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November patrí spomienkam

Foto: D. Hein

Foto: MsÚ BB

Foto: archív KK Iskra

Banská Bystrica bola v minulosti poznačená vojnovými udalosťami, ktoré sú pre nás v podobe pietnych miest spomienkami na
temnú časť dejín. Stovky vyhasnutých životov nám ukazujú tvár vojny a násilia a je dôležité tieto odkazy posúvať ďalším generáciám.
Mesto každý rok organizuje pietne stretnutia, stará sa o vojnové hroby a vyvíja úsilie pre ich zachovanie. Pri príležitosti stého výročia
ukončenia 1. svetovej vojny sme spolu so Zväzom vojakov SR odhalili Monument na vojnovom cintoríne v Majeri, ktorý bude navždy
dôstojnou spomienkou na obete vojny. Nezabudli sme ani na padlých hrdinov v Kremničke a Podlaviciach.
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Vianoce

Samospráva

Zo športu

Počas Banskobystrických Vianoc je pripravený bohatý kultúrny program.

Robotnícky dom ožil oceňovaním úspešných
žiakov.

Populárne
krasokorčuliarske
GRAND PRIX SNP je opäť tu.
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Najlepší športovci za minulý rok
Mesto Banská Bystrica opäť po roku ocení
úspešných športovcov, ktorí dosiahli vynika
júce výsledky, výrazne prispeli k jeho repre
zentácii v rôznych športových disciplínach
a súťažiach alebo ho športovými úspechmi
zviditeľnili doma aj v zahraničí. Okrem ná
vrhov ocenenia na športovcov jednotlivcov
očakávame aj návrhy na úspešné športové
kolektívy (mládežnícke, seniorské) a pracov
níkov, ktorí sa osobitne zaslúžili o šírenie dob

ruchu, Oddelenie športu, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo elek
tronicky na: dana.cibulkova@banskabystrica.
sk. Formulár nájdete na oficiálnej interneto
vej stránke mesta www.banskabystrica.sk, na
stránke www.emsbb.sk alebo v Klientskom
centre mestského úradu. Okrem zaslania ná
vrhov budete môcť hlasovať za nominované
ho športovca, ktorý bude ocenený v kategórii
„víťaz internetového hlasovania“ o najlepšie
ho športovca mesta
a o najlepší športový
kolektív mesta. Hla
sovanie prebehne po
spracovaní návrhov
na webovej stránke
mesta www.banska
bystrica.sk, kde bude
umiestnený on-line
formulár s nominá
ciou športovcov ur
čený na hlasovanie
v termíne od 1. do 8.
Aj tentokrát očakávame Vaše návrhy
februára 2019.

rého mena v oblasti
športu, napr. za ich
aktívne celoživotné
pôsobenie vo funkcii
trénera, funkcionára
a podobne. Vaše ná
vrhy zasielajte v ter
míne do 15. januára
2019 na adresu: Mest
ský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného

Foto: V. Veverka

Foto: V. Veverka

Povedzte nám o športových talentoch

Oddelenie športu, MsÚ BB

Neprehliadnite harmonogram na rok 2019
Zvoz objemného odpadu
Nadrozmerný odpad, ako je nepotrebný ná
bytok, koberce a pod., ktoré nie je z dôvodu
veľkých rozmerov možné uložiť do klasických
zberných nádob, môžu obyvatelia mesta ulo
žiť v predvečer stanoveného termínu vývozu
každý
PRVÝ PIATOK
v mesiaci, t.j.:

ku klasickým zberným nádobám na zmeso
vý komunálny odpad. Nadrozmerným nie je
stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly,
dlažba), pneumatiky, elektrospotrebiče, baté
rie a drobný komunálny odpad, ktoré ku kon
tajnerom neukladajte! Žiadame občanov, aby

z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efek
tivity systému zberu komunálnych odpadov
dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich
ulicu. Mimo termínu zberu využite celoročnú
možnosť bezodplatného odovzdania v Zberni
triedených odpadov v Radvani.

Centrum, Uhlisko, Sídlisko, Fortnička, Majer, Šalková, Senica, Graniar,
(výnimkou je 4.7. a 31.10.) 4.1., 1.2., 1.3., 5.4.,
Karlovo, Jesenský vŕšok, Medený Hámor, Belveder, Slnečné stráne, Lasko
3.5., 7.6., 4.7, 2.8., 6.9., 4.10., 31.10., 6.12
mer, Trosky, Prof. Sáru, Horné záhrady

Radvaň, Kráľová, Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Stupy, Pršianska terasa,
každý
11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5, 14.6, 12.7, 9.8., 13.9., Suchý vrch, a Fončorda – 1. časť: ulice Mládežnícka, Družby, Okružná,
DRUHÝ PIATOK
11.10., 8.11., 13.12.
Wolkerova, Gorkého, Nové Kalište, Jilemnického, Sadová, Nešporova, Kpt.
v mesiaci, t.j.:
Nálepku, Švermova, Cesta na štadión, Hutná
každý
TRETÍ PIATOK
v mesiaci, t.j.:

Podlavice, Skubín a Fončorda – 2. časť: ulice Tulská, Moskovská, Vršacká,
(výnimkou je 18.4.), 18. 1., 15.2., 15.3., 18.4.,
Oremburská, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínova, Tichá, Zele
17.5, 21.6, 19.7, 16.8., 20.9., 18.10., 15.11., 20.12.
ná, Havranské, Spojová, Šalgotarjánska, THK, Kvetinová

každý
25.1., 22.2., 22.3., 26.4, 24.5, 28.6, 26.7, 23.8.,
ŠTVRTÝ PIATOK
Rudlová, Sásová, Kostiviarska, Jakub, Uľanka, Nový svet
27.9., 25.10., 22.11., 27.12.
v mesiaci, t.j.:
Nadrozmerný odpad ukladajte ku klasickým zberným nádobám na komunálny odpad výhradne jeden deň, t.j. vo štvrtok (v prípade termínov
18.4., 4.7. a 31.10. v stredu) pred určeným termínom zberu nadrozmerného odpadu. Ten, kto uloží odpad vedľa kontajnerov mimo stanovený
termín v harmonograme sa dopustí priestupku v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušného VZN Mesta Banská Bystrica č. 9/2016.
Dodržiavaním stanovených termínov a podmienok zberu odpadu sa vyhnete možným sankciám a prispejete k zlepšeniu čistoty Vášho životného
prostredia.

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MsÚ Banská Bystrica

www.banskabystrica.sk
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Informácie z mestského úradu
Nominujte výnimočných ľudí

Už po štvrtýkrát odovzdá primátor mesta Ban
skej Bystrice významné ocenenia osobnos
tiam, ktoré motivujú všetkých naokolo alebo
nejakým spôsobom reprezentujú naše mesto.
Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť
jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, in
štitúciám a právnickým osobám s trvalým po
bytom v Slovenskej republike. Cena primátora
je udeľovaná osobám, ktoré sa svojou prácou
či celoživotným pôsobením zaslúžili o dobré
meno Banskej Bystrice doma aj v zahraničí.
Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže
MsZ udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť
významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu
k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na
rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvori
vými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni
príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže
byť udelené in memoriam. Ocenenia udelí pri
mátor mesta vo februári 2019. Svoje návrhy na
laureátov zasielajte na adresu: Mestský úrad,
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Klientske centrum, Československej armády
26, 974 01 Banská Bystrica v obálke označenej
slovom OCENENIE, e-mailom na: ocenenia@
banskabystrica.sk s označením Cena mesta/
Cena primátora/Čestné občianstvo mesta alebo
osobne do podateľne mestského úradu najne
skôr do 11. januára 2019.
Návrh musí obsahovať:
• meno, priezvisko, titul navrhnutého laureáta
• na ktoré ocenenie laureáta navrhujete (Cena
mesta, Cena primátora alebo Čestné občian
stvo mesta Banská Bystrica)
• oblasť, za ktorú je ocenenie navrhnuté (viď
Štatút mesta, Deviata časť, Čl. 1, Čl. 2 a Čl. 3)
• zdôvodnenie návrhu
• kontaktné údaje na navrhovaného laureáta
(adresa, dátum narodenia, telefón, e-mail, za
mestnanie, pracovné zaradenie)
• kontaktné údaje navrhovateľa (meno, prie
zvisko, prípadne názov a sídlo organizácie,
adresa, telefón, e-mail).
PR KP
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Podlavice

Výstavbou v 60-tych rokoch boli narušené dva
vojnové cintoríny na území mesta Banská Bys
trica. Samospráva má v zmysle zákona o voj
nových hroboch povinnosť starať sa na území
mesta o všetky vojnové hroby a iné pietne sym
boly. Pri príležitosti stého výročia ukončenia
prvej svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov
sme na mieste bývalého vojnového cintorína
v Podlaviciach vytvorili pietne miesto. V minu
losti sa tu nachádzali hroby Čechoslovákov, Ta
lianov, Maďarov, Poliakov, Rakúšanov, Rumu
nov, Rusov, Juhoslovanov aj vojakov nezistenej
národnosti. V 464 hroboch bolo spolu pocho
vaných 478 vojakov. Dôstojnosť tohto miesta
sme dosiahli umiestnením modernej skulptú
ry s menami pochovaných vojakov. Autorom
sochárskeho prevedenia pripomínajúce život
a osudy tu pochovaných vojakov je M. Jánoš.
Tento pietny symbol bol realizovaný z finanč
ných prostriedkov Ministerstva vnútra a mesta
Banská Bystrica.
Oddelenie kultúry, MsÚ BB

Obdobie zimnej údržby

Podľa Operačného plánu zimnej údržby miest
nych komunikácií a chodníkov sa zimné obdo
bie v meste začína 15. novembra a končí sa 31.
marca nasledujúceho roka. Samospráva má na
starosti 170 km komunikácií, 50 000 m2 parko
vacích plôch a 450 000 m2 chodníkov v meste.
Miestne komunikácie sú rozdelené podľa dôle
žitosti s prihliadnutím na potreby dopravy a zá
sobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravot
nej a požiarnej služby. Poradie je nasledovné:
1.: tepnové/zberné komunikácie, spojovacie
komunikácie s MHD, prístupové cesty k zdra
votníckym zariadeniam a ďalšie komunikácie
podľa miestnych podmienok; 2.: spojovacie
komunikácie nezaradené do prvého poradia,
prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú
význam pre zásobovanie, dopravu z priemysel
ných závodov a pod.; 3.: prístupové a obslužné
komunikácie, ktoré majú význam prevažne pre
dopravu súkromnými dopravnými prostried
kami. Zimnú údržbu miestnych komunikácií
zabezpečuje spoločnosť Milan Smädo – MIS.
Údržbu chodníkov, ktoré nie sú priľahlé k ne
hnuteľnostiam, zabezpečuje firma GANZ. Pri
dočisťovaní priestorov autobusových zastávok
a priechodov pre chodcov pomáhajú aktivační
pracovníci. Oproti minulosti došlo k zmene,
pretože podľa novely cestného zákona budú zá
vady v schodnosti chodníkov povinní odstraňo
vať správcovia miestnych komunikácií. Zmena

zákona zabezpečí primerané čistenie ostatných
chodníkov v správe mesta. V tomto čase vybe
ráme dodávateľa služieb zimnej údržby chod
níkov, ktoré sú priľahlé k nehnuteľnostiam. Na
území mesta sú okrem miestnych komunikácií
aj cesty vo vlastníctve štátu – rýchlostná cesta
R1 v správe Národnej diaľničnej spoločnosti
a spoločnosti Granvia, cesty I. triedy v správe
Slovenskej správy ciest, cesty II. a III. triedy vo
vlastníctve Banskobystrického samosprávne
ho kraja a správe Banskobystrickej regionálnej
správy ciest a v neposlednom rade komuniká
cie v súkromnom vlastníctve. Na sprehľadnenie
vlastníctva je k dispozícii mapa mesta (www.
banskabystrica.sk, INFOLINKY na údržbu ko
munikácií a poruchy sietí), v ktorej si môžete
pozrieť, koho osloviť, ak nemáte odhrnutý sneh
na ulici.
Kontakty – zimná údržba:
Dispečing údržby miestnych komunikácií
nonstop; 048/414 3971, 0902 929 304,
smado@misudrzba.sk
Dispečing údržby chodníkov
08:00 – 20:00 hod.
0905 612 313, ganz@mail.t-com.sk
Oddelenie údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí, MsÚ BB
08:00 – 15:00 hod.
048/4330 612, ivan.zehnal@banskabystrica.sk
PS – UMK

Foto: MsÚ BB
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Pietne miesto v Podlaviciach

4

Vianočné trhy

Súčasťou Vianoc v našom meste sú tradičné
vianočné trhy, ktoré umocňujú atmosféru naj
krajšieho obdobia v roku. Na stánky s občer
stvením, v ktorých predajcovia ponúkajú rôzne
dobroty a vianočné nápoje, sa môžete tešiť od
29. novembra 2018 do 2. januára 2019. Otvorené
budú denne od 11:00 hod. do 23:45 hod. Budete
si môcť pochutiť na tepelne upravovaných mä
sových výrobkoch, plnených langošoch, grilo
vaných oštiepkoch, podpecníkoch, pečených
gaštanoch, medovníkoch, vianočných oblátkach
či trdelníkoch. V období 6. – 21. decembra 2018
v čase od 9:00 hod. do 20:00 hod. budú súčas
ťou trhov aj stánky s remeselným a doplnkovým
sortimentom charakteristickým pre vianočné
obdobie. V ponuke bude veľký výber keramiky,
výrobkov z dreva, kože, kovu, šperkov z rôznych
materiálov, dekoračných výrobkov a mnoho
iných tematických predmetov. Tešíme sa na Vás!
Oddelenie kultúry, MsÚ BB

www.banskabystrica.sk
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Banskobystrické Vianoce sa blížia

Foto: D. Hein

Najkrajšie sviatky v roku sa blížia a s nimi aj program Banskobystrických Vianoc. Je to jedno z najobľúbenejších a najnavštevovanejších
podujatí v našom meste. Počas takmer piatich týždňov sa môžete tešiť na bohatý a pestrý program, ale aj na tradičné vianočné trhy
s ľudovými výrobkami a vianočnými pochúťkami.

Vystúpenia dotvárajú vianočnú atmosféru

Banskobystrické Vianoce ožijú na Námestí
SNP, v Robotníckom dome, v banskobystric
kých kostoloch, ale aj v domovoch dôchodcov
a v Detskej fakultnej nemocnici. Vianočné
oslavy odštartujeme 6. decembra na Námestí
SNP podujatím, na ktoré sa tešia tí najmenší.
Na programe je zábavná interaktívna show Za
chráňte Mikuláša!, koncert známeho speváka
Martina Haricha, ale najmä príchod Mikuláša,
ktorý aj tento rok prinesie sane plné sladkostí.
Ani tento rok sme nezabudli na detské onko
logické oddelenie v Rooseweltovej nemocnici
a pripravili sme pre nich príchod Mikuláša a di
vadelné predstavenie. Vianočný program sme
pripravili aj pre viaceré domovy sociálnych slu
žieb v pôsobnosti mesta a mikulášsky program
si vychutnajú aj deti z organizácie PONS.

Foto: D. Hein

Opäť príde Mikuláš

Radosť detí z príchodu Mikuláša

Nudiť sa nebudete
Novinkou Banskobystrických Vianoc bude
expozícia vianočnej dedinskej izby na Radnici
mesta, kde sa návštevníci môžu dozvedieť, ale
aj priamo pozrieť, ako najväčšie a najkrajšie
kresťanské sviatky v roku oslavovali naši pred
kovia. Nebudú chýbať tradičné ľudové zvyko
slovia v podaní banskobystrických folklórnych
súborov, piesne Franka Sinatru v podaní spe
váka Ľ. Kuruca či bábkové divadlo Nesiem
vám novinu Teatra Neline. Atmosféru Vianoc,
ako každý rok, priblíži aj Živý Betlehem z re
pertoáru Spoločnosti veselých šermiarov Ca
ssanova. Vianočnú atmosféru každoročne sprí

www.banskabystrica.sk

do série tzv. „stridžích dní”, ktoré predchá
dzajú Vianociam. Ľudia verili, že práve na
Luciu môžu „strigy” aj uvidieť. Podľa najzná
mejšej ľúbostnej veštby si na Luciu dievčatá
pripravili trinásť lístočkov s menami nápadní
kov, ktoré počas nasledujúcich dní po jednom
zničili (pálili). Meno, ktoré bolo napísané na
poslednom lístku, malo byť menom budúce
ho manžela. Ďalším zvykom bolo, že dievčatá
a ženy boli večer na Luciu poobliekané celé
v bielom a metličkou alebo husími perami
vymetali kúty izieb, aby ich očistili od zlých
síl. A práve tento zvyk pripomenú vystúpenia
folklórnych súborov Urpín a Radosť. Presne
13. decembra sa môžete pripojiť k ich sprie
vodu, ktorý začína o 16:00 hod. z Dolnej ulice.
Nezabudnite si priniesť aj lampáše, aby ste si
posvietili na všetky kúty, ktoré budú vymetať.

V znamení Nového roka
jemňuje aj charitatívne podujatie Primátorský
punč. Všetkých srdečne pozývame na chutný
vianočný punč, ktorý bude primátor mesta po
dávať 17. decembra o 16:00 hod. v stánku pred
radnicou Aj tento rok si budete môcť doplniť
zbierku šálok a pomôcť dobrej veci.

Oživenie zvykov
Zvyky a tradície jednoznačne patria k Viano
ciam. Minulý rok sme si pripomenuli sviatok
svätej Barbory prostredníctvom baníckych
zvykov, tentoraz sa bližšie pozrieme na tie,
ktoré sa spájajú s Luciou. Sviatok Lucie patrí

Pre tých, čo sa aj tento rok tešia na oslavy Sil
vestra sme pripravili koncert skupiny Nocadeň
so začiatkom o 23:00 hod. a po polnoci zahrá
banskobystrická kapela Marlett. Pre starších
Banskobystričanov a rodiny s deťmi je opäť
pripravený Novoročný ohňostroj, ktorý odštar
tuje pop muzikálové a pop operné trio TRJOF
a ženské husľové trio XPLOSION. Predvedú
najznámejšie populárne hity i moderné úpra
vy klenotov vážnej hudby na elektrických hus
liach. Naša Banská Bystrica sa tak bude môcť
znovu pochváliť dvomi ohňostrojmi.
Oddelenie kultúry a Robotnícky dom – referát
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samospráva

Mesto
bez chrípky
S príchodom októbra začína chrípková sezóna,
ktorá končí koncom apríla nasledujúceho roku.
Podľa epidemológov Regionálneho úradu verej
ného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici je
v medziročnom porovnaní výskyt respiračných
ochorení a chrípky o pätinu vyšší. Podľa odbor
níka S. Dluholuckého je zaočkovanosť proti se
zónnej chrípke na Slovensku nízka a dlhodobo
sa pohybuje na úrovni od sedem do štyroch per
cent. Stagnujúca tendencia ochorení je podľa
odborníkov vhodný čas na to, aby sa občania
dali voči chrípke zaočkovať. Mali by tak urobiť
najmä osoby nad 65 rokov, osoby s ochoreniami
srdcovo-cievneho systému, s chronickými ocho
reniami dýchacích ciest, metabolickými, renál
nymi a imunitnými poruchami. Akcia mesto
bez chrípky, v zmysle ktorej sa niesol celý
posledný októbrový týždeň, mala zvýšiť pove
domie a znalostí o chrípke a význame očkova
nia. S cieľom prevencie voči nej sa vo štvrtok
25. októbra dali verejne dali zaočkovať riaditeľ
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Banskej Bystrici C. Klement, ako aj primátor
mesta Ján Nosko, ktorý doplnil: „Zdravie máme
len jedno, preto by sme mali dbať aj na prevenciu.
Veď zdravé mesto netvorí len čisté a zelené prostre
die, ale aj zdraví ľudia.“
RÚVZ

Hľadám domov

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

Nové centrum pre turistov
Od 6. novembra je v prevádzke nové Turi
stické informačné centrum Banská Bystri
ca na autobusovej stanici v podzemnom
podlaží, kde majú zastávky medzimestské
a medzinárodné linky. Rozsah poskyto
vaných služieb bude široký. Kvalifikova
ní zamestnanci poskytnú návštevníkom
potrebné informácie a predstavia im
možnosti trávenia voľného času v piatich
svetových jazykoch. V prípade potreby tu
ristom zabezpečia aj ubytovanie či sprie
vodcu. K dispozícii sú aj doplnkové služby
Turistické informačné centrum v deň otvorenia
ako predaj máp, turistických sprievodcov,
zľavových kariet, suvenírov, vstupeniek,
výlety do okolia, obchodná a sprostredkova
tu od 9:00 do 15:00 hod. Turistické informač
teľská činnosť, kopírovanie, skenovanie či vi
né centrum plánuje v budúcnosti rozširovať
svoje služby (napr. zriadenie poštovej schrán
azanie. Ponuka bude zameraná na širšie úze
mie a na spoluprácu so subjektmi cestovného
ky). V druhej miestnosti vznikne požičovňa
ruchu z mesta, okolia, regiónu, ale aj na me
elektrobicyklov, nabíjacia a servisná stanica
či interaktívna stena.
dzinárodnú klientelu. Otvorené bude každý
pracovný deň od 9:00 do 17:00 hod. a v sobo
dmo

Banskobytrická odysea
Budovanie krízovej intervencie v meste Ban
ská Bystrica sa datuje od roku 1993, odkedy
sa v meste budujú siete pomoci pre ľudí, ktorí
sú odkázaní na druhých. Jedná sa o ľudí bez
domova – jednotlivcov, rodiny s deťmi a seni
orov, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie.
Od začiatku v tomto smere spolupracuje Slo
venský Červený kríž a mesto Banská Bystrica.
Vďaka zhmotneniu vízií vtedajšieho riaditeľa
územného spolku SČK I. Šedibu a K. Lang
steina z MsÚ vznikol viacstupňový systém
pomoci takýmto osobám. Momentálne rozvoj
a udržanie krízovej intervencie v nadväznos
ti zabezpečuje Z. Stanová, terajšia riaditeľka

územného spolku SČK BB a veľkú zásluhu
majú aj zamestnanci Oddelenia sociálnej
a krízovej intervencie MsÚ. Pri príležitosti
oslavy štvrťstoročnice zabezpečovania týchto
služieb v meste bola dňa 24. októbra vydaná
aj publikácia s názvom Banskobystrická ody
sea. Kniha zachytáva historický vývoj budo
vania krízovej intervencie, ale je aj plná osob
ných skúseností autorov. Uvedenie do života
symbolicky prebehlo na Radnici pokropením
publikácie vodou z Hrona za účasti primátora
mesta Jána Noska.
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie, MsÚ BB

Opäť odovzdajú Srdce na dlani
Meno: Hunter
Pohlavie: pes
Výška: 50 cm
Rasa: kríženec
Kastrácia: bude Vek: 1/2015
Povaha: Hunter je milý, 14 kg vážiaci pes, veľ
mi prítulnej povahy. Hľadá milujúcu rodinu,
ktorá by mu venovala čas, pretože má rád dlhé
prechádzky a hladkanie. Je to pes s veľkým
srdcom. Bude veľmi vďačný, ak si ho zoberiete
do svojho domova. Ak chcete vidieť viac psíkov
či pomôcť, môžete sa informovať na telefónnych
číslach: 0918505254, 0915699756 alebo v Karan
ténnej 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

Už dvanásty raz spo
lu s Vami oceníme
dobrovoľníkov z ce
lého Banskobystric
kého kraja, ktorí po
máhajú druhým, nezištne im venujú svoj čas
i energiu a robia množstvo skvelej práce dob
rovoľne a zadarmo. Galavečer v predvianočnej
atmosfére s hudobnými hosťami a odmenami
pre dobrovoľníkov sa za roky realizácie stáva
milým podujatím s tradíciou. Od roku 2007
bolo odovzdaných celkom 133 ocenení výni
močným ľuďom. „Snahou Centra dobrovoľníctva
je vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná
práca je vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratív
nym príkladom aj pre ostatných. Oceňovanie dob

rovoľníkov a dobro
voľníčok je aktivitou,
ktorá smeruje k zvý
šeniu statusu dobro
voľníctva v očiach
verejnosti, jeho prestíže, ale aj k samotnému roz
voju dobrovoľníckych aktivít,“ hovoria organizá
tori podujatia. Udeľovanie ocenení Srdce na
dlani 2018 sa tento rok uskutoční 7. decembra
o 17:00 hod. v Cikkerovej siene v historickej
budove Radnice na Námestí SNP. Podujatie
sa koná pod záštitou primátora mesta Banská
Bystrica, ako aj predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja a partnerom je Univer
zita Mateja Bela.
Centrum dobrovoľníctva

Foto: MsÚ BB
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Najlepší žiaci sú ocenení
Naše mesto má veľa šikovných žiakov, ktorí sú úspešní v rôznych oblastiach nielen doma, ale aj v zahraničí. Robotnícky dom ožil
mladými talentmi, ktorí si po svoje ocenenia prišli za prítomnosti riaditeľov základných škôl, učiteľov a rodinných príslušníkov.

Školský úrad, Oddelenie školstva a mládeže

Ocenenie si prevzali žiaci z nasledujúcich škôl:
Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8
B. Hegerová, F. Frgelec, S. Lipovský, K. Keľová, M. Navrátil, L. Hovorková
Základná škola, Ďumbierska 17
M. Cigler, M. Vinc, A. Špitalský
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5
S. Haringová, V. Beréniová
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
J. Maňko, A. Kabátová, L. Kabátová
Základná škola, Trieda SNP 20
K. Makovínyová, J. Stach, R. Hudík
Základná škola, Radvanská 1
D. Kollárová, D. Kucbel, E. Martiníková, M. Duda
Základná škola, Moskovská 2
D. Mikula, L. Troiakiová, D. Buková, A. Jasovská, L. Kokavcová
Základná škola, Golianova 8
D. Badurová, K. Pýchová, L. Baculíková, P. Šunová, E. Bažíková, N. Galátová
Základná škola, Spojová 14
P. Kremnický, M. Gandžala, M. Salatnajová, P. Živčák, E. Kocianová, P. Kapsiar, P. Puškár
Základná škola, Pieninská 27
M. Tokár
Základná škola, Sitnianska 32
O. Pršo
Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo Nábrežie 6
M. V. Minková, Dievčenský spevácky zbor DOLCE CANTO, dirigent M. Kašša

Po stopách minulosti
Cígerom-Hronským či Teréziou Vansovou.
Cieľom bolo pripomenúť žiakom význam kníh
a priblížiť dobu sto rokov dozadu, pretože
v tom čase vznikalo Československo. Všetci sa
ocitli na vlnách času, do ktorých bola vtiahnu
tá aj širšia verejnosť sídliska Sásová.
Históriou zúčastnených sprevádzali
vystavené exponáty z čias republi
ky, retro fotografie, oblečenie či me
chanické písacie stroje, na ktorých
si každý mohol vyskúšať napísať
niekoľko riadkov. Aj napriek dneš
nej elektronickej dobe bolo vidieť
na očiach detí nadšenie z tejto skú
senosti. Súčasťou prehliadky bola
nielen výstava starých kníh, ale aj
možnosť si ich prečítať alebo obaliť
do novinového papiera. Okrem toho
všetci strihali, lepili a zdobili lampió
ny a na záver akcie sa obyvatelia Sá
sovej zhromaždili v átriu školy a zú
častnili sa lampiónového sprievodu,
ktorým si uctili 100. výročie vzniku
Československa.
ZŠ Sitnianska
Foto: archív ZŠ Sitnianska

Pre žiakov ZŠ Sitnianska bol Medzinárodný
deň školských knižníc naozaj špeciálny. Pros
tredníctvom kníh nazreli do detstva piatich
spisovateľov z minulých čias. Žiaci sa tak lep
šie spoznali s Máriou Ďuríčkovou, Jozefom

Žiaci spoločne čítali z kníh

Pasovali ich do
cechu školského
Foto: archív ZŠ Pieninská

Slávnostné oceňovanie najlepších žiakov zá
kladných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sa uskutočnilo 17. októbra za sprevádza
nia moderátorky M. Kovačechovej. Ocenenie
je výsledkom celoročnej svedomitej práce
v školskom roku 2017/2018, dosiahnutých
študijných výsledkov, ale aj účasti a výborným
umiestnením na mnohých vedomostných,
športových a talentových súťažiach celoslo
venského a medzinárodného významu. Za re
prezentáciu mesta si tento rok ceny odnieslo
celkom 42 žiakov a jeden kolektív. Primátor
mesta Ján Nosko vyslovil poďakovanie žiakom
za úspešnú reprezentáciu mesta na rôznych
súťažiach a podujatiach a povzbudil ich, aby
verili vo vlastné schopnosti a talent. Program
otvorili tanečným vystúpením Pieninky pod
vedením J. Šníderovej. S hrou na gajdách a píš
ťale sa predviedol A. Predajniansky. Ľudová
hudba ZUŠ Jána Cikkera sa odprezentovala
pod vedením R. Veselovského so sólistkami
J. Šávoltovou, T. Kybovou, B. Rusnákovou a Z.
Lichou. Umeleckou bodkou kultúrneho pro
gramu bolo vystúpenie detského folklórneho
súboru Radosť pod vedením Z. Ružinskej.

Pasovanie prvákov zlatým mečom
Deň 18. október bol pre prvákov ZŠ Pieninská
výnimočný, pretože ich starší spolužiaci oficiál
ne privítali a prijali do cechu školského symbo
lickým pasovaním zlatým mečom. Tejto úlohy
sa zhostili deviataci za prítomnosti rodičov, sta
rých rodičov i súrodencov najmladších žiakov.
Prváci museli bez strachu prejsť rôznymi skúš
kami školáka. Všetkým predviedli aj to, čo sa
za krátky čas strávený v školských laviciach na
učili. V sprievode víl a zvieratiek čítali, počítali
a spievali a ukázali aj, ako im záleží na čistote
našej prírody. Aby si tento deň pamätali a pri
pomínali, každý z prvákov dostal na pamiatku
malý dar a pamätný list.
ZŠ Pieninská

www.banskabystrica.sk
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Inšpirujme sa
navzájom

Ktorá z našich škôl získala cenu?

Školský participatívny rozpočet je nástroj, kto
rý dáva študentom hlas a inšpiruje ich k aktív
nemu zapájaniu sa do verejného života. Štu
denti majú možnosť navrhovať zmeny, byť ich
tvorcami a priamo hlasovať za projekty, ktoré
budú zo spoločných školských peňazí pod
porené. Celý tento proces ich má inšpirovať
k tomu, aby boli aktívnymi občanmi v demo
kratickej spoločnosti. Na Evanjelickom gym
náziu aplikuje tento nástroj, ako na prvej škole
na Slovensku, organizácia Agentúra pre rozvoj
Gemera, v rámci medzinárodného projektu Pla
NET SOEN 2.0. Tento ročník je už druhý, čiže
študenti sami vnímajú prínos projektov parti
cipatívneho rozpočtu z minulého roka, ktoré sú
pre nich motiváciou do ďalšieho ročníka. Mi
nuloročné projekty priniesli napr. inovatívnu
študentskú konferenciu, celoškolský karneval,
renováciu školského dvora či neformálne vzde
lávanie študentov v oblasti znižovania tvorby
odpadu. Nápady participatívneho rozpočtu
v tomto ročníku sú už známe a študentov teraz
čakajú workshopy, ktoré im pomôžu prepraco
vať ich do ucelených projektov.
Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Foto: M. Pôbiš

Evanjelické gymnázium v Banskej
Bystrici robí zmeny na škole a sami
študenti sú tí, ktorí nielen pomenúvajú
problémy a nedostatky, ale aj tvoria
kreatívne projekty. Vytvorili si školský
participatívny rozpočet, ktorého celková
hodnota je 1 000 eur. Ich úspech si
všimol i Úrad splnomocnenca vlády pre
občiansku spoločnosť, ktorý sa rozhodol
aplikovať tento nástroj aj na iné školy
na Slovensku, a podporiť tak rozvoj
neformálneho vzdelávania v oblasti
demokracie na stredných školách.

Ocenenie, ktoré si škola prebrala v Detve

Slovenská asociácia športu pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
každoročne vyhodnocuje a oceňuje najaktív
nejšie školy na Slovensku. Už po niekoľkýkrát
sa podarilo Základnej škole Golianova stáť na
jednom z víťazných stupienkov medzi najlep
šími základnými školami na Slovensku. Za
školský rok 2017/2018 sa v kategórii ZŠ nad
300 žiakov umiestnila na 3. mieste a  dňa 26.
októbra si v Detve prebrala ocenenie Škola
roka. Okrem toho sa môže pochváliť dlhoroč
nou športovou tradíciou. Vychovala desiatky
talentovaných športovcov, ktorí jej robia dob
ré meno nielen doma, ale aj ďaleko za hrani
cami Slovenska. Príkladom je aj minuloročná
absolventka P. Šunová, ktorá sa v individuál
nej kategórii „Športovec roka ZŠ“ zo všetkých
nominovaných umiestnila na vynikajúcom
3. mieste. Z ocenení sa tešia, no zároveň chcú
dosahovať dobré výsledky aj v budúcnosti.
ZŠ Golianova

Učitelia, nezabúdame na Vás
ZŠ Trieda SNP 20 si pravidelne v ok
tóbrovom čase pripomína mesiac úcty
k starším stretnutím s učiteľmi, ktorí
zasvätili väčšinu svojho života výchove
a vzdelávaniu detí na tejto škole. Bývalí
pedagógovia sa každoročne radi vracajú
na pôdu školy, kde zanechali časť svojho
srdca. Pozvanie do školy prijalo 26 seni
orov, pre ktorých bolo pripravené pose
denie s bohatým kultúrnym programom.
Retro program, ktorí si žiaci pripravili
Deti obdarili seniorov slovom, pesničkou či tancom
spolu s vychovávateľkami, vtiahol všet
kých do minulej doby. Spomienkovú ná
zachovať si krásnu tradíciu spomienok a vzá
ladu podčiarkli aj rozhovory učiteľov o tom,
ako sa kedysi učilo. Po občerstvení a vzájom
jomných stretnutí aj naďalej.
ných dialógoch sa všetci lúčili so želaním
ZŠ Trieda SNP

Základnú školu Moskovská oslovila výz
va Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu a vypracovala projekt Zdravie na
tanieri 2018 – Žijeme zdravo. Žiaci od augus
ta do novembra 2018 žijú heslom zdravého
životného štýlu. Cieľom projektu je rekon
štrukcia a  modernizácia cvičnej kuchynky,
motivovanie žiakov k zmene stravovacích
návykov, k správnemu pitnému režimu,
k prevencii boja proti obezite podporova
ním pohybových aktivít a vedenie žiakov
k používaniu regionálnych potravinových
produktov. Už počas mesiaca september sa
žiaci zapojili do pestrých aktivít, ako naprí

www.banskabystrica.sk

Foto: archív ZŠ Moskovská

Zdravie na tanieri 2018 – ŽIME ZDRAVO!

Výstava rôznych druhov jabĺk

klad čisté tanieriky, deň mlieka, či desiatová
polícia a nevynechali ani Európsky týždeň
športu. Nechýbali ani besedy o dôležitosti
pravidelného pohybu ozvláštnené návšte
vou vrcholových slovenských športovcov
v džude, karate a boxe. Október sa niesol
v znamení Týždňa zdravej výživy a začiatok
novembra patril tekvicovým hodom. Na tvo
rivých dielňach deti spoločne vyrezali svet
lonosov, ktorých vystavili vo vestibule školy.
Žiacka školská rada dokonca plánuje vydať
receptár s najchutnejšími zdravými recepta
mi v anglickom, nemeckom a ruskom jazy
ku.
ZŠ Moskovská

Foto: M. Pôbiš
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Úspešná cyklokonferencia

Medzi hlavné témy tohtoročnej cyklokonferen
cie patrili rozvoj mestskej cyklistickej dopravy,
cyklistická infraštruktúra, rozvoj cykloturistiky
a udržateľnej mestskej mobility. Príklady dob
rej praxe predstavili odborníci zo Slovenska,
Belgicka, Spojeného kráľovstva, Maďarska,
Českej republiky a Rakúska. Súčasťou konfe
rencie bolo aj slávnostné vyhodnotenie kam
pane Európsky týždeň mobility 2018 na Slo
vensku a odovzdávanie cien najúspešnejším
samosprávam, ktoré sa tento rok do kampane
zapojili. V národnej súťaži v jednotlivých ka
tegóriách uspeli Žilina, Rakovec nad Ondavou
a Banská Bystrica.Víťazstvo v kategórii Origi
nálna aktivita sa rozhodla hodnotiaca komi
sia udeliť nášmu mestu. Svetelná cyklojazda
mestom a Cyklotriptych, ktorú zorganizovali
aktivisti z OCIBB v spolupráci s mestom po
čas Dňa bez áut, boli podľa členov komisie
najoriginálnejšie a najatraktívnejšie. „Účastníci
cyklojazdy dostali pred štartom od usporiadateľov
svetelné „ventilčeky” a sedem kilometrový okruh

Foto: OCIBB

Mesto Banská Bystrica bolo v dňoch 23. – 24. októbra dejiskom desiateho ročníka národnej konferencie o cyklistickej doprave,
cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite. Súčasťou bolo aj vyhodnotenie tohtoročného Európskeho týždňa mobility, v rámci
ktorého sme s podniknutými aktivitami zožali úspech.

Účastníci národnej konferencie Cyklistická doprava 2018
cia sa konala na pôde Univerzity Mateja Bela,
v aule Fakulty politických vied a medzinárod
ných vzťahov. Organizátormi konferencie boli
Nadácia Ekopolis a občianske združenie Muli
ca v spolupráci s odbornými a lokálnymi part
nermi. Záštitu nad konferenciou prebral mini
ster dopravy Arpád Érsek, minister životného
prostredia László Sólymos a primátor mesta
Banská Bystrica Ján Nosko.

mestom tak bol zábavou aj pre okoloidúcich, ktorí si
vysvietený pelotón fotili a točili krátke videá, ktoré
sa šírili po sociálnych sieťach. Po dojazde pelotónu
na Námestí SNP cyklisti pokračovali v bicyklovaní
a šliapali do pedálov v rámci jednej zo svetelných
expozícií festivalu Svetla a tieňa s názvom Cyklo
triptych. Vzorec bol jednoduchý, čím viac šliapania
do pedálov, tým viac mapingu na Hodinovej veži,
na ktorej sa zobrazovali bublinky,“ upresnila A.
Štulajterová, štatutárna zástupkyňa Občian
skej cykloiniciatívy Banská Bystrica. Konferen

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

V septembri navštívil mestské lesy
prezident hnutia Pro Silva Europa
E. Senitza zo susedného Rakúska
s piatimi kolegami zo súkromných
lesov a lesov mesta Viedeň. Od
bornú garanciu nad sprevádzaním
prevzal M. Saniga, vedúci Kated
ry pestovania lesa TU vo Zvolene
a výsledky práce prezentoval E.
Apfel, hlavný inžinier Mestských
lesov Banská Bystrica. V rámci pre
zentácie prác ukázali postupy pri
Dôležité je odovzdávať si skúsenosti
výchove 60-ročných porastov s cie
ľom zmeniť štruktúru porastu z rovnovekého
technológie. Dlhodobo sa darí zabezpečiť
na rôznoveký, drevinovo a priestorovo pestrý
prirodzené zmladenie pod materským poras
les. V poraste s vekom 120 rokov predstavili
tom. Po vyťažení sa na obnovovanej ploche
20-ročné skúsenosti so zmenou postupu pri
dosahuje 84-percentný podiel prirodzeného
jeho obnove. Zmena spočíva v odmietnutí
zmladenia. Rakúskym hosťom bolo ukázané
vytvárania väčších odkrytých plôch po ťažbe.
aj plavenie dreva v jedinečnom vodnom žľabe
Cieľom je pestovanie jednotlivých stromov
Rakytovo, vyhlásenom za kultúrnu pamiat
a zabezpečenie následného porastu prostred
ku. Hnutie Pro Silva Europa vzniklo v roku
1989 v Slovinsku za účelom presadzovania
níctvom prirodzenej obnovy pod ochranou
myšlienok a pestovania lesa prírode blízkym
materského porastu. Takisto prezentovali
spôsobom. Aktivity hnutia sú zamerané na
spôsob ťažby v poraste určenom na obnovu
získavanie a výmenu teoretických poznatkov
v lanovkovom teréne. Je to strmý terén, kto
a praktických skúseností lesníkov a majiteľov
rý je neprístupný traktorom a na približova
lesov.

Mestké lesy Banská Bystrica
nie drevnej hmoty sa používajú lanovkové

Sny našich detí

Foto: D. Kaňová

Zahraničná návšteva
v mestských lesoch

Dievčatá chcú byť najviac princeznami, sní
vajú o anjeloch, zelenom meste a chlapci naj
častejšie o tom, že budú kozmonautmi. Od 6.
novembra sme mali možnosť nazrieť do sveta
detí prostredníctvom výtvarných prác, ktoré
boli vystavené v priestoroch banskobystrickej
radnice. V poradí 12. ročník celoslovenskej vý
tvarnej prehliadky tvorivosti detí predškolské
ho veku s názvom Dúhový kolotoč mal dobré
ohlasy. „Najťažšie bolo nájsť tému, ktorá by deti
a učiteľky inšpirovala. Zdá sa, že sa nám výber
témy O čom snívam podaril. Deti mali možnosť
uplatniť svoju tvorivosť, fantáziu a predstavivosť,
svoje želania a rôzne výtvarné techniky. Keď som
vchádzala do priestorov radnice, cítila som sa ako
v rozprávke. Miestnosť bola plná farebnosti, pes
trosti a hlavne želaní detí,“ uviedla J. Jakálová,
garantka podujatia Dúhový kolotoč. Viac ako
880 detí sa so svojimi výtvarnými prácami za
pojilo do podujatia a na vernisáž vybrala od
borná komisia dvesto z nich. Do najužšieho
výberu sa dostalo 11 detí so svojimi výtvarnými
stvárneniami snov, ktoré boli ocenené. Ceny sa
udeľovali v kategóriách: deti materských škôl,
deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, skupinová práca, Cena primáto
ra mesta Banská Bystrica, Cena riaditeľky RP
MPC Banská Bystrica.
J. Jakálová

www.banskabystrica.sk
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Počúvaj zrakom
a ochutnaj vôňou
Stredoslovenská galéria v rámci prebiehajúcej
výstavy „Ako na umenie...“ predstavuje druhú
sériu interaktívneho vzdelávacieho projektu
s názvom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou.
Je určený pre deti a dospelých so zdravotným
a sociálnym znevýhodnením a pojednáva o ak
tivácii piatich zmyslov. Cez rôznorodé interak
tívne hry so špeciálnymi senzoricko-stimu
lačnými pomôckami môže vnímateľ rozvíjať
nielen svoje motorické zručnosti, ale tiež zmy
slové vnímanie, senzorickú pamäť a nadobud
nuté senzuálne vnemy. V rámci prebiehajúce
ho projektu galéria plánuje realizovať širokú
škálu sprievodných akcií, medzi ktoré patria
animačné programy a workshopy v oblasti
dramaterapie, arteterapie alebo muzikotera
pie. Súčasťou programu je aj odborná pred
náška s názvom Umenie v službe a workshop
Špinavé ruky sú šťastné ruky. Projekt je rea
lizovaný s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky a sprievodné
aktivity k edukačnému programu z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a mesto Banská Bystrica.
Stredoslovenská galéria
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Pod koncertnou taktovkou
Robotnícky dom bude 21. novembra mies
cov. “Verím, že vytvoríme pre divákov nezabud
tom, kde sa odohrá v poradí už 10. bene
nuteľný zážitok. Pozvať hudobníkov, aby spo
fičný koncert M. Červienku. Akordeónový
lupracovali, bolo na celom projekte to najľahšie.
virtuóz je verejnosti známy nielen tradíciou
Keď niečo myslíte úprimne a od srdca, ľudia vám
benefičných koncertov, ale aj vystúpeniami
vždy radi pomôžu,” dodal M. Červienka. Výťa
s vysokou umeleckou úrovňou. Inak tomu
žok z benefičného koncertu tento rok pôjde
nebude ani tento rok, pretože sprevádzať ho
na pomoc škole pri Detskej fakultnej nemoc
budú virtuózi K. Kováč, R. Ragan, P. Solárik,
nici v Banskej Bystrici. Lístky naň sa dajú za
ktorí sú uspešní aj za hranicami Slovenska.
kúpiť v Informačnom centre Banská Bystrica.
Vystúpenie doplnia komorný orchester s di
E. Sládková
rigentom I. Vla
chom a zbor
pod vedením K.
Koreňovej. Ako
vraví M. Čer
vienka, jeho pr
voradým cieľom
je prostredníc
tvom hudby šíriť
dobro a pomá
hať druhým. Za
najväčší úspech
uplynulej
de
saťročnice
po
važuje to, že pre
charitu nadchol
Minuloročný koncert mal skvelé ohlasy
aj ďalších umel

Noc divadiel s ozvenami
Tretia novembrová sobota každoročne patrí Noci divadiel na
území viacerých štátov Európy, pričom história podujatia siaha
až do roku 2008. Tento rok pripadol dátum symbolicky na 17.
november a hlavnou témou Noci divadiel je sto rokov československej spolupráce.
Desiatky slovenských inštitúcií, ktoré pracujú na poli umenia a kultú
ry sa do podujatia zapájajú rôznymi akciami. V rámci nášho mesta sa
aktuálneho ročníka zúčastnia Štátna opera, Divadlo z Pasáže, Diva
dlo pod balkónom a Bábkové divadlo na Rázcestí. Program Bábkové
ho divadla na Rázcestí sa vracia k medzinárodnému festivalu Bábkar
ská Bystrica TOUR 2018, ktorý v Banskej Bystrici a regióne prebiehal
od 5. do 9. októbra. Prinesie ozveny a dotyky s festivalom v podobe
filmového impulzu. Celý festivalový život sledovala cez kamerový
objektív filmárka a dokumentaristka M. Chupeková, študentka Ja
náčkovej akadémie múzických umení v Brne. Dňa 17. novembra tak
uzrie svetlo sveta festivalový dokument, ktorého uvedenie sa spája
s témou tohtoročnej Noci divadiel. Festival Bábkarská Bystrica TOUR
2018 bol tematicky venovaný česko-slovenským vzťahom, a v rám
ci programovej štruktúry sa predstavilo výrazné množstvo divadiel
z českej proveniencie. Zároveň festival pokrstil publikáciu s názvom
Bábky na československej medzi, ktorá je venovaná sto rokom vzá
jomných vzťahov Čechov a Slovákov v oblasti bábkového divadla.
V tejto línii bude dokument o festivale pokračovať aj v deň 29. výro
čia Nežnej revolúcie. Program Noci divadiel v Bábkovom divadle na
Rázcestí začína 17. novembra o 18-tej hodine a prebieha v koordinácii
s Divadelným ústavom v Bratislave.
M. Tatarková

www.banskabystrica.sk
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Pocestujú do Švajčiarska

Čaro tradičných
remesiel

Tento rok je pre Divadlo Štúdio tanca jubilejný, pretože oslavuje 20. výročie od svojho
založenia a rovnako dlho reprezentuje súčasnú umeleckú scénu na profesionálnej úrovni.
Kvalita autorskej tvorby divadla dlhodobo zaujíma nielen domácich, ale aj zahraničných
návštevníkov.

Mnohé zvyky a remeslá boli v minulosti
neoddeliteľnou súčasťou života našich
predkov. Návrat k ľudovým tradíciám
sa však v poslednom období teší veľkej
obľube.

nie, vďaka ktorému je schopný
pokračovať vo svojom živote.
Tento povznášajúci akt očiste
nia môžu s tanečníkmi zažiť aj
diváci. Na vzniku predstavenia
sa podieľal silný element mi
nulosti v podobe skladby More
hudobného skladateľa C. Debu
ssyho. Skladba ovplyvnila ďalší
hudobný aspekt predstavenia,
hlboko intímnu a sugestívnu
hudbu slovenského skladateľa a hudobníka M.
Haásza. Ak by ste mali chuť zažiť súčasný tanec
na vlastnej koži aj Vy, srdečne Vás pozývame
počas novembra a decembra do Divadla Štúdio
tanca. Práve v poslednom mesiaci roka sa
uskutoční aj galavečer k 20. výročiu založenia
divadla. Aktuálne informácie, ako aj repertoár
nájdete na www.studiotanca.sk.
T. Nagy

Foto: archív ÚĽUV

Tanečná inscenácia s názvom
Očista učarovala švajčiarskym
umelcom a divadelný súbor
vycestuje do mesta Zug, kde
vystúpi v Theater Casino už 17.
novembra. Predstavenie Očista
zažilo svoju premiéru ešte v pr
vej polovici roka 2016 a medzi
divákmi zožala úspech. Pod
taktovkou režisérky a choreo
grafky Z. Ďuricovej Hájkovej
tak vzniklo dielo, ktoré si dokáže podmaniť di
vákov aj ďaleko za našimi hranicami. Očista je
predstavením v dvoch dejstvách, ktoré uchváti
tanečným prejavom a naplní dušu pocitom úľa
vy, pokoja a radosti. Úprimný divadelný jazyk
hovorí o tom, ako voda očisťuje ľudské telo
i dušu. Ale aj ako človek „ušpinený” v skutkoch
či fyzickom stave prejde očistným rituálom pri
nášajúcim oslobodenie, radosť a znovuzrode

Každý z nás sa môže priučiť remeslu

HUMAN FORUM 2018

Foto: archív Nie v našom meste

Občianska platforma Nie v našom meste v spolupráci s Fakultou politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB a občianskym združením Centrum komunitného
organizovania pre Vás pripravujú medzinárodné diskusné fórum o ľudských právach.
V dňoch 28. – 29. novembra 2018 sa v našom
meste uskutoční piaty ročník ľudskoprávneho
fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohro
zení?“. „Tentokrát sa budeme venovať úlohe ob
čanov v demokratickej spoločnosti. Zameriame sa
na občiansky aktivizmus a vyzývame k diskusii
zástancov, ako aj kritikov občianskej spoločnosti.
Na čo (nie) je dobrá angažovanosť občanov? Ne
vynecháme opäť ani témy vzdelávania a budeme
sa pýtať, či dostatočne vzdelávame a vychováva
me mladú generáciu k občianskej zodpovednosti
a angažovanosti,“ uvádza C. Droppová, koordi
nátorka organizačného tímu. Na podujatie sú
prizvaní zástupcovia občianskych organizácií,
hnutí, iniciatív aj neformálnych skupín, ale aj
žurnalisti a odborníci, ktorí pôsobia na Slo
vensku aj v zahraničí. „O aktuálnych otázkach
občianskej angažovanosti budú účastníci fóra dis
kutovať bez predsudkov, bez nenávistných preja
vov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch
a emóciách.,“ dopĺňa C. Droppová. Práve preto
HUMAN FORUM vyzýva k účasti všetkých,
ktorí dokážu nad témou uvažovať, kriticky
myslieť a diskutovať. Súčasťou prvého dňa
bude aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho
činu v humanizácii spoločnosti – Cena Hu

Podujatie spája v diskusii akademickú, politickú
a občiansku verejnosť
man Fora a ekumenická bohoslužba v mod
litebni Bratskej jednoty baptistov na Hornej
Striebornej ulici. Minulý rok Cenu Human
Forum získala J. Dubovcová. Celé dvojdňové
podujatie uzatvorí o 19:00 hod. ľudskoprávny
kultúrny večer v Záhrade – CNK. Partnermi
podujatia sú Centrum komunitného organi
zovania, mesto Banská Bystrica, Univerzita
Mateja Bela, Akadémia umení, Artforum
a Záhrada – CNK. Podujatie sa koná bez ná
roku na poplatok a organizátori zabezpečujú
občerstvenie počas oboch dní. Viac informácií
nájdete na www.humanforum.sk a www.face
book.com/humanforumsk.
Iniciatíva Nie v našom meste
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Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)
uchováva a rozvíja tradičné remeslá ako
súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva.
V rámci rôznych aktivít podporuje pôvod
né techniky, výrobcov, dizajnérov, žiakov
a širokú verejnosť so záujmom o uchova
nie remeselných výrobkov v našom živote.
Jednou z foriem vzdelávania verejnosti je aj
činnosť Školy remesiel ÚĽUV, ktorá orga
nizuje kurzy a tvorivé dielne pre malých aj
veľkých v regionálnych centrách remesiel.
Jedným z troch miest na Slovensku, kde sa
tieto kurzy konajú je aj Banská Bystrica. Zre
konštruovaný meštiacky dom na Dolnej 14,
kde sídli dnešné regionálne centrum, pochá
dza zo 16. storočia a nesie odkaz na bohatú
históriu remeselnej výroby v našom meste.
V textilnej, hrnčiarskej, drotárskej a rez
bárskej dielni sa záujemcovia môžu priučiť
tradičným remeslám, ako je paličkovanie,
vyšívanie, tkanie na krosnách, výroba z dre
va, kože a podobne. Cieľom je okrem iného
vychovávať nové generácie budúcich reme
selníkov. Jednou z úspešných je aj mladá tri
násťročná čipkárka T. Žabková, ktorá tento
rok zvíťazila v štvrtom ročníku súťaže pre
mladé čipkárky na tému „Květina k svátku/
výročí“, ktorým sa pripomínalo 100. výročie
vzniku Československej republiky. Okrem
všeobecných kurzov sa pripravujú aj rôzne
tematické kurzy, aktuálne napríklad s via
nočnou tematikou. Začínajú už v novembri
a je možné zapojiť sa do maľby na sklo alebo
do výroby vianočných ozdôb z drôtu, dreva,
slamy či betlehemov zo šúpolia. Regionálne
centrum remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici
Vás pozýva na návštevu.
ÚĽUV

www.banskabystrica.sk
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Industriálne dediny Svätý Jakub a Kostiviarska
Výdatný tok Bystrica pretekajúci od Harmanca cez Svätý Jakub a Kostiviarsku do Banskej Bystrice, kde sa vlieva do Hrona, bol významnou
hnacou silou pre vodné kolesá hámrov, papierní válch či mlynov, hlavne v období 14. až 18. storočia. Najdlhšie v prevádzke bol do
päťdesiatych rokov 20. storočia obilný mlyn v Kostiviarskej.
Aladárovi Plaszkému v roku 1911 spustená do
prevádzky vápenka vo Sv. Jakube v časti Nový
Svet. Vápenec sa ťažil v lome na priľahlom
svahu a ku kruhovým peciam sa dopravoval
pozemnou lanovkou. Kusové vápno sa nakla
dalo do vagónov na železničnej stanici v Kos
tiviarskej. V roku 1913 sa svätojakubské vápno
použilo i pri výstavbe sásovskej zvonice, naj
vyššej spomedzi všetkých obcí v okolí Banskej
Bystrice. Nerentabilnosť malej vápenky a roz
Kostiviarska
siahla povojnová industrializácia Slovenska
priniesli v roku 1950 zánik tejto poslednej vá
Keďže Kostiviarska nemala pravidelnú radovú
zástavbu domov, ľudia vyháňali dobytok do
penky na území Banskej Bystrice.
Najstaršia centrálna časť obce Sv. Jakub pri
stredu obce, ktorý pamätníci dodnes označujú
O ďalších zaujímavostiach týchto obcí sa mô
pohľade z gazdovského dvora
ako Kozie námestie. Obecný pastier
žete dozvedieť v čerstvo vydanej
tu prišiel s kravami, ktoré odviedol na
monografii Svätý Jakub a Kostiviar
pašu, na strmšie svahy pod kopcom
ska od autorského kolektívu vede
Laskomera. Kozie námestie súčasne
ného V. Sklenkom a J. Kollárom.
plnilo funkciu zhromažďovania ob
Prezentácia novej monografie obcí
Svätý Jakub a Kostiviarska spoje
čanov obce pri významných cirkev
ných sviatkoch, pretože v obci nemali
ná s jej predajom a autogramiádou
kostol. Okolo námestia sa nachádzali
autorov sa uskutoční 22. novembra
najstaršie drevené domy, ktoré boli
2018 o 17:00 hod. v kaviarni Hotela
vojensky zmapované už rakúskou
Národný dom v Banskej Bystrici. Ste
armádou v roku 1783. Neďaleký dre
srdečne vítaní!
Ján Kollár,
vený dom s pavlačou na Topoľovej
ulici č. 21 má v prednej izbe trám
Dokumentačné centrum Sásová
s vročením 1786. V blízkosti Kozieho
Kozie námestie počas cirkevnej slávnosti v 30-tych rokoch 20. storočia
námestia bola v roku 1692 založená
dielňa, neskôr hámor na výrobu kôs, kosákov
Milí naši čitatelia, aj Vy môžete získať spo
a iného náčinia. V roku 1726 bol prestavaný
mínanú publikáciu, ak správne odpoviete
na skujňovací hámor na spracovanie surového
na otázku: Ktorý potok tečie obidvomi bý
železa z Ponickej Huty a Ľubietovej, a napokon
valými obcami Svätý Jakub a Kostiviarska?
na objekt pre potreby zbrojárskej výroby s pre
Svoje odpovede posielajte do 30. novembra
2018 na adresu: Mesto Banská Bystrica,
vádzkou do konca 19. storočia. V roku 1766 bola
Radničné noviny, Československej armá
v obci založená papiereň, ktorú postavil Kristi
án Bobeth. Jeho ručne vyrobený papier sa pre
dy 26, 974 01 Banská Bystrica alebo na
dával po celom Uhorsku. Kvôli založeniu mo
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk,
predmet správy: historická súťaž.
dernejšej papierne v Harmanci v roku 1828 táto
prevádzka v šesťdesiatych rokoch 19. storočia
zanikla. Poslednou veľkou priemyselnou stav
Píla vo Sv. Jakube mala gáter poháňaný elek
bou bola výstavba nákladnej lanovky zo Stredo
trinou z vlastnej vodnej turbíny
slovenskej cementárne Banská Bystrica do vá
pencového lomu Kostiviarska, ktorej uvedenie
skorogotického kostola sv. Jakuba, ktorý
do prevádzky sa uskutočnilo v roku 1958. Na
naznačuje polohu jadra obce. V stredoveku
trati visutej lanovky dlhej 4 187,5 m premáva
sa nachádzal na veľmi populárnej tzv. sväto
lo 164 vozňov pri prepravnej kapacite vápenca
jakubskej pútnickej trase k hrobu sv. Jakuba
220 ton za hodinu. V roku 2001 bolo rozhod
staršieho v španielskom Santiagu de Com
nuté o útlme výroby cementárenského slinku
postela, ktorej najvýchodnejšou súčasťou boli
a o rozobratí lanovky s realizáciou rekultivácie
hlavné obchodné cesty na území Slovenska.
kameňolomu v Kostiviarskej.
Banská komora vo Sv. Jakube vybudovala
v rokoch 1797 – 1798 medený hámor so stro
Svätý Jakub
jom na výrobu medeného drôtu a v roku 1852
bola z Hronca prevezená valcovňa na výrobu
Svätý Jakub bol charakterizovaný ulicovou
medeného plechu. Na základe povolenia bola
zástavbou, s dominantou stredovekého ne
Foto: archív DCS

Foto: archív DCS

Foto: archív DCS

Svätý Jakub a Kostiviarska, v súčasnosti miest
ne časti Banskej Bystrice, boli do roku 1970 sa
mostatnými obcami. Zaujímavé je, že tieto bý
valé obce stavebne navzájom nadväzujú, akoby
tvorili jedno sídlo. Obe vznikli podľa dostup
ných prameňov v 13. – 14. storočí, v neskorom
období stredoveku. Obyvatelia boli povozníci,
robotníci v hámroch alebo baníci v blízkych ba
niach v Španej Doline a Starých Horách.

www.banskabystrica.sk

GRAND PRIX SNP
Krasokorčuľovanie v Banskej Bystrici patrí svojou tradíciou medzi najstaršie na Slovensku.
Prvé krasokorčuliarske preteky sa v našom meste konali v roku 1924. O rok neskôr sa tu
usporiadali Majstrovstvá Slovenska. Veľkolepé ovácie však zažili Banskobystričania až
v roku 1935, kedy sa tu konali Majstrovstvá Československa.

Banskobystrická
florbalová liga

Tento rok klub KK Iskra BB
cu na postup na Majs
organizuje už 56. ročník
trovstvá
Slovenska,
krasokorčuliarskych prete
kde sa dostanú len tí
najlepší. Aj klub KK
kov pod názvom GRAND
Iskra BB tu má svo
PRIX SNP. Toto podujatie
je medzi slovenskými kra
jich zverencov. Všet
sokorčuliarmi veľmi obľú
ky dievčatá a chlapci
bené. Minulý rok sa ho
predvedú svoje pro
zúčastnilo takmer 200 pre
gramy na vysoko pro
tekárov z celého Slovenska.
fesionálnej úrovni pod
Súťažilo sa vo viacerých
vedením ich domácej
kategóriách od najmenších
trénerky Z. Babiako
päťročných „hviezdičiek“
vej. Príďte povzbudiť
až po skúsených juniorov.
detských slovenských
Keďže kvalita slovenského
krasokorčuliarov spod
krasokorčuľovania z roka na
Urpína a prineste im
rok narastá, je sa na čo sa
kúsok šťastia v tom
Na ľade sa predstavia mnohé talenty
pozerať. Súťaží sa v dievčen
to náročnom športe.
Tohtoročné preteky sa
ských aj chlapčenských ka
uskutočnia
v
dňoch
24.
– 25. novembra 2018
tegóriách. Všetci pretekári sa snažia podať čo
na banskobystrickom zimnom štadióne. Všet
najlepšie výkony, keďže tieto preteky sú zapo
čítané do Slovenského pohára. Možno práve
ci ste na toto ľadové, ale zároveň milé a pria
v Banskej Bystrici si niektorí pretekári pripíšu
teľské podujatie pozvaní.
svoje osobné rekordy a budú mať väčšiu šan
KK Iskra BB

Florbalový klub Fair play sports Banská
Bystrica Vás pozýva na ďalší ročník
Banskobystrickej florbalovej ligy FPS
2018/2019 v Banskej Bystrici. Chceme
nadviazať na tri predošlé a úspešné
ročníky tejto súťaže.

Foto: KK Iskra BB

Banskobystrická florbalová liga bude prebie
hať v telocvični na Magurskej 16 v Sásovej.
Liga sa bude hrať v mesiacoch november
2018 až marec 2019 (v prípade záujmu je
možné predĺženie ligy). K dispozícii budú
certifikované florbalové mantinely i brán
ky a na zápasy budú dozerať rozhodcovia.
Počet hráčov na ihrisku je 4 + 1. Hrá sa je
denkrát mesačne turnajovým spôsobom
(dva až tri zápasy v rámci jedného družstva
a turnaja) a hrací systém sa určí podľa počtu
prihlásených družstiev. Do ligy sa nemôžu
zapojiť aktívni florbalisti, len bývalí, ktorí už
nehrajú v kluboch. Súpiska družstva musí
obsahovať jeho názov, minimálny počet
hráčov (8 hráčov + 1 brankár), meno, priez
visko a dátumy narodenia hráčov. Rovnako
musí obsahovať aj meno, priezvisko, dátum
narodenia a kontakt na vedúceho družstva.
Prihlasovanie družstiev trvá do 20. novem
bra 2018. Viac informácií na: mflbb1819@
gmail.com.
SPS Banská Bystrica

Sobota, 15. decembra bude v našom
meste patriť futbalu. V športovej hale
Dukla na Štiavničkách sa uskutoční
jubilejný 25. ročník medzinárodného
halového turnaja žiakov – O pohár
Jozefa Vengloša. Na turnaji sa pred
stavia výbery Stredoslovenského a Vý
chodoslovenského futbalového zväzu,
Mestský futbalový klub Dukla, FC Nit
ra, Futbalová škola Mareka Hamšíka
Jupie a zahraničný účastník z Českej
Mladí futbalisti počas minuloročného turnaja
republiky – Sigma Olomouc. V minu
na deviatu hodinu doobeda a v prvom zápase
lých rokoch na tomto turnaji štartovali
proti sebe nastúpia Výber Stredoslovenské
mnohí mladí futbalisti, z ktorých niektorí sú
dodnes oporami nielen svojich klubov, ale aj
ho futbalového zväzu proti Výberu Východo
slovenskej a českej futbalovej reprezentácie.
slovenského futbalového zväzu. Hrá sa 2x10
Stačí z nich spomenúť Hamšíka, Škriniara,
minút systémom každý s každým. Po skončení
Greguša, Ďuriša, Gyombéra, Pekaríka, Pačin
turnaja bude slávnostné uvedenie do života
knihy športového publicistu J. Mazára s ná
du či Stocha, a z českých hráčov Přikryla, Rei
chela, Rozsívala, Pospíšila, Kalasa či Neuera.
zvom „Futbaloví anjeli a démoni“. Organizáto
Organizátori turnaja pod vedením jeho zakla
ri turnaja sú presvedčení, že v predvianočnom
čase si cestu do športovej haly na Štiavničkách
dateľa, úspešného mládežníckeho trénera P.
okrem futbalových odborníkov a rodičov zú
Benedika sú presvedčení o tom, že i na tohto
ročnom turnaji sa objavia nové talenty, ktoré
častnených hráčov nájdu i mnohí diváci, kto
sa v budúcnosti presadia v reprezentačných
rých týmto zároveň pozývajú na tento turnaj.
družstvách. Začiatok turnaja je naplánovaný
J. Ivan

Foto: P. Benedik

O pohár Jozefa Vengloša
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RôZNE

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SÚ-155326/29649/2018/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: JUDr. Darina Belková, Kraskova č.
26, Polomka; Stavba: Zmena dispozičného rie
šenia bytu č. 2, Robotnícka č. 19, BB
Vyvesené: 08.10.2018
OVZ-SÚ-157943/27050/2018/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Mgr. Tomáš Hrmo a manž., Pienin
ská 21, BB; Stavba: Stavebné úpravy bytu č. 26,
Pieninská 21, BB; Vyvesené: 09.10.2018
OVZ-SÚ-155832/18661/2018/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: VIX, s.r.o., Poľná 17, ZA; Stavba:
Stavebné úpravy objektu služieb, Rudohorská
ul., BB; Vyvesené: 11.10.2018
OVZ-SÚ-157137/26805/2018/Boj.
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Trieda
SNP č. 9, BB; Stavba: BB, Ulica Trieda SNP č.

9, Obnova bytového domu /LB-47 B.J./
Vyvesené: 15.10.2018
OVZ-SÚ-161802/24007/2018/MA
VV: Rozhodnutie
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Tatran
ská 81-87, BB; Stavba: Obnova BD typu P1.14
/NKS/ Tatranská 81-87; Vyvesené: 23.10.2018
OVZ-SÚ-161470/31095/2018/MM
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Ivan Stankovič, Krivánska 9, BB
Stavba: Stavebné úpravy bytu
Vyvesené: 24.10.2018
OVZ-SÚ-160226/26102/2018/MM
VV: Stavebné povolenie
Stavebník: spol. STAVOÚNIA, a.s., Fiľakovská
cesta 284, LC; Stavba: Beniczkého dom – Pa
sáž, Dostavba dvorného krídla
Vyvesené: 24.10.2018
V Banskej Bystrici, 29.10.2018

Pozvánka
Občianska rada STRED Vás pozýva na zasad
nutie rady, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 22.
novembra 2018 o 17:00 hod. v zasadačke na
Mestskom úrade (Československej armády 26,
Banská Bystrica).
OR Stred

Adventný koncert
Spevácky zbor Hron pozýva všetkých priaz
nivcov zborového spevu na adventný koncert,
ktorý sa uskutoční dňa 10. decembra o 18:00
hod. v Evanjelickom kostole na Lazovej ulici.
T. Riesová

Súťaž
V októbrovom vydaní Radničných
novín sme sa Vás pýtali otázku: „Ako sa
nazýva pripravovaná publikácia o voj
novom cintoríne v Banskej Bystrici –
Majeri?” Správna odpoveď je Tam, kde
kvitnú divé maky. Ďakujeme za Vaše
odpovede. Víťazkou sa stáva pani Pilková. Gratulujeme a túto publikáciu Vám
posielame. Nová súťažná otázka znie:
Kedy sa uskutoční tohtoročné charitatívne podujatie Primátorský punč? Svo
je odpovede posielajte do 30. novembra
2018 na adresu Mesto Banská Bystrica,
Radničné noviny, Československej ar
mády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo
na e-mail: radnicnenoviny@banskabys
trica.sk, predmet správy: súťaž.

www.banskabystrica.sk

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej
choroby, a zároveň Vás pozýva na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov
Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu, 12. decembra 2018 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici.
Budeme sa s pozvanou odborníčkou venovať téme Alzheimerova demencia a čo ďalej? Pozý
vame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame aj nových. Tešíme sa na
stretnutie s Vami! 
SPOĽACH, o.z.

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komunitám na
pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňovaniu medzige
neračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jednorazovým aktivitám.
Komunitné centrum Fončorda Vás pozýva dňa 24. novembra v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod.
na tradičné fončorďácke hody, tento rok s tematikou strukovín. Hody budú spojené aj s oslavou
štvrtého výročia fungovania Komunitného centra na sídlisku Fončorda. Návštevníci sa môžu tešiť
na bohatý program pre deti i dospelých. Sobota 15. decembra v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod.
bude v Komunitnom centre Fončorda patriť adventnej komunitnej slávnosti „Nie si sám“ so zdo
bením stromčeka, tvorivými dielňami, divadielkom pre deti, ale i vianočnou kapustnicou. V mesia
ci november vyhlasujeme aj zbierku na trvanlivé pochutiny (káva, čaj, sladkosti) pre ľudí v núdzi
a osamelých v našom meste. Komunitné centrum Sásová Vás pozýva dňa 25. novembra o 18:00 hod.
na stretnutie, kde sa bude hrať na netradičnom hudobnom nástroji kalimba. Do pozornosti dávame
aj novú aktivitu pre seniorov – retro tance, ktoré sa budú konať každú nepárnu stredu od 16:00
hod. do 18:00 hod. Posily z radov pánov sú vítané. Dňa 1. decembra v čase od 10:00 hod. do 17:00
hod. Vás radi privítame na burze zánovného oblečenia, módnych doplnkov a šperkov, kde možno
nájdete darček pod stromček pre Vašich blízkych alebo pre seba. Dňa 12. decembra od 16:00 hod.
Vás pozývame na spoločné vianočné stretnutie s kapustnicou a inými dobrotami, vítané sú aj tie
Vaše. So starým rokom sa rozlúčime v komunitnom centre v kruhu členov komunít, ale aj nových
tvárí pri príjemnom programe vo vianočnom duchu pre deti (dielnička, ozdobovanie stromčeka) aj
dospelých. Viac informácií nájdete na našich stránkach a na sociálnej sieti Facebook.
Komunitné centrum Sásová
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu

Komunitné centrum Fončorda
budova CVČ Havranské, vchod vzadu

Uzávierka decembrového čísla
Termín: 30. novembra 2018 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto termí
ne už nie je možné články dopĺňať. Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Smoleňová, 048/43 30
107, e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.
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Charitatívny
ples mesta
Banská Bystrica

11. január 2019 / 19.00 hod. / Hotel Lux

Saragossa Band
(NEMECKO)

Čekovský Band, Replay band,
MARCELA MOLNÁROVÁ
Večerom sprevádzajú

Michal Hudák a Marián Čekovský
Cena vstupenky 100 Eur
Predajné miesta
Informačné centrum
048 4155 085
Hotel Lux
048 4370 364
WWW.BANSKABYSTRICA.SK
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