živote a pokračovať
v zlepšovaní toho, na čom im záleží. „V jednej múdrej knihe sa píše: Zadarmo ste dostávali,
zadarmo dávajte. Tak, ako sa mne venovali prví
parkouristi v začiatkoch, teší ma možnosť pomôcť
iným. To, čo robím, nepovažujem za obetu. Je to
niečo, čo ma baví a najkrajšou odmenou je, keď
vidím mojich zverencov, ako učia iných. Vtedy
človek pochopí, že to všetko malo zmysel,“ hovorí
dobrovoľník Jakub. Dobrovoľníctvo sa môže
zdať na prvýkrát trochu náročné. To, že sa
dostanete von zo svojej komfortnej zóny však

môže viesť k úžasným výsledkom. „Vďaka tejto
mojej etape som spoznala veľa ľudí. Zistila som, že
pre mňa sú medziľudské vzťahy alfou a omegou,
vidím význam v prepájaní, spájaní ľudí, projektov.
Ako sa hovorí pri definícii synergického efektu, 1
a 1 sú 3,“ tvrdí Evka. Všetky zozbierané príbehy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok si môžete
pozrieť a prečítať na našej webovej stránke
dobrovolnici.centrumdobrovolnictva.sk. Veríme, že tieto príbehy budú pre Vás inšpiráciou
na Vašej ceste k dobrovoľníctvu či impulzom
k uvažovaniu o význame a hodnote dobrovoľníckej služby v živote každého z nás a celej
spoločnosti. A čo vám odkazuje jeden z dobrovoľníkov Peter? „Páči sa mi jeden Dalajlámov
výrok a riadim sa ním: „Vedz, že ak zapáliš svetlo
niekoho iného, tá lampa bude svietiť aj na tvoju
cestu. Preto Vás prosím, ak ste sa dočítali až sem,
urobte dnes niečo dobré, dobrý skutok, alebo sa
len prejdite a usmievajte sa na ľudí. Prajem Vám
krásny deň“.
Centrum dobrovoľníctva

Bohatá zimná nádielka umožňuje
učiteľom v Základnej škole Spojová
ponúkať svojim žiakom zaujímavé
a pútavé hodiny telesnej a športovej výchovy. Školský športový
areál s upravenou traťou je počas
vyučovania plný žiakov – bežkárov. V rámci hodiny sa učia základy
behu na lyžiach, voľný štýl i korčuľovanie. Ľahko tak na ne neskôr
nadviažu na lyžiarskych výcvikoch

www.banskabystrica.sk

Foto: archív ZŠ Spojová

Naši žiaci sa môžu bežkovať aj počas vyučovacích hodín

Bežkovanie je pre deti aj užitočný relax počas vyučovania

v zimných strediskách. Žiadna časová strata z presunov na vhodný
terén a zabezpečenie kompletného
výstroja zo strany školy robí tieto
hodiny medzi žiakmi veľmi obľú
benými. Naša základná škola sa
i takýmto spôsobom usiluje obhájiť prestížny titulu Banská Bystrica
– Európske mesto športu 2017.
D. Tomuňáková, ZŠ Spojová
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Prežije duálne vzdelávanie bez účasti základných škôl?

Napriek tomu, že duálne vzdelávanie sa týka
stredných odborných škôl, faktom je, že základná škola plní pri jeho realizácii primárnu a nezastupiteľnú funkciu. „V septembri
sme slávnostne otvorili Centrum techniky, ktoré
poskytuje žiakom nadštandardné podmienky pri
nadobúdaní technickej gramotnosti. Vzdelávanietechniky na našej škole teraz predstavuje unikátny
model, ktorý sa stal motiváciou pre ostatné základné školy v celom Banskobystrickom kraji i na Slovensku.“ hovorí Milan Pápay, riaditeľ ZŠ J. G.
Tajovského.

Základné školy však nemajú
vytvorené optimálne podmienky
Mnohé nemajú učebne techniky, v ďalších
nedisponujú dostatočným materiálno-technickým vybavením.Väčšina škôl podáva len
všeobecnú informáciu o možnostiach výberu
strednej školy. Výchovným poradcom ZŠ chýba profesionalita kariérového poradcu a dos
tatok informácií o možnostiach duálneho
vzdelávania na SOŠ, ako aj o schopnostiach,
zručnostiach, predpokladoch a talente jedno
tlivých absolventov ZŠ.

Foto: archív ZŠ J. G. Tajovského

Žiaci základných škôl nemajú predstavy o modernom svete práce, o moderných strojoch, technických zariadeniach a postupoch.
Nepoznajú náplň jednotlivých profesií. K pracovným činnostiam nie sú vedení, a preto nezvládajú ani najjednoduchšie pracovné
postupy. Z toho vyplýva aj ich nízky záujem o štúdium na stredných odborných školách (SOŠ). V septembrových Radničných novinách
sme Vám priniesli informácie o unikátnom projekte, ktorý sa podarilo zrealizovať v ZŠ J. G. Tajovského, kde vznikli moderné technické
miestnosti (priestory) CETECH. Cieľom bolo vytvoriť motivačné pracovné prostredie a zvýšiť záujem žiakov o štúdium na SOŠ. Prečítajte si,
čo žiakom priniesol tento projekt po niekoľkých mesiacoch.

Žiaci v moderných technických priestoroch

CETECH ponúka nadštandardné
technické zariadenia
Sekcie na prácu s drevom, kovom, papierom,
plastom, elektro, IKT sú vybavené modernou
technológiou a technikou. Popri práci s tradičným náradím sa žiaci stretli aj s laserovou gravírovačkou, 3D tlačiarňou a programom na 3D
zobrazovanie či CNC stavebnicami. Na ich prácu dohliada aj koordinátor technických činností, ktorý CETECH spravuje. „Záujem o predmet
technika za obdobie prvého polroka vzrástol, čo sa
prejavilo aj v zapojení žiakov do záujmových útvarov technického zameraniaa na ich umiestneniach

v súťažiach a olympiádach. V CETECH-u sa uskutočnilo okresné a krajské kolo technickej olympiády
a víťazom sa stal náš žiak,“ dopĺňa Milan Pápay.
Jedinečnosť vzdelávania v oblasti techniky v ZŠ
J.G. Tajovského spočíva v mnohých atribútoch.
Posilnila sa časová dotácia pre vyučovanie v
oblasti techniky vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania, úspešne sa rozbehla
spolupráca s partnerskými SOŠ, UMB – katedrou techniky a technológií a firmami podporujúcimi tento projekt. Kariérový poradca
monitoruje študijné programy a učebné odbory
jednotlivých stredných odborných škôl, komunikuje s riaditeľmi škôl a zástupcami firiem
novovznikajúcich tried duálneho vzdelávania.
Podáva kvalifikované informácie rodičom deviatakov nielen v našej škole, ale všetkým, ktorí
prejavia záujem. Vo vzdelávaní v oblasti techniky v CETECH-u a v motivácii žiakov pre ďalšie
štúdium technického smeru v ZŠ J. G. Tajovského sme už dosiahli prvé pozitíva a plánujeme
ďalšie inovácie a aktivity. Sme presvedčení, že
duálne vzdelávanie bez efektívnej angažovanosti ZŠ nedosiahne požadované ciele.
Iveta Dlhošová

Slávnostne ju otvorili 20. decembra 1976. Slú
žila ako spoločné zariadenie, ktoré malo štyri
triedy materskej školy a dve oddelenia jasieľ.
Prvou riaditeľkou bola Dagmar Lapšanská.
Od júla 2014 je škôlka pod vedením Ľubice
Dobrotovej. Materská škola prešla rôznymi
zmenami. Postupne sa zrušili detské jasle či prípravné oddelenia a v súčasnosti má
šesť tried. Poskytuje výchovno-vzdelávaciu
starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Uplatňujeme osobnostne orientovanú výchovu a vzdelávanie v edukačnom
procese detí koncepciou programu „Krok za
krokom“. Vytvárame domov plný tvorivých
hier, rozprávok, pohybových aktivít a zážitkov
s vytváraním sociálnych väzieb v kolektíve detí
a dospelých. Pripravujeme deti na vstup do ZŠ
a medzi naše hlavné priority patrí Dopravná
výchova, Zdravý životný štýl a Environmentálna výchova. Od septembra 2016 poskytujeme
predprimárne vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a v súlade s no-

Foto: archív MŠ Šalgotarjánska

Materská škola Šalgotarjánska oslávila výročie

Najmenší sa predviedli
vým Školským vzdelávacím programom MŠ
Šalgotarjánka 5 s názvom „Šťastný svet detí“.
Máme dopravné ihrisko, dopravnú miestnosť,
telocvičňu a infrasaunu, ktorú sme zakúpili za pomoci rodičov a OZ Majáčik. Pre deti
sme zriadili aj zdravotno-relaxačnú miestnosť,
v ktorej sa saunujú a relaxujú. Podporujeme
zdravie, pohyb, otužovanie a zároveň dbáme
na bezpečnosť. Nedávno sa nám podarilo vymeniť starý detský nábytok a aj vďaka mestu
máme nové okná na všetkých triedach. Sme

radi, že sme to spoločne za plnej prevádzky
so zamestnancami a rodičmi zvládli do osláv
našej škôlky a ďakujeme všetkým, ktorí sa na
tom podieľali. Pri tejto príležitosti sme pripravili Slávnostnú akadémiu s vystúpením všetkých detí v jedálni ZŠ Spojová. Deti vystúpili s
básničkami, pesničkami, vinšovačkami, divadlom a tancom. Myslím si, že to bol príjemný
zážitok. Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia mesta, popriali nám všetko najlepšie
a odovzdali pamätný list s kvetmi. Naše poďakovanie patrí tiež rodičom, zamestnancom a
sponzorom, ktorí sa podeľali na tom, aby bola
oslava 40. výročia úspěšná. Práca s deťmi je
jednou z najzodpovednejších a najnáročnejších, no zároveň najkrajších. Radosť v ich
očiach, ich spokojnosť a spokojnosť rodičov je
pre nás najvyšším ocenením. Môžem povedať,
že dosahujeme veľmi dobré výsledky a to nás
zaväzuje aj provokuje k ďalšej činnosti, tvorivosti, aktivite, rozvoju a napredovaniu.
Ľubica Dobrotová, riaditeľka MŠ

www.banskabystrica.sk
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Udialo sa / pozývame

Foto: archív Múzea SNP

Marcové potulky mestom

Historická fotografia z čias oslobodzovania
Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Banská Bystrica sa budú
pravidelné potulky mestom v mesiaci marec niesť na túto tému. Pria
znivci histórie sa dozvedia o oslobodzovaní slovenskou, sovietskou,
rumunskou armádou, ako aj vojakmi iných národností. Povieme si
o diktátorskom režime, ktorý sa najviac prejavil práve počas vojny
a o zaujímavých faktoch týkajúcich sa oslobodzovania Banskej Bystrice. Zamyslíme sa nad vojnou a jej dôsledkami pre naše mesto a krajinu.
V nedeľu, 19. marca 2017 sa už tradične stretneme pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP o 14:00 hod. a spolu s vlastivedným sprievodcom
Branislavom Stančíkom prejdeme centrom mesta. Presunieme sa aj
k múzeu SNP, kde budeme pokračovať vo výklade. Tešíme sa na Vašu
účasť. Dieťa v sprievode dospelej osoby má vstup zdarma. Viac informácií nájdete na: www.icbb.sk
Informačné centrum, MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Veterán klub Banská Bystrica a Asociácia
Historických Vozidiel Slovenskej republiky
organizujú tradičné Jarné výmenné stretnutie auto-moto veteránov a náhradných dielov
s prehliadkou múzea motocyklov. Uskutoční sa v nedeľu, 2. apríla 2017 od 6:00 hod. do
13:00 hod. V sídle Veterán Klubu Banská Bystrica v areáli SAD na Partizánskej ceste sa na
chvíľu môžete vrátiť o desiatky rokov späť.
Nebudú chýbať nádherné staré motocykle, tisícky náhradných dielov a stovky záujemcov
a zvedavcov. Súčasťou stretnutia bude totiž aj
možná návšteva múzea motocyklov. Vnútri bývalej čerpacej stanice sa skrývajú naozaj pekné
kúsky a nielen to. Množstvo trofejí, plagátov,
fotografií a zaujímavostí, ktoré členovia klubu
zbierajú niekoľko rokov. Nenechajte si ujsť túto
príležitosť, srdečne Vás pozývame.
Jozef Malatinec, podpredseda Veterán klubu

Pestrý výber náhradných dielov
www.banskabystrica.sk

Obnovme tradície tanečných zábav
V minulosti sa Banskobystričania zabávali v kaviarňach či v kultúrnych domoch. Na tieto zábavy si však spomínajú už len skôr narodení
obyvatelia nášho mesta. Počas úspešnej série
letných podujatí Čaj o piatej si mohli účastníci vychutnať dve nedeľné popoludnia v mestskom parku. Spríjemnil im ich nielen čaj, ale aj
vystúpenia tanečníkov a komorného orchestra
Mladosť. V tejto tradícii sa mesto rozhodlo pokračovať aj v zimných mesiacoch, a preto všetkých pozývame do novo zrekonštruovaných
priestorov Robotníckeho domu. Už v nedeľu,
26. februára 2017 o 17:00 hod. si môžete zaspomínať na staré časy alebo objaviť čaro minulosti. Zabávať Vás bude známa banskobyst-

Foto: MsÚ BB

Návrat v čase

Tanečné páry počas letného Čaju o piatej
rická kapela HIT BAND. Príďte si posedieť pri
dobrom čaji a pomôžte organizátorom obnoviť
tradície tanečných zábav v Robotníckom dome.
dmo

Stretnutia s minulosťou
Výsledkom dlhoročnej spolupráce R. Holeca
a M. Bovana je publikácia „V službách cisára Františka Jozefa“. V stredu, 22. februára
o 17:00 hod. v Thurzovom dome priblížia, ako
kniha vznikala, koľko trvalo štúdium dobových listín a ako sa podarilo zložiť skladačku
života jedného z hrdinov príbehu – Antona
Szmolena. Počas stretnutia sa návštevníci
múzea ocitnú vo víre historických udalostí na

dvore jedného z najstarších a najväčších panovníckych rodov v Európe. Odkryjú lesk viedenského dvora a zároveň odhalia skutočné
pomery za jeho oponou. Pozrú sa aj na život
služobníctva v hlavnom meste a v aristokratických domácnostiach na prelome storočí. Viac
informácií nájdete na www.ssmuzeum.sk.
Gabriela Benčová,
Stredoslovenské múzeum
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Pastierka vlkov
Čarovný príbeh o slobode, porozumení a priateľstve inšpirovaný
útlou knižkou, ktorá ukrýva veľké tajomstvo. To je Pastierka
vlkov, tanečná rozprávka, ktorá uzrie svetlo sveta na prelome
mesiacov marec a apríl.
Riaditeľka Divadla Štúdio tanca Zuzana Ďuricová Hájková v spolupráci
s členom umeleckého súboru divadla Tiborom Trulikom choreograficky pripravuje pre detského diváka tanečnú inscenáciu. Prostredníctvom príbehu o malom dievčatku a vlčici prihovorí každej malej i veľkej
duši. Naučí deti nebáť sa neznámeho a otvoriť náruč svetu a prírode,
lebo my všetci sme ich súčasťou a kúsok z nich je prítomný v každom
z nás. Za Pastierkou vlkov vidieť osvedčený tím, ktorý stojí za nejedným predstavením divadla. Dramaturgické srdce pastierke vloží Monika Kováčová, hudobne bude divákov na ceste sprevádzať Matej Háasz
a vizuálne ich doplní Marek Gašpar Šafárik. V roli dievčatka sa divákom
predstavia Mia Miklošová a Eliška Šebestová, deti z tanečných kurzov
pre verejnosť divadla. O tom, že Divadlo Štúdio tanca viaže s deťmi veľmi silné puto, svedčia aj mnohé projekty. Vo svojom repertoári ukrýva
hneď niekoľko titulov pre detského diváka – Stromy, O sestre drakom
unesenej, O trpaslíkovi Nosáľkovi či projekty pre materské a základné
školy – Dotkni sa tanca a Tanec v laviciach. Rezervácia a predpredaj
vstupeniek na www.studiotanca.sk, telefonicky (0902 672 799) alebo
e-mailom (organizacne@studiotanca.sk).
Divadlo Štúdio tanca

Seniorky v klube dôchodcov HARMÓNIA v Lazovnej ulici nájdeme
pravidelne každú stredu v týždni cvičiť strečingové a posilňovacie
cviky. Ich cieľom nie je len spevniť si svaly a kĺby, ale aj udržiavať si
správnu koordináciu pri pohybe a tiež pevnú postavu. Počas jarných
mesiacov uvidíme členov klubu putovať po pohoriach, ktoré ležia
okolo mesta pod Urpínom. Udržiavajú si tak kondíciu pri rýchlejšej
chôdzi či stúpaní do kopcov a môžu sa tešiť z panoramatických výhľadov v Kremnických a Starohorských vrchoch, Poľane, Veľkej Fatre
či Nízkych Tatrách. Celé leto ich zas môžeme stretnúť napríklad na
ihrisku v Jakube. Na klubovom športovom dni si zmerajú sily v rôznych športových disciplínach, ktoré zodpovedajú ich veku a schopnostiam. Na jeseň si zašportujú spolu s ostatnými seniormi z Banskej
Bystrice na mestskej Športovej olympiáde na Uhlisku, ktorá je každoročnou súčasťou Akadémie európskeho seniora.
Ján Vician, Harmónia

Foto: J. Miškovič

Seniori z klubu www.pacipac.sk
Harmónia športujú celý rok

Pri ZŠ Golianova každý rok súťažia seniori z rôznych klubov

Pre zberateľov
Všetkých záujemcov pozývame v nedeľu, 26.
marca 2017 do Domu Slovenského misijného
hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica. Uskutoční sa tam celoslovenské stretnutie zberateľov
známok, mincí, pohľadníc, telefónnych kariet
aj magnetiek. Príďte si doplniť svoje zbierky či
predať to, čo už nepotrebujete. Banskobystrickí
filatelisti sa, okrem búrz, pravidelne stretávajú
každú druhú nedeľu v mesiaci na tej istej adrese
v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Ladislav Hölc

www.banskabystrica.sk

10

február 2017

Udialo sa / pozývame

V našom kraji máme turistom čo ponúknuť
Koncom januára 2017 sa v bratislavskej Inchebe konal 23. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour.
Sprievodnými akciami bol 24. ročník výstavy Poľovníctvo a oddych a 9. ročník výstavy Wellness a fitness. Na veľtrhu sa zúčastnilo aj
mesto Banská Bystrica spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko.
národnú výstavu Holidayworld, kde budeme
prezentovať aktuálnu ponuku kultúrneho aj
športového vyžitia v našom meste a okolí.
Keďže sme v tomto roku Európskym mestom
športu, v našej ponuke predstavíme, okrem
iného, unikátne Laskomerské singletraily či
areál zimných športov na plážovom kúpalisku. Novinkou sezóny je aj Svätojakubská
cesta, ktorá sa v súčasnosti buduje,“ hovorí
vedúci Oddelenia cestovného ruchu
MsÚ Tomáš Pastorok. Okrem nádhernej
prírody lákajú turistov do mesta pod Urpínom aj zaujímavé kultúrne či športové
podujatia. Spomenúť môžeme napríklad
Outbreak Europe, Siaf, Radvanský jarmok,
ale aj tradičné podujatie pre milovníkov vína
Vinšpacírka.
Foto: archív Firegym

„Teší ma, že sa nám podarilo dať dohromady
skvelý tím mladých ľudí, ktorí na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu dokázali
predstaviť Banskú Bystricu najmä ako Európske mesto športu. Sme destinácia, ktorá
ponúka turistom možnosť aktívne stráviť
dovolenku aj po športovej stránke, čo sme
v Bratislave prezentovali rôznymi formami,“
uviedol prvý zástupca primátora mesta
Jakub Gajdošík. Návštevníci si mohli
vyskúšať rôzne športové aktivity, ako napríklad stolný tenis, basketbal, florbal či
Lezeckú stenu si vyskúšali malí i veľkí
vyliezť na pohyblivú lezeckú stenu, ktorá
bola pre deti i dospelých veľkým lákapod Urpínom bol zaujímavý, aktívny, pre nádlom. V prvý deň veľtrhu mohli záujemcovia
vštevníkov atraktívny a lákavý aj vďaka súzískať podpis od najlepšieho thaiboxera na
ťažiam, ktoré sa v ňom organizovali. „Veľtrhy
svete Vladimíra Moravčíka, banskobystricsú možnosť, ako sa prezentovať doma aj v zahrakého rodáka. Prišiel aj náš paralympijský
ničí. Najbližšie sa chystáme do Prahy na medzimedailista Marián Kuřeja. Stánok mesta

Oddelenie cestovného ruchu, MsÚ BB

Opäť sa spojí umenie s varením
názvom Gastronómia je krásna, ktorý sme
vytvorili v spolupráci s mestom. Počas neho
bude prebiehať diskusia so známymi osobnosťami zo sveta gastronómie či hotelierstva, ako
aj barmanská súťaž juniorov.
Richard Cisár, podpredseda SZKC-BB klubu

Jedlo musí dobre chutiť i vyzerať
partnerské firmy z oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Tešiť sa môžete na rôzne degustácie pekárenských výrobkov, vína, kávy
a mnoho iných produktov. O nápoje sa postarajú študenti Hotelovej akadémie Banská Bystrica. Zaujímavý bude napríklad worshop pod

Foto: cinema look

Laická i odborná verejnosť sa môže tešiť na
tradičnú a veľmi obľúbenú súťaž vo varení naživo, ktorá sa uskutoční v kategóriách kuchár
junior, kuchár senior a cukrár junior a cukrár
senior. Návštevníci podujatia môžu popri súťažiach vidieť aj zaujímavý sprievodný program, počas ktorého sa budú prezentovať aj

Foto: cinema look

Aj tento rok organizuje Banskobystrický
klub kuchárov a cukrárov v spolupráci
s partnermi a mestom Banská Bystrica
podujatie „BB Gastro Cup“. Tretí ročník
prezentačno-súťažnej výstavy kuchárov
a cukrárov sa uskutoční 10. - 11. marca
2017 v hoteli Lux. Účasť bude tak ako po
minulé ročníky medzinárodná.

Kuchári sú zároveň umelci

PIATOK , 10. marec 2017
08:00

slávnostné otvorenie

08:30 – 12:30

súťaž „teplá kuchyňa” a varenie na živo v kategórii kuchár junior, súťaž v kategórii cukrár junior a cukrár pečenie naživo
junior

12:30 – 13:30

vystúpenie a kuchárska show šéfkuchára pána Suchánka

14:00 – 16:00

pokračovanie súťaže teplá kuchyňa na živo v kategórii kuchár junior

17:00

vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien

SOBOTA, 11. marec 2017
8:00

súťaž „teplá kuchyňa” a varenie na živo v kategórii kuchár senior, súťaž v kategórii
cukrár pečenie naživo senior

16:00

ukončenie a slávnostné vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien, ukončenie podujatia

Sprievodné akcie
• Workshop - Gastronómia je krásna (piatok, 10. marec) • Barmanská súťaž juniorov (piatok, 10. marec) • Degustácia vín • Prezentácia gastro
technológií • Prezentácia pekárenských výrobkov • Prezentácia Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica
www.banskabystrica.sk
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Kremnička

Foto: Kniha Kremnička. Miesto života i pamäti. 2014

Foto: Kniha Kremnička. Miesto života i pamäti. 2014

Kremnička, bývalá samostatná obec, je dnes jednou z najjužnejších častí Banskej Bystrice. Vhodné prírodné podmienky
a podnebie oddávna predurčovali toto územie na osídlenie ľuďmi. Dokladujú to viaceré archeologické nálezy z blízkeho,
ale aj vzdialenejšieho okolia. Doposiaľ najstaršou známou písomnou zmienkou o Kremničke (Keremchey) je listina o hraniciach
chotára Radvane z roku 1291, v ktorej sa prvýkrát spomínajú obyvatelia Kremničky. Žili tu najmä poľnohospodári
a remeselníci a zachovali sa aj zaujímavé poznatky o miestnych hrnčiaroch.

Kremničianski futbalisti

Ženy pri poľných prácach

Foto: Kniha Kremnička. Miesto života i pamäti. 2014

Približne od prvej tretiny 18. storočia začala
obec používať erb. Tvorilo ho srdce, z ktorého vyrastali tri, zrejme obilné, klasy. Obyvatelia sa s ním identifikujú dodnes a majú ho
v obľube. V roku 1869 bolo v Rakúsko-Uhorsku zrealizované prvé moderné sčítanie obyvateľstva. Kremnička mala vtedy 50 domov,
v ktorých žilo 71 rodín. Obyvateľov bolo spolu
365, z toho 169 mužov a 196 žien. Typickými
priezviskami boli Ondrejka, Dobrota, Kvasna,
Homola, Hlavatý, Riečan, Knapko a ďalšie.
Rímsko-katolícki aj evanjelickí veriaci patrili
do radvanských farností.

Kremničky sa dotkli
obe svetové vojny
Po potlačení Slovenského národného povsta
nia, od novembra 1944 do marca 1945, boli
povstalci a zajatci masovo vyvražďovaní
v priestore pri protitankových okopoch za
obcou, ktoré boli vyhĺbené na obranu pred
Nemcami. Nemecké jednotky v súčinnosti
s oddielmi Hlinkovej gardy tam postrieľali 747
obetí, medzi ktorými nechýbali ani najmenšie deti či starí ľudia. Bolo to najmasovejšie
vraždenie počas vojny na našom území. Tým
sa stala Kremnička jedným z najznámejších
miest na Slovensku, žiaľ, v smutných a tragických súvislostiach. Po druhej svetovej vojne
sa začalo s obnovou zničených domov a ciest.
Postupne vzniklo aj mieste Jednotné roľnícke družstvo, ktorého budovy boli postavené
najmä na pozemkoch bývalého Mlynárikovského gazdovstva. V obci vznikli organizácie
ako Československý zväz mládeže či základná

Pamätník v Kremničke
organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Hrávalo sa divadlo (najmä
pod vedením miestneho učiteľa O. Webera)
a živá bola aj tradičná ľudová kultúra.

Od roku 1966 sa Kremnička stala
časťou Banskej Bystrice
V priestore medzi bývalou dedinou a mestom bolo postupne budované zázemie pre
priemyselné a poľnohospodárske podniky.
Známa bola najmä Strojno-traktorová stanica
„estéeska“. Z najvýznamnejších miestnych zamestnávateľov to bol napr. Dopravný podnik

mesta Banská Bystrica. Obec mala svoju základnú a neskôr i materskú školu. V blízkosti
Kremničky začala činnosť aj stredná Spojená
odborná škola, ktorá funguje dodnes. Miestny
význam prevyšuje pietna zóna pri Kremničke.
Od roku 1949 sa tu nachádza pomník obetiam
od svetoznámeho architekta Dušana Jurkoviča. Pri ňom si každoročne obyvatelia a návštevníci Kremničky pripomínajú obete tragických udalostí prelomu rokov 1944 a 1945.
V roku 1980 začalo prevádzku neďaleko od
pomníka banskobystrické krematórium s blízkym urnovým hájom. Tiež sa tu nachádza centrálny mestský cintorín. Presne na 70. výročie
začatia hrozného vraždenia pri bývalej obci,
5. novembra 2014, v Kremničke slávnostne
uviedli do života historicko-národopisnú monografiu s názvom „Kremnička. Miesto života
i pamäti“, na ktorej pracovali odborníci a inštitúcie s pomocou miestneho obyvateľstva.

Mestská časť žije pestrým
kultúrnym a spoločenským životom
Z najznámejších kremničianskych akcií možno spomenúť zimnú zabíjačku či letný prechod rozprávkovým lesom, na ktorom sa zúčastňuje mnoho Banskobystričanov. Aktívny
je aj miestny seniorský klub, urbárske spoločenstvo či Občianska rada. Kremnička bola
odjakživa miestom športu a silné korene tu
má turistika či futbal. Tunajšie futbalové mužstvo sa dokonca v sezóne 2003/2004 dostalo
do slovenskej prvej ligy a hralo zápas aj s bratislavským Slovanom.
Marcel Pecník, historik

www.banskabystrica.sk
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Skákali
s odhodlaním

Z domu na svah za pár sekúnd

Foto: MsÚ BB

Počuli ste už o vleku pre deti v Radvani, ktorý je zadarmo? Nachádza sa priamo na
sídlisku za panelákmi a Banskobystričania zaň vďačia trom šikovným kamarátom. Do
redakcie nám napísali, ako sa z nápadu stala realita.

Školáci priamo v akcii
Poďme spolu preskočiť Urpín je podujatie,
ktoré sa uskutočnilo v obchodnom centre
deň pred obľúbeným výškarským mítingom.
Skákalo sa do výšky kopca, ktorý je v Banskej
Bystrici dobre známy a meria 510 metrov. Nie
nadarmo nás prezývajú mesto pod Urpínom.
Nakoľko výškarskými hviezdami sa mohli stať
všetci, ktorí sa odhodlali, ich výkony sa spočítavali. Podujatie podporili aj žiaci zo základných či stredných banskobystrických škôl.
Zašportovať si prišlo 851 účastníkov a dokopy
preskočili 954 metrov. Urpín tak spolu prekonali takmer dvakrát. Súčasťou bola aj autogramiáda svetových skokanov do výšky, ktorí
svoje športové umenie predviedli na 23. ročníku Banskobystrickej latky.

„Celé sa to začalo myšlienkou znovu obnoviť
vlek na radvanskom kopci priamo v strede sídliska. Spočiatku to znelo úplne neuveriteľne.
Reálne kontúry to začalo naberať, keď sa nám
podarilo na internete nájsť starší vlek a priviezli
sme si ho priamo z Oravy do Banskej Bystrice. Začali sa prvé práce na kopci. Najskôr sme
vyklčovali svah, vyčistili a pokosili. Celý vlek
sa musel kompletne vybrúsiť a natrieť. Pokračovali sme osadením stĺpov do zeme ich vymeraním a nasadením lana na kladky. V údolnej
Na vlek sa vždy čaká
stanici vleku sme postavili a zariadili búdku
a postupne sme začali vylepšovať. Na stĺpy sme
lyžiarskom vleku Ra2ňski za Kalinčiakovou ulicou
osadili svetelné reflektory, vďaka ktorým je možné
v Radvani,“ uviedol Jozef Mlynárik za celú paraj večerné lyžovanie. Pokiaľ nám príroda nenadelí
tiu. Aj keď sneh nám striedavo padá a mizne,
snehu, svah si dokážeme umelo zasnežiť pomocou
iniciátori tejto výbornej myšlienky sa pokúsia
vlastných svojpomocne vyrobených snežných zaurobiť všetko preto, aby ste si mohli zalyžovať
riadení. Všetko to robíme vo svojom voľnom čase
čo najčastejšie. Veríme, že túto zimu ešte bude
a za vlastné peniaze. Je to pre nás hobby, ktoré nás
nejedna príležitosť. V prípade, že to podmienky
ako partiu neuveriteľne zblížilo. Je to miesto, kde
dovolia je vlek otvorený každý pracovný deň od
môžeme po práci vypnúť a zahodiť starosti za hla16:30 hod. do 20:00 hod., v piatok dokonca do
vu. Veľmi nás teší, že sa začala vytvárať komunita
21:00 hod. V sobotu Vás privítajú od 10:30 hod.
rodičov a priateľov, ktorí nás neustále podporujú.
do 21:00 hod. a v nedeľu od 13:00 hod. do 20:00
Pozitívne ohlasy návštevníkov nás ženú dopredu
hod. Všetkým záujemcom však odporúčame
a napĺňajú dobrým pocitom z vykonanej práce. Jesledovať stránku www.facebook.com/ra2nskiden chlapec nám ďakoval, že je naozaj super byť od
BB, na ktorej získate všetky potrebné informádomu za 93 sekúnd na svahu a lyžovať. Keď vidíme
cie a dostanete priestor aj na Vaše otázky.
všetkých tých nadšených ľudí je to na nezaplatenie. Naozaj všetkých srdečne uvítame na našom
dmo

Foto: facebook/Ra2ňski
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Podpisy rozdával aj Derek Drouin
dmo

www.banskabystrica.sk

Mladí dobrovoľníci zo Saleziánskeho mládežníckeho strediska zorganizovali už po siedmy
raz celoslovenský floorballový turnaj dievčat.
Do Banskej Bystrice pricestovalo osem tímov
z rôznych častí Slovenska. Športové podujatie otvorili organizátori mládežníckou svätou
omšou a večerným programom. „Dievčatá
z ostatných stredísk boli veľmi priateľské, vytvorili sme peknú saleziánsku rodinu,” zhodnotila
organizátorka Mária Dancsová. Dejiskom sobotňajších zápasov sa stala Základná škola
Sitnianska. Tímy húževnato bojovali v dvoch
základných skupinách. Boj bol od začiatku
napínavý a o gólové šance nebola núdza. V zápase o bronzové medaily prehrala Banská Bystrica s výberom z Dolného Kubína. Finálový
zápas medzi Dubnicou nad Váhom a Námestovom bol vyrovnaný. Víťazkami sa po samos
tatných nájazdoch stali hráčky z Dubnice.
„Turnaj vnímam ako veľmi férový a priateľský, aj
keď vo finálovom zápase sa prirodzene striedali
všetky emócie,” skonštatovala na záver hráč-

ka víťazného tímu Daniela Oremová. Turnaj
sa uskutočnil aj vďaka podpore mesta Banská Bystrica. Záštitu nad podujatím prevzalo
združenie mladých Laura, ktoré podporuje
integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich
schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu
vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu
života a ku kresťanským hodnotám.
Marek Vigaš, Domka BB

Foto: archív Domka BB

Foto: R. Štrkula

Dievčatá si zmerali sily vo floorballe

Jeden z tímov floorballistiek

JURAJ TUŽINSKÝ
Účastník Olympijských hier v Riu

mesiaca

„Olympiáda je sen každého športovca a v Riu bola atmosféru ako na
brazílskom futbale. Finále súťaže zo vzduchovej pištole som si užíval
plnými dúškami. Škoda len, že perfektný výkon mi nepriniesol medailovú
bodku. Prehral som súboj o bronz len o dve desatiny bodu. Voľným okom
je tento rozdiel neviditeľný. Bolo to tesné, no medaila je medaila a človek
predsa drží v ruke niečo hmotné. S pretekmi som však spokojný, neurobil
som žiadnu vážnejšiu chybu. Veľmi sa mi páčilo ako Brazílčania
povzbudzovali svojho strelca. Povedal som si, že také čosi zažijem možno
len jediný raz v živote, a preto som si boj o medaily poriadne užíval. Som
rád, že Banská Bystrica je tento rok Európske mesto športu. Počas
kondičných tréningov v okolí (beh, cyklistika) vidím, že za posledné roky
športuje viac ľudí, a to je dobre.“

Juraj Tužinský sa narodil v Lučenci, no od roku 2004 žije a pôsobí
v meste pod Urpínom. Je člen Vojenského športového centra Dukla
Banská Bystrica a dvojnásobný olympionik (roky 2012, 2016).
Na posledných olympijských hrách v Riu skončil štvrtý v športovej
streľbe v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 rán (VzPi 60). Úspech

dosiahol aj na Európskych hrách 2015 v Baku, kde získal 3. miesto
v disciplíne VzPi 60. V roku 2010 vystrieľal na majstrovstvách
Európy bronzovú medailu v disciplíne VzPi 60. Bol členom
družstva strelcov, ktorí získali niekoľko medailí z majstrovstiev
Európy.

Ambasádor
FEBRUÁR

Športovci mesiaca

Jozef Gönci

Patrik Jány

Ivan Némethy

Tibor Kiss

strelec

strelec

strelec

tréner, športová streľba

• 1996 – Olympijské hry Atlanta
3. miesto LM 60
• 2004 – Olympijské hry Atény
3. miesto VzPu 60
• 1998 – Majstrovstvá sveta
1. miesto LM 3x 40
• sedemnásobný medailista
z Majstrovstiev sveta a Európy

• 2016 – Majstrovstvá Európy
juniorov – 3. miesto LM 3x 40,
družstvá
• 2016 – Majstrovstvá Európy
juniorov – 6. miesto LM 60,
družstvá
• 2015 – Majstrovstvá Európy
juniorov – 9. miesto LM 3x 40,
družstvá

„Nestačí sa s talentom narodiť. Pre úspech je potrebné zo seba každý
deň vydať maximum. Šampióna dnes tréning musí bolieť, no už zajtra
je bolesť jeho silou a výhodou… Dnešná športová streľba je
perfekcionizmus založený na množstve malých detailov. Súčasnosť sa
v metodike vedenia tréningového procesu u strelcov v ničom nelíši

• 1974 – Majstrovstvá sveta
striebro v disciplíne LPi 60
• 1974 – Majstrovstvá sveta
striebro v disciplíne LP 60,
družstvá
• 1975 - 1976 – niekoľkonásobný
medailista z Majstrovstiev
Európy

• vo VŠC Dukla pracuje od roku
1978
• tréner športovej streľby vo VŠC
Dukla, osobný tréner pištoliarov
• Pod jeho vedením sa pripravuje
olympionik Juraj Tužinský

od tréningu v minulosti, no rozdiel vidím v kondičnej príprave a v práci
podporných tímov v oblasti regenerácie organizmu športovca po záťaži. Pri
rovnakých tréningových dávkach zabezpečujú súčasné možnosti
regenerácie nižšiu mieru amortizácie športovca a predlžujú tak jeho
kariéru.“

Kalendár podujatí
17.

február
2017
PIATOK

Jamping – FIT
pre žiakov a žiačky SŠ
Štúdio SASKA Banská Bystrica

22.-28.
február
2017
STR-UT

Majstrovstvá sveta
Juniorov a Kadetov
v biatlone
Národné biatlonové centrum
Osrblie

25.

február
2017
SOBOTA

10.

Majstrovstvá SR 2017
v latinskoamerických
tancoch

marec
2017

Športová hala Štiavničky

PIATOK

Hokejový zápas
Tipsport ligy HC ´05
iClinic BB – HKM Zvolen
Zimný štadión,
Hronské predmestie 4

Nenechajte si ujsť...
11. marec 2017 – SOBOTA
Finále Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní Lesy ski Cup
Lyžiarsky areál Šachtičky

13. marec 2017 – PONDELOK
Zo školy na zimák, Univerzitný deň pracovných príležitostí
Zimný štadión Banská Bystrica

www.emsbb.sk
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Z MATRIKY / RÔZNE
Uzavreli manželstvo

07.01.2017 Martin a Bibiána Uliční
14.01.2017 Juraj a Jana Uhrinovci
28.01.2017 Ondrej a Elena Kubišovci

Narodili sa
Jakub Kňaze
Matilda Timková
Jerguš Chmelík
Natália Šišková
Paulína Štesková
Peter Jánoška
Lukáš Boocz
Alexander Fataš
Klára Pernišová
Filip Kýpeť
Lilien Dianová
Daniel Šobr
Lucas Repčín
Simona Kelemanová
Jakub Oráč
Viliam Heinz
Iveta Gajdová
Benjamin Belák

Jakub Spišiak
Tomáš Hošala
Nikolas Matúška
Tobias Boháčik
Olívia Bitunská
Sirine Damerdjioui
Alex Lapiň
Jakub Turza
Richard Jankovič
Oliver Farra
Jakub Pribilinec
Nina Grančayová
Václav Slatinský
Zuzana Zelenko
Aliona Adanna Sloboda
Andrea Vojtková
Tomáš Babic

Opustili nás
Peter Droppa
Ľubica Kršňáková
Jozef Pôbiš
Robert Kollár
MUDr. Elena Mrázová
Rudolf Daubner
Anna Tomková
Elena Jánošíková
Helena Koštiaková
Mária Ševčíková
Ján Nemčok
Dušan Haring
Jozef Vician
Magdaléna Hlôšková
František Kúšik
Ján Kontriš
Viliam Bočkaj
Ing. Vladimír Smataník
Kornélia Tomková
Irena Pirmanová
Valéria Schwarzová
Ing. Ivan Hovorka
Stanislav Gregor
Filip Patráš
Anna Presperínová
Ing. Gustav Ďurkov
Božena Zigmundová
Juraj Riečan
Ing. Dana Babiaková
Vlasta Machayová
Ján Pecník
www.banskabystrica.sk

január 2017

január 2017

Estera Smidová
Katarína Morongová
Helena Slamená
Ing. Jela Giljanová
Ing. František Švidraň
Juraj Dian
Vladimír Veliačik
Zuzana Fraňová
Zuzana Lencziová
Viliam Palesch
MVDr. Ján Ilčík
Pavel Slúka
Veronika Rybářová
Jozef Šipkovský
Mária Donovalová
František Demele
JUDr. Jaroslav Daniš
Albína Mikitová
Milan Škrabek
Michal Cagarda
Božena Roštárová
Mária Kamzíková
Margita Cholinská
Marta Hébortová
Ján Bulla
Marcela Hana
Obernauer
MUDr. Veronika
Jelšovská

Aktuálne verejné vyhlášky
Stavebného úradu v Banskej Bystrici
OVZ – SÚ 275/138/2017/Boj.
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Martin Andersson, Trieda SNP č. 27, BB
Stavba: Byt č. 1 – zubná technika – prízemie, Trieda
SNP č. 27, Banská Bystrica
Vyvesené: 09.01.2017
OVZ – SÚ 533/207/2017/Boj.
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného
konania
Stavebník: Stredoslovenská energetika-Distribúcia,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Stavba: 9365-Banská Bystrica – Rudlovská cesta –
Rekonštrukcia NNS – III. etapa
Vyvesené: 10.01.2017
OVZ – SÚ 1735/716/2017/Boj.
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného
konania
Stavebník: Yvetta Zaťková, Cestak nemocnici č.
1727/35, Banská Bystrica
Stavba: Stavebné úpravy bytu, Cesta k nemocnici
č. 35, BB
Vyvesené: 12.01.2017
OVZ – SÚ 1986/843/2017/DU
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania
o zmene v užívaní stavby
Stavebník: BETA – CAR, s.r.o., Drevárska 23/1649,
Pezinok; Stavba: Nová Radvaň – obnova objektov
súp. č. 2412, blok A – 1 NP Medicínske
Centrum, Zvolenská cesta 6, Banská Bystrica
Vyvesené: 12.01.2017
OVZ – SÚ 2403/30963/2017/MA
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Gerlachovská
1-2, BB; Stavba: Doteplenie štítových stien bytového domu Gerlachovská 1-2, B. Bystrica
Vyvesené: 17.01.2017
OVZ – SÚ 2496/1114/2017/Boj
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Juraj Astaloš, Trieda SNP č. 11, Banská

Bystrica; Stavba: Stavebné úpravy bytu
Vyvesené: 17.01.2017
OVZ – SÚ 4120/3409/2017/Se
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Ul. 9. Mája
č. 6, BB
Stavba: Obnova bytového domu ul. 9. Mája č. 6
Vyvesené: 19.01.2017
OVZ – SÚ 127614/3432/2017/Se
Verejná vyhláška: Verejná vyhláška
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Ul. 9. Mája
č. 8-10, BB
Stavba: Obnova bytového domu ul. 9. Mája č. 8-10
Vyvesené: 19.01.2017
OVZ – SÚ 5332/3986/2017/MA
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného
konania
Stavebník: Ing. Tomáš Banko, Internátna 20, BB
Stavba: Stavebné úpravy bytu, Chabenecká č. 7,
Banská Bystrica
Vyvesené: 25.01.2017
OVZ – SÚ 6030/4250/2017/Boj
Verejná vyhláška: Oznámenie o zmene v užívaní
stavby
Stavebník: LP Servis, s.r.o. Partizánska cesta 24,
974 01 Banská Bystrica
Stavba: Prevádzka VELE bistro, Partizánska cesta
24, Banská Bystrica
Vyvesené: 26.01.2017
OVZ – SÚ 6215/4336/2017/DU
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: B.D.Managemet, s.r.o., Drevársk
23/1649, Pezinok
Stavba: Nová Radvaň – obnova objektov, súp. č.
2410, 2411, 2412, blok B, 1. NP
V rozsahu B1.5 a až f, B1.6 až B1.8
Vyvesené: 27.01.2017
V Banskej Bystrici, 31.01.2017

Oznam Komunitných centier

Komunitné centrá v Banskej Bystrici otvárajú svoje dvere pravidelným aktivitám, ale aj novým
členom a novým komunitám. V Komunitnom centre Fončorda si na diskusii o možnostiach
uplatnenia sa pre mladých, ktorá sa uskutoční 23. februára 2017 o 16:30 hod. povieme, „Čo robiť po skončení strednej školy? Či zostať v mieste bydliska alebo ísť študovať na vysokú školu?
Alebo odísť do zahraničia?“. Komunitné centrum Sásová Vás opäť privíta na „Zdravom varení
s Ľudkou“, a to dňa 23. februára 2017 od 15:00 hod., počas ktorého si ukážeme, ako posilniť
imunitu konkrétnymi potravinami a ich prípravou. Bližšie informácie poskytneme na našich
kontaktných miestach a na Facebooku.
Komunitné centrum Sásová
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu

Komunitné centrum Fončorda
budova CVČ Havranské, vchod vzadu

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 dňa 15. marca 2017 o 16:00 hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. Témou stretnutia „Prevencia vyhorenia z opatrovania blízkej osoby s Alzheimerovou chorobou“ nás bude
sprevádzať pozvaná psychologička. Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi
Ľubica Golianová, SPOĽACH, o.z.
sebou privítame aj nových. Tešíme sa na stretnutie!

UZÁVIERKA RADNIČNÝCH NOVÍN
Uzávierka marcového čísla Radničných novín bude 6. marca 2017.
Editorka: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30 107, radnicnenoviny@banskabystrica.sk.
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POZÝVAME

Banská Bystrica

CUP 2017
sobota 25.03.2017 o 14 00 hod.
nedeľa 26.03.2017 o 0900 hod.
krytá plaváreň Štiavničky – Banská Bystrica
Kvalifikácia na:

Dizajn manuál | Logotyp |

Majstrovstvá sveta 2017 – Budapešť (Maďarsko)

UMB

Majstrovstvá sveta juniorov 2017 – Indianapolis (USA)

BANSKÁ BYSTRICA

Pre potreby reklamných a propagačných materiálov boli vytvorené dve verzie
loga – vertikálna a horizontálna. Vertikálna verzia loga sa aplikuje v prípade,
kedy je priestor realizovaného materiálu na umiestnenie loga dostatočne
vysoký, so zachovaním ochrannej zóny. Horizontálna verzia loga sa aplikuje
v prípade, kedy výška materiálu nie je postačujúca pre zobrazenie loga
so zachovaním ochrannej zóny.

Svetovú Univerziádu 2017 – Taipei (Čínsky Taipei)
Vertikálna verzia

4

LOGOTYP

PLAVECKÝ ODDIEL

Použitie loga - vertikálna a horizontálna verzia

Horizontálna verzia

Majstrovstvá Európy juniorov 2017 – Netanya (Izrael)
Európsky olympijský festival mládeže 2017 – Györ (Maďarsko)
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