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Pokračujeme v obnovách
materských škôl

Foto: P. Michalechová
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Samospráva sa dlhodobo zameriava na obnovu a modernizáciu materských škôl, a zároveň aj na rozširovanie kapacít. Počas šiestich
rokov sa podarilo zvýšiť v škôlkach v pôsobnosti mesta kapacitu o 176 miest a v tomto roku by malo pribudnúť ďalších 88. Nového šatu
a rozšírenia by sa do jesene mali dočkať dve materské školy v Sásovej a jedna na Uhlisku. Viac sa dočítate v téme mesiaca.
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Zo športu

Viete správne triediť odpad? Náš prehľad
Vám v tom pomôže.
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Čo všetko zabezpečuje Podnik medzitrhu
práce – Šanca pre všetkých?
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Športová hala na Štiavničkách ožije mládežníckym medzinárodným turnajom v džude.
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Influenceri budú propagovať EYOF aj naše mesto
O Banskej Bystrici sa bude počas leta 2021 vo výraznej miere hovoriť aj na sociálnych sieťach. Spomínať sa bude nielen pre najvýznamnejšie
športové podujatie v meste. Informácie o živote v ňom, jeho dominantách i obyvateľoch nebudú zdieľať len mladí športovci do 18
rokov, ktorí prídu na letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ale aj päť desiatok vplyvných ľudí internetu z európskych krajín.
Mladých reportérov, ktorý sa začne realizovať
už tento rok, sa zapoja influenceri do 30 rokov z päťdesiatich krajín. EYOF 2021 i Banskú
Bystricu budú propagovať vo svojich krajinách
prostredníctvom nových médií. V júli 2021
prídu ako členovia výprav do mesta a budú
vytvárať ďalší obsah priamo z najväčšieho
kontinentálneho multišportového podujatia
pre mladých ľudí. Vo svojej domovskej krajine
zároveň budú ambasádormi EYOF 2021. Jozef
Liba v Lausanne počas zasadnutia výkonného
výboru Európskych olympijských výborov informoval aj o prípravách podujatia v banskobystrickom regióne. Už čoskoro
budú známi technickí delegáti
pre jedenásť športov, v ktorých
sa bude súťažiť na EYOF 2021.
Začiatkom marca sa uskutoční
návšteva koordinačnej komisie
Európskych olympijských výborov, ktorá posúdi aktuálny stav
príprav. Zástupcovia národných
olympijských výborov dostanú
ďalšiu podrobnú informáciu
o situácii v banskobystrickom regióne a prípravách podujatia na
májovom seminári v Šamoríne.
Tím EYOF

Súťaž

Preventívne aktivity mestskej polície

V januárovom čísle Radničných novín ste sa
mohli zapojiť do súťaže o publikáciu Banská
Bystrica a okolie z neba. Súťažná otázka bola:
Po ktorom slovenskom meste prebrala Banská Bystrica organizovanie podujatia EYOF
2021?“ Správna odpoveď je po meste Košice.
Víťazkou sa stáva pani Chorvátová. Srdečne
gratulujeme. Nová súťažná otázka znie: Koľké výročie založenia si v januári pripomenula spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica?
Súťažíte o publikáciu Mestské lesy Banská
Bystrica v zrkadle času. Svoje odpovede posielajte do 6. marca 2020 na adresu: Mesto
Banská Bystrica, Radničné noviny, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
alebo na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk, predmet správy: súťaž.

staršie deti a stredoškolákov. Mestská polícia
Mestská polícia v Banskej Bystrici realizuje
participuje aj na veľkých prezentačných akcipreventívne aktivity na základe vyhodnotenia
vlastných zistení, ako aj aktuálnych spoločenách v meste ako Medzinárodný deň detí, Hurá
prázdniny či Radvanský deň, ktoré sú určené
ských požiadaviek. Znamená to, že aktivity sú
pre širokú verejnosť. Počas letného obdobia
smerované od tých najmenších až po seniorov.
policajti vykonávajú prevenciu pre deti v táV tomto roku sa chce polícia zamerať na prevenciu zraniteľnej skupiny dospelých – seniboroch a nezabúdajú ani na tých najmenších,
ktorí sú hospitalizovaní v Detskej fakultnej neorov v denných centrách v pôsobnosti mesta.
Deťom všetkých vekových kategórií sa páčia
mocnici s poliklinikou. Počas minulého roka
prezentačné akcie o práci príslušníkov mestrozvinuli spoluprácu aj s Centrom pre deti a roskej polície, ktoré sú zamerané na ich činnosť
diny Svetluška, kde vykonávajú aktivity formou
či ukážky výstroje, výzbroje a technických proprednášok či besied.
Mestská polícia BB
striedkov. Obľúbená je dopravná výchova,
počas ktorej sa deti naučia pravidlá cestnej premávky, dopravné značky a mnoho
potrebných rád a odporúčaní ohľadom
bezpečnosti či už v pozícii chodca alebo
cyklistu. K zodpovednému správaniu detí
v premávke prispieva i to, že príslušníci
mestskej polície počas školského roka dohliadajú na tých najmenších na priechodoch
v blízkosti škôl. Prevencia závislostí s praktickými cvičeniami je zväčša zameraná na
Deti je potrebné vzdelávať od raného veku

www.banskabystrica.sk
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Sociálne siete hýbu
„Každé podujatie kontinentálneho a svetového
dnešným
svetom
významu potrebuje kvalitné sociálne siete, ak chce
a väčšina ľudí čerosloviť čo najväčší okruh ľudí. Vďaka angažovaniu
mladých, ktorí sú už v digitálnom svete ako doma,
pá informácie práve
môžu organizátori podujatia pre mladých športovz nich. Najmä mladí nevyužívajú klasické médiá, ale snažia sa
cov udržiavať krok s najnovšími trendami v oblasorientovať podľa správ z digitálneho sveta.
ti digitálnych médií a marketingu. Obrázky a videá
Televízie už preberajú zábery z videoserverov,
z Banskej Bystrice a celého regiónu sa dostanú do
ktoré sú nevyčerpateľným zdrojom dát. Insveta rýchlejšie aj vďaka Mladým reportérom,“
hovorí generálny sekretár Slovenského olymternetová žurnalistika kvitne, mobilný telefón s kamerou má každý a má možnosť robiť
pijského a športového výboru, člen exekutíreportéra, ktorý sprostredkuje informácie do
vy EOV a konzultant organizačného výboru
sveta. Influenceri, teda ľudia, ktorí dokážu
EYOF 2021 Jozef Liba. Do pilotného projektu
prirodzenou a dôveryhodnou
cestou doručiť dôležité informácie do svojich komunít a ovplyvňovať chovanie mnohých užívateľov internetu, nebudú chýbať
ani na EYOF 2021 v Banskej
Bystrici. Slovenský olympijský
a športový výbor v spolupráci
s organizačným výborom EYOF
2021 aj preto iniciovali program
Mladí reportéri, ktorý na januárovom zasadnutí v Lausanne
potvrdili členovia výkonného
výboru Európskych olympijProjekt sa začne realizovať už tento rok
ských výborov.
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Ako správne triediť odpad?

BIOODPAD

PLASTY a VKM

KOVY

SKLO

PAPIER

Triedenie odpadov je aktuálnou spoločenskou témou. Je dôležité neustále zdôrazňovať potrebu
správneho triedenia odpadu do farebne rozlíšených nádob a dôslednej minimalizácie, najmä kartónov a PET fliaš. Uľahčiť a spriehľadniť triedenie by mali i nové nádoby rozmiestnené v celom meste.
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky,
stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby,
alobal, celofán
Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, menšie tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Povinnosti
majiteľov psov

V zmysle novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je každý vlastník psa povinný zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom,
ktorý spĺňa požadované technické parametre.
Takisto je potrebné pri zmene vlastníka psa
nahlásiť túto informáciu najneskôr do 21 dní
prostredníctvom súkromného veterinárneho
lekára v centrálnom registri spoločenských
zvierat.
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby
verejných priestranstiev, MsÚ

Nepatria sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV
obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla
Patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.
Nepatria sem: mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, kovové obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, nadrozmerný kovový odpad
Patria sem: neznečistené stlačené alebo zminimalizované PET fľaše
z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén,
tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov i kozmetiky. Ak je žltá nádoba označená oranžovým štítkom, do
nádoby patria aj VKM – viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky, tzv. tetrapaky: nápojové obaly z mlieka, ovocných štiav. Obaly
musia byť stlačené a bez zvyškov nápojov
Nepatria sem: mastné obaly so zvyškom potravín, opotrebované pneumatiky, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných
látok, ako napr. motorových olejov či farieb
Patria sem: šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, odpad
z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad
Nepatria sem: mäso a kosti, zvyšky stravy, popol, stavebný odpad,
kamene, odpad v plastových vreciach a taškách
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MsÚ BB

Opäť sme pomohli

Na tohtoročnom Charitatívnom plese mesta
Banská Bystrica sa vyzbieralo 3 770 eur. Výťažok
bol venovaný na pomoc rodine Francistyovej,
ktorá sa zo dňa na deň ocitla v neľahkej situácii,
keď sa manžel a otec v jednej osobe – Michal,
dostal do bdelej kómy. Finančné prostriedky
boli využité na nákup liekov, zdravotných pomôcok či na náklady spojené s umiestnením do
zdravotného zariadenia, a nakoľko rodine vypadol jeden príjem, tak aj na čiastočné pokrytie
výchovno-vzdelávacieho procesu dvoch malých
dcérok.
PR KP

Foto: V. Veverka
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Aj tento rok sa podarilo vyzbierať peknú sumu

Foto: dreamstime.com
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Čipovanie psa
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Participatívny
rozpočet

Pozývame Vás na Prvé diskusné fórum participatívneho rozpočtu, ktoré sa uskutoční dňa
19. februára 2020 o 17:00 hod. vo Veľkej sieni
MsÚ v Banskej Bystrici na Československej armády 26. Všetci ste srdečne vítaní!
PR KP
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Verejné
korčuľovanie

Korčuliarska sezóna na
zimnom štadióne je v plnom prúde. V tréningovej
hale B si môžete zašportovať počas verejného korčuľovania v termínoch: streda
v čase od 17:30 do 19:00 hod., sobota od 17:00
do 18:30 hod., nedeľa 16:00 hod. do 17:30 hod.
V prípade, že v uvedený deň sa odohrá domáci
hokejový zápas A tímu HC´05 iClinic Banská
Bystrica, verejné korčuľovanie sa neuskutoční.
Viac informácií nájdete na stránke www.zimnystadionbb.sk.
MBB

www.banskabystrica.sk
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Téma mesiaca: Obnova mš

Názory poslancov
V súčasnosti má mesto Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti 27 materských škôl a 2 základné školy s materskou školou. Je
podľa Vás tento počet dostačujúci? Ako vnímate, že mesto už niekoľko rokov realizuje rozsiahlu modernizáciu materských škôl s cieľom
rozšírenia kapacít? Na otázky k téme nám tento mesiac odpovedali poslanci Hana Kasová, Pavol Katreniak a Igor Kašper.

Pavol Katreniak

Hana Kasová
Vytvoriť dobré podmienky pre
výchovu a vzdelávanie detí je
našou povinnosťou. Vnímam
ako samozrejmosť, že sa materské školy začali rekonštruovať. Dlhú dobu zostávali
drobné stavebné úpravy ako
napríklad rekonštrukcie sociálnych zariadení na pleciach riaditeliek materských
škôl alebo aktívnych rodičov. Boli hradené z 2-percentnej dane alebo z príspevku rodičov. Mesto nemalo systematicky nastavený postup zlepšenia ich
stavu a som rada, že teraz je to možné aj vďaka
európskym fondom. Tam je podmienka uchádzania sa o príspevok spojená s rozšírením kapacít.
Ťažko preto povedať, či je rozširovanie kapacít cieľom mesta. Skôr vnímam, že je to podmienka finančného príspevku z európskych fondov. Myslím
si, že počet škôlok by mal byť vyšší a počet detí na
triedu nižší. Chýbajú nám menšie, moderné, architektonicky zaujímavé a pre deti atraktívne škôlky
v nových rozvojových lokalitách, ako Pršianska
terasa alebo Suchý vrch. Tieto zlé a nekoncepčné
rozhodnutia v minulých obdobiach potom spôsobujú ďalšie nepriaznivé javy, ako sú dopravné
problémy v obytných zónach, kde sú umiestnené
existujúce škôlky.

Do škôlky som nechodil.
Doma sme mali, vďakabohu, dobrých starých rodičov.
Tí do nás, do svojich šiestich
vnúčat, vštepovali okrem
iného princíp sebavedomej
skromnosti. Myslím si však,
že v súčasných turbulentných
časoch absolvovať predškolský ročník je pre dieťa
potrebné kvôli adaptovaniu sa v kolektíve. V Rade
materskej školy Horná 22 pôsobím dve desaťročia.
Hreje ma v duši, keď tam pri príležitostných návštevách nájdem hrať sa drobcov. Ako si privykajú
na koexistenciu s ľuďmi mimo ich rodiny a nadobúdajú návyky potrebné pre ďalšie žitie. Rozšírenie
kapacít treba len a len podporovať, pokiaľ sa to
bude diať v súlade so zabezpečením dobrej predškolskej výchovy. Či je počet škôlok dostačujúci, si
netrúfam odhadovať. K tomu treba mať relevantné údaje, poznať očakávaný demografický vývoj
v meste i okolitých obciach, požiadavky i trendy
doby. Pritom netreba zabúdať na staré osvedčené
výchovné princípy či vedenie k skromnosti. Pri avizovanej modernizácii treba mať predovšetkým na
zreteli, že šťastné deti sú predpokladom šťastného
vývoja nášho mesta a krajiny, a tomu je potrebné
podriadiť všetko.

Igor Kašper
Túto tému dôverne poznám, keďže aj moja manželka je učiteľka
v materskej škole. Už pred piatimi rokmi sme
začali aj s obnovou vnútorného vybavenia škôlok,
ktorý podporili všetci poslanci. Išlo
najmä o výmenu 30-ročných matracov, postieľok, skriniek, stoličiek,
stolíkov a ďalších komponentov.
Som hrdý, že išlo o môj návrh. Inšpirovali ma osobné skúsenosti,
sám som v tom čase navštevoval
škôlky s mojimi deťmi. V posledných rokoch sme na území mesta
zvýšili kapacitu škôlok. Výrazne sa
tak už blížime k tomu, aby každé
dieťa v meste malo možnosť navštevovať mestskú materskú školu.
Musím však povedať, že komplexná obnova škôlok je skôr naša povinnosť ako niečo, čím by sme sa
mali chváliť.

Pokračujeme v obnovách materských škôl

Modernejšie priestory pre viac detí

Od 1. januára budúceho roka bude
v platnosti povinné predškolské vzdelávanie pre deti, ktoré k 31. augustu 2020
dosiahnu päť rokov. V súčasnosti má
mesto v zriaďovateľskej pôsobnosti 27
materských škôl a 2 základné školy s materskou školou, ktoré navštevuje 2 168
detí vo veku od dvoch do šiestich rokov.
Prijatím novej legislatívy sa zvýši počet
detí v materských školách, avšak samospráva už od roku 2014 postupne rozširuje kapacity. Počas šiestich rokov sa nám
podarilo zvýšiť kapacitu v materských
školách o 176 miest a do roku 2020 by to
malo byť ďalších 88 miest.

www.banskabystrica.sk
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Mesto Banská Bystrica sa dlhodobo venuje rekonštrukciám materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležité je nielen
rozširovanie kapacít, ale aj znižovanie energetickej náročnosti jednotlivých budov. Počas minulých rokov sme úspešne ukončili tri
europrojekty, a to obnovu MŠ Tatranská 63, MŠ Radvanská 28 a MŠ Na Lúčkach 2, ktorá bola Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou dokonca zvolená za príklad dobrej praxe. Momentálne práce prebiehajú aj v MŠ 9. mája a do rúk zhotoviteľa sme odovzdali
MŠ Strážovskú aj MŠ Karpatskú.

Kapacity materských škôl postupne rozširujeme od roku 2014

Mesto Banská Bystrica úspešne pokračuje
v realizácii projektov v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, ktoré
sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti materských škôl. V apríli 2019 sa začalo
s komplexnou obnovou Materskej školy na
ulici 9. mája 26 a v júli sa začala aj realizácia
projektu zameraného na rozšírenie kapacít tejto škôlky. Ukončenie jej obnovy je naplánované na august 2020. „Prvá etapa projektov na rozšírenie kapacít v materských školách Strážovská
a Karpatská bola úspešne ukončená v roku 2019.
Ďalšie práce sa však minulý rok z dôvodu pochybenia v procese externého verejného obstarávania
skomplikovali. V súčasnosti sú preto hotové len
dva pavilóny, jeden na Strážovskej a druhý Karpatskej ulici. Od nášho zámeru sme však neupustili, a aj keď to bola náročnejšia cesta, som veľmi
rád, že dnes opäť odovzdávame stavenisko do rúk
zhotoviteľa. Verím, že práce pôjdu podľa plánu a od
budúceho školského roka budú mať deti v týchto dvoch materských školách také priestory, ako
v MŠ Tatranská, Radvanská 28 či Na Lúčkach,“
hovorí primátor mesta Ján Nosko.  S materskými školami 9. mája, Strážovská a Karpatská sa
mesto Banská Bystrica mohlo úspešne zapojiť
nielen do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia na Energetické opatrenia, ale aj do výzvy Integrovaného operačného
programu na Rozšírenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Po dlhom a komplikovanom priebehu procesu verejného obstarávania
Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra schválil výsledok
opakovaného verejného obstarávania, a teda
v januári sme mohli začať realizovať aj energetické opatrenia v MŠ Strážovská. Zároveň to

umožňuje súbežne
pokračovať aj v realizácii 2. etapy projektu na Rozšírenie
kapacít časťou „Zlepšenie
existujúcich
kapacít MŠ“. Začiat
kom februára sa začali realizovať stavebné práce v rámci
dvoch europrojektov
aj v MŠ Karpatská.
Obnova je zameraná na zateplenie
obvodových
stien
a podlahy nad nevykurovaným priestorom,
výmenu okien za plastové a dverí za hliníkové s izolačným trojsklom, zateplenie pôvodnej
strechy, výmenu zdrojov osvetlenia za LED
žiarovky, komplexnú obnovu vykurovacieho
systému a systému distribúcie teplej vody,
inštaláciu inteligentného systému núteného
vetrania s rekuperáciou, inštaláciu tepelných
čerpadiel, meranie a riadenie spotreby energie a vybudovanie bezbariérového prístupu
do predmetných pavilónov. Týmito opatreniami sa dosiahne významná obnova budov
a pri oboch materských školách bude úspora
energie na vykurovanie vo výške takmer 75
percent. Suma projektu zameraného na zníženie energetickej náročnosti budovy je pri
MŠ Strážovská takmer 490 807,87 eur, z toho
výška nenávratného finančného príspevku
predstavuje 432 481,76 eur a spolufinancovanie mestom je 58 326,11 eur. Celkové výdavky
projektu na rozšírenie kapacít sú 441 621,98
eur, z toho nenávratný finančný príspevok je
vo výške 379 904,97
eur a spolufinancovanie mestom je 61
717,01 eur. Pri MŠ
Karpatská je suma
projektu
zameraného na zníženie
energetickej náročnosti budovy 548
270,23 eur, z toho
výška nenávratného
finančného príspevku je 477 160 eur
a spolufinancovanie
mestom je 71 110,23
eur. Suma projektu
na rozšírenie kapacít je 465 717,56 eur – nenávratný finančný príspevok vo výške 394
153,83 eur a spolufinancovanie mestom je 71
563,73 eur. „Práce na oboch materských školách
by mohli byť dokončené na jeseň 2020. Výsledkom
budú komplexne obnovené budovy MŠ Strážovská
s kapacitou 132 detí v celkovej sume 932 429,85
eur a MŠ Karpatská s kapacitou 132 detí v cel-
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kovej sume 1 013 987,79 eur. Po ukončení oboch
projektov v týchto materských školách bude ich
zatriedením medzi ultranízkoenergetické budovy zabezpečené zníženie spotreby energie, a tým
aj zníženie finančných výdavkov,“ hovorí prvý
zástupca primátora Jakub Gajdošík. Zabráni
sa tiež neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údrž-

MŠ 9. mája
bou budovy, zatraktívni sa vzhľad a zníženie
spotreby energií prispeje k efektívnejšiemu
využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu
tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného
prostredia. „Okrem toho, že sa rozšíria kapacity
o jednu triedu v každej škôlke, vznikne aj zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces
detí. Pribudnú aj bezbariérové vstupy a finančné
úspory budeme môcť investovať do ďalšej obnovy materských škôl. Na základe sľubu, ktorý sme
na stretnutí dali rodičom malých škôlkarov zakúpi
samospráva aj nové skrinky,“ doplnil primátor
mesta Ján Nosko.
dmo

Foto: archív MsÚ BB

MŠ Strážovská

Téma mesiaca: Obnova mš

Foto: archív MsÚ BB

Foto: archív MsÚ BB
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Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých
získal štatút sociálneho podniku

Foto: PMP

Podľa štatistík organizácie, podnik medzitrhu
práce každoročne poskytuje intervencie v prospech začleňovania na trh práce pre 40 až 80
klientov, ktorí dostanú príležitosť na zapracovanie priamo v praxi počas dohodnutej doby, a to

Počas úpravy dlažby na Námestí SNP
v rámci zákonných opatrení podľa zákona NR
SR č. 5/2004 Z. z. a zákona NR SR č. 417/2013
Z. z. „Za posledné dva roky sa zo 100 klientov, ktorí
vykonávali verejnoprospešnú činnosť v podniku,
podarilo uplatniť na trhu práce celkom 43 nezamestnaných. Podnik dosiahol 43-percentnú úspešnosť
pri umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie na
otvorenom trhu práce,“ uvádza riaditeľka podniku medzitrhu práce Milena Maková. „Okrem
vytvárania a poskytovania príležitostí znevýhodneným a zraniteľným osobám zamestnať sa a získavať
pracovné návyky v zriadenom Centre praktického
výcviku, je naším cieľom aj prispievať k rozvoju ich
pozitívneho sociálneho vnímania a zamedziť procesu vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti.

prác, a to najmä kladenie zámkovej dlažby,
Nezisková organizácia preto poskytuje individuálne,
čistenie žľabov a rigolov a obnova povrchovej
ale aj skupinové sociálne a kariérové poradenstvo
úpravy dopravných zariadení – zábradlí, ktoré
a realizuje tréningy s cieľom dosiahnuť rozvoj osobsú
v majetku mesta Banská Bystrica. Taktiež
nosti a aktivizáciu s cieľom získavať a rozvíjať zápodnik
poskytuje ručné zametanie verejných
kladné sociálne a kľúčové zručnosti a zvýšiť motivápriestranstiev.
V zimnej sezóne ide najmä o vyciu k proaktívnemu prístupu pri hľadaní
zamestnania,“ dodala Milena Maková.
konávanie zimnej údržby (ručné a strojové
Znevýhodnené a zraniteľné osoby
odpratávanie snehu, rozbíjanie ľadu a posyp
majú možnosť v podniku získavať
soľou) v rôznych lokalitách mesta Banská Byspracovné zručnosti v sezónnych prátrica. V závere riaditeľka podniku medzitrhu
práce uviedla, že by bola veľmi rada, keby služcach. „Som veľmi rád, že v našom meste
funguje takáto organizácia a samospráby sociálneho podniku začali využívať aj samotva jej činnosť podporuje. Okrem toho, že
ní občania, napr. na pokosenie trávnikov, orez
ľuďom, ktorí majú problém
nájsť si prácu, pomáha začleniť sa, je veľmi nápomocná aj pre mesto.
Či už je to natieranie zábradlí, úprava
okolia alebo čistenie a posýpanie chodníkov v zime. V dnešnej dobe je veľký
problém s nedostatkom pracovnej sily,
a preto činnosť Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých považujem za
veľkú výhodu, najmä v krízových situáNezaháľajú ani v zimnom období
ciách, ako je napríklad poľadovica či silné sneženie,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.
stromov, natretie plotov, nakoľko majú takúto
V letnej sezóne podnik zabezpečuje údržbu
možnosť prostredníctvom servisných poukáverejnej zelene, a to najmä kosenie a hrabanie
žok, ktoré sú z časti dotované Ministerstvom
pokosenej trávy a opadnutého lístia v určených
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
lokalitách mesta Banská Bystrica. Zároveň však
poskytuje služby v oblasti drobných stavebných
Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých n.o.

Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá mesta Banská
Bystrica so sídlom vo Zvolene predstavuje:
Meno: Jena
Pohlavie: sučka
Vek: 4/2017
Výška: 63 cm
Váha: 31 kg
Povaha: Jenu niekto
uviazal pri útulku.
Je však plná energie
a veľmi rýchlo sa učí.
Hľadáme pre ňu rodinu, ktorá sa jej bude
venovať a tráviť s ňou čas. Ak chcete vidieť viac psíkov, či pomôcť, môžete
sa informovať na telefónnych číslach: 0918505254, 0915699756 alebo v Karanténnej stanici so sídlom na adrese Unionka 17, 96001 Zvolen. Presné informácie
o formách vítanej pomoci nájdete na webovej stránke www.kszv.sk.

www.banskabystrica.sk

Mesto má svoju
mobilnú aplikáciu
V dnešnej dobe sú dôležité aj informačné technológie. Najväčšou výzvou pre mesto v oblasti elektronizácie v minulom roku boli legislatívne povinnosti v súvislosti s prijímaním a posielaním
elektronických dokumentov. Samospráva spustila
novú modernejšiu webovú stránku, ku ktorej už
pribudla aj prehľadná mobilná aplikácia s názvom Banská Bystrica, ktorú si obyvatelia
i návštevníci môžu zadarmo stiahnuť na
Google Play a v App Store. Nájdete
v nej informácie v podobe aktualít,
podujatia i pohotovostné kontakty či tipy na výlety. Jej cieľom je
aj priblížiť sa ľuďom a zjednodušiť
prístup k informáciám.
dmo

Foto: PMP

V našom meste sídli ďalší sociálny podnik, ktorého prioritou je poskytovanie spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme
s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a umožniť im získavať pracovné zručnosti a reálne pracovné
skúsenosti prepojené s aktivitami zameranými na osobnostný rozvoj. Hovoríme o neziskovej organizácii zriadenej mestom Banská
Bystrica, ktorá od roku 2012 realizuje aktivity zamerané na dočasné podporované zamestnávanie najmä pre marginalizované skupiny
obyvateľov a zdravotne postihnutých z Banskej Bystrice.
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V našom kraji
máme turistom čo ponúknuť
Mesto Banská Bystrica sa v dňoch 23. – 26. januára 2020 zúčastnilo medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. Interaktívna a pútavá prezentácia
regiónov prilákala množstvo návštevníkov.

Foto: P. Zbončák

V Inchebe sa na ploche 17 000
m2 predstavilo cca 345 vystavovateľov z dvadsiatich krajín sveta.
Veľtrh počas týchto dní navštívilo približne 9 000 návštevníkov. Banská Bystrica vystavovala
v stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrického kraja Turizmus, ktorá združuje
oblastné organizácie v regióne.
Medzi nimi je aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné
Prezentácia návštevníkov zaujala
Slovensko. Pod krajskou destinačnou značkou „Za horami, za dolami“ sa
hrať hodnotné a zaujímavé ceny. Skúsenosti
na spoločnej prezentácii podieľalo všetkých
z veľtrhov nám ukazujú, že turisti už nejavia
osem regiónov – Stredné Slovensko, Gron,
len záujem o pamiatky a možnosti relaxu
Hont, Banská Štiavnica, Horehronie, Gemer,
v meste. Najmä mladých ľudí lákajú viac
Novohrad a Podpoľanie. Verejnosť zaujal aj
dňové podujatia, často medzinárodného chanový katalóg zážitkov s názvom Zaži v kraji.
rakteru (SIAF, Outbreak Europe, Streetfood
Počas veľtrhu si návštevníci mohli pochutnať
festival a iné). Aj z finančného hľadiska, kde
na lokálnych produktoch ako „slovenský pardaň z prenocovania tvorí dôležitú časť príjmu
mesta, je pre nás prioritou zvýšiť atraktivitu
mezán“ či oceňované bystrické pivo. Zároveň
Banskej Bystrice a viacdňové pobyty turistov
sa dozvedeli novinky o e-bike regióne, cyklodv meste. Po titule Európske mesto športu 2017
rezinách či múzeu lyží v Podkoniciach. Vďaka
sa momentálne zameriavame na prípravu
obrazovke, ktorú zabezpečilo mesto Banská
Európskeho olympijského festivalu mládeže
Bystrica, mali záujemcovia možnosť vychutEYOF 2021, ktorý odprezentuje naše mesto
nať si virtuálnu prehliadku mesta a okolia.
nielen doma, ale aj v zahraničí.
Prezentáciu kraja zatraktívnilo aj Koleso šťastia, do ktorého sa mohli ľudia prihlásiť a vyOddelenie cestovného ruchu, MsÚ BB
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Svetový deň
sprievodcov
cestovného ruchu
Banská Bystrica aj tento rok organizuje pre
verejnosť podujatie pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Hoci
v kalendári pripadá tento deň na 21. feb
ruár, mesto pod Urpínom si ho pripomenie
o deň neskôr, teda 22. februára. Prehliadky
a prednášky sú zadarmo a každoročne sa
tešia čoraz väčšej obľube. V poradí sedemnásty ročník bude zameraný na osobnosti,
ktoré svojou činnosťou prispeli k zviditeľneniu mesta či dokonca Slovenska, no
paradoxne domáci obyvatelia o nich veľa
nevedia. Preto Vás pozývame na toto zaujímavé podujatie, kde sa zoznámite s troma
Banskobystričanmi. O architektovi Ladislavovi Eduardovi Hudecovi sa dozviete viac
v Späthovej vile na Skuteckého ulici 22.
Viac o vynálezoch Karola Dillnbergera sa
bude rozprávať v Benického dome na Námestí SNP. Obrazy a tvorbu maliara Karola
Ľudovíta Libaya si priblížime na radnici.
Výklad sprievodcov bude prebiehať v hodinových intervaloch, konkrétne o 13:00,
14:00, 15:00 a 16:00 hod. Každý účastník
dostane kartičku, na ktorú bude zbierať
pečiatky z navštívených prehliadok. Za tri
získané pečiatky bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny. Viac info nájdete aj
na: www.visitbanskabystrica.sk.
IC BB

Naše mestské lesy jubilujú
V polovici januára sme si počas slávnostného
popoludnia pripomenuli 25. výročie založenia spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica.
V radnici sa uskutočnil slávnostný program za
účasti stovky pozvaných hostí. Dôležitou súčasťou tejto jedinečnej udalosti bolo odovzdávanie
diplomov a medailí bývalým zamestnancom
firmy, pracovníkom mesta, dodávateľov prác
v pestovnej aj ťažbovej činnosti či poslancom
MsZ. Program doplnili vystúpenia tru-

Foto: M. Oráč

bačov na lesných rohoch z Klubu trubačov SR
a členov folklórneho súboru Urpín. V neposlednom rade uzrela svetlo sveta nová publikácia
s názvom Mestské lesy v zrkadle času, ktorá
obsahuje zaujímavé historické a faktografické
údaje a je ilustrovaná množstvom fotografií. Pri
príležitosti výročia bola prostredníctvom minuloročných novembrových Radničných novín
vyhlásená súťaž o najkrajšie fotografie prírody

Foto: M. Turek

z územia lesov mesta Banská Bystrica. V súťaži zvíťazili fotografie M. Oráča, P. Sokola a M.
Tureka, ktorí budú ocenení zaujímavými knihami Lesy mesta Banská Bystrica a Mestské lesy
Banská Bystrica v zrkadle času. Srdečne gratulujeme. Ak by ste si do svojej knižnice chceli
zaradiť novú publikáciu, ktorá práve nedávno
vyšla, môžete sa zapojiť do našej pravidelnej
súťaže na strane 2.

Mestské lesy BB

Foto: P. Sokol

www.banskabystrica.sk
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Udialo sa / pozývame

Filmové zážitky
v knižnici

Alliance Française pôsobí
v našom meste už tridsať rokov

Verejná knižnica Mikuláša Kováča vo svojej pobočke na Fončorde ponúka už štvrtý rok premietanie filmov s hlasovým komentárom pre
slabozrakých a nevidiacich. Audio komentár im
umožňuje zmierniť dôsledky postihnutia v každodennom živote, predstavuje kompenzáciu
ich znevýhodnenia a uľahčuje im prístup k audiovizuálnym médiám a kultúre. Premietanie
je vhodné aj pre seniorov, nakoľko komentár
umožňuje lepšie vnímať obsah filmu. V tomto
roku je výber zameraný na tzv. slovenskú klasiku, filmy 70-tych a 80-tych rokov, ktoré by ste
si možno radi pozreli znova. Premietanie filmov
býva vždy posledný pondelok v mesiaci. Najbližšie, 24. februára o 14:00 hod. sa môžete tešiť
na film Sladké starosti. Knižnica umožňuje voľný vstup pre všetkých a aj takými podujatiami
plní svoje sociálne funkcie a tiež poslanie komunitnej knižnice. Premietanie je organizované
v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom
a neziskovou organizáciou Trnka. Aktuálnu pozvánku nájdete na www.vkmk.sk. Čakáme Vás
na Jilemnického 48 v zadnom trakte Domova
dôchodcov Senium. Všetci ste srdečne vítaní!
S. Šóky

Ide o medzinárodnú dobrovoľnícku apolitickú organizáciu spájajúcu priateľov Francúzska
a frankofónne krajiny. Vznikla v Paríži v roku 1883 z iniciatívy velikánov kultúry a vedy,
akými boli Victor Hugo a Luis Pasteur. Jej úlohou je rozvíjanie medzikultúrneho dialógu
vo svete prostredníctvom francúzskeho jazyka a frankofónnej kultúry. Sieť Alliance
Francaise (AF) tvorí vyše osemsto pobočiek vo viac ako sto krajinách sveta. Na Slovensku
je okrem banskobystrickej pobočky ešte jedna v Košiciach.

Úspešný
tanečný večer
ZŠ Moskovská sa právom
radí medzi progresívne
zmýšľajúce školy. Svojim
žiakom sa snaží vytvoriť
priestor, kde môžu získavať vedomosti, a zároveň
im poskytuje i niečo navyše. V tomto školskom
roku sa podarilo začať
novú tradíciu. Žiaci devia
teho ročníka absolvovali kurz spoločenských
tancov vedený pod odborným dohľadom J.
Fábera a Ľ. Golianovej. Ich milé slová, praktické rady a krásne ukážky tancov pomáhali
žiakom neustále napredovať. Rovnako zabrala
podpora rodičov i triednych učiteliek. Snaha
žiakov vyvrcholila dňa 11. januára, kedy sa
v Robotníckom dome uskutočnil prvý venčekový ples. Deviataci vymenili rifle a tričká za
obleky a rovnako aj dievčatá sa premenili na
skutočné dámy. Rodičia i pedagógovia s pýchou a hrdosťou obdivovali pätnásť spoločenských tancov, ktoré žiaci predviedli. Zábava
pokračovala v znamení tanca až do polnočnej
hodiny. Už teraz sa všetci tešia na ďalší ročník.
ZŠ Moskovská

www.banskabystrica.sk

Počas tridsiatich rokov bolo
v oblasti kultúrnych aktivít zorganizovaných viac ako 1 100
podujatí za pomoci jej partnerov – mesta Banská Bystrica,
Štátnej vedeckej knižnice, kultúrnych inštitúcií a škôl, ako aj
dcérskych Alliance Française,
hlavne v Ostrave a v Košiciach.
Úzka spolupráca je s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky a Francúzskym inštitútom v Bratislave. Diplomatickým
úspechom bolo iniciovanie založenia francúzsko-slovenskej bilingválnej sekcie Gymnázia
Jozefa Gregora Tajovského v roku 1991, ktorá si do dnešných dní udržiava veľmi vysoký
štandard. V priestoroch AFBB sa zdokonaľovalo vo francúzskom jazyku približne 3 600
študentov rôzneho veku. Piliermi kultúrnych
podujatí AFBB sa stali známe premietania
francúzskych kinematografických produkcií
vo Filmovom klube, národné i medzinárodné finále V4 vo francúzskej piesni, Sviatok
hudby, vystúpenia francúzskych umelcov,

kulinárske workshopy na základných i stredných školách
v Banskej Bystrici, Zvolene,
Banskej Štiavnici či Ružomberku pod vedením francúzskeho
kuchára a lektora Françoisa
Bouilleta. V posledných rokoch
sa veľmi obľúbeným podujatím
stal GymnAFest, čo je prehliadka študentských kapiel a interpretov populárnych piesní. Frankofónne
a frankofilné publikum sa rozrastá i vďaka
veľmi prívetivému prostrediu v jazz bare
„U Francúza“, ktorý vedie lektor Guillaume
Papillon. Pravidelne sa organizuje i francúzsko-španielske soirée v spolupráci s tímom
v Robotníckom dome. Tieto podujatia videlo
za tridsať rokov vyše 60 000 spokojných divákov. V priebehu marcového Mesiaca frankofónie sa okrem iného uskutoční výročný koncert spojený s tancom a výstavou fotografií.
Srdečne Vás preto pozývame 14. marca 2020
o 19:15 hod. do Robotníckeho domu.
T. Márton

Mladé talenty sa môžu prihlasovať
na Kováčovu Bystricu
Informačné centrum mladých
Banská Bystrica a Centrum voľného času Junior Banská Bystrica organizujú v poradí šestnásty
ročník amatérskej umeleckej
súťaže s názvom Kováčova Bystrica. Uskutoční sa 25. marca 2020 v Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej
knižnice. Súťaž vznikla na počesť Mikuláša Kováča, ktorý v meste pod Urpínom žil
i pôsobil. Každoročne sa na tomto podujatí
stretávajú mladí interpreti poézie a prózy,
ako i žiaci s vlastnou tvorbou. Súťaž je zameraná na dve oblasti umenia – literárnu (umelecko-publicistická tvorba, vlastná literárna
tvorba) a interpretačnú (prednes prózy, prednes poézie). Súťaží sa v troch kategóriách.
Prvú tvoria žiaci druhého stupňa základných
škôl – piaty, šiesty, siedmy ročník a žiaci
tried prima a sekunda. V druhej kategórii

sa stretnú ôsmaci a deviataci
základných škôl a žiaci tercie a kvarty z osemročných
gymnázií. Tretiu kategóriu
zastupujú prváci až štvrtáci
stredných škôl a žiaci kvinty
až oktávy. Určený rozsah literárnej tvorby je
1 – 3 strojom písané normované strany
a dĺžka prednesu v interpretačnej súťaži do
sedem minút. Literárne práce v štyroch vyhotoveniach a prihlášky do interpretácie posielajte na adresu: Informačné centrum mladých, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
najneskôr do 10. marca 2020. Vlastné diela je
potrebné poslať aj e-mailom na: bb@icm.sk.
Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu, vek,
školu, triedu a kategóriu. Prihlášky do súťaže
a leták s podrobnými informáciami nájdete
na webovej stránke: www.icm.sk.
ICM BB
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Jarné prázdniny plné zábavy

Pohyb je dôležitý
pre všetkých

Bábkové divadlo na Rázcestí každý rok pripravuje pre školákov jarný prázdninový program.
Nebude tomu inak ani vo výnimočnom roku 2020, v ktorom si pripomíname sté narodeniny
slovenského profesionálneho divadla. BDNR hrá od 24. do 28. februára v dvoch hracích
časoch, uvádza divadelné predstavenia a tvorivé ateliéry pre deti a rodiny.

Foto: archív BDNR

Rozprávka Popolvár v bábkovom prevedení

Občianske združenie Materské centrum Mamina pravidelne realizuje odborné prednášky
a zaujímavé workshopy či aktivity pre celé
rodiny. Vo februári zaznie základná prednáška o „zerowaste“ problematike s názvom
Na ceste k životu bez odpadu. Nebudú chý-

stavením BDNR pre najmenších s názvom
Hmatuláci. Meninový ateliér s maskami prinesie vo štvrtok, 27. februára do divadla benátsky karneval. Záujemcovia si pod vedením
výtvarníčky budú môcť vytvoriť masku na tvár
s držadlom a vítané sú impulzy inšpirované
vlastnými menami. Oslávencom a oslávenkyniam, ktorí majú meniny v jarnoprázdninovom týždni (Matej, Matiáš, Frederika, Viktor,
Alexander, Zlatica, Zlatka, Radomír, Albín)
divadlo ponúka vstup do ateliéru s 50-percentnou zľavou. V pondelok, utorok, štvrtok
a piatok sú o 15:00 hod. na programe divadelné predstavenia pre deti od troch rokov.
Okrem toho sa môžete tešiť aj na špeciálneho
hosťa – Divadlo Babadlo z Prešova, ktoré do
Banskej Bystrice prinesie bábkovú interpretáciu klasickej ľudovej rozprávky Popolvár. Hos
ťovské predstavenie sa uskutoční vo štvrtok,
27. februára. Viac informácií o programe Jarných prázdnin nájdete na webe divadla.
BDNR

Foto: M. Medvecká

Počas prázdninového týždňa sú v utorok, stredu a štvrtok o 10:00 hod. na programe tvorivé
dielne s rôznym zameraním. Dňa 25. februára
Vás bábkový ateliér vtiahne do sveta animácie
a rôznych typov bábok, ktoré ožijú pod rukami bábkoherečky. V obľúbenom ponožkovom
ateliéri si 26. februára budete môcť vyrobiť
roztomilú bábku, na výrobu ktorej môžete
použiť aj vlastnú ponožku. Jednoduché a pôsobivé bábky z ponožiek sú inšpirované pred-

Cvičenie pod dohľadom profesionála

Foto: archív OUI V. Gaňu

Pomáhajú skrášľovať mesto
Podchody a steny mnohých
obytných domov často „zdobia“
nepekné grafity. Nepáči sa to
ani žiakom Odborného učilišťa
internátneho Viliama Gaňu na
Moskovskej ulici. Preto sa spolu
so svojimi majstrami rozhodli
jeden podchod pri škole opraviť, vymaľovať
a farebne vyzdobiť.
Uroškola v Banskej Bystrici
bili tak počas
poskytuje žiakom so zdraodborného
výcviku, takže
votným znevýhodnením
sa nielen učili,
plnohodnotné teoretické
ale aj zapojili
vyučovanie i odborný výfantáziu a vycvik v oblasti stavebnícmýšľali, ako
tva, obchodu, šitia bieto vo finálnej
lizne a ručných techník,
Podchod žiari všetkými farbami
verzii
bude
záhradníctva, rezbárstva vyzerať. Žiaci tohto učilišťa významným
výroby úžitkových a umeleckých predmetov
spôsobom pomáhajú aj iným spôsobom: pri
či opatrovateľských a stravovacích služieb.
opravách školských budov mesta, v Záhrad„Sme radi, ak si prácu žiakov všímajú obyvatelia
okolitých domov a žiakov pochvália, rovnako tak
níckych a rekreačných službách (ZAaRES),
je ich snaha ocenená aj na pracoviskách odborv penziónoch, v školských jedálňach základných škôl či v predajniach obchodných reťazného výcviku,“ povedal zástupca riaditeľky
školy M. Rusko.
cov. Získavajú tak manuálne zručnosti, ktoré
potom vedia uplatniť v praxi. Táto špeciálna
OUI V. Gaňu
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bať workshopy pre deti aj dospelých s témou
Ploché nohy a tí najmenší sa môžu tešiť na
karneval. V rámci pravidelných aktivít sa
uskutočnia cvičenia pre tehotné ženy, ale aj
pre maminy so študentkou fyzioterapie Zdenkou. Cvičí sa každú stredu, pričom kruhový
tréning pre mamičky býva od 17:10 do 18:00
hod. a cvičenie pre tehotné je naplánované
v čase od 18:10 do 19:00 hod. Základ lekcie
pre tehotné tvoria cvičenia na fitloptách, nácviky brušného dýchania, prvky pilatesových
cvičení a relaxácia. Cieľom je pod profesionálnym dohľadom posilniť panvové dno či namáhanú nožnú klenbu a v prípade záujmu sa individuálne poradiť ohľadom rôznych cvikov.
Prihlásiť a informovať sa môžete na e-maile
cviceniemcmamina@gmail.com.
R. Čiliaková

www.banskabystrica.sk

10

február 2020

Udialo sa / pozývame

Aby deti zvládali náročné zákroky a liečbu s úsmevom

Foto: archív F. Jančík

Po trikrát vypredanom koncerte na Bratislavskom hrade mieri husľový mág Filip Jančík do
historických priestorov po celom Slovensku.
V Banskej Bystrici zavíta do evanjelického
kostola dňa 28. apríla 2020, aby vytvoril príjemnú atmosféru počas Akustického večera
filmovej hudby. Nebudú chýbať skladby z filmov ako Game of Thrones, Posledný Mohykán či Harry Potter. Čaká Vás nezabudnuteľný koncert a zostava kvalitných hudobníkov
a iných zaujímavých hostí. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
F. Jančík

Husľový virtuóz Filip Jančík

www.banskabystrica.sk

V novom inšpiratívnom prostredí
Vila Dominika Skuteckého bude otvorená a sprístupnená verejnosti po zrenovovaní
interiéru a reinštalácii expozície 13. marca. Zámerom novej výstavy maliara Dominika
Skuteckého je využiť potenciál umelcovej vily ako autentického prostredia jeho tvorby
a rodinného života.
Inštalácia v zrenovovanej vile
približuje život maliara a jeho
rodiny prostredníctvom expozičných tematických miestností.
Hala talianskeho umenia predstavuje maliarove štúdiá a pôsobenie v Benátkach, tvorbu žánrových obrazov s výpravnými
scénami zo slávnych benátskych
chrámov a zákutí. Skuteckého
najznámejšie dielo Trh v Banskej
Bystrici so zachovanými artefaktami uvádza návštevníkov do
ďalšieho priestoru – Salón. Ten
Skuteckého dielo Maliarka kvetín
pripomína meštiansku kultúru obdobia konca habsburskej monarchie. Na
ty či spoločenské hry. Okrem rozšírenia expodruhej strane salónu sa prostredníctvom rodinzície bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia
interiéru podľa nájdenej dokumentácie a doných portrétov oboznámite s rodinnou históriou maliara. Ateliér zase odhaľuje vývin Skubových vzorov – úprava osvetlenia, okien, výteckého tvorby a maliarskej techniky. Jedinečný
maľba stien či vytvorenie repliky maliarskeho
je maliarsky cyklus dokumentujúci tradičnú
pódia v umelcovom ateliéri. Salón dotvára staprácu kotlárov z banskobystrických medených
rožitný mobiliár z rodinnej zbierky maliarovho
hámrov, ktorý vystihujú živelné efekty ohňa
vnuka, spisovateľa a dramatika Petra Karvaša.
hámrových pecí. Miestnosť Pracovňa zostáva
Namiesto pasívnej obrazárne tak expozícia vyvyhradená pre dočasné výstavy - najmä pre pretvára dobovo inšpiratívne prostredie prispôsozentáciu tvorby talentovaných potomkov, ktobené pre pohodlné trávenie času návštevníkov
s tvorivými aktivitami, kultúrnymi zážitkami aj
rých zložité a tragické osudy približuje rodinná
sprievodnými dočasnými výstavami.
mapa. Prostredie Zimnej záhrady ponúka návštevníkom oddychovú zónu pre tvorivé aktiviStredoslovenská galéria

Foto: zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Máte radi
svetovú filmovú
hudbu?

mináciu bolesti a zlej skúsenosti dieťaťa pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Veľa
zákrokov sa realizuje v celkovej anestézii.
Rodičia sú vyplašení a nervózni a tieto
pocity prenášajú aj na dieťa. Informácie
o anestézii sú podávané na príjmovej anestéziologickej ambulancii, čo je neskoro.
Chceme, aby dieťa prišlo do nemocnice
pripravené, aby poznalo odpovede a vedelo, čo ho čaká,“ vysvetľuje Kenderessy.
Projektový tím plánuje osloviť deti vo
veku 4 – 18 rokov. Vytvorené materiály sa otestujú v podmienkach detskej
nemocnice v Banskej Bystrici a finálnu
podobu by chceli následne poskytnúť
všetkým detským nemocniciam a oddeleniam na Slovensku aj v Čechách.
Projekt bude financovaný z viacerých zdrojov,
značnú časť by mali tvoriť prostriedky získané
z 2-percentnej dane.
J. Petríková
Foto: H. Arminn

V banskobystrickej detskej nemocnici
rozbiehajú jedinečný a zaujímavý projekt s názvom Dáš to! Ide o edukatívno-informačný projekt orientovaný na
malých pacientov, ale aj ich rodičov.
Hlavným cieľom je pripraviť deti na
lepšie zvládnutie náročných lekárskych
zákrokov v celkovej anestézii. Pomocou
dobre zvolených informačných materiálov budú schopné odbúrať zbytočný
stres, vypätie či strach. „Chceme aby deti
vedeli, čo ich čaká, ako to bude prebiehať
a čo bude nasledovať, keď sa zobudia. Plánujeme vyrobiť offline aj online materiály
v rôznych kategóriách adekvátne k veku
Projektom Dáš to! proti stresu a strachu
pacientov, ktoré im to priblížia vhodnou
formou. V úvode plánujeme omaľovánky,
komix či animovaný príbeh. Nasledovať môže aplije lekár detskej nemocnice Peter Kenderessy,
ktorý
má skúsenosti aj zo zahraničných prakácia, virtuálna nemocnica, hudobný klip a iné,“
uviedla o projekte Jana Petríková z Detskej
covísk, kde takéto projekty fungujú a sú veľmi
fakultnej nemocnice. Otcom tejto myšlienky
úspešné. „V súčasnosti je všeobecná snaha o eli-
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Oslavujeme
60. banskobystrickú hudobnú jar

11

Predvedú umenie
na tanieri

S teplejšími slnečnými lúčmi zavíta do mesta pod Urpínom aj prvý jarný festival - Ban
skobystrická hudobná jar. Má dlhodobú tradíciu a patrí medzi hlavné podujatia mesta.
Tento rok oslavuje významné jubileum, preto bude pre všetkých pripravený mimoriadny
program.

Foto: cinema look

v 10-tich zväzkoch usporiadal Abraham Zvi Idelsohn na začiatku 20. storočia, nám umožní vytvoriť si obraz bohatej hudobnej kultúry 17. – 19.
storočia v Európe. V poradí tretím koncertom
tohto cyklu budú svetoznáme melódie najdôležitejšieho skladateľa tanga druhej polovice 20.
storočia Astora Piazzollu. Koncert pod názvom
Tango nuevo Astora Piazzollu odznie v podaní
kvinteta Piazzolla Para Siempre a uskutoční sa
21. mája o 18:00 hod. v Robotníckom dome. Vyvrcholením hudobnej jari bude zhudobnený príbeh Šeherezády z Rozprávok tisíc a jednej noci
od Nikolaja Rimského-Korsakova. Na koncerte
sa predstavia Štátny komorný orchester Žilina a umelecké zoskupenie Danube MonArchi.
Husľové sólo predvedie Dalibor Karvay a koncert diriguje Adam Sedlický. Open air koncert
sa uskutoční 26. júna o 21:00 hod. na Námestí
SNP v Banskej Bystrici. Srdečne Vás pozývame!
Všetky koncerty 60. Banskobystrickej hudobnej
jari z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Robotnícky dom – referát

Jedlo ako umelecké dielo
Po roku nás opäť čaká podujatie Banskobystrický Gastro Cup 2020. Uskutoční sa v dňoch
27. – 28. marca v priestoroch Hotela Lux. V poradí šiesty ročník súťažno-prezentačnej výstavy organizuje Banskobystrický klub kuchárov
a cukrárov v spolupráci s partnermi. „Náš klub

Foto: cinema look

Banskobystrická hudobná jar patrí medzi najstaršie festivaly tohto typu na Slovensku. Prvý
ročník sa konal v roku 1960 pod taktovkou Stredoslovenského osvetového strediska. V ďalších
rokoch za prípravou festivalu stála príspevková
organizácia mesta, Park kultúry a oddychu a od
roku 2013 ho usporadúva Oddelenie kultúry
MsÚ. Festival odštartuje otváracím koncertom,
ktorý sa uskutoční 22. marca o 18:00 hod. v Robotníckom dome. Hudobným zážitkom bude
scénická kantáta Carla Orffa – Carmina Burana
v skvelom obsadení pod dirigentskou taktovkou Pavla Tužinského. Dielo vzniklo v rokoch
1935 – 1936 zhudobnením 24 básní vybratých
zo stredovekých listín 11., 12., a 13. storočia.
Vznikli kantáty, čo sú vysoko emotívne vokálne
skladby využívajúce sólových spevákov, zbory,
orchester a výrazné bicie nástroje. Hudobná jar
bude pokračovať 20. apríla o 18:00 hod. koncertom Solamente Naturali. V tomto výnimočnom
projekte súbor siahol po výbere z najväčšej kolekcie židovskej hudby vôbec. Rozsiahla zbierka
židovských piesní a tancov Thesaurus, ktorú

Nebude chýbať ani degustácia produktov

Zaujímavé tipy počas prázdnin
TIP

nájdete kúsok za Banskou Bystricou v Králickej tiesňave, kde sa ukrýva aj vodopád. Nádherné miesto s rozprávkovou atmosférou má
čaro aj v objatí zimy. Kultúrny zážitok Vás
čaká v Stredoslovenskej galérii v Bethlenovom
dome, kde môžete spoznávať prírodu a život
v nej prostredníctvom vzdelávacej výstavy.
Alebo objavte krásy prírodovedného múzea
v Tihányiovskom kaštieli, ktoré oslavuje 30
rokov od inštalovania prvej výstavy. Nevybrali ste si? Navštívte Turistické informačné
centrum na autobusovej stanici, kde Vás radi
privítajú a poradia Vám ďalšie možnosti na
trávenie voľného času.
TIC BB

Foto: archív MsÚ BB

Na konci februára čakajú deti
jarné prázdniny. Máme pre
Vás zopár tipov, ako zaujímavo využiť tieto voľné dni.
Príjemná lyžovačka či sánkovačka Vás čaká
na Králikoch, Donovaloch, Šachtičkách alebo v Selciach. Okrem Šachtičiek si v týchto
strediskách zalyžujete aj vo večerných hodinách pod umelým osvetlením. Samozrejme,
vzhľadom na aktuálne počasie s minimom prírodného snehu je vhodné skontrolovať aktuálny stav na jednotlivých webstránkach lyžiarskych stredísk. Zimné radovánky si môžete
dopriať v Areáli zimných športov na plážovom
kúpalisku, kde je pre Vás pripravený bežkársky okruh pre voľný štýl aj stopa na klasiku.
Pre najmenších zase svah na sánkovačku.
Korčuľovať sa môžete pod holým nebom, napríklad na klzisku na Donovaloch, ale aj v tenisovom centre v Slovenskej Ľupči či priamo
na námestí v susednom Zvolene. Tradične nechýba ani verejné korčuľovanie na „zimáku“
v Banskej Bystrici. Ak by ste radšej vybrali na
výlet, môžete sa prejsť náučným chodníkom
Serpentíny Urpín. Krásu nedotknutej prírody

Náš

Areál zimných športov na plážovom kúpalisku

vznikol za účelom rozvoja a propagácie gastronómie
a cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji, a zároveň pomáha zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v danom odbore. Klub združuje členov z odboru
gastronómie a slúži nám na vzájomné vymieňanie
si skúseností a znalostí v oblasti gastronómie,“ vyjadril sa predseda klubu Richard Cisár. Ako už
býva zvykom, na podujatí sa opäť stretnú poprední odborníci v oblasti gastronómie. Súťaže
budú prebiehať v kategóriách varenie naživo:
kuchár junior, kuchár senior a poézia v gastronómii. Nebude však chýbať ani súťaž majstrov
odbornej výchovy v kategórii varenie naživo.
Návštevníci sa okrem toho môžu tešiť aj na
zaujímavé sprievodné programy, kde sa budú
prezentovať partnerské firmy z oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Podujatie je určené
nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Ako
po iné roky bude možnosť degustovať produkty firiem, ako napríklad pekárenské výrobky či
chutnú kávu. O nápoje sa postarajú študenti
Hotelovej akadémie Banská Bystrica. Určite
zaujímavý bude detský workshop, kde budú
najmenší tvoriť a zdobiť podľa vlastnej fantázie
a za svoje kreácie budú aj odmenení. Vstup je
pre návštevníkov voľný. Tešíme sa na Vás!
R. Cisár

www.banskabystrica.sk
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Daniel Petelen – legenda banskobystrickej chirurgie
MUDr. Daniel Petelen celý svoj život zasvätil službe ľuďom a ochrane ich zdravia, o čom svedčí aj jeho vyjadrenie: „Cieľom môjho života
a snaženia je slúžiť a pomáhať chorým ľuďom, zmierňovať a liečiť ich utrpenie.“ Mesto pod Urpínom preslávil nielen svojím lekárskym
umením, ale aj ľudskosťou.

www.banskabystrica.sk

čovať mnohé stretnutia skupiny s ďalšími členmi pochádzajúcimi z celého Slovenska. Po vyhlásení SNP bol člen mestského Revolučného
národného výboru a ako zástupca Demokratickej strany sa stal prvým povereníkom zdravotníctva. Rozhodujúcu úlohu vykonal pri zriaďovaní vojenských záložných nemocníc v Banskej
Bystrici. Po okupácii nemeckou armádou liečil
vojakov, partizánov a politicky činných civilov. Na infekčnom oddelení ukrýval najviac
hľadaných povstalcov či židov. Táto časť nemocnice bola označená zákazom vstupu pre
škvrnitý týfus. Poľným nemocniciam v horách
zabezpečoval lieky a zdravotnícky materiál. Za
najsmutnejšie chvíle svojho života považoval
dni strávené určovaním príčin smrti 747 obetí masových hrobov v Kremničke, kde našiel
rad svojich pacientov a známych. V roku 1947
mu bol udelený Rad SNP I. triedy za aktívnu
činnosť v SNP. Po roku 1948,
keď bola Demokratická strana
transformovaná novonastupujúcim režimom, Petelen novú
stranu opustil a s režimom sa
nestotožnil. V roku 1951 bol
z politických dôvodov zbavený
funkcie riaditeľa nemocnice
a menovaný do funkcie krajského chirurga pre banskobystrický kraj a od roku 1960
pre celý stredoslovenský kraj.
Pamätná tabuľa s jeho menom
je umiestnená na budove pôvodnej nemocnice so znením  
„Lekár – humanista MUDr.
Daniel Petelen, zaslúžil sa
o vznik Rooseveltovej nemocnice. Počas SNP pomáhal raneným, chorým a prenasledovaným.“ Jeho meno dnes nájdete
aj na čestnom múre v záhrade
spravodlivých – Yad Vashem
v Jeruzaleme, pretože v roku
1999 si jeho deti v Bratislave
prevzali certifikát a medailu
Spravodlivý medzi národmi.
V roku 1964 mu bola za celoživotné dielo udelená Medaila
J. E. Purkyně i Kostlivého cena.
Daniel Petelen zomrel náhle
v roku 1969 a pochovaný je
spolu s manželkou na evanjelickom cintoríne v Banskej
Bystrici.
J. Ďuriančik
Foto: archív J. Ďuriančík

Foto: archív J. Ďuriančík

Foto: archív J. Ďuriančík

Narodil sa 29. marca 1904
tik, ale aj skvelý teov Slovenskej Ľupči do rodiretik. Je autor 45-tich
prác na vynikajúcej
ny Jána a Anny Petelenovej,
úrovni, ktoré zhrnul
rodenej Bellušovej. Stredov
práci Monografia
školské štúdium absolvoval
o peritonitíde. Ich
na evanjelickom gymnáziu
publikovaním
sa
v Banskej Bystrici a medicínielen
doma,
ale
aj
nu vyštudoval na Lekárskej
v zahraničí, zaradil
fakulte na Karlovej univerzite
medzi chirurgov svev Prahe. Po promócii v januári 1928 pracoval na chirurtovej úrovne.
Svojím
myslením
gickom oddelení v Banskej
a konaním bol DaBystrici u primára Kollára.
Následne odišiel do Viedne,
niel Petelen demokde získal internistickú prax
krat.
Vyhlásenie
na polročnom študijnom posamostatného
slobyte na Internej klinike prof.
venského štátu neSchlessingera. Gynekologicprijal a presadzoval
Daniel Petelen
myšlienky nesúhlasu
ko-pôrodnícku prax a chirurgickú špecializáciu získal
v Bratislave. V roku 1936 nastúpil na post primára monoprimariátnej štátnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde od
roku 1939 súčasne vykonával
aj funkciu riaditeľa. Spolu
s ním tu prichádza i manželka, očná lekárka Lucia Hrankovičová, s ktorou mali spolu
tri deti. Rodina spočiatku
bývala na Kuzmányho ulici
a neskôr v rokoch 1940 až
1970 v známej Hudecovej vile
na Skuteckého ulici č. 13.
Po príchode úplne prebudoval malú mestskú nemocnicu
na moderný chirurgický stáDaniel Petelen s kolektívom lekárov chirurgického oddelenia
nok. V roku 1947 bol iniciás dobyvačnou polititor výstavby nového pavilónu a má zásluhu na
pomenovaní banskobystrickej nemocnice po
kou nacistického Neprezidentovi F. D. Rooseveltovi. Do praxe zamecka. Zapojil sa do
boja za demokratické
viedol gynekologické, pôrodnícke i urologické
Slovensko a obnovu
operácie. Nie menší záujem venoval aj otázkam
československej štáttraumatológie, pričom pri výstavbe železničnej
trate Banská Bystrica – Diviaky s množstvom
nosti. Spolu s Viliatunelov mal na oddelení doslova epidémiu ťažmom Paulínym, Jukých úrazov. Výsledkom jeho 41-ročného lekárrajom Krajčovičom,
Ľudovítom Nábělkom
skeho pôsobenia bolo takmer 70-tisíc operácií.
a Gustávom ZemaV banskobystrickej nemocnici, kde položil základy modernej chirurgie, vychoval mnohých
nom tvorili jadro skušpecialistov a praktických lekárov. Povesť vynipiny, ktorá sa koncenkajúceho chirurga a diagnostika viedla k tomu,
trovala okolo Vavra
že ho navštevovali nielen pacienti zo širokého
Šrobára. Ako riaditeľ
okolia, ale aj zo zahraničia. Daniel Petelen nenemocnice pomáhal
organizačne zabezpebol len výborný chirurg a vynikajúci diagnosPamätná tabuľa
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Halový titul vybojovali Banskobystričania,
poklonu zložil aj Hamšík
O veľký úspech banskobystrického mládežníckeho futbalu sa postarali starší žiaci z JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka. V kategórii U15
triumfovali v Púchove na finálovom turnaji halových majstrovstiev Slovenska žiakov vo futbale a pre Banskú Bystricu získali historický titul.
aj najslávnejšieho odchovanca
a v súčasnosti patróna klubu
Mareka Hamšíka. „Hneď sme
si písali a jeho prvá reakcia bola
– tak za toto musím chlapcom niečo kúpiť. Marek sa veľmi potešil
a s týmto úspechom sa hneď pochválil aj na sociálnych sieťach,“
dodal Rumanovský. Marek Hamšík svoj sľub aj splnil. Sadol
do lietadla a chlapcom priviezol
na pamiatku svoje reprezentačné dresy. Hviezdni odchovanci
JUPIE ako Jakub Sylvestr, Andrej Rendla či kapitán reprezentácie Marek
Hamšík už teraz majú v klube mnoho možných nástupcov, ktorí sú už teraz v takmer
všetkých vekových kategóriách juniorských
reprezentácií Slovenska.
Oddelenie športu, MsÚ BB

Spartan Race
so zahraničnou účasťou

Mladí džudisti
si zmerajú sily

Foto: archív MsÚ BB

V sobotu, 18. januára patrila Banská Bystrica
„sparťanom“. Do nášho mesta po prvý raz zavítal svetoznámy extrémny prekážkový beh
Spartan Race. Súperiť pod Urpín v zimnej
edícii behu prišlo takmer 3 200 nadšencov
z 20 krajín Európy a zastúpenie mala dokonca i Južná Amerika. Medzi štartujúcimi bola
aj približne stovka odhodlaných Banskobystričanov. Štartovalo sa Námestí SNP, kde
bola aj fanzóna so sprievodnými podujatiami.
V približne 250-členných vlnách sa pretekári
presunuli na Urpín a do Parku pod Pamätníkom SNP, kde ich čakali náročné prekážky

Súťažili nielen dospelí, ale aj deti

rôzneho typu. Takmer šesťkilometrovú trať
s dvadsiatimi prekážkami najrýchlejšie zdolal
Peter Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry za 33:19 min.
Medzi ženami triumfovala Eszter Hortobágyiová z Podhoria s časom 39:01 min. Pre väčšinu
pretekárov však nebol dôležitý výsledný čas,
ale víťazstvo nad sebou samým. Zasúťažiť si
mohli aj tí najmenší v detskej verzii pretekov –
Spartan Kids. V piatich vekových kategóriach
štartovalo celkom štyristo malých odvážlivcov.
Naše mesto sa prostredníctvom pretekov odprezentovalo nielen doma, ale aj v zahraničí.
Oddelenie športu, MsÚ BB

Foto: archív JUPIE FŠMH

Mladé futbalové talenty v konkurencii tímov ako ŠK Slovan
Bratislava, AS Trenčín a MFK
Zemplín Michalovce pritom nezačali turnaj, ktorý sa hral systémom každý s každým dva zápasy, vôbec dobre. Úvodné zápasy
proti Trenčínu a Michalovciam
prehrali. Veľkou vzpruhou pre
nich však bol triumf nad Slovanom Bratislava v pomere 1:0. Po
tomto víťazstve už premožiteľa
nenašli. Po remíze s Trenčínom
Víťazná banskobystrická futbalová výprava
zdolali Michalovce a po drunás znamenala titul, ale ešte minútu a pol pred konhýkrát aj belasých. „Finálová skupina bola mimoriadne vyrovnaná. Po prvom dni mal Trenčín
com viedol Trenčín. Michalovce odvolali brankára
sedem bodov, my a Slovan šesť a Michalovce štyri
a podarilo sa im vyrovnať. Víťazstvom na turnaji
body. Na druhý deň sme remizovali s Trenčínom
sme dosiahli veľký úspech v novodobej histórii klu0:0, zdolali sme Slovan 1:0 a potom sme čakali na
bu,“ povedal asistent trénera A. Rumanovský,
výsledok zápasu Trenčín – Michalovce. Remíza pre
ktorý hneď po turnaji oboznámil s výsledkom

Športová hala Dukla na Štiavničkách bude
v dňoch 22. – 23. februára 2020 patriť mladým džudistom. Judo klub Dukla Banská Bystrica a Klub judo ŠK UMB Banská
Bystrica organizujú v poradí siedmy ročník
Grand Prix Banská Bystrica. Za svoju krátku
históriu sa tento mládežnícky turnaj, ktorý
je súčasne Memoriálom Jána Gregora staršieho, stihol zaradiť medzi najlepšie súťaže
v džude na Slovensku. Na tatami sa predstaví približne päťsto súťažiacich z desia
tich krajín Európy v piatich dievčenských
a chlapčenských kategóriách. Pre oba dni je
začiatok naplánovaný na 10:00 hod., pričom
slávnostné otvorenie sa uskutoční v sobotu
o 13:00 hod. Tešiť sa môžete aj na najväčšie
talenty banskobystrického džuda s výraznými úspechmi aj na medzinárodnej úrovni –
Benjamín Maťašeje (5. miesto z MS dorastencov v kazašskej Alma-Ate 2019), Alex Barto
(5. miesto z ME juniorov vo fínskom Vantaa
2019) či Bruno Banský (7. miesto z ME juniorov vo fínskom Vantaa 2019). Uvidíme, aké
budú ich výsledky na domácej pôde. Aktuál
ne informácie o podujatí nájdete na facebookovej stránke Judo klub DUKLA Banská Bystrica. Všetci ste srdečne vítaní!
Oddelenie športu, MsÚ BB
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Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SU -4414/2389/2020/Gy-roz.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Ing. J. Končický, Internátna 59, 974 04 BB; Stavba: SO 03
– Príjazdová komunikácia, budovaná v rámci
stavby „RD Rakytovce“, v k.ú. Kremnička na
pozemku parc. KN -C č. 856/20, na Borovicovej ulici, Rakytovce; Vyvesené: 23. 01. 2020
OVZ-SÚ 5785/2986/2020/Boj
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Mgr. Ž. Banduková, Podlavická cesta 27, 974 09 BB; Stavba:
„Stavebné úpravy v byte č. 7 na Ulici 29. augusta č. 22 v BB“ bytový dom súpisné číslo
1499 na parcele KN – C č. 1071 v k. ú. BB
Vyvesené: 29. 01. 2020
OVZ-SU 5633/2939/2020/Go
VV: Oznámenie o začatí stavebného a o opustení od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania; Stavebník: Spravbyt, s. r. o., Nám.
Ľ. Štúra 13, 974 05 BB; Stavba: „Stavebné úpravy bytového domu MS – 11 Švermova 19, BB,
postavená na pozemku parc. KN – C č. 190,
Radvaň.; Vyvesené: 30. 01. 2020

OVZ-SU 10026/4693/2020/Du
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania; Stavebník: LI MANAGEMENT, s. r. o., Rudlovská cesta 2, 974 11
BB; Stavba: „Vybudovanie novej zmenšenej
miestnosti kotolne objektu – bytového domu
B.“; Vyvesené: 30. 01. 2020
OVZ-SU 7266/3877/2020/HOM
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Univerzita Mateja Bela BB, Národná 12, 974 01 BB; Stavba:
„Výstavba Športového centra UMB, Tajovského 57, BB, časť 1 – Prekládka VTL plynovodu
DN300“, umiestneného na parcele KN – C č.
5699/3, v k. ú. BB; Vyvesené: 31. 01. 2020
OVZ-SU 9895/4493/2020/NEU
VV: Oznámenie o začatí územného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania; Stavebník: Stredoslovenská
distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
ZA; Stavba: Líniová energetická stavba „2068
– BB – Na Hrbe: Zahustenie Trafostanice“ na

pozemkoch parc. Č. KN -C 555/1, KN – E
2-701/1, KN – E- 2-702/2, KN-E 2-703/2, KN
-E- 2-704, KN -E – 2-940/1, na ulici Na Hrbe k.
ú. Senica BB; Vyvesené: 03. 02. 2020
OVZ-SU 10002/4679/2020/MM
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania; Stavebník: Ing. arch. A. Kuchár, Sokolovská 5, BB; Stavba: „Udržiavacie
práce a obnova bytu č. 3 v BD Kuzmányho 13“
navrhnutú v BB, byt č. 3 na i. posch. bytového domu Kuzmányho 13, č. súpisné 1221 na
pozemku parc. č. KN – C 1380, KN – C 1381
v k.ú. BB; Vyvesené: 03. 02. 2020
Všetky aktuálne verejné vyhlášky stavebného
úradu nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Samospráva – Úradná
tabuľa, pričom v kategórii dokumentu je potrebné zvoliť Stavebný úrad.
V Banskej Bystrici, 04.02.2020

SPOĽACH, o. z. Vás pozýva na stretnutie podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov
Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční v stredu, 19. februára o 16:00 hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21. Stretnutie bude venované téme
Stravovanie ľudí s Alzheimerovou chorobou.
Pozývame všetkých pravidelných účastníkov
a radi medzi sebou privítame aj nových. Tešíme
sa na stretnutie s Vami!
SPOĽACH, o.z.

Oznam komunitných centier

Uzávierka marcového čísla
Termín: 6. marca 2020 do 12:00 hod. Na
podklady čakáme do uzávierky. Po tomto
termíne už nie je možné články dopĺňať.
Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30 107, e-mail: radnicnenoviny@
banskabystrica.sk.

www.banskabystrica.sk

V Komunitnom centre Fončorda sa dňa 14. februára od 15:00 do 19:00 hod. uskutoční pre všetkých zaľúbencov obľúbená valentínska oslava s názvom LÁSKAvosť v komunite. V stredu, 19.
februára sa v čase od 15:30 do 18:00 hod. opäť stretneme na tematickej susedskej burze Z ruky
do ruky. Tentokrát môžete priniesť, a zároveň si vymieňať kuchynské potreby a pomôcky na
varenie i pečenie. Marec v KC Fončorda otvoríme cestovateľským večerom s J. Lamperom, ktorý
príde vo štvrtok, 5. marca od 17:00 hod. porozprávať o zážitkoch z Austrálie. V stredu, 11. marca
si budete môcť doplniť zásoby na Burze záhradkárskych potrieb, náradia a semiačok. Piatok, 20.
marca o 15:30 hod. bude patriť tradičným „Tvorivým integračným dielňam so SPOSOU“. Komunitné centrum Sásová Vás dňa 15. februára od 10:00 do 14:00 hod. pozýva na darovaciu burzu
Daj veciam druhú šancu. Môžete si prísť vybrať obuv, oblečenie či hračky pre deti a nepotrebujete ani peniaze. V stredu, 19. februára o 17:00 hod. zahájime prvým stretnutím cyklus s názvom
Tvorím, teda som. Je určený pre všetkých, ktorí radi píšu alebo by sa tomu chceli začať venovať.
Môžete sa tešiť na tvorivé hry so slovom, zdieľanie vlastnej tvorby v bezpečnom prostredí, rozvoj
komunikačných zručností a rôzne zaujímavé aktivity. Pozvanie prijal aj hudobný hosť R. Buhovecký. V sobotu, 22. februára si môžete prísť oddýchnuť pri tónoch relaxačnej hudby E. Ritoka,
talentovaného hudobníka a výrobcu netradičných hudobných nástrojov, ktoré Vám aj predstaví.
O týždeň neskôr, 29. februára od 17:00 do 20:00 hod. sa uskutoční tanečná dielňa Kreatívna
expresia - tvorivé sebavyjadrenie spontánnym pohybom a tancom. Je vhodná pre všetky vekové
kategórie.
Komunitné centrum Sásová
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu

Komunitné centrum Fončorda
budova CVČ Havranské, vchod vzadu
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Mesiac frankofónie na Slovensku
Mois de la francophonie en Slovaquie
www.afsk.sk

pêcheurs
de rêves

Laurent Brunetti

texty, spev

Mario Pacchioli

kompozícia, klavír

Lovci snov

Photo: Guillaume Samama

Chansons françaises / Francúzske šansóny

21. 3. 2020, 19:00 CIKKEROVA SIEŇ RADNICE
NÁMESTIE SNP 1, BANSKÁ BYSTRICA
Vstup voľný / entrée libre
Hlavný sponzor

Partneri a sponzori

www.swissworld.org
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