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Obnovy ciest a chodníkov
sú už v plnom prúde

Foto: archív A. Štulajterová

Foto: MsÚ BB

Zdroj: D. Fazekašová

V Radničných novinách Vás pravidelne informujeme o tom, ktoré cesty a chodníky sa dočkajú súvislej rekonštrukcie či o opravách
výtlkov v jednotlivých mestských častiach. S jarným počasím sme začali s ďalšími prácami. Viac sa dočítate v téme mesiaca.
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Pozývame Vás

Zo športu

Blíži sa zber jarného nebezpečného odpadu.
Kedy bude práve na Vašej ulici?

Už čoskoro spustíme fontánu na námestí,
čím odštartujeme letnú sezónu. Príďte aj Vy!

Chodíte do práce autom? Zmeňte to aspoň na
mesiac a vyhrajte dobrý pocit či vecné ceny.
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História učiteľkou života

Banskobystrickí žiaci
sa na poznávacích zájazdoch učia o histórii
História učiteľkou života. Tak znie názov experimentálneho projektu, do ktorého zapojilo Občianske združenie New Faces ôsmakov
a deviatakov vybraných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Takmer 200 žiakov absolvuje od apríla do mája náučný
jednodňový zájazd do poľského Krakova a Osvienčimu. Cieľ – prevencia žiakov v našom meste pred vstupom do skupín, ktoré vykazujú
znaky extrémizmu a rasovej nenávisti. Poznávacie zájazdy sú realizované za podpory primátora mesta Jána Noska.

Informovanosť je dôležitá
Podľa primátora Jána Noska je mládež
v dnešnej dobe vystavovaná rôznym
dezinformáciám a je potrebné, aby sa
k nim už na základnej škole dostali
všetky potrebné fakty o nástrahách
Žiaci ZŠ Sitnianska na exkurzii
dnešnej doby. „Práve žiaci ôsmych a deviatych ročníkov sa totiž nachádzajú v období, keď
sledne si budú môcť nové poznatky odkomunikovať
si vyberajú stredné školy a je na nich, do akej partie
priamo v Múzeu SNP s autoritami a odborníkmi na
rovesníkov sa začlenia. Verím, že prostredníctvom
danú problematiku,“ hovorí primátor Ján Nosko.
tohto projektu sa dozvedia čo najviac informácií
Zaujímavá cesta
a budú chránení pred vstupom do extrémistických
skupín. Poznávacie zájazdy sú zaujímavou a pútaUž samotný autobus funguje počas cesty ako
tzv. pojazdná učebňa. Žiaci sa dozvedia zaujívou formou, kde majú možnosť priamo na mieste
konfrontovať svoje poznanie zo školy s realitou. Námavosti z obdobia 2. sv. vojny a života A. Hit-

Súťaž
V marcovom vydaní Radničných novín sme
sa Vás pýtali Koľký ročník výstavy Kvetena sa koná tento rok? Správna odpoveď je
dvadsiaty. Ďakujeme za všetky odpovede.
Víťazmi sa stávajú Elena Glosová, Anna
Kremnická, Darina Slivková, Ivana Otáhalová a Iveta Antalovová. Všetkým srdečne
gratulujeme. V extra súťaži k článku „Príďte
a spoznajte novú knihu“ sme sa pýtali, ako
sa volá publikácia Milana Magulu. Správna
odpoveď: Rybájky a rybonmoty. Knihu získava pani Hana Salatnajová. Blahoželáme.
V historickej súťaži odznela otázka Kedy sa
udomácnil jednotný názov Kordíky a kto je
autorom publikácie? Odpoveď je po roku
1710 a Ján Murgaš. Víťazkou sa stáva pani
Marie Lendacká. Nová súťaž bude pre všímavých Banskobystričanov. Pošlite nám
fotografiu predzáhradky, ktorá Vás v Banskej Bystrici oslovila a napíšte nám, kde
sa nachádza. Tešíme sa na Vaše fotografie.
Svoje odpovede posielajte do 4. mája 2018
na e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.
sk, predmet správy: súťaž.

www.banskabystrica.sk

lera. Pripravia sa tak na deň, ktorý
strávia v teréne. Absolvujú prehliadku Osvienčimu a Brezinky a presunú
sa do Krakova na náučnú prehliadku
Starého mesta. Počas cesty späť im
certifikovaný sprievodca a zároveň
profesionálny pedagóg zaujímavým
spôsobom približuje históriu a dáva
do súvisu veci, ktoré zažili s aktuálnym spoločenským dianím. „Zámerom
je prevencia žiakov v našom meste pred
vstupom do skupín, ktoré vykazujú extrémizmus a rasovú nenávisť. Každú skupinu sledujeme pred a po takomto zásahu.
Experimentálne vyhodnocujeme, aká hlboká a aká
trvácna je takáto prevencia žiakov. Na konci projektu plánujeme zorganizovať diskusiu v Múzeu SNP.
Žiaci si pripravia tematický program a najlepšia
trieda získa pre svoju školu diplom „Zdravý rozum“,
ktorý im odovzdá primátor mesta,“ hovorí Vladimír Ivan z OZ New Faces.
mar
Foto: archív ZŠ Sitnianska

Na zájazde sa už zúčastnili žiaci zo ZŠ
Sitnianska. V stredu, 18. apríla vycestuje do Poľska ZŠ Trieda SNP. Výletu
sa dočkajú aj triedy zo ZŠ Ďumbierska a ZŠ J. Bakossa. Z každej školy
vycestuje približne 45 žiakov.

Ľudský život môžu zachrániť aj laici
Po ZŠ na ul. Ďumbierska a autobusovej stanici pribudol prístroj na záchranu ľudského
života aj vo vestibule mestského úradu. Prístroje AED dokážu pri zlyhaní srdca obnoviť jeho
činnosť a tým zvýšiť šance na záchranu života. Na použitie defibrilátorov bol spoločnosťou
Falck zaškolený personál mestského úradu, ich obsluhu však zvládne aj laik.
Prístroje AED výrazne zvyšujú šance na záchranu človeka s náhlym zlyhaním srdca. „Prístroj
pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že
pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť
správny srdcový rytmus,“ uvádza Ernest Caban
zo spoločnosti Falck. Prístroj prostredníctvom
hlasových povelov v slovenskom jazyku riadi
postup podávania prvej pomoci, nevyhnutnej
pred príchodom záchrannej služby. Po priložení elektród na hrudník je schopný samostatne
vyhodnotiť potrebu jeho použitia na obnovu
rytmu srdcovej činnosti. V prípade, že to je
nutné, použije elektrický výboj na obnovu srdcovej činnosti. „Ako lekár viem, že každá minúta

pri záchrane života človeka je nesmierne dôležitá.
Som rád, že sa nám podarilo nastaviť s Falck-om
kvalitnú spoluprácu nielen na podujatiach organizovaných v rámci Európskeho mesta športu, ale
aj mimo nich. Verím, že defibrilátory umiestnené vo
vestibule mestského úradu či na autobusovej stanici
nebudeme musieť využívať často, a ak áno, zachránia druhým život,“ hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Priestory mestského úradu sú
pomerne frekventované, počas pracovných dní
úrad navštívi v priemere 365 ľudí. Dodávateľom
zariadení je spoločnosť Falck Academy, ktorá je
na Slovensku lídrom v poskytovaní kurzov prvej pomoci. 
mar

Pravdepodobnosť odvrátenia úmrtia pri náhlom zastavení krvného obehu
KPR bez použitia AED

3%

KPR a príjazd záchranky

5 – 10 %

KPR s použitím AED a príjazd záchranky

25 – 75 %
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Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici

Nebezpečný odpad tvorí približne percento
komunálneho odpadu, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Mesto Banská Bystrica si je vedomé tohto
rizika, a preto aj túto jar umožní obyvateľom
Banskej Bystrice, ktorí chcú chrániť naše životné prostredie, odovzdať odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom

firmy DETOX s.r.o Banská Bystrica, ktorí ho
profesionálne zneškodnia. Upozorňujeme, že
mimo uvedených zastávok nie je vzhľadom na
časový harmonogram možné zastaviť.

Látky, ktoré môžete odovzdať:
Autobatérie a batérie; farby; fotografický papier; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; odpadové chemikálie; ortuťové

BANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 1: 12. máj 2018
Trasa A
Ulica
Umiestnenie zastávky
Jána Švermu
parkovisko pri rešt. Úsvit
Internátna
parkovisko pri stredisku Astra
Slnečná
pred byt. domami č. 2 - 4
Internátna
otočka MHD
Tulská
bývalá otočka MHD
Moskovská
pri zastávke MHD
Oremburská
pri nákupnom stredisku
Mládežnícka
rešt. Mladosť – parkovisko
Okružná
parkovisko pri čistiarni
Spojová
parkovisko pri stred. Šalgotarián
THK
pri zastávke MHD (obchod)
Gaštanová
parkovisko pred ZŠ
Mlynská
križovatka na Čiertolí
Lúčičky 26
Trasa B
Na Graniari
Astrová (zb. miesto sep. odp.)
Azalková
Jána Bakossa
medzi byt. domami č. 42 - 44
Severná
parkovisko pri drev. obchode
Ľuda Ondrejova
parčík
Jakubská cesta
pri pohostinstve
Nový Svet
bývalá otočka MHD
Uľanská cesta
oproti kostolu
M. Rázusa 23 – Fortnička
J. Cikkera – F. Švantnera
križovatka pri divadle
Mičinská cesta 32
parkovisko
Golianova – Uhlisko
oproti ZŠ
Viestova – Uhlisko
parkovisko oproti požič. Intersonic
Trieda SNP
pred ZŠ
Trieda SNP
oproti športovému gymnáziu
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teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky;
chemicky znečistené vody; zvyšky pesticídov
a insektícídov; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; komunálne odpady s obsahom nebezpečných látok a pod.
Oddelenie odpadového hospodárstva
a údržby verejných priestranstiev

BANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 2: 19. máj 2018
Čas
7:30 – 7:45
7:50 – 8:05
8:10 – 8:25
8:30 – 8:45
9:40 – 9:55
10:00 – 10:10
10:15 – 10:30
10:35 – 10:50
11:30 – 11:40
11:45 – 12:00
12:10 – 12:25
12:40 – 12:55
13:10 – 13:20
13:25 – 13:40
7:30 – 7:45
7:50 – 8:05
8:20 – 8:40
8:45 – 9:05
9:10 – 9:30
9:35 – 9:55
10:00 – 10:15
10:20 – 10:35
10:55 – 11:10
11:15 – 11:25
11:30 – 11:50
11:55 – 12:15
12:20 – 12:30
12:35 – 12:50
12:55 – 13:10

Trasa C - Boxer
Ulica

Umiestnenie zastávky

Strmá – Rudlová

pohostinstvo (pod zvonicou)

Čas
7:30 – 7:50

Hlboká č. 1

parkovisko pri obchode

7:55 – 8:15

Ďumbierska

obchodné stredisko Obušok

8:20 – 8:40

Belveder

pri detskom ihrisku

Poľná – Malach. cesta

potraviny Stupy

8:50 – 9:05
9:40 – 10:00

Poľná pri garážach

oproti ZŠ Mládežnícka

10:00 – 10:15

Bernolákova

oproti byt. domu č. 9 (parkovisko)

10:20 – 10:35

Radvanská

oproti byt. domu č. 2 (parkovisko)

10:35 – 10:50

Rudlovská cesta

pohostinstvo „Na rázcestí“

11:30 – 11:40

Tatranská

parkovisko domy č. 2, 4, 6

11:45 – 12:00

Tatranská

parkovisko pred Saleziánmi

12:05 – 12:20

Starohorská

medzi byt. domami č. 38 – 40

12:25 – 12:40

Rudohorská

zast. MHD pri potravinách IDA

12:45 – 13:00

Trasa D – FL6
A. Sládkoviča

parkovisko pri pošte

7:30 – 7:45

Podháj

za ihriskom (IBV)

7:50 – 8:05

Podháj

pri byt. dome č. 43 (ihrisko)

8:10 – 8:25

Čerešňová

oproti zastávke MHD

8:30 – 8:45

Rakytovce

oproti obchod. stredisku

8:55 – 9:10

Cesta k nemocnici

dvor byt. domov č. 21, 23, 27

9:35 – 9:50

Pieninská

otočka MHD

10:00 – 10:15

Kráľovohoľská

pod obch. stredisko SALVE

10:20 – 10:40

Senická cesta

otočka MHD

10:55 – 11:15

Šalkovská cesta

parkovisko pri pohostinstve

11:30 – 11:50

Iliašská cesta

bývalé potraviny (orient. č. 86)

12:15 – 12:30

Pršianska terasa

oproti zast. MHD Medená

12:45 – 12:55

Práce na materskej škole v Radvani pokračujú

Jeden z troch projektov financovaných z eurofondov, ktoré boli mestu schválené v roku
2017 v rámci výzvy Operačného programu
Kvalita životného prostredia, je aj projekt
s názvom „Znižovanie energetickej náročnosti
MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica“. Zameriava sa na významnú obnovu budovy materskej
školy, výsledkom ktorej bude zníženie spotreby energie pri jej prevádzke na úroveň ultranízkoenergetických budov. Stavebné práce na
obnove škôlky sa začali v októbri 2017 a i na-

priek dlhšiemu zimnému obdobiu realizácia
prác úspešne napreduje. V máji bude urobených už cca 60 percent. Mesto bude môcť
zároveň predložiť prvú žiadosť o platbu na
prefinancovanie oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú celkovo vo výške 844 868,77
eur. Keďže ide o 30-ročnú budovu postavenú
v roku 1987, je potrebné počas obnovy riešiť
aj vzniknuté nepredvídané stavebné práce.
Bez nich by sa totiž budova nedala skolaudovať. Vďaka odborne zdatným pracovníkom

v projektovom tíme sa tieto problémy riešia
priebežne, neovplyvňujú plynulý priebeh prác
a realizácia stavby pokračuje v zmysle harmonogramu. Ukončenie projektu je naplánované
na september 2018. Po dokončení hlavnej aktivity predloží mesto záverečnú Žiadosť o platbu, keď získa nenávratný finančný príspevok
od EÚ vo výške 95 percent celkových oprávnených výdavkov projektu.
Oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov

www.banskabystrica.sk
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Téma mesiaca: obnovy ciest a chodníkov

Do opráv ciest a chodníkov samospráva
tento rok investuje takmer tri milióny eur
Spolu s jarným počasím mesto opäť začalo aj s opravami miestnych komunikácií. Priaznivé poveternostné podmienky umožnili
odstraňovanie prvých výtlkov po zime už v polovici marca. Samospráva však nezabúda ani na obnovu súvislých úsekov a v týchto dňoch
môžu Banskobystričania vidieť čulý pracovný ruch aj na Zvolenskej ceste či na Poľnej ulici.

Foto: MsÚ BB

Na dvoch veľkých obnovách už pracujeme

Začalo sa pri predajni AAA auto a opravuje sa po úsekoch

Počas prác je Zvolenská cesta zjednosmernená
v smere od Sliača do centra mesta. Zhotoviteľ
začal s opravami v jazdnom pruhu, ktorý je
bližšie k objektom. Okrem výmeny povrchov
chodníkov, obrubníkov a nových asfaltových
krytov vozovky, bude opravená aj dažďová kanalizácia prislúchajúca k ceste.

Ako to bude s dopravou?

Foto: MsÚ BB

Opravujeme oba úseky súčasne

Dopravné obmedzenia sa dotknú aj liniek
MHD č. 22, 32, 41 a 90, ktorých trasy sú upravené. Informácie o zmenách nájdete na stránke
mesta www.banskabystrica.sk, na zastávkach

www.banskabystrica.sk

Foto: MsÚ BB

Začínajúce opravy chodníkov na Poľnej ulici

Na zastávkach nájdu cestujúci oznam aj mapy

Zjednosmernenie dopravy bolo potrebné

povrchy parkovacích miest pri miestnej komunikácii.

„Práce na Poľnej ulici sa začali ešte na jeseň minulého roka výmenou obrubníkov v časti od križovatky
s Moskovskou ulicou po križovatku s Malachovskou cestou. V týchto dňoch vďaka počasiu pokračujeme ďalej, pričom rozsah prác bude podobný ako
na Zvolenskej ceste,“ hovorí vedúca oddelenia
údržby miestnych komunikácií a inžinierskych
sietí Renáta Hláčiková. Opravy 1,3-kilometrového úseku sa budú týkať povrchov chodníkov,
výmeny obrubníkov či nových asfaltových krytov vozovky. V rámci Poľnej ulice sa obnovia aj

Počas stavebných prác na obnove povrchov
chodníkov a pri výmene obrubníkov dôjde
iba ku krátkodobým lokálnym dopravným
obmedzeniam. Počas asfaltovacích prác však
bude Poľná ulica uzatvorená po etapách, o čom
bude mesto Banská Bystrica verejnosť včas informovať. Víťazným uchádzačom verejnej súťaže je spoločnosť CESTY SK, s. r. o. Vzhľadom
na rozsah prác predpokladáme ich ukončenie
na oboch úsekoch koncom júna 2018.

Foto: MsÚ BB

Potrebná je trpezlivosť
a tolerancia

i v autobusoch. „Je potrebné pripomenúť, že stavebné práce takéhoto rozsahu, za podmienky zachovania dopravnej obslužnosti dotknutých oblastí, naše mesto ešte nezažilo. Sú to úseky, ktoré si
zvolili priamo Banskobystričania a ich obnova bude
financovaná z minuloročného prebytku rozpočtu vo
výške približne 1 570 000 eur. Ďalších 150 000 eur
investujeme do opráv mostových dilatačných záverov na mostoch na Zvolenskej ceste,“ objasňuje
primátor Ján Nosko.

Foto: MsÚ BB

Oprava východnej časti Zvolenskej cesty odštartovala začiatkom apríla. Obnova sa bude
realizovať v dvoch etapách, vždy v jednom jazdnom pruhu. Žiadame vodičov, aby nejazdili po
pamäti, ale dodržiavali nové dopravné značenie, ktoré sa počas prác bude meniť. Ide o úsek
od AAA auto po predajňu Hyundai, ktorý má
1,4 kilometra.

Poľná ulica je plne prejazdná
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So súvislými obnovami nekončíme!

Foto: MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Na súvislú obnovu zanedbaných úsekov ciest a chodníkov
mesto vyčlenilo 300 000 eur z Fondu dopravnej infraštruktúry. S opravami na Hurbanovej ulici v úseku od križovatky s ulicou Janka Kráľa po ulicu M. Hattalu sa už začalo.
Následne sa obnovy dočká aj miestna komunikácia na ulici
Pod Banošom od križovatky s Dedinskou ulicou po križovatku na Strmej ulici. „Ide o úseky, ktoré sú, okrem nevyhovu
júceho povrchu, z dopravného hľadiska aj intenzívne zaťažené.
Na zlý stav ulice Pod Banošom upozorňujú Rudlovčania dlhodobo. Hoci má dopravné zaťaženie nižšie, cesta je na úseku,

Ulica Terézie Vansovej

Foto: MsÚ BB

V tomto úseku bude nová asfaltová cesta

Foto: MsÚ BB

Okružná ulica

Výtlky na Hurbanovej ulici, ktorú práve opravujeme

v ktorom plánujeme opravy v mimoriadne nevyhovujúcom
stave. Rozpadávajúcu sa betónovú dlažbu vymeníme za asfaltový povrch,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.
Plánovaná je tiež obojstranná oprava chodníka na ulici
Terézie Vansovej 11 – 14 a 16 – 17, kde samospráva vybuduje aj nové stojisko na kontajnery. Obnovy chodníka
sa dočkajú aj obyvatelia Fončordy, a to na Okružnej ulici
od križovatky s Mládežníckou po Gorkého ulicu. Pokračovať budeme v oprave vnútroblokových komunikácií
na Švermovej ulici, tentokrát v úseku 7 – 13. Minulý rok
sme opravili 1 – 7.

Internátna ulica

Zrealizované sú opravy na Partizánskej ceste
pri čerpacej stanici Slovnaft, na ulici Terézie
Vansovej, Zvolenskej ceste, Internátnej ulici,
Rudlovskej ceste, Ceste k Smrečine, Bernolákovej, Poľnej i Mládežníckej ulici, v Lazovnej
ulici, Jilemnického, Ceste na štadión, Kapitulskej ulici či na parkovisku na Námestí L. Svobodu. Postupne mesto plánuje opravu ďalších
výtlkov vo všetkých mestských častiach. Najbližšie sa lokálne opravy dotknú Hornej ulice,
vnútrobloku Severná 1 – 2, Gaštanovej, Magurskej, Švermovej či ulice Zdenka Mikulu.
Lokálne a veľkoplošné vysprávky budú čoskoro zrealizované aj v úseku od Daňovej školy
až po bývalú budovu Slovenky na Lazovnej
a Bottovej ulici.
dmo

Foto: MsÚ BB

Foto: MsÚ BB

Lokálne opravy výtlkov

Parkovisko na Námestí L. Svobodu pri nemocnici
www.banskabystrica.sk
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ZŠ Moskovská oslavuje tridsiatku

V období Veľkej noci sme v ZŠ Trieda SNP
zažili jeden z netypických školských dní. Výnimočným sa stal najmä našou tradičnou
oslavou sviatkov jari, keď sa v škole zišli remeselníci a ľudoví umelci z okolia. Predvá
dzali svoje umenie v háčkovaní, paličkovaní,
zdobení kraslíc a medovníkov, v tkaní kobercov, ako aj v rôznych výtvarných technikách.
Okrem žiakov, ktorí sa na aktivitách podieľali, sa k nám pripojili aj škôlky, rodičia s deťmi
či tí skôr narodení. Záujem bol veľký a dvere
školy boli pre všetkých otvorené! Svojou hrou
na gajdách zaujal i žiak našej školy, ktorý ako
folklorista podujatie oživil. Tradície si chlapci
vyskúšali v úlohe šibačov. A čo sme podujatím
docielili? S pomocou aktivistov z obce Nemce,
Domova sociálnych služieb KOMPA B. Bystrica,
Stredoslovenskej galérie a iných sme rozšírili
spoluprácu s mimoškolskými organizáciami.
Širokým záujmom o podujatie sme školu zviditeľnili ako inštitúciu, ktorá sa nevenuje výlučne
len vzdelávaniu. Zapojením žiakov sme prakticky rozvíjali prierezové témy Štátneho vzdelávacieho programu, ako aj mnohé medzipredmetové vzťahy. Zároveň sme všetkým ukázali
spätosť s kultúrnymi tradíciami nášho regiónu,
čím sme výrazne prispeli k rozvoju regionálnej
výchovy na našej škole. Všetkým, ktorí prispeli
k úspešnému priebehu akcie ďakujeme.
ZŠ Trieda SNP

ďalších ocenení. Titul
História ZŠ Mos„Škola roka“ za úspekovská sa začala písať pred tridsiatimi
chy v športe (2005),
rokmi. Škola sa proCenu ministra životfilovala podľa doby,
ného prostredia SR za
vznikli triedy s rozmimoriadne výsledky
v oblasti environmenšíreným vyučovaním
jazykov či hudobnej
tálnej výchovy (2008)
a výtvarnej výchovy.
a ocenenie „Príklad
Pozornosť upriamidobrej praxe“ za zvýŽiaci
počas
podujatia
Deň
regiónu
la aj na spoznávanie
šenie kvality výchovtradícií,
remesiel
no-vzdelávacieho
a regionálnej kultúry. Už od začiatku ponúkala
procesu žiakov (2012). Škola prešla výraznými
možnosť zmysluplného trávenia voľného času
zmenami. V roku 2013 bola zrealizovaná rekonv družine, dnešnom Školskom klube detí – Slštrukcia za finančnej podpory Európskeho fonniečkovo, kde sa môžu deti rozvíjať. Otvorenie
du regionálneho rozvoja a mesta. Boli vytvorené
pobočky Verejnej knižnice M. Kováča a zriadejazykové i multimediálne učebne s interaktívnie Súkromného centra voľného času Relaxánymi tabuľami a modernou didaktickou techčik pozdvihlo školu na vyššiu úroveň. Vďaka
nikou. Zrekonštruovala sa telocvičňa a vybumnohým projektom je dnes Moskovská jednou
dovalo sa multifunkčné ihrisko. ZŠ Moskovská
z najlepšie vybavených škôl modernými didakposkytuje moderné vzdelávanie, ktoré žiakov
pripravuje do života aj prakticky. Dôkazom sú
tickými pomôckami a IKT v rámci mesta. Zo
výborné umiestnenia v súťažiach, hodnotenia
zanietenosti učiteľov vznikli v exteriéri „trieda
školskej inšpekcie, mimovládnej organizácie
pod oblohou“ a „náučný chodník“, ktoré slúžia
INEKO, žiakov a rodičov. Pri príležitosti 30. výpri vyučovaní. Škola žiakom ponúka aj možnosť
venovať sa environmentálnej výchove. Vďaka
ročia vznikol projekt „Návraty“, do ktorého sú
aktivitám na týchto hodinách majú deti bližší
zapojení aj bývalí žiaci, ktorí sa uplatnili v rôzvzťah k recyklovaniu a ochrane životného pronych oblastiach. Na hodinách občianskej náuky
spolu diskutujú a súčasní žiaci majú možnosť
stredia. Škola sa dokonca zapísala do Knihy slovidieť, kam ich vie škola nasmerovať. Za všetkývenských rekordov. Prvé dva sa viazali na počet
vyzbieraných PET vrchnákov a ďalšie dva boli
mi úspechmi stojí napĺňanie vízie vedenia školy
za najväčšiu stavbu lesa z recyklovaných roliek
a zamestnancov v spolupráci so žiakmi a ich rotoaletného papiera. Škola získala tiež niekoľko
dičmi. 
ZŠ Moskovská

Hľadám domov

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

Meno: Šiška
Pohlavie: sučka
Výška: 29 cm
Rasa: kríženec
Povaha: Šiška je malé strapaté klbko radosti a šťastia. Zbožňuje hladkanie na brušku,
a preto ho rada vytŕča. Má rada ľudí aj iné psíky. Šiška bude menšieho až stredného vzras
tu. Momentálne váži 3,5 kg. Je vhodná do bytu
aj domu s prístupom dnu. Bude to veľmi dobrá
spoločníčka a vďačný člen rodiny. Ak chcete vidieť viac psíkov či pomôcť, môžete sa informovať
na telefónnych číslach: 0918505254, 0915699756
alebo v Karanténnej stanici so sídlom na adrese
Unionka 17, 96001 Zvolen. Presné informácie
o formách vítanej pomoci nájdete aj na webovej
stránke www.kszv.sk.

www.banskabystrica.sk

Foto: archív ZŠ Moskovská

Remeselníci v škole

Dvadsať rokov dobrovoľníctva
Univerzita Mateja Bela podporuje dobrovoľnícke
aktivity na svojich fakultách už dvadsať rokov.
Zároveň je jedným z hlavných partnerov Centra
dobrovoľníctva, n. o. v Banskej Bystrici. Dobrovoľníctvo je skvelou príležitosťou, kde môžu študenti úročiť svoje teoretické znalosti, prepájať
ich s praxou a nadobúdať pracovné skúsenosti.
Práve toto bolo jedným z hlavných podnetov,
aby dobrovoľníctvo malo na akademickej pôde
svoje miesto. Pedagogická fakulta UMB vytvorila zázemie, ktoré v roku 2000 vyústilo do vzniku
Centra dobrovoľníctva. Pri jeho formovaní stáli
osobnosti ako B. Hirt, J. Kunická, T. Matualyová, J. Bronček. Neskôr sa k riadeniu centra pridali L. Vavrinčíková a A.
Brozmanová Gregorová.
Počas rokov sa na fakulte uskutočnilo niekoľko
kľúčových
výskumov
ohľadom dobrovoľníctva
na Slovensku, ktoré sú
dodnes oporou v praktic-

ky zameraných projektoch. V súčasnosti pôsobí
centrum ako regionálne servisné centrum v celom kraji. Poskytuje informácie, konzultácie,
vzdelávanie a propagáciu dobrovoľníctva organizáciám. Banskobystrické centrum sa stalo
aj prototypom, podľa ktorého vznikali ostatné
regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku.
Sleduje moderné trendy u nás aj v zahraničí.
Aktuálne má ako jediné centrum na Slovensku
vyvinutú mobilnú aplikáciu Dobroapku, ktorá
pomáha dobrovoľníkom zorientovať sa v ponukách. Aj toto sú prvenstvá, na ktoré môže
byť Bystrica právom hrdá. Vďaka patrí podpore partnerov, v prvom rade UMB, mestu, ale aj
ostatným organizáciám,
inštitúciám a dobrovoľníkom, kvôli ktorým vie
me, že dobrovoľníctvo
má zmysel a prináša do
komunít v meste benefity.
Centrum dobrovoľníctva
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O činnosti výborov v mestských častiach a občianskych rád

Na čo boli použité financie v roku 2017?
Na území mesta pracujú štyri výbory v mestských častiach. Členmi sú mestskí poslanci
a pri riešení aktuálnych problémov sú povinní
spolupracovať s primátorom, mestským zastupiteľstvom (MsZ) a komisiami MsZ, predovšetkým s Komisiou pre rozvoj mestských
častí. Podľa štatútu by sa mali členovia schádzať najmenej raz za šesť mesiacov, spravidla
za účasti predsedov občianskych rád a podľa
potreby, najmenej však jedenkrát ročne, zvolať stretnutie s obyvateľmi mestských časti
za účasti občianskych rád. Výbory môžu zria
ďovať občianske rady ako poradný orgán za

účelom účasti obyvateľov príslušných mestských častí na výkone samosprávy mesta. Počet občianskych rád v jednotlivých výboroch
nie je obmedzený. Sú zložené z obyvateľov
mesta s trvalým pobytom v mestskej časti, pre
ktorú je výbor vytvorený a zástupcov podnikateľských subjektov, ktorí majú sídlo prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú činnosť v mestskej časti. Občianska rada ročne
predkladá príslušnému výboru správu o svojej činnosti. Zasadá podľa potreby, najmenej
však raz za štvrťrok. Ak je nefunkčná, výbor
má právomoc ju rozpustiť. Mesto za účelom

Výbor v mestských častiach vo VO č. 1
(zasadania: 3, stretnutia s obyvateľmi: 0)

Predseda: V. Dubačová, členovia: M. Pecník, J. Šabo, P. Katreniak,
S. Mičev, L. Nábělek, J. Kuracina
Občianske rady
Senica (zasadaní: 1), predseda: A. Sámel, členovia: M. Solivajs, M. Otava, P. Hudec, M. Masná, J. Valent, J. Hubač, L. Valentová
Šalková (zasadaní: 1), predseda: P. Uhrík, členovia: J. Bacík, V. Fraňo,
A. Tuček
Uhlisko (zasadaní: 0), predseda: I. Kapsiar, členovia: Ľ. Dávidová, P.
Zlevský, A. Babčan
Stred (zasadaní: 2), predsedníčka: J. Suraová, členovia: A. Maková, J.
Mak, B. Bosák, N. Okálová, E. Ščepková, J. Weiterschutz
Pozvánka: Upozorňujeme obyvateľov, že vo štvrtok, 26. apríla 2018 o 17:00
hod. sa v miestnosť č. 250 na II. poschodí MsÚ uskutoční zasadnutie OR Stred.
Na rozvoj územia: 16 500 eur – oprava chodníkov na Námestí Slobody,
príspevok ZAaRESu za účelom financovania nových herných prvkov
na ihrisku Trieda SNP
Akcie: 11 634 eur (rozdiel bol vrátený na účet poskytovateľa dotácie)

Výbor v mestských častiach vo VO č. 2
(zasadania: 2, stretnutia s obyvateľmi: 0)

Predseda: Ľ. Laššáková, členka: K. Čižmárová
Občianske rady
Podlavice – Skubín (zasadaní: 9), predseda: J. Tomáš, podpredseda: D.
Uhliar, členovia: E. Šupolová, Ľ. Lehoťan, I. Beňo, S. Bulla, J. Beňo, A.
Necpalová, A. Kánová, M. Zamiešalová, L. Ivaničová, J. Baláž
Uľanka (zasadaní: 0), predseda: M. Fejfár, členovia: M. Čunderlíková,
K. Daubnerová, R. Dúbravský, P. Hanousková, E. Molitorisová, D. Valko
Na rozvoj územia: 1 308,50 eur – oprava plotu na cintoríne v Podlaviciach
Akcie: 7 139 eur (rozdiel bol vrátený na účet poskytovateľa dotácie)
Informácie o ďalších dvoch volebných obvodoch si môžete prečítať
v májovom čísle Radničných novín.
dmo

plnenia úloh výborov vyčleňuje každoročne
v rozpočte finančnú čiastku 1,50 eur na občana s trvalým pobytom v príslušnej mestskej
časti. Výbor rozhoduje o spôsobe a účele využitia celkovej sumy. Túto môže v súčinnosti
s občianskymi radami a mestským úradom
rozdeliť na:
• finančné prostriedky určené na rozvoj územia danej mestskej časti
• finančné prostriedky poskytnuté formou
dotácie na bežné výdavky (akcie v obvodoch
v zmysle schváleného rámcového plánu akcií, ktoré výbor schváli na príslušný rok)

akcia
Verejná zabíjačka v Šalkovej
MDŽ v DC Nádej Uhlisko
Nákup zariadenia do bývalej ZŠ a MNV Senica
Vybavenie pre KD Šalková
Výlet autobusom DC Uhlisko príspevok na dopravu
MDD v Senici
Postavenie mája ZŠ Uhlisko
Deň matiek v DC Nádej Uhlisko
ZŠ Golianova – Ročníkový projekt Osobnosti mesta
ZŠ Golianova – Naučme deti športovať
Stretnutie v prírode so športovými hrami DC Uhlisko
Ceny pre súťaž DHZ Šalková
Letné mestské podujatie Centrum
Mikulášske stretnutie Safari
Olympiáda seniorov Centrum a Uhlisko
Stretnutie jubilantov Šalková
Tradičná zabíjačka v Senici
Mikuláš v Senici
Vianoce na Uhlisku
Stretnutie s občanmi
Vedenie účtovnej agendy OZ
spolu:

náklady
250
92,90
850
2 640,28
200
117,53
201,27
166,26
298,30
300
104,88
459,90
1 531,20
498
494,64
1 209,12
200,88
148,51
417,12
418,50
863
11 462,29

akcia
Tri krále
Krňačkové preteky
Zabíjačka – Fašiangy
Karneval OR + FR
Materské centrum – tvorivé dielne
Spravodaj OR Podlavice – Skubín
Deň matiek, MDD Podlavice – Skubín
Bežia celé Podlavice
MDD Uľanka, MDD Jakub
Svätojakubské slávnosti – Jakub, Kostiviarska, Nový Svet
Anna – bál
Cibulačka
Jubilanti – Podlavice, Skubín
Mikuláš Podlavice a Skubín a koncoročná kapustnica
Vianočná kapustnica a seniori (Jakub, Kostiviarska a Uľanka)
Web stránka o.z. Podlavice – Skubín (WEB hosting pre
orpodlavice.sk)
Bankové poplatky
Humanitárna pomoc rómskym rodinám po požiari
spolu:

náklady
203,28
149,17
847
101,70
56,16
400
313,45
257,15
284,77
477,65
206,88
195,81
1 071,35
576,90
606,20
25,28
85,24
765,31
6 623,30

www.banskabystrica.sk
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Kováčova Bystrica
Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta. Jeden
deň v tomto týždni je vyhradený aj pre autorskú a interpretačnú súťaž
„Kováčova Bystrica“. V marci sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM
v B. Bystrici otvorili. Do XIV. ročníka sa zapojilo 132 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska. Okrem mladých ľudí z banskobystrických škôl to
boli žiaci základných a stredných škôl zo Slovenskej Ľupče, Ľubietovej,
Banskej Štiavnice, Brezna, Bacúcha, Krupiny, Liptovskej Osady, Rimavskej Soboty, Starej Ľubovne, Svidníka, Pliešoviec a Zvolena. Priestormi
sa ozývali nádherné verše známych autorov i emóciami naplnené interpretácie z diel prozaikov. Na svoje si prišli aj súťažiaci vlastnej literárnej
tvorby. Odborná porota poskytla nádejným autorom mnoho rád. Úroveň
bola vysoká. V oblasti vlastnej tvorby sme zaznamenali 72 prác a v oblasti
interpretácie súťažilo 60 mladých ľudí. Porota vyhlásila i dvoch laureátov
súťaže, zvláštnu cenu mesta Banská Bystrica a na záver bola udelená aj
cena primátora. Prvý titul laureátky a cenu Informačného centra mladých
Banská Bystrica získala Eva Krnáčová (Evanjelické gymnázium v B. Bystrici) v III. kategórii vlastnej literárnej tvorby. Zvláštna cena mesta bola
udelená za prednes poézie v I. kategórii Jánovi Marčekovi (ZŠ Narnia, B.
Bystrica). Cenu primátora si odniesla Laura Gonsková – absolútna laureátka XIV. ročníka súťaže Kováčova Bystrica, za interpretáciu prózy v III.
kategórii. Víťazka je žiačka banskobystrického Konzervatória J. L. Bellu.
Organizátori súťaže ďakujú mestu, spoluorganizátorom, sponzorom, hosťom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým mladým súťažiacim. Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný XV. ročník „Kováčovej
Bystrice“ a dúfame, že privítame aj nových mladých milovníkov umenia
a priaznivcov našej súťaže.
Ľuba Danková, organizátorka súťaže

www.banskabystrica.sk

Konzervatoristi
v Portugalsku
Vo februári sa 16 žia
kov
Konzervatória
Jána Levoslava Bellu
zúčastnilo na študijnom pobyte „Prekračovanie hraníc s hudbou” v Lisabone.
Pobyt sa realizoval
cez medzinárodnú organizáciu Erasmus+.
Počas neho žiaci naŽiaci pred budovou Gulbenkian Foundation
vštevovali Conservatório Música da Metropolitana v Lisabone, kde mali možnosť cvičiť a pripravovať sa na individuálne hodiny s umelcami a pedagógmi svetového
mena. Zúčastnili sa tiež na viacerých hudobných vystúpeniach. Zároveň
mali možnosť spoznať a navštíviť lokálne pamiatky a múzeá – Kráľovský
letný palác v Sintre, vyhliadku na najzápadnejšom bode kontinentu Cabo
da Roca, múzeum starodávnych kočov, kočiarov a konských záprahov,
Múzeum moreplavcov, Múzeum hudby a hudobných nástrojov a iné. Žia
ci konzervatória zakončili svoj študijný pobyt vlastným koncertom, na
ktorom prezentovali tvorbu slovenských hudobných skladateľov. Počas
pobytu nadobudli mnoho nových poznatkov a skúseností, ktoré ich obohatili na celý život. Keby dostali podobnú ponuku, chceli by sa zúčastniť
opäť.
Viktor Svetlík, žiak 6. ročníka KJLB

Foto: archív V. Svetlík
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Zmeníme sa my či príroda?
Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji po úspešnom turné po Slovensku zakotví opäť aj v Banskej Bystrici. Festival
predstaví 86 dokumentárnych filmov z 33 krajín sveta za jediný týždeň. Aktuálny ročník sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 4. mája
2018 v Cinemax Banská Bystrica v Europa SC.
túra životného prostredia, ktorá si
v tomto roku pripomína štvrťstoročie
svojej činnosti. Podieľa sa na tvorbe
odborného sprievodného programu
a aktivít pre deti počas Junior festivalu v Banskej Bystrici.
Foto: J. Barinka

Na festival Ekotopfilm – Envirofilm
sa prihlásilo viac ako 1300 filmov
z celého sveta. Filmový program
okrem prírodopisných filmov ponú
ka aj investigatívne filmy či úspešné
príbehy. Medzi zahraničnými snímkami sa predstavia aj slovenskí filmári.

Festival pre všetkých

Cieľom podujatia je inšpiratívnym
spôsobom meniť správanie spoločLabutie jazero? Už nie!
„Obdobie, v ktorom v súčasnosti žijeme
nosti vo vzťahu k životnému proPrvá sólistka Slovenského národného divadla Romina Kołodziej pre
je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosstrediu. V dopoludňajších hodinách
kampaň Ekotopfilm – Envirofilm 2018
prebieha Junior festival určený pre
ťou. Tento rok premietame niekoľko filLím.
Tohtoročný
vizuál
kampane
Olejové
jazevopred
prihlásené
základné a stredné školy. Ormov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už odlišná,
ako sme ju poznali. A presne na to sme sa rozhodli
ro pripravila agentúra Effectivity v spolupráci
ganizátori okrem filmového programu sľubujú
upozorniť v našej novej kampani. Čo ak si jednés režisérom Jonášom Karáskom. Hlavnou hraj bohatý sprievodný program. Vstup na festiho dňa už nebudeme vedieť ani predstaviť krásne
dinkou je prvá sólistka Slovenského národného
val a všetky jeho sprievodné akcie je zadarmo.
Labutie jazero? Prispôsobia sa aj umelci tým, že
divadla Romina Kołodziej. Spoluorganizátorom
Kompletný program postupne zverejní festivazačnú vznikať novodobé diela?,“ vysvetľuje vznik
Medzinárodného filmového festivalu Ekotoplový tím na stránke www.ekotopfilm.sk
myšlienky generálny riaditeľ festivalu Peter
film – Envirofilm 2018 je opäť Slovenská agenEkotopfilm – Envirofilm 2018

Univerzitná noc literatúry
v znamení jazykov univerzity

Pozvánka

Už po piaty raz sa počas Univerzitnej noci literatúry otvoria netradičné priestory Filozofickej
fakulty, v ktorých môžete zažiť magickú atmosféru čítaní. Oslovenie organizačného tímu
tento rok prijali profesorka na Ekonomickej fakulte UMB Mária Uramová, bloger Samo
Marec, divadelná a rozhlasová herečka Lenka Luptáková, fundraiser Literárnej bašty Rado
Sloboda, absolventka UMB Mária Bílková spolu so sestrou Ajkou, rozhlasový redaktor
Peter Zemaník a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra Martin Ďuračka.

Foto: archív UNL

Tohtoročným výberom kníh si chceme pripomenúť vydavateľstvá, ktoré podporovali
doterajšie ročníky UNL – Absynt, Artforum,
Inaque a Premedia. Chceme tiež predstaviť
jazyky, v ktorých sa na univerzite realizuje
štúdium, preto organizačný tím zvolil ochutnávku od slovenského autora a slovenské preklady z ruštiny, poľštiny, angličtiny, nemčiny
a z tria románskych jazykov vybral francúzšti-

nu a taliančinu. Ako je už dobrým zvykom, čítame v slovenčine a tlmočíme do slovenského
posunkového jazyka. Nebude chýbať ani detské stanovište, detský kútik a predajný stánok
s knihami, afterparty či tombola. Kto s nami
oslávi piaty ročník UNL, musí vedieť, že čítania na všetkých stanovištiach začínajú naraz
o 17:30 hod. a opakujú sa v 15-minútových intervaloch, po ktorých vždy nasleduje 15-minú
tová prestávka na presun na ďalšie
stanovište. Na prvom stanovišti, ktoré
sa rozhodnete navštíviť, dostanete „literárny pas“ so všetkými podstatnými
informáciami vrátane mapky stanovíšť, pri orientácii však budú pomáhať
aj naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky.
Tešíme sa na Vás v stredu, 25. apríla
2018 od 17:30 hod. v priestoroch Filozofickej fakulty UMB na Tajovského
40/51 v Banskej Bystrici.
Júlia Dziaková a Eva Kovaličková,
Opäť budete môcť zbierať pečiatky zo všetkých stanovíšť
členky tímu UNL

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. Vás pozývajú na 12. ročník plavenia dreva v jedinečnom drevenom vodnom žľabe. Tešíme sa na
Vás v Rakytove v Dolnom Harmanci už v stredu, 28. apríla 2018.

Program:
O 9:30 hod. – otvorenie podujatia
Od 10:30 do 12:00 hod. – plavenie
Od 12:00 do 14:00 hod. – občerstvenie
Kontakt: www.lesybb.sk, e.apfel@lesybb.sk.
V priebehu akcie budú realizované ukážky
lesnej pedagogiky.
Eduard Apfel, Mestské lesy BB

www.banskabystrica.sk
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Máte radi
koncerty?

Na tohtoročnej Vínšpacírke
sa pokúsia poraziť čas

Už tento mesiac organizuje Rotary klub Banská Bystrica v poradí už šiesty Rotary Radničný koncert. Ide o výnimočný klavírny recitál
profesorky Zuzany Niederdorfer, ktorý je
zároveň otváracím koncertom jedenásteho
ročníka medzinárodného festivalu klavírneho umenia a tretieho ročníka klavírnej súťaže
„Forum per tasti“. V programe sú diela Bacha,
Busoniho, Schuberta, Liszta, Straussa, Grünfelda, Suchoňa a Ravela. Uskutoční sa v utorok, 24. apríla 2018 v priestoroch historickej
radnice o 18:00 hod. Vzhľadom na limitované
priestory Cikkerovej siene je potrebné objednať si vstup na koncert telefonicky alebo
e-mailom (Eva Patrášová Snopková – sk@
drevmag.com, 0905 630 907) Pri rezervácii
prosíme uviesť meno, kontakt a počet lístkov.
Tešíme sa na Vás.
Ivan Belan, RC Banská Bystrica

Jubilejný piaty ročník Vínšpacírky odštartuje opäť letnú sezónu v Banskej Bystrici.
Organizátori sa spoliehajú na príjemné jarné počasie, ktoré podčiarkne iskrivú chuť
vína v pohároch degustujúcich. Tí budú môcť ochutnať historicky najviac vzoriek vína za
posledných päť rokov, a to približne 240. Usporiadatelia tiež udelia ocenenie významnej
osobnosti z oblasti vinárstva a po minuloročnom rekorde budú pokúšať nadpozemské
možnosti jednotlivca v sekaní sektov.

Foto: D. Novotný

podujatím. „V spoluVínna cesta sa začne 28. apríla na
práci s BanskobystricNámestí SNP už
kým samosprávnym
tradične o 14:00
krajom chceme na
hod. Hudobne ju
Vínšpacírke oceňovať
bude
sprevádzať
vína z nášho kraja
Jazz Festival. Privíta
známkou
kvality
stálice Vínšpacírky,
Bystrický anjel. Takale aj nových členov
to ocenené produkty
„vinárskej“ rodiny.
by sme v budúcnosti
Medzi debutantmi
chceli umiestniť na
Počas Vínšpacírky sa námestie vždy zapĺňa
budú
napríklad
tzv. regionálne pulVíno Chudý, Kalina
ty,“ hovorí vicepri& Kinči z Tekova, Víno Matyšák či PD Mojmímátor Banskej Bystrice Martin Turčan o novom
projekte.
rovce. Úplnou novinkou budú nealkoholické
vína.

Čo Vás ešte čaká?

Foto: archív I. Belan

S Vínšpacírkou je spojené
otvorenie letnej sezóny

Zuzana Niederdorfer

Primátor mesta Ján Nosko o 15:00 hod. slávnostným odpočítavaním a spustením fontány
prebudí Banskú Bystricu zo zimného spánku.
Pre majiteľov lístkov na Vínšpacírku bude zadarmo prístupná Hodinová veža, a to v čase od
14:00 do 18:00 hod. Program vyvrcholí okolo
17:00 hod. pri spodnom pódiu, kde organizátori ocenia ďalšiu z významných osobností Vínšpacírky. Tento rok bude mať bližšie spojenie
nielen s naším regiónom, ale aj so samotným

Aj tento rok budú môcť návštevníci Vínšpacírky využiť okrem 15 bobúľ, ktoré sú tradičným
platidlom podujatia, aj špeciálnu bobuľu na
degustáciu pravého šampanského MUMM.
Organizátori zostali verní prekonávaniu rekordov a sabráži, ktorá je už neodmyslene spätá
s Vínšpacírkou. „Tentoraz sa pokúsime prekonať
čas. Pokúsime sa seknúť minimálne jednu fľašu za
sekundu,“ hovorí Andrej Patráš. Lístky na Vínšpacírku je možné zakúpiť si v prevádzkach
Cechu hostinských, ako aj online na www.vinspacirka.sk. 
ľt

Čo ste možno (ne)vedeli
o bystrickom námestí
Aj tento rok sa študenti cestového ruchu
z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v spolupráci s o.z. Banskobystrickým okrášľovacím spolkom a Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Stredné Slovensko rozhodli
zorganizovať už v poradí druhý ročník dobrovoľníckeho projektu. Ten počas jedného dňa oboznámi turistov, ale aj domácich Banskobystričanov
s históriou Námestia SNP. Staňte sa aj Vy jeho súčasťou, konkrétne 12.
mája 2018 medzi 13:00 a 16:00 hod. a okrem získania zaujímavých informácií sa môžete zapojiť aj do súťaží o pekné vecné ceny. Študentov
v tyrkysových tričkách nájdete na rôznych stanovištiach na Námestí SNP
a v okolí Barbakanu. Dozviete sa napríklad zaujímavosti o Ladislavovi
Hudecovi, bystrických pivovaroch, budovách na námestí či o Národnej
ulici. 
Diana Javorčíková, Banskobystrický okrášľovací spolok

www.banskabystrica.sk

11. a 12. mája 2018
Hotel Lux***, Banská Bystrica

Podujatie sa koná pod
záštitou primátora
mesta Banská Bystrica
Jána Noska

prednášky a bohatý program
výstava – viac ako 60 vystavovateľov
výnimoční lektori

www.HarmoniaFestival.sk
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Koncert Tomáša Valička a jeho hostí

Jar je tu

Priestory Robotníckeho domu ožijú 24. apríla
o 18:00 hod. temperamentnými tónmi skladieb
známeho argentínskeho hudobného skladateľa
Astora Piazzollu v podaní talentovaného Tomáša Valička. Úspešný akordeonista študuje pod
pedagogickým vedením Michala Červienku na
banskobystrickej Akadémii umení. Popri štúdiu
sa zúčastnil na mnohých súťažiach doma aj
v zahraničí, kde získal viaceré ocenenia. Môžeme spomenúť druhé miesto na medzinárodnej
akordeónovej súťaži v Lanciane v Taliansku
(2012), tretie miesto na Coupe Jeunesse (C.I.A.)
v Dunajskej Strede (2012) či druhé miesto na
medzinárodnej akordeónovej súťaži v Györe –
Maďarsko (2016). Na koncerte okrem argentín-

skych melódií predvedie aj skladby klasickej
a zábavnej hudby, takzvaného varieté. Diváci
sa môžu tešiť aj na arménsku klaviristku a speváčku Karin Sarkisjan. Speváčka s nádherným
hlasom plným sýtosti a výrazovej farebnosti je
zároveň i skladateľka a klaviristka. Pochádza z
Arménska a od roku 1993 žije trvalo na Slovensku. S Tomášom tvorí umelecké dueto a v ich
repertoári znejú ruské, židovské a arménske ľudové piesne v ich vlastných úpravách. Na koncerte Tomáš uvedie do života aj svoje debutové
CD s názvom Virtuoso. Určite si nenechajte tento žánrovo pestrý koncertný večer ujsť. Vstup
je zdarma.
Oddelenie kultúry

Stretnutie historických vozidiel
Banskobystričanov spolu
s fanúšikmi historických
strojov zo širokého okolia. Na parkovisku pred
futbalovým štadiónom
sa v čase od 9:00 do
12:00 hod. v plnej kráse predstavia historické
motocykle, osobné autá,
traktory, autobusy, a tiež nákladné autá. Po výstave historických vozidiel sa veterány vyberú
na svoju prvú tohtoročnú jarnú jazdu do obce
Poniky. Cieľovou stanicou bude Hrochoť, kde
bude pripravené malé občerstvenie. 
jm
Foto: J. Malatinec

Veterán klub Banská
Bystrica v spolupráci so
Združením
Zberateľov
Historických Vozidiel SR
a mestom Banská Bystrica
pripravujú už 29. ročník
prvomájového Stretnutia generácií. Tradične
sa začiatok moto sezóny
v meste pod Urpínom spája so spomienkou na
bývalých motocyklových pretekárov. Banská
Bystrica bola totiž kedysi kolískou motocyklového športu, a tak aj tento rok zavítajú na parkovisko Štiavničky stovky malých a veľkých

Míľa pre mamu
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Regionálne otvorenie poľnohospodárskej sezóny
v našom kraji –
Otváranie Banoša, sa uskutoční
už v sobotu, 21.
apríla 2018 v areáli SOŠ Pod Banošom 80. Všetci ste srdečne
vítaní a pre lepšiu prístupnosť bude v dopoludňajších hodinách zabezpečená kyvadlová
doprava zdarma. Tešíme sa na Vás!
0 – ZVT

9:35

1 – Podháj, SZU

9:36

2 – Sládkovičova,
Pošta

9:38 10:26 10:58 11:36

3 – Poľná rázcestie

9:40 10:28 11:00 11:38

4 – Moskovská

9:43 10:25 11:03 11:41

5 – Kyjevské námestie

9:45 10:27 11:05 11:43

6 – Okružná

9:47 10:29 11:07 11:45

7 – Úsvit

9:48 10:30 11:08 11:46

8 – Vajanského
nábrežie

9:51 10:33 11:11 11:49

9 – Strieborné
námestie

9:53 10:35 11:13 11:51

10 – Severná

9:55 10:37 11:15 11:53

11 – Na Karlove

9:57 10:39 11:17 11:55

12 – Ďumbierska

10:00 10:42 11:20 11:58

13 – Pod Bánošom

10:01 10:43 11:21 11:59
SOŠ Pod Banošom

Aj tento rok sa v Banskej Bystrici môžete tešiť na zábavné kultúrne popoludnie pre celé
rodiny, ktoré organizuje Únia materských centier pravidelne už od roku 2004. Podujatie
sa teší veľkému úspechu v mnohých mestách a obciach Slovenska a koná sa tradične
v predvečer Dňa matiek ako najväčšia oslava tohto sviatku na Slovensku.
Cieľom kampane Míľa pre mamu (MPM) je
zorganizovať s dobrovoľníkmi z materských
a rodinných centier veľkolepú oslavu venovanú
všetkým matkám. Prejdením symbolickej jednej míle si návštevníci uctia svoju mamu, starú
mamu, krstnú či adoptívnu mamu. Tým sa im
poďakujú za jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu
matky. Podujatie je zároveň poďakovaním za
dobrovoľnícku prácu žien – matiek v materských a rodinných centrách.

Míľová zážitková trasa
Rodiny si ju budú môcť aj tento rok prejsť
v meste pod Urpínom, a to v sobotu, 12. mája
v čase od 15:00 do 18:00 hod. pešo, na bicy
kli, kolobežke, korčuliach, v kočíku či na invalidnom vozíku v mestskom parku (pri bývalej

Slovenke). Organizačne MPM zabezpečujú maminky z Materského centra Mamina a Rodinného centra Hviezdička, záštitu nad podujatím
prevzal primátor Ján Nosko.

Nebude chýbať program
Môžete sa tešiť na Hudobnú školu Yamaha,
vystúpenie detí zo ZŠ Sitnianska, Baby salsu,
divadielko – muzikál Harlekýn, koncert – kapela Trabant a tombolu. Ako sprievodné aktivity
budú môcť návštevníci využiť tvorivé dielničky,
skákací hrad, maľovanie na tvár, líčenie pre maminky, cvičenie pre deti, strollering – závody
kočíkov, koníky a iné aktivity. Každú zaregis
trovanú maminku čaká darček. Akcia sa koná
za každého počasia, neodradí nás ani dážď.
Pavlína Bartová, MC Mamina

www.banskabystrica.sk

12

apríl 2018

História

Uplynulo 140 rokov od narodenia významného Banskobystričana

Zlatník, šperkár, optik a konštruktér
Alexander Stollmann (1878 – 1923)

Foto: archív Stredosovenské múzeum

Devätnáste storočie bolo posledné, v ktorom prežíval duch zlatníckeho remesla. Zlatníctvo bolo konfrontované s novými hospodárskymi aj
spoločenskými požiadavkami a cechová forma zriadenia smerovala k zániku. Všetky pokusy udržať krok so vzmáhajúcou sa priemyselnou
výrobou boli neúspešné. Zlatníci sa začali orientovať najmä na predmety dennej spotreby (príbory, stolové súpravy, soľničky). S nástupom
meštianstva sa zmenilo aj ťažisko umeleckého diania, profánne umenie vytlačilo sakrálne a hlavnými objednávateľmi umeleckých diel
sa stali mešťania. V tomto období pôsobili v banskobystrickom zlatníckom cechu výrazné zlatnícke osobnosti.

Alexander Stollmann (1878 – 1923)

Alexander Stollmann s modelom malej železnice

Boli to napríklad Juraj Sodomka, František
Rosenberger, Karol Miškovský, Alojz Herritz,
alebo najznámejší Samuel Libay, snažiaci sa
zachrániť lesk a slávu remesla. Dvanásť rokov po jeho smrti (r. 1866) prišiel na svet ďalší
talentovaný človek, a to priamo v meste pod
Urpínom. Umelecký zlatník, klenotník a optik Alexander Andrej Stollmann sa narodil 17.
marca 1878. Pochádzal z významnej umelecko-remeselnej rodiny Stollmannovcov. Jeho
otec Ľudovít Stollmann (1844 – 1912), syn
banskobystrického kolárskeho majstra Andreja Stollmanna (1812 – 1895), sa vyučil za
kováča. Z manželstva s Karolínou Kevečkovou
sa narodilo viac detí, no dospelosti sa dožili
iba dcéra Malvína (1875 – 1948) a synovia Eugen (1896 – 1970) a spomínaný Alexander.
Za zlatníka sa vyučil u banskobystrického
zlatníckeho majstra Pavla Rennera staršieho
(1862 – 1948).

Tovarišské potulky
a prvé zamestnanie
Po vyučení v rodnom meste odišiel Stollmann
ako tovariš za zdokonalením svojej zlatníckej
odbornosti do Viedne, a neskôr aj do nemeckého Augsburgu. Jeho tamojší zamestnávatelia – bratia Schlovci, ho vyslali do chorvátskeho Osijeku, aby tam otvoril filiálku zlatníckej
firmy, ktorú potom viedol do roku 1904. Stollmanna tam poslali nielen pre jeho výnimočnú
odbornosť a organizačné schopnosti, ale aj pre

www.banskabystrica.sk

jeho národnosť. Ako Slovák lepšie porozumel
Chorvátom aj tamojšej slovenskej menšine.

Návrat do nášho mesta
Po niekoľkých rokoch pôsobenia sa vrátil do
Banskej Bystrice, aby si tu založil vlastnú firmu
a oženil sa. Býval v dome číslo 22 na Dolnej ulici, kde mal aj obchod. Žil tu až do svojej náhlej
smrti vo veku 44 rokov. Stollmann bol skvelý
podnikateľ a obchodné schopnosti podporili aj
jeho jazykové schopnosti – perfektne hovoril
nemecky aj maďarsky. Po jeho nečakanej smrti
viedla obchod krátko jeho manželka. Koncom
roku 1924 tzv. Stollmannovský obchod prevzal
Antonín Regal, ktorý 13. decembra 1924 začal
inzerciou v Hronských novinách: „Vianočné
a novoročné dárky zo zlata a striebra najlepšie
a najlacnejšie kúpite u firmy Antonín Regal –
Dolná ul. č. 22 (pod fy Alex. O. Stollmann), aj
opravy hodiných zlatých výrob“.

Železnica – láska a koníček
Stollmanna od detstva zaujímali železnice,
a pretože bol veľmi nadaný, zručný a kreatívny,
popri svojom zlatníckom remesle sa zaoberal aj
myšlienkou mechanického vylepšenia výhybiek
na železničných staniciach. Už ako 20-ročný si
zhotovil model malej železnice s koľajnicami.
Táto polmetrová železnička na páku aj fungovala. O tom, že mal Alexander Stollmann šikovné
ruky svedčí aj to, že vo svojej dobe bol jedným
z mála výrobcov filigránskych zlatníckych pred-

Obchod Alexandra Stollmanna v Ban
skej Bystrici

metov. Vyrábal vtedy veľmi vyhľadávané strieborné ozdobné gombíky, ktoré sa nosili aj na
ľudových krojoch. Okrem vlastných výrobkov,
zhotovených prevažne na objednávku, predával
komisionálne klenoty a šperky, ktoré si chodil
osobne vyberať priamo do tovární v Rakúsku,
Nemecku, Maďarsku a do Prahy. Mimoriadna
inteligencia, šikovnosť, výnimočná odbornosť
a nápaditosť mohla byť aj zárukou Stollman
nových pedagogických kvalít na umeleckých
školách. Žiaľ, nikdy k tomu nedošlo. Okrem
zlatníckej práce sa venoval aj optike – vlastnil
skúšobnú schránku na zhotovenie okuliarov
všetkého druhu. Šperky z dielne Alexandra
Stollmanna zo zbierok Stredoslovenského
múzea sú vystavené v Klenotnici Matejovho
domu. V zbierkach múzea sa nachádza kolekcia
šperkov: náramky z ružového profilovaného zlata s vloženými diamantmi, brošňa so vsadenými
diamantmi, náušnice v tvare kvetu a prstene so
vsadenými drahými kameňmi. Alexander Stollmann zomrel 30. januára 1923 ako 44-ročný a je
pochovaný na Evanjelickom cintoríne v Banskej
Bystrici, kde sa 1. februára 1923 uskutočnil jeho
pohreb. Článok vznikol z parciálneho výskumu
autora, z memoárov pani Ireny Stollmannovej,
najmladšej dcéry Alexandra Stollmanna, ktorá
zomrela v roku 2014 vo veku nedožitých 101
rokov a z memoárov pána Dr. Andreja Stollmanna, vnuka významného banskobystrického
maliara prof. Andreja Stollmanna.
Filip Glocko, Stredoslovenské múzeum

Opäť poznáme najlepších športovcov
telesne postihnutí športovci
Marian Kuřeja, paralympionik, atletika/ŠK
SPORTLIFE Banská Bystrica
Tomáš Král, paralympionik, boccia

veteráni

Vladimír Výbošťok, atletika

tréneri, funkcionári
Foto: V. Veverka

Peter Schlank, skoky na lyžiach

športové kolektívy

HC´05 iClinic BB, hokejové seniorské mužstvo
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
Klub slovenských turistov Lokomotíva BB

Ocenení v jednotlivých kategóriách za rok 2017

juniori – olympijské športy

seniori – olympijské športy

Tomáš Romaňák, vzpieranie/VŠC Dukla BB
Filip Révaj, atletika/AK Svetlošák BB

Anastasia Kuzminová, biatlon/VŠC Dukla BB
Martin Chrien, futbal/Benfica Lisabon

Michaela Kadlečková, tenis/TK TENNis FUN BB
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica

Jakub Dekrét, orientačný beh/TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica

Paulína Fialková, letný biatlon/VŠC Dukla
Banská Bystrica

Anastasia Kuzminová

juniori – neolympijské športy

víťazi internetového hlasovania

seniori – neolympijské športy

Športová osobnosť mesta 2017

Oddelenie športu

Prihláste sa a cestujte Do práce na bicykli
Stretnúť v banskobystrických uliciach
cyklistov bude v máji jednoduché. Už
po siedmy raz sa mesto zapojilo do
kampane Do práce na bicykli, ktorá
má snahu ukázať obyvateľom, že cesta
do práce na dvoch kolesách môže byť
prospešná nielen zdraviu, ale aj ich
peňaženke a životnému prostrediu.
Navyše sa vďaka bicyklu môžu vy
hnúť rozsiahlym dopravným zápcham
a sami ich pomôžu zredukovať. Do
kampane sa môže na stránke www.dopracenabicykli.eu zaregistrovať každý obyvateľ Banskej
Bystrice, ktorý spolu s kolegami vytvorí 2 až
4-členný súťažný tím. Jeho členovia si následne
budú počas mája evidovať svoje jazdy do práce
na webe kampane. Po odjazdení najmenej 28

jázd do práce a z práce na bicykli bude každý
súťažiaci zaradený do žrebovania o atraktívne
ceny, napríklad elektrický bicykel, skladací
bicykel alebo víkendový pobyt v horskom hoteli. „Tohtoročná kampaň je navyše výnimočná.
Vďaka aplikácii a možnosti evidencie presných ciest

v systéme, získame neoceniteľné informácie
o najčastejších trasách presunov cyklistov,
peších či používateľov MHD. Vďaka nim
bude môcť magistrát lepšie plánovať opravy
najvyťaženejších úsekov chodníkov a ciest.
Účasť obyvateľov je preto tento rok mimo
riadne dôležitá,“ hovorí Andrea Štulajterová z OCI BB. Na súťaži sa môžu opäť
zúčastniť aj študenti stredných a vysokých škôl, ktorí dosiahli minimálny
vek 15 rokov a vytvoria so spolužiakmi
súťažný tím. Aj s ich pomocou, veríme, prekoná Banská Bystrica minuloročné rekordné čísla
účasti, keď sa do kampane zapojilo až 448 obyvateľov v 130 tímoch. Registrácia je možná len
do 5. mája, a preto neváhajte a zapojte sa čo najskôr! 
OCI BB

Na Fakultnom dni
sú všetci vítaní
Pozývame Vás na verejnú udalosť, ktorú organizujú študenti Fakulty prírodných vied
a medzinárodných vzťahov UMB s cieľom
ukončenia akademického roka. Počas podujatia každoročne vrcholí Fakultná futbalová
liga sprevádzaná mnohými súťažami, gulášom, cigánskou v žemli a inými pochúťkami.
Na svoje si prídu okrem mužov aj dámy, keďže počas dňa sa uskutoční aj futbalový turnaj
žien. Ide o celouniverzitnú akciu, avšak budeme radi ak k nám zavítate
aj z externého prostredia. Tešíme sa na Vás vo štvrtok, 26. apríla v Areáli
Jupie Podlavice od 11:00 do 22:00 hod. 
Kristián Foldes, UMB

www.banskabystrica.sk
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RôZNE
Dni advokácie

Slovenská advokátska komora pri príležitosti
Dňa advokácie 2018 organizuje v Banskej Bystrici bezplatné právne poradenstvo pre občanov. V stredu, 25. apríla 2018 Vás pozývame,
v spolupráci s primátorom mesta, do priestorov Mestského úradu na ulici Československej armády 26, kde Vám regionálni advokáti
poradia v oblastiach pracovného, rodinného,
civilného i trestného práva. Poradenstvo sa
uskutoční v čase od 9:00 do 14:00 hod. Viac informácií o tom, ako si správne vybrať advokáta, ako si s ním dohodnúť odmenu a v akých
prípadoch ho vyhľadať, nájdete na stránke
www.advokatinavasejstrane.sk. Tešíme sa na
Vás!

Bezplatná právna pomoc
pre Banskobystričanov
Advokátska kancelária URBÁNI & Partners
s.r.o. od roku 2010 spolupracuje s mestom
Banská Bystrica. Obyvateľom preto poskytuje služby bezplatnej právnej pomoci, a to
každý nepárny týždeň v stredu (16:00 – 18:00
hod.) v priestoroch budovy Mestského úradu
(Československej armády 26, II. poschodie,
miestnosť č. 250). Právne poradenstvo je stále aktuálne, a to najmä v oblasti občianskeho,
obchodného, trestného, pracovného a rodinného práva.

SPOĽACH, o. z. Vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky Alzheimerovej
choroby a zároveň Vás pozýva na stretnutie
podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré
sa uskutoční v stredu, 23. mája 2018 o 16:00
hod. v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. v Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici.
S pozvanou odborníčkou sa budeme venovať
druhej časti témy Komunikácia s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou. Pozývame všetkých
pravidelných účastníkov a radi medzi sebou
privítame aj nových. Tešíme sa na stretnutie
s Vami!
Ľubica Golianová, SPOĽACH, o. z.

Uzávierka novín
Termín: 4. mája 2018 do 12:00 hod. Mnohí
posielate príspevky na poslednú chvíľu, a tak
ich často nie je možné uverejniť. Budeme
radi, ak nás kontaktujete v predstihu. V prípade, že článok alebo plagát nemáte k dispozícii, dohodnite si aspoň priestor v novinách.
Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto
termíne už nie je možné články dopĺňať. Editorka: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30
107, radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

www.banskabystrica.sk

Verejné vyhlášky (VV) Stavebného úradu
OVZ-SÚ-19130/5355/2018/Se
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: SVB SVOJPOMOC, Golianova 7, BB; Stavba: Solárny
systém Družstevná ul. Uhlisko, BB; Vyvesené:
05.03.2018
OVZ-SÚ-25628/10613/2018/MA-ozn.
VV: Oznámenie o začatí územného konania
Stavebník: Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, ZA; Stavba:
7943-BB-časť Sásová-zrušenie 326-ts-333
Vyvesené: 06.03.2018
OVZ-SÚ-29145/1357/2018/Ďur.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: BETA-CAR, s.r.o.,
Drevárska 23/1949, PK; Stavba: Nová Radvaň
SO 03 – blok C – prízemie, Zvolenská cesta č. 2,
BB; Vyvesené: 08.03.2018
OVZ-SÚ-39958/11255/2018/Boj
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Trieda
SNP 8-12, BB; Stavba: Odstránenie systémovej
poruchy bytového domu /balkóny/ Trieda SNP
8-12, BB; Vyvesené: 09.03.2018
OVZ-SÚ-39419/11177/2018/MM
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: spol. OTP Buildings, s.r.o., Tallerova 10, BA; Stavba: Prechod na nádvorie z ulice
Horná Strieborná; Vyvesené: 13.03.2018
OVZ-SÚ-32723/10981/2018/HLA
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Peter Janotta a manž. Mária, Nemocničná 1949/55, DK;
Stavba: Stavebné úpravy bytu č. 23 Bakossova
ulica, BB; Vyvesené: 09.03.2018
OVZ-SÚ-42026/11779/2018/Se
VV: Oznámenie o začatí územného konania
Stavebník: spoločnosť NA UHLISKU, s r.o.,
Bellušova 14, BB; Stavba: Polyfunčkný dom Uhlisko, Bellušova ulica, BB; Vyvesené: 15.03.2018
OVZ-SÚ-41709/876/2018-Boč.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Stredoslovenská
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 8, ZA; Stavba:
10540 - BB - Kostiviarska - Posilnenie NN siete;
Vyvesené:16.03.2018
OVZ-SÚ-41575/28732/2018/Boj.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Vlastníci bytov
a NP v BD, Trieda SNP č. 68-74, BB; Stavba: Obnova bytového domu – zateplenie obvodového
plášťa, zateplenie stropu nad TP, Sanácia lódžií,
výmena okien v schodisku, ostatné práce, Trieda SNP 68-74, BB; Vyvesené:19.03.2018
OVZ-SÚ-40618/2820/2018/MM
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Pavol Krnáč

a Dáša Krnáčová, Mládežnícka 4, BB; Stavba:
Stavebné úpravy v 5-izbovom byte, Bakossova
3A, BB; Vyvesené:19.03.2018
OVZ-SÚ-40680/3368/2018/MM
VV: Rozhodnutie; Stavebník: spoločnosť BK
BELVEDERE INVEST, s.r.o., Lazovná 38, BB;
Stavba: Radová zástavba a polyfunkčný objekt
Belveder, BB; Vyvesené:19.03.2018
OVZ-SÚ-42727/9164/2018/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Vlastníci bytov
a NP v BD Wolkerova 8-10, BB; Stavba: Stavebné
úpravy bytového domu BB; Vyvesené:19.03.2018
OVZ-SÚ-42761/11983/2018/Boj.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania;
Stavebník: MUDr. Juraj Mesík, ČSA 19, BB;
Stavba: Vybúranie a domurovanie okenných
otvorov; Vyvesené:19.03.2018
OVZ-SÚ-43391/6624/2018/Boč.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: ŽSR, Klemensova
8, BA; Stavba: Optický kábel v úseku Varín /
Dubná Skala/-Vrútky-BB,II. časť Čremošné-BB;
Vyvesené:21.03.2018
OVZ-SÚ-43391/6624/2018/Boč.
VV: Rozhodnutie; Stavebník: ŽSR, Klemensova
8, BA; Stavba: Optický kábel v úseku Varín /
Dubná Skala/-Vrútky-BB,II. časť Čremošné-BB;
Vyvesené:21.03.2018
OVZ-SÚ-42713/11958/2018/MA-ozn.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Pavol Piperek a manž. Magdaléna. Tatranská 86, BB; Stavba: Stavebné úpravy
bytu č. 13, Tatranská ul. Č. 86, BB; Vyvesené:
22.03.2018
OVZ-SÚ-44030/12239/2018/Boč.
VV: Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník: Radovan Gajdošík, Osloboditeľov
58, 053 61 Olcnava; Stavba: Rekonštrukcia btu
č. 2, v bytovom dome M. Bela 5295/9, BB; Vyvesené:22.03.2018
OVZ-SÚ-44752/8010/201/Se
VV: Stavebné povolenie; Stavebník: Vlastníci
bytov a NP v BD, Ulica 9. mája č. 19, BB; Stavba:
Komplexná obnova bytového domu ul. 9. mája
č, 19, BB; Vyvesené:27.03.2018
OVZ-SÚ-45649/9108/MA
VV: Rozhodnutie; Stavebník: Mgr. Miroslav
Hudák, Kráľovohoľská 7, BB; Stavba: Stavebné
úpravy bytu č. 6, Kráľovohoľská č. 7, BB; Vyvesené:62.03.2018
Banskej Bystrici, 28.03.2018

Pozvánky Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komunitám na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňovaniu medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jednorazovým aktivitám. Dňa 19. apríla sa v priestoroch Komunitného centra Sásová uskutoční
prezentácia s diskusiou Materskej školy – Montessori o 17:00 hod. V sobotu, 21. apríla bude
v rámci programu „Za menej odpadu v Bystrici“ realizovaný kurz výroby kompostérov do
domácností, ktorý bude predbežne v Komunitnej záhrade (v prípade nepriaznivého počasia
v priestoroch KCS). Dňa 8. mája pripravujeme už tradičný festival EkoDeň, kde sa môžete tešiť na relax, kultúru, ale aj na nové inšpirácie. Komunitné centrum Fončorda Vás pozýva vo
štvrtok, 26. apríla o 18:00 hod. na anonymnú diskusiu pre širokú verejnosť „Hovorme o násilí
nahlas“ s odborníčkami na oblasť prevencie manipulácie a domáceho násilia. Už 11. mája plánujeme tradičný obľúbený „Deň kreatívcov“, ozvite sa nám čo najskôr a zaradíme Vás do tímu
kreatívcov, ktorí budú na tomto podujatí prezentovať svoj talent a zručnosti. Viac informácií
nájdete na našich facebookových stránkach.
Komunitné centrum Sásová
Komunitné centrum Fončorda
budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu
budova CVČ Havranské 9, vchod vzadu
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