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Zaujíma Vás, aká zmena nastala pri parko-
vaní v rezidentských zónach? 

Strana 2

Radvanský jarmok
Prečítajte si o programe a lákadlách tohto-
ročného 361. Radvanského jarmoku.
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Zo športu
Ďalší ročník minimaratónu sa blíži a malí 
bežci opäť budú môcť súťažiť. 
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mesta Banská Bystrica

Most Iliaš je už dlhé roky v nevyhovujúcom stave. Denne ho využíva veľké množstvo cyklistov a pre obyvateľov mestskej časti Iliaš 
predstavuje jedinú prístupovú cestu k ich domovom. Tento problém dlhodobo vníma aj vedenie mesta. V téme mesiaca sa dočítate, 
aké kroky predchádzali rekonštrukcii mosta v Iliaši, ale aj to, ako je to s výmenou kremačných pecí v krematóriu. 
 Strana 4 – 5

Blíži sa realizácia  
dlho očakávaných projektov

Blíži sa realizácia  
dlho očakávaných projektov
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Vedenie mesta vníma situ-
áciu v doprave ako vážny 
problém. Počet automo-
bilov neustále narastá, 
doprava sa zahusťuje, čo 
spôsobuje v ranných a po-
poludňajších špičkách 
zápchy v lokalitách na 
Huštáku, pri bývalom are-
áli Slovenky, kruhovom 
objazde na Tajovského uli-
ci a iných. „V  predchádza
júcich obdobiach nevenovalo 
mesto  dopravnej  infraštruk
túre  dostatočnú  pozornosť. 
Stavebnému  rozvoju  nepred
chádzali  dôsledné  dopravné  prieskumy,  analýzy 
a  opatrenia,  čo  sa  teraz  prejavuje  v  plnej  miere. 
Na  zlepšenie  dopravnej  situácie  v  meste  sme  si 
pred  dvoma  rokmi  dali  vypracovať  kapacitné 
posúdenia  16  vybraných  križovatiek  s návrhom 
konkrétnych riešení. Výsledky teraz aplikujeme do 
technických  štúdií.  V  dvoch  alternatívach  máme 
vyhotovenú  štúdiu  okružnej  križovatky  pri  Slo
venke,  ako  aj  štúdiu  realizovateľnosti  zobojsmer
nenia komunikácie Ul. Na Troskách. V súčinnos
ti  s  BBSK  a  s dopravnými  odborníkmi  zároveň 
overujeme  možnosti  stavebných  úprav  okružnej 

križovatky na Tajovského ulici,“ hovorí primátor 
Ján Nosko. Obchodné centrum OC POINT sa 
nachádza pri vstupe do mestskej pamiatkovej 
rezervácie, čo je pre mesto strategický pries-
tor. Preto pred samotnou realizáciou odborné 
útvary MsÚ aktívne posudzovali a pripomien-
kovali predkladané projekty investora. Ná-
ročnosť prostredia si vyžiadala viacnásobnú 
úpravu projektovej dokumentácie z  hľadiska 
urbanisticko-dopravného i architektonického 
riešenia obchodného centra. „Najväčší problém 
na  Huštáku  z hľadiska  dopravy  je  úrovňové  kri

žovanie  intenzívneho  pohy
bu  chodcov  a automobilovej 
dopravy  na  viacerých  mies
tach, čo negatívne vplýva na 
plynulosť  i bezpečnosť  pre
mávky. Z uvedeného dôvodu 
je  vysoko  aktuálny  návrat 
k pôvodnému  zámeru  z čias 
realizácie  ESC,  a to  k  vybu
dovaniu podchodu pre  chod
cov  a cyklistov  pod  malou 
okružnou  križovatkou.  Ide 
však o komplikované územie 
s množ stvom  inžinierskych 
sie tí a iných obmedzení. Mes
to  preto  zadalo  špecializova

nej projektovej kancelárii vypracovanie overovacej 
štúdie, ktorej cieľom je zistiť, či a za akých podmie
nok je výstavba podchodu vôbec možná,“ dopĺňa 
vedúci Odboru územného plánovania a archi-
tekta mesta MsÚ Vladimír Letovanec. Sta-
vebné úpravy a zmeny organizácie dopravy 
na Nám. Hurbana Vajanského v súčasnosti 
vedú k zmenšeniu plôch pre motorovú dopra-
vu v prospech plôch pre chodcov, cyklistov 
a verejnú zeleň, čím prispejú aj k čias točnému 
upokojeniu dopravy.
 mar

Obsahom VZN sú zmeny, ktoré spočívajú 
okrem iného v novej definícii rezidenta v zóne 
rezidentského parkovania. Doposiaľ bola rezi-
dentom len fyzická osoba s trvalým pobytom, 
resp. právnická osoba, ktorá mala v danej 
lokalite sídlo spoločnosti. To neumožňovalo 
nijakým spôsobom získať parkovaciu kartu 
ľuďom, ktorí v rezidentskej zóne reálne býva-
li, resp. boli nájomníkmi bez trvalého poby-
tu. Mesto zároveň chcelo vyhovieť aj starším 
obyvateľom odkázaným na svojich rodinných 
príslušníkov a opatrovateľky. Práve tí doteraz 
nemali možnosť získať rezidentskú parkova-
ciu kartu, čo spôsobovalo mnohé nedorozu-
menia a konflikty. Od začiatku augusta bude 
môcť vlastník bytu požiadať prevádzkovateľa 
plateného a rezidentského parkovania o vy-

danie rezidentskej parkovacej karty na kon-
krétne evidenčné číslo vozidla (max. 2 kusy 
na 1 byt, resp. 1 nebytový priestor určený na 
podnikanie). Za prvú rezidentskú parkovaciu 
kartu zaplatí 5 eur/rok, cena druhej rezident-
skej parkovacej karty je vo výške 50 eur/rok, 
právnické osoby zaplatia za rezidentskú par-
kovaciu kartu 200 eur/rok. Nakoľko parkova-
cie karty sú vystavené elektronickou formou, 
nie je možná ich fyzická kontrola za čelným 
sklom motorového vozidla. Obyvatelia, ktorí 
chcú byť informovaní o oprávnenosti státia 
vozidla v rezidentských zónach si môžu túto 
informáciu overiť cez aplikáciu „Kontroluj 
EČV“, ktorú si môžu zadarmo stiahnuť do 
svojho mobilného telefónu prostredníctvom 
Google Play alebo App Store.  mar

Dopravné obmedzenia na Huštáku 
V rámci realizácie stavby OC POINT na Nám. Hurbana Vajanského dodávateľ vykonáva stavebné úpravy existujúcej komunikácie. 
Zmeny súvisia s organizáciou motorovej, pešej i cyklistickej dopravy. Upravovaný je úsek od križovatky s Ul. Janka Kráľa po malú 
okružnú križovatku pri ESC. Z uvedeného dôvodu je doprava z Nám. Hurbana Vajanského dočasne presmerovaná na novú komunikáciu  
vybudovanú okolo objektu OC POINT. Práce sa začali 8. augusta 2018 a potrvajú približne jeden mesiac.  

Rezidentské parkovacie karty
Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci niekoľko zmien vo Všeobecne záväznom nariadení o dočasnom 
parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica. Okrem vydávania elektronických parkovacích kariet či možnosti využívať novú 
formu úhrady parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie (elektronický parkovací lístok), sa novinky pozitívne dotknú aj obyvateľov 
žijúcich v rezidentských zónach. Všetky zmeny platia od 1. augusta 2018.

V zónach s rezidentským parkovaním nastali 
zmeny
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Takto by malo vyzerať okolie budúceho nákupného centra

Vi
zu

al
iz

ác
ia

: a
rc

hí
v 

M
sÚ

 B
B



3august 2018 SAMOSPRÁVA

www.banskabystrica.sk

Informácie z mestského úradu
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Dopravný režim počas 361. Radvanského jarmoku

Kedy budú otvorené stánky  
s remeslami a občerstvením

Úplné uzávery 
• Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefá-

nikovom nábreží – od 3. septembra od 19:00 
hod. do 10. septembra do 20:00 hod. 

• Hronské predmestie (od križovatky s cestou 
II/591 a odbočenie z cesty I/66”) – od 3. sep-
tembra od 19:00 hod. do 10. septembra do 
20:00 hod. 

• Bakossova ulica, pričom občanom s trvalým 
pobytom bude vjazd povolený bez obmedze-
nia, od 7. septembra od 06:00 hod. do 9. sep-
tembra do 19:00 hod.

• Vajanského námestie od križovatky s ulicou 
J. Kráľa – od 6. septembra od 06:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

• Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od 
objektu Matice Slovenskej) tak, aby obsluž-
ná komunikácia pre zásobovanie prevádzok 
v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná  
od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septem-
bra do 19:00 hod.

• Vajanského námestie od Kuzmányho ulice – 
od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septem-
bra do 19:00 hod. 

• Národná ulica od križovatky s Kuzmányho 
ulicou po Nám. SNP – od 6. septembra od 
19:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod. 

• Kapitulská ulica od križovatky J. Cikkera po 
Nám. SNP – od 6. septembra od 19:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

• Parkovisko na Nám. slobody za Domom 
kultúry – od 6. septembra od 19:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

• Príjazdová cesta pod Baštou – od 6. septem-
bra od 06:00 hod. do 10. septembra do 06:00 
hod. 

• Parkovisko Mičinská cesta (bývalá dočasná 
autobusová stanica) – 8. septembra. 

Zobojsmernenie 
• Kuzmányho ulica od Vajanského námestia 

po Národnú ulicu – od 6. septembra od 06:00 

hod. do 9. septembra do 19:00 hod. V zmy-
sle prenosného dopravného značenia bude 
obmedzene povolený vjazd a pozdĺžne státie 
motorových vozidiel. 

• Bakossova ulica od č. 24 po Nám. Š. Moyse-
sa č. 16 – od 7. septembra od 06:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

Taktiež je potrebné pripraviť sa na vylúčenie 
parkovania taxislužieb na parkovacích mies-
tach na Vajanského námestí (na parkovisku) 
a v Kapitulskej ulici pod Nám. SNP v dňoch 
6. – 9. septembra. Taxislužby budú parkovať na 
moste cez potok Bytrička (pri križovatke s ul. 
J. Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. 
Dočasné parkoviská taxislužby budú označené 
prenosným dopravným značením. Odporúča-
me návštevníkom Radvanského jarmoku využiť 
MHD. V prípade potreby dopravcovia zabezpe-
čia posilnenie spojov. 

Oddelenie údržby miestnych komunikácií  
a inžinierskych sietí

Remeselníci
Radvanský jarmok bol v roku 2011 oficiálne za-
písaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento 
rok si pripomíname 20. výročie obnovenia tra-
dičného trhu umeleckých remesiel. Podujatie sa 
vtedy presunulo z priestorov Plážového kúpalis-
ka na Námestie Š. Moysesa a zbavilo sa veľkej 
časti komerčného predaja. Remeselníci, ktorí 
pri obnovení stáli, sú tento rok čestní hostia pri-
mátora mesta. Odvtedy sa trh remesiel rozvinul 
a zmenil svoju podobu. Pribudli najmä šperkári 
a výrobcovia hračiek. Kolári, výrobcovia dreve-
ných hrablí či tkáči plátna sa, naopak, pomaly 
vytrácajú. V súčasnosti podujatie navštevujú 
okrem Slovákov aj remeselníci z Čiech, Ma-
ďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, Srbska. 
Tento rok prvýkrát ponúknu svoje výrobky aj 
majstri remesla zo Saratovskej oblasti v Ruskej 
federácii. Stánky s ľudovo-umeleckými výrob-
kami budú otvorené v piatok, 7. septembra od 
10:00 hod. do 20:00 hod. Navštíviť ich môžete 
aj v sobotu, 8. septembra od 9:00 hod. do 20:00 
hod. a v nedeľu, 9. septembra od 9:00 hod. do 
16:00 hod. Nájdete ich na Nám. Š. Moysesa, 
Nám. SNP a na Dolnej ulici. 

Občerstvenie
Aj tento rok sú pre Banskobystričanov a ná-
vštevníkov pripravené stánky s tradičnými 

jarmočnými jedlami. Klasické langoše a klobá-
sy doplnia regionálne špeciality ako párance, 
bryndzové pirohy, halušky, lokše a obľúbené 
poplamúchy. Chýbať nebude ani burčiak či 
medovina. Jarmočné špeciality budú k dispo-
zícii už vo štvrtok, 6. septembra od 14:00 hod. 
do 02:00 hod. V piatok a v sobotu, 7. – 8. sep-
tembra od 9:00 hod. do 02:00 hod. a v nedeľu, 
9. septembra od 9:00 hod. do 16:00 hod. Stánky 
s občerstvením nájdete na parkovisku na Dol-
nej ul. pred objektom poisťovne, na parkovisku 
a spevnenej ploche pri I/66 smerom na Kuzmá-
nyho ulicu, pri kolotočoch na Štefánikovom 
nábreží a Hronskom predmestí a v priestore na 
Nám. Š. Moysesa (medzi tržnicou a kostolom). 
Zábavné parky s kolotočmi budú otvorené od 
štvrtka do nedele v čase od 9:00 hod. do 24:00 
hod. s hudobnou produkciou do 22:00 hod. 

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu

Ešte pred letom sme Vás  informovali, že počas 
prázdnin sa začne pracovať na rekonštrukcii 
a rozširovaní kapacít materských škôl na Strá-
žovskej a Karpatskej ulici. Projekty sa majú 
realizovať vďaka schváleným žiadostiam o ne-
návratný finančný príspevok z Integrovaného 
regionálneho operačného programu a Operač-
ného programu Kvalita životného prostredia.  
V oboch prípadoch už máme vysúťaženého 
zhotoviteľa, no stále čakáme na schválenie ve-
rejného obstarávania riadiacim orgánom, t. j. 
príslušným ministerstvom. Veríme, že spätnú 
väzbu dostaneme čo najskôr a už čoskoro za-
čneme so stavebnými prácami v Materskej ško-
le Strážovská, kde je na realizáciu novej triedy 
a zníženie energetickej náročnosti budovy všet-
ko pripravené. O začatí a postupe stavebných 
prác v MŠ Karpatská Vás budeme informovať. 

Odbor rozvojových aktivít mesta

Projekty neraz 
skomplikuje aj  

verejné obstarávanie 

Remeslá sú dôležitá súčasť jarmoku
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Téma mesiaca: invesTičné zámery

Pece sa mali vymeniť skôr
Kremačné pece fungovali v prevádzkyschop-
nom stave už len vďaka pravidelnej generálnej 
údržbe, no aj tá je z roka na rok náročnejšia. 
Nie každý vie staré mechanizmy opraviť, pro-
blém je aj v nákupe náhradných dielov. Výme-
na pecí je preto nevyhnutná. „Celkový  zámer 
výmeny kremačných pecí, ktoré sú v havarijnom 
stave  sme  začali  pripravovať  už  koncom  roka 
2016.  Som  rád,  že  napriek  časovo  náročnej  prí
prave podkladov a zdĺhavému procesu verejného 
obstarávania sa nám po dvoch rokoch podarilo do
spieť k podpísaniu zmluvy s vysúťaženým dodáva
teľom. O výmene kremačných pecí sa rozpráva už 
viac ako desať rokov. Dovolím si tvrdiť, že už dnes 
je neskoro a ide o investíciu päť minút po dvaná
stej,“ konštatuje primátor Ján Nosko.

S prácami sa už začalo

Zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie a do-
danie projektovej dokumentácie stavby 
s podrobnosťami realizácie projektu. Pred 
samotnou výmenou boli v objekte kremató-
ria zabezpečené nevyhnutné stavebné prá-
ce. Následne budú postupne inštalované 
dve kremačné linky s riadiacim systémom, 

softvérom a aplikáciou pre funkčnosť doda-
ných technológií, vrátane zabezpečenia bez-
platného servisu. Podľa Ivana Šaba, riaditeľa 
mestskej príspevkovej organizácie Záhradníc-
ke a rekreačné služby, ktorá má Krematórium 
v Kremničke vo svojej správe, sa s prácami už 
začalo: „Výmena pecí sa realizuje počas prevádz
ky krematória. Keď sa prvá pec uvedie do činnosti, 
začne sa demontovať druhá. V súčasnosti prebie
hajú kontrolné práce, ktorých úlohou je overiť či je 
podlaha spôsobilá na hmotnosť novej pece. Pred
pokladané ukončenie prác je jeseň 2018. Keďže ide 
o staré mechanizmy a priestory, všetko závisí aj 
od  prípadných  neočakávaných  problémov,  ktoré 
sa vyskytnú.“

Mesto je v dobrej  
finančnej kondícii

Záručná doba na celkové dielo je päť rokov, 
pričom zhotoviteľ podľa zmluvy zabezpe-
čí počas celého obdobia bezplatný servis 
a prehliadky tak, aby nebola obmedzená 
prevádzka krematória. „Financovanie  pro
jektu bude zabezpečené vďaka čerpaniu úveru, 
ktorý  bol  schválený  na  aprílovom  zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Stav verejných finan
cií  mesta  je  dobrý  a  patríme  k  najmenej  zadĺ
ženým krajským mestám. Oproti  roku 2014 sa 
nám podarilo znížiť zadlženosť Banskej Bystrice 
o  polovicu,  preto  jej  finančnej  kondícii  tento 
úver vôbec neublíži,“ dopĺňa prednosta MsÚ 
Martin Adamec.

mar

Po štyridsiatich rokoch sa vymieňajú aj kremačné pece 
Dvojročná príprava podkladov k skvalitneniu banskobystrického Krematória v mestskej časti Kremnička sa dočkala reálnych krokov. 
Vysúťažený zhotoviteľ začal koncom júla s potrebnými stavebnými prácami a následne s výmenou dvoch štyridsaťročných kremačných 
pecí, ktoré sú v havarijnom stave. Výška investície predstavuje po verejnom obstarávaní sumu 1 045 000 eur.

Stavenisko je už v rukách ví-
ťaza verejného obstarávania, 
čo znamená, že sa môže za-
čať s realizáciou stavebných 
prác. Tie sa zamerajú na vý-
menu štyroch poškodených 
mostových dilatácií na moste 
na Zvolenskej ceste ponad  
R1-ku a na moste ponad rie-
ku Hron. Ak pôjde všetko bez 
komplikácií, práce by mohli 
byť ukončené už v prvej po-
lovici septembra, hoci podľa 
zmluvy má stavebník na dokončenie 60 dní. 
Aby nedošlo k úplnej uzávere miestnej ko-
munikácie, stavebné práce zrealizuje zhoto-
viteľ v dvoch etapách, a to najprv v jednom 

jazdnom pruhu, následne v druhom. Zame-
ria sa na vybúranie starých mostových spo-
jov, odfrézovanie pôvodných asfaltov z kaž-
dej strany mostových dilatácií, vyčistenie 

dilatačnej medzery a sanáciu 
spodnej stavby mosta. Na 
koniec osadí nové mostové di-
latačné závery a položí nový 
asfalt. Žiadame všetkých 
vodičov, aby boli trpezliví 
a rešpektovali dočasné do-
pravné značenie, ktoré bude 
upozorňovať na čiastočné do-
pravné obmedzenia. Veríme, 
že po ukončení stavebných 
prác prispeje aj táto lokalita 
po dlhých rokoch k zvýšeniu 

komfortu všetkých vodičov. Cena projektu 
po verejnom obstarávaní predstavuje sumu 
cca 125 000 eur bez DPH. 

mar

Mostové spoje na Zvolenskej ceste

Predpokladané ukončenie 
prác je jeseň 2018. Keďže 
ide o staré mechanizmy 

a priestory, všetko 
závisí aj od prípadných 

neočakávaných problémov, 
ktoré sa vyskytnú.

Budova krematória v Kremničke
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Opravy sa zrealizujú aj na moste v smere od Radvane na Zvolenskú cestu
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Téma mesiaca: invesTičné zámery

Ján Nosko: Po 40 rokoch sme blízko k výmene mosta v Iliaši

Nekonečný príbeh výmeny mosta v Iliaši  
sa pomalými krokmi blíži k úspešnému koncu

Výmena nového mosta v Iliaši  
naberá reálnejšiu podobu

Niekdajší most na rieke Hron, ktorý spájal 
mesto s Iliašom odplavila povodeň v roku 
1974. V tom čase poskytol štát Banskej Bys-
trici dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do 
roku 2000. Následne prenajala Správa štát-
nych hmotných rezerv SR (SŠHR) mestu inú 
mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy 
sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška 
nájmu a s niekoľkými dodatkami trvala do 
31. decembra 2016. Všetci obyvatelia mestskej 
časti Iliaš vedia, že po desiatkach rokov je je-
diný prístup k ich domovom v katastrofálnom 
stave. Vie to aj vedenie mesta. Preto začalo 
už pred dvoma rokmi vyvíjať kroky vedúce 
k výstavbe nového mosta spĺňajúceho kritériá 
21. storočia. 

Rok 2016: Intenzívne rokovania 
priniesli prvý úspech

Mestu v roku 2016 hrozilo, že bude musieť 
starý most odkúpiť od Správy štátnych hmot-
ných rezerv za viac ako 101 000 eur. Preto 
primátor Ján Nosko ešte v roku 2016 inicioval 
stretnutia so SŠHR, v rámci ktorých sa poda-
rilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali 
v podpísaní Darovacej zmluvy a bezodplat-
nom odovzdaní mosta do vlastníctva mesta 
Banská Bystrica. Vďaka intenzívnym roko-
vaniam primátor nielenže dosiahol najlepšie 
podmienky, ale začali sa podnikať reálne kro-
ky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do 
Iliaša. 

Rok 2017: Od zámeru  
k realizácii je dlhá cesta 

Skôr ako mohla samospráva pristúpiť 
k obstaraniu dodávateľa, bolo 
nevyhnutné spracovať projek-
tový zámer, odkonzultovať 
ho s odbornými útvarmi 
mestského úradu, iden-
tifikovať dotknuté po-
zemky a siete a zabez-
pečiť všetky potrebné 
vyjadrenia. Ďalším 
krokom bolo vyhoto-
venie štúdie realizova-
teľnosti, zapracovanie 
pripomienok a vypraco-
vanie predbežného odhadu 
rozpočtu.  „Som  presvedčený, 
že výmena mosta v Iliaši je krok ne

vyhnutný, aj keď finančne náročný. A aj napriek 
tomu, že ide o malú mestskú časť s nízkym počtom 
obyvateľov,  viem,  že  naše  rozhodnutie  investo
vať  do  štyridsať  rokov  neriešeného  problému  je 
správne. Odhadovaný rozpočet nákladov na rea
lizáciu stavby vrátane stavebného dozoru vyčíslili 
odborníci na 1 584 200 eur. Vďaka dobrému hos
podáreniu sa nám tieto financie na výmenu celej 
mostovej  konštrukcie  podarilo  vyčleniť  z  Fondu 
minulých rokov. Verím, že po ukončení všetkých 
procesov sa obyvatelia Iliaša konečne po viac ako 
štyridsiatich  rokoch dostanú komfortne k svojim 
domovom,“ hovorí primátor Ján Nosko. 

Rok 2018: Ukončený proces  
verejného obstarávania 

Po spracovaní štúdie realizovateľnosti začalo 
mesto začiatkom roka 2017 s prípravou pod-
kladov pre verejné obstarávanie. Vzhľadom 
na rozsah celej investičnej akcie bola kvalit-
ná príprava veľmi náročná a, žiaľ, aj zdĺhavá. 
Odborné útvary MsÚ museli pripraviť stovky 
strán dokumentácie a zmluvných podmienok 
tak, aby sa do budúcna minimalizoval vznik 
potenciálnych problémov a ťažkostí. Verejné 

obstarávanie 
bolo vyhlá-

sené dňa 28. 
augusta 2017. 

Už len fakt, že sa 
realizovalo v troch 

kolách značí, že išlo 

z časového hľadiska o ťažký proces. Keďže 
verejná súťaž bola vyhlásená podľa postupu, 
ktorý sa nazýva tzv. Žltý FIDIC, vysúťažený 
zhotoviteľ bude zodpovedný nielen za napro-
jektovanie, ale aj vybudovanie celého diela. 
Suma projektu po verejnom obstarávaní je vo 
výške 1 407 780 eur. „Dnes sa nachádzame v štá
diu, že máme vyčlenené finančné prostriedky a ak
tuálne aj ukončené verejné obstarávanie na zhoto
viteľa projektu, s ktorým sme v uplynulých dňoch 
podpísali zmluvu. Jeho povinnosť bude spracovať 
projektovú  dokumentáciu  pre  stavebné  povole
nie,  zabezpečiť  inžiniering,  územné  rozhodnutie, 
stavebné  povolenie  a  realizovať  stavbu  vrátane 

kolaudačného rozhodnutia. Predpokladáme, že ak 
nenastanú žiadne ďalšie komplikácie, právoplatné 
stavebné  rozhodnutie  získame  na  prelome  rokov 
2018/2019. Následne bude možné v prvej polovici 
nasledujúceho roka začať s komplexnou výmenou 
starého nevyhovujúceho mosta za nový,“ dopĺňa 
prednosta MsÚ Martin Adamec. mar

Súčasný stav mosta v Iliaši
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Hľadám domov
Karanténna stanica pre spoločenské 
zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom 
vo Zvolene predstavuje:

Meno: Otilo Pohlavie: pes
Výška: 32 cm Rasa: kríženec
Povaha: Otilo je maličký kríženec s veľkým 
egom. Ostatných psíkov síce znesie, no je veľ-
mi dominantný. Aj preto hľadá domov skôr 
ako jedináčik. Miluje behanie, hranie, prechá-
dzky a ľudskú spoločnosť. Je vhodný do bytu 
alebo domu s prístupom dnu. 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.

Ministerstvo vnútra SR v rámci realizácie 
národného projektu s názvom „Zlepšenie 
prístupu obetí trestných činov k službám 
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete„ 
uskutoční besedu „Seniori, ako sa nestať obe-
ťou trestného činu“. Stretnutie sa bude konať 
13. septembra o 16:30 hod. v priestoroch Ko-
munitného centra Fončorda (Havranské 9). 
Zamestnanci Ministerstva vnútra SR seniorov 
poučia o rôznych typoch páchateľov, riziko-
vých situáciách na ulici či v domácnostiach 
a o najvhodnejších spôsoboch ochrany pred 

útočníkmi. Súčasťou besedy bude diskusia 
k danej téme, praktické ukážky sebaobrany 
a poskytnutie niekoľkých rád i odporúčaní, 
ako predísť a nestať sa obeťou trestných či-
nov. Uvedená aktivita sa uskutoční v spolu-
práci s mestom Banská Bystrica, Komunitným 
centrom Fončorda a regionálnym centrom 
AkSen o.z. Banská Bystrica. Tento projekt sa 
realizuje vďaka podpore z Európskeho sociál-
neho fondu v rámci Operačného programu 
Efektívna verejná správa (OP EVS).

Ministerstvo vnútra SR

Koniec augusta všetkým žiakom pripomína 
návrat do školských lavíc. Príďte sa pozrieť na 
Detský jarmok, na ktorom spoločne otvoríme 
školský rok 2018/2019. Podujatie sa uskutoční 
31. augusta 2018 v areáli Centra voľného času 
na ulici Havranské 9 v Banskej Bystrici. Pre 
deti i rodičov je pripravený zaujímavý program, 
ktorý odštartuje o 10:00 hod. a potrvá do 15:00 
hod. Tešiť sa môžete na maľovanie na tvár, tvo-

rivý stánok, zdobenie perníkov či divadelný sú-
bor Radvanské hviezdy, ktorý predvedie detský 
muzikál Harlekýn. K dispozícii bude i stánok 
Komunitného centra Fončorda. Chýbať nebudú 
ani športové súťaže – atletická škôlka, cornhole, 
discgolf, floorbal a skákací hrad. Viac informá-
cií o udalosti nájdete na webovej stránke www.
cvcpohoda.sk. 

Centrum voľného času Havranské BB

Detský jarmok 2018

Seniori, pozor!

Pridajte  
dôkaz aj Vy

Už v septembri sa Banská Bystrica stane jed-
ným z miest dobrých skutkov. Neveríte? Príď-
te sa presvedčiť na vlastné oči a „pridajte ruku 
k dobru“ aj Vy. Od 16. do 22. septembra sa 
bude konať Týždeň dobrovoľníctva 2018, po-
čas ktorého si budete môcť vybrať z množstva 
dobrovoľníckych aktivít. Svojou účasťou mô-
žete nezištne pomôcť jednotlivým organizá-
ciám v Banskej Bystrici aj vo vybraných mes-
tách a obciach v našom kraji. Prihlasovanie sa 
začne 1. septembra. Zúčastniť sa môžete ako 
jednotlivec alebo skupina. Organizácie, kto-
ré chcú využiť pomoc dobrovoľníkov sa stále 
môžu registrovať. Pridajte aj Vy dôkaz o tom, 
že na Slovensku sa dejú dobré skutky. Viac 
informácií nájdete na www.tyzdendobrovol-
nictva.sk.

Centrum dobrovoľníctva

Deväť mesiacov nula promile
Občianske združenie Návrat sa od roku 1993 
venuje vyhľadávaniu a príprave náhradných 
rodín pre opustené deti. Združenie sa špe-
cializuje i na oblasť liečby ranej traumy a jej 
prevencie, na úpravu vzťahovej väzby, liečbu 
životného príbehu a poskytovanie krízových 
i dlhodobých intervencií pre dieťa a jeho rodi-
nu v rizikovej sociálnej situácii či pre opustené 
dieťa. Už prvý septembrový týždeň budú môcť 
Banskobystričania nájsť informačné panely 
ku Dňu povedomia o fetálnom alkoholovom 
syndróme (FASD), ktorý sa uskutoční 9. sep-
tembra 2018. Infopanely vychádzajú z výstavy 
fotografií Banskobystričana M. Dubovského. 
Výstava nesie príznačný názov IN MIMINO 
VERITAS. Infopanely s podrobnými informáci-
ami môžete nájsť na vrátnici Univerzity Mateja 
Bela na Ružovej ulici, v Komunitnom centre na 

Fončorde aj v Sásovej. Kampaňou s názvom 
9 mesiacov 0 promile združenie upozorňu-
je na riziká pitia alkoholu počas tehotenstva. 
Podľa vedeckých výskumov je preukázané, 
že neexistuje bezpečná dávka alkoholu, ktorá 
nenesie v sebe riziko, že zasiahne plod a jeho 
vývin. Cieľom kampane je aj vyvrátenie mýtov, 
podľa ktorých sa dieťa s fetálnym alkoholovým 
syndrómom môže narodiť iba ženám, ktoré 
pravidelne konzumujú alkohol. Už aj jedna 
dávka alkoholu v pohári vína užitá v čase, keď 
žena ešte ani nemusela vedieť, že je tehotná, 
môže výrazne ovplyvniť vývin dieťaťa. Najlep-
šou prevenciou proti FASD je preto počas de-
viatich mesiacov tehotenstva úplne vynechať 
konzumáciu alkoholu. Viac informácií nájdete 
na webovej stránke www.navrat.sk. 

D. Žilinčíková
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Zaoberáme sa zvyšovaním povedomia o mi-
movládnom sektore a pomáhame pri pro-
pagácii banskobystrických mimovládnych 
organizácií. Už po druhý raz sme pre Vás 
pripravili Veľtrh mimovládnych nezisko-
vých organizácií (MNO). Vďaka ústretovosti 
a podpore mesta Banská Bystrica budú mať 
MNO možnosť prezentovať svoje aktivity na 
Radvanskom jarmoku (7. – 8. septembra), 
na ktorom nás nájdete za Barbakanom. Bu-
deme veľmi radi, ak sa pristavíte a dozviete 
sa viac o našich aktivitách. Jednou z nich je 
aj podporovať banskobystrické mimovlád-
ne organizácie a vzdelávať ich. Z prieskumu 

medzi MNO vyšlo, že témy, v ktorých sa 
chcú a potrebujú dovzdelávať sú marketing, 
komunikácia, financie, projektový manaž-
ment a rozvoj ľudských zdrojov. V spolupráci 
s organizáciou CoWorking Banská Bystrica 
organizujeme počas septembra až decembra 
desať workshopov na témy: Práca v tíme (11.
september, 17:00 hod.), Time management 
(25. september, 17:00 hod.), Online marke-
ting (2. október, 17:00 hod.), Právne poraden-
stvo,  právo na sociálnych sieťach (9. október, 
17:00 hod.), Obchodné zručnosti (október), 
Práca s médiami, komunikácia s verejnosťou 
(október), Marketing – tvorba značky (no-

vember), Prezentačné zručnosti (november), 
Ako byť dobrým šéfom (november), Marke-
ting – sociálne siete, newsletter (december). 
Projekt tohto banskobystrického občianskeho 
združenia pod názvom preLINKujme Banskú 
Bystricu, ktorého cieľom je zorganizovať cyk-
lus vzdelávacích a networkingových podujatí 
pre začínajúcich podnikateľov, podnikavcov 
a zástupcov MNO je realizovaný s finančnou 
podporou mesta Banská Bystrica. Presný ter-
mín a miesto konania podujatí sa dozviete 
na sociálnych sieťach (radapremnobb) alebo  
e-mailom na: rada.mno.bb@gmail.com. 

Rada MNO

Jeseň bohatá na podujatia

Oslávme výročie SNP
Múzeum Slovenského národného povstania pripravuje dvojdňové oslavy 74. výročia SNP, ktoré každoročne prilákajú množstvo 
návštevníkov. Na základe atraktívneho sprievodného programu, aktívnej spolupráce mladej generácie či získania zaujímavých partnerov, 
sa podarila zásadná zmena vnímania štátneho sviatku u domácej i zahraničnej verejnosti. Dôkazom je návšteva spoza hraníc, ktorej 
zastúpenie v počte viac ako 35 krajín sveta prevyšuje účasť jednotlivých krajín v SNP. 

Bohatý program
Začneme už v utorok, 28. augusta 2018 
o 15:00 hod. jazdou dobovej cyklistickej es-
kadróny zo Zvolena do Banskej Bystrice. 
Pokračovať budeme slávnostným koncer-
tom banskobys trickej Štátnej opery v areáli 
Pamätníka SNP o 19:00 hod. Pri tejto príle-
žitosti odovzdáme ceny Múzea SNP osob-
nostiam alebo organizáciám, ktoré podpo-
rujú naše aktivity alebo s nami dlhoročne 
spolupracujú. Oficiálne oslavy sa začnú 
v stredu, 29. augusta 2018, preletom Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky. Nasledovať 
bude pietny akt. Zhromaždenie otvorí hym-
na Slovenskej republiky v podaní priameho 
účastníka SNP V. Strmeňa a Vojenskej hud-
by Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Okrem príhovorov hostí ponúkame aj krátke 
vystúpenie folklórneho súboru či kultúrny 
vstup. Oficiálnu časť osláv ukončí atraktívny 
zoskok výsadkárov a vystúpenie Vojenskej 
hudby OS SR spolu so spevákom J. Beneti-
nom. V popoludňajších hodinách sa začne 
pestrý kultúrny program. Na svoje si prídu 
fanúšikovia rôznych hudobných žánrov. Do 
programu je zaradený FS Zemplín, rocková 
kapela vzdušných síl USA v Európe Touch´N 
Go, koncert banskobystrickej formácie Dru-
žina, ruský spevácky súbor Babkini vnuci, 
Diabolské husle a J. Orlická. Kultúrnu časť 
zavŕši koncert kapely Korben Dallas. V rámci 
sprievodných aktivít nebude chýbať prezen-
tácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
formou statických a dynamických ukážok, 
dobový vojenský tábor klubov vojenskej his-

tórie a prezentácia diaľkovo riadených mode-
lov zo Slovenska a zahraničia. Múzeum SNP 
bude pre návštevníkov otvorené bezplatne. 
Novinka tohtoročných osláv bude dotykový 
samoobslužný terminál umiestnený v ne-
tradičnom prostredí partizánskej zemľanky. 
Tento informačný kiosk návštevníkom priblí-
ži históriu partizánskych bunkrov. Zároveň 
im ponúkne možnosť vytvoriť si vlastný vo-
jenský preukaz, ktorý môžu poslať na e-mail 
svojim priateľom a blízkym. Ďalším lákadlom 
bude prezentácia 0 Euro Souvenir bankovky 
s motívom Pamätníka SNP a pancierových 
vlakov, ktorá sa uskutoční popoludní. 

Dopravné obmedzenia
Vodiči sa musia pripraviť i na zmenu doprav-
ného značenia. V utorok, 28. augusta 2018 

bude na uliciach Cikkerova, Kuzmányho 
a Kapitulská umiestnené dopravné značenie 
„zákaz zastavenia“ od 22:00 hod. a potrvá až 
do stredy, 29. augusta 2018 do 15:00 hod. Dňa 
29. augusta 2018 budú uzavreté aj ulice Kapi-
tulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho, 
a to od 6:00 hod. do 15:00 hod. Kuzmányho 
ulica bude v uvedenom čase presmerovaná 
od Národného domu po Hušták. Návštevníci, 
ktorí sa rozhodnú prísť vlakom, môžu využiť 
päťdesiatpercentnú zľavu od Železničnej spo-
ločnosti Slovensko. Vlakový cestovný lístok 
do Banskej Bystrice si označia pečiatkou na 
pokladni Múzea SNP a spiatočná cesta bude 
pre nich bezplatná. Viac informácií o progra-
me a aktuálnych novinkách nájdete na strán-
ke www.muzeumsnp.sk a v mobilnej aplikácii 
Múzeum SNP.  Múzeum SNP
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Najväčšie podujatie mesta v znamení folklóru a tradícií
V roku 2017 bolo do zoznamu Národného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísané drotárstvo a fujara trombita. Práve tieto prvky budú 
rezonovať v témach Radvanského jarmoku aj na piatkovom slávnostnom otváracom ceremoniáli. 

Ako ľudia v súčasnosti vnímajú 
drotárstvo?
Dnes sa popri fascinácii folklórom 
veľmi málo zdôrazňuje priemyselná 
história Slovenska. Drotárstvo sa 
postupne rozšírilo do sveta. Slováci 
ho dostali do Indie, Číny či Ameri-
ky. Myslím si, že táto krajina je na 
to stále málo hrdá. Preto je perfekt-
né, že Radvanský jarmok sa zameral 
práve na toto originálne remeslo, 
ktoré má za sebou bohatú minulosť, 
ale má pred sebou i budúcnosť. 

Učí sa drotárstvo aj dnešná generácia ale-
bo remeslo ako také vymiera?
Našťastie, ľudia si čoraz viac uvedomujú vzác-
nosť domácich výrobkov. Myslím si, že teraz 
je také obdobie, keď sa mladí vracajú k re-
meslám. Nechcú pracovať vo veľkých firmách, 
korporáciách, ale radšej vidia reálne fyzické 

výsledky svojej práce. Takýmto spôsobom 
sa vracajú k tradíciám a situácia sa postupne 
zlepšuje. Ľudia začínajú mať k remeslám opäť 
vzťah a vidia, že sú schopní sa nimi aj uživiť. 
Dnešná doba pomaly ukazuje, že spoločnosť 
sa už prejedla lacnými výrobkami, zľavami 
a chce niečo, čo je výnimočné aj dobre spra-
cované. 

Čo je pre Vás na drotárstve najkraj-
šie?
Určite jeho rôznorodosť. Na jednej 
strane je to akási slovenská identi-
ta, ktorá zároveň prináša tvarové 
riešenia, aké nie sú nikde inde na 
svete. Dobrá vlastnosť drôtu je fle-
xibilita a širokospektrálnosť. Dá sa 
s ním robiť naozaj veľa vecí. Na zho-
tovenie veľkých a silných výrobkov 
často postačí i malé množstvo mate-
riálu.

Čo pripravujete na Radvanský jarmok? 
Drotárske techniky sa dajú perfektne využiť 
i v novom prevedení. Preto všetkých pozýva-
me do nášho stánku. Máme pripravené zau-
jímavé aktivity pre ľudí, ktorí síce majú radi 
tradície, no sú zameraní skôr na moderný 
dizajn. 

vm

Už od 3. septembra bude návštevníkom Rad-
nice na Námestí SNP 1 sprístupnená výstava 
fotografií pod názvom Kroje stredosloven-
ského regiónu, ktorá potrvá do 9. septembra 
2018. Nový priestor, ktorý pre ľudí otvoríme, 
bude nádvorie radnice, kde drotári predvedú 
svoje starodávne remeslo. Okrem toho tam 
vymaľujeme najväčšie koryto na Slovensku 
a s Bábkovým divadlom na Rázcestí si v sobo-
tu môžete vytvoriť ponožkové bábky. 

Chýbať nebude ani  
pestrý kultúrny program

V piatok sa divákom predvedie FS Partizán, 
Cigánski diabli a balkánska skupina Balkanix. 
Záver večera bude patriť známej pop-rockovej 
skupine Hex. V sobotu sa najmenší návštevní-
ci môžu tešiť na medzinárodný detský festival 
Na Baňu klopajú. Okrem toho týždenník Slo-
venka pripravuje veľkolepý Deň kroja, počas 
ktorého ako hosť vystúpi Spevácky zbor FS 
Lúčnica a chýbať nebudú ani banskobystrické 
folklórne súbory. Podvečer svoje majstrovstvo 
predvedie multižánrová kapela z Talianska – 
Baro Drom Orkestar a slovenská ska skupina 
Polemic. Nedeľa sa tradične začne rozpráv-
kou a postupne bude pokračovať sláčikovým 

kvartetom, ktoré zahrá známe 
filmové melódie. Na svoje si 
prídu aj milovníci dychovky. 
Záver Radvanského jarmoku 
bude patriť poďakovaniu re-
meselníkom a programu v po-
daní FS Marína zo Zvolena. 

Na čo sa tešiť  
pri Barbakane

Piatkový program pri Barbaka-
ne bude venovaný výročiu trhu 
remesiel a jeho zakladateľovi 
v Banskej Bystrici – V. Majlin-
govi. Nebude chýbať ani prezentácia remesiel 
zapísaných do Národného kultúrneho de-
dičstva. Sobota bude venovaná divadlu. Tento 
rok si pripomenieme 190. výročie narodenia 
majstra rozprávkara P. Dobšinského, a tiež ban-
skobystrickú scénografku J. Pogorielovú-Dušo-
vú, ktorá tento rok oslávi významné jubileum. 
Nezabudli sme ani na bábkoherca, režiséra 
a principála banskobystrického Divadla pod 
balkónom J. Haruštiaka, ktorý oslavuje okrúhlu 
60-tku. Deti aj dospelí sa opäť môžu zapojiť do 
tvorivých dielní. Zamerané budú na drotárstvo 
a výrobu varešiek. Uskutočnia sa pri Barbakane 

od piatka do nedele. Rekonštrukciou zariade-
nia hámor, ktoré bude súčasťou už vyrobených 
stúp – stroja na drvenie a spracovanie banského 
výťažku, si pripomenieme našu banskú histó-
riu.  Medzi zaujímavosti Radvanského jarmoku 
opäť patria ukážky tavenia liatiny v kopulovej 
peci za Barbakanom. Ďalším lákadlom je odlie-
vanie erbu Sásovej, ktorý rozšíri zbierku erbov 
Radvane a mesta Banská Bystrica. Celkovú at-
mosféru jarmoku dotvorí aj drevený kolotoč, 
ukážky výcviku dravcov a mnoho ďalšieho.
 

Robotnícky dom – referát 

Ľudia sa opäť vracajú k remeslám
Témou tohtoročného Radvanského jarmoku je poctivé remeslo zo Slovenska. Jednou z remeselníčok, ktoré na banskobystrickom námestí 
uvidíte, je Magdaléna Jančurová, vyštudovaná sochárka z Akadémie výtvarných umení v Krakove. V súčasnosti spolu s manželom, 
remeselníkom, žije v Slovenskej Ľupči a majú tam aj svoje dielne.

Súčasťou bohatého programu sú aj vystúpenia folklórnych súborov

Fo
to

: a
rc

hí
v 

M
. J

an
ču

ro
vá

Drotárstvo reprezentuje Slovensko po celom svete
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Malí herci si vyslúžili obrovský potlesk

Študovať môžete aj vo vyššom veku
V akademickom roku 2018/2019 máte opäť 
možnosť prihlásiť sa na Univerzitu tretieho 
veku. Na výber sú zaujímavé študijné odbory 
ako Fytoterapia, Zdravoveda, Záhradníctvo - ze-
leninárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníc-
tvo, špeciálne záhradníctvo, Záhradná archi-
tektúra, Moja planéta Zem a Včelárstvo, Výživa 
a zdravie, Dejiny a teória výtvarného umenia, 
Výtvarné umenie – kresba a maľba, Etnológia 
– Tradičná kultúra na Slovensku, Právo, Spo-
ločenský a diplomatický protokol – Etika, Psy-
chológia, Tréning pamäti, Informačné a komu-
nikačné technológie, Astronómia. V ponuke sú 
i cudzie jazyky – anglický, nemecký, francúzsky, 
taliansky, španielsky, ruský a latinský jazyk. 
Prednášať budú renomovaní vysokoškolskí pe-
dagógovia a odborníci z praxe. Výučba prebieha 
v pracovných dňoch, prevažne v popoludňaj-
ších hodinách. Jej súčasťou sú diskusie, exkur-
zie, ale aj kultúrne a pohybové aktivity. Pod-

mienky prijatia sú vek nad 40 rokov (invalidní 
dôchodcovia bez rozdielu veku), dosiahnuté 
minimálne stredoškolské vzdelanie s maturi-
tou (ak uchádzač túto podmienku nespĺňa, je 
potrebné písomne požiadať vedenie Univerzi-
ty tretieho veku UMB o výnimku). Poplatok je 
možné uhradiť iba v hotovosti – dôchodcovia 80 
eur/akademický rok, záujemcovia v aktívnom 
veku 100 eur/akademický rok, študijné odbory 
Kresba a maľba, Informačné a komunikačné 
technológie – 100 eur/akademický rok všetci 
bez rozdielu, cudzie jazyky 100 eur/semester 
všetci bez rozdielu. Zápis do prvých ročníkov sa 
uskutoční 12. septembra o 13:00 hod. a do vyš-
ších ročníkov 13. septembra o 13:00 hod. v Aule 
Rotunda Ekonomickej fakulty UMB (Cesta na 
amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica). Prihlášky 
budú k dispozícii na mieste. Viac informácií na 
048/4466230, irena.sulajova@umb.sk. 

I. Šulajová

Prvý človek  
bol umelec

Tak znie názov tretieho ročníka festivalu, na 
ktorý Vás pozýva Stredoslovenská galéria. 
Od augusta do decembra 2018 Vám ponúkne 
bohatý program. Tešiť sa môžete na filmové 
premietania, divadlo, koncert, piknik, ale aj 
na výstavy, autorské čítania, prednášky a tvo-
rivé dielne. Podujatie sa uskutoční v troch 
budovách SSG v centre mesta, vstup je voľný. 
Festivalový program sa uskutoční najmä vo 
vile a záhrade Skuteckých (Horná 55). Počas 
troch štvrtkov premietneme príbehy zo sveta 
umenia (vždy o 20:15 hod.). Ponúkneme film 
o kurátorovi múzea súčasného umenia Štvo-
rec (16.8.) o maliarovi Gauguin (23.8.) a výber 
najlepších animovaných filmov pre dospelých 
z 11. ročníka festivalu Fest Anča (30.8.). V zá-
hrade Vás čaká koncert Tria Szabó/Turcerová/
Fiala (16.8., 18:30 hod.), piknik s hrami a ča-
rovná rozprávka Divočiny so živou hudbou od 
zoskupenia Odivo (23.8., 17:00 hod.). Program 
obohatí tanečný workshop kontaktnej impro-
vizácie s violončelom (1.9., 15:00 hod.). Prihlá-
siť sa môžete na p.r.manager@ssgbb.sk. 

V septembri pokračujeme
A to vernisážou výstavy dočasne zapožičaných 
diel D. Skuteckého zo súkromných zbierok, 
ktoré obohatia stálu expozíciu umelca (11.9., 
17:00 hod.). Koncom mesiaca do vily zavíta na 
autorské čítanie jeden z finalistov ceny Ana-
soft litera 2018 za najlepšiu prozaickú knihu 
vydanú v uplynulom roku (26. 9., 17:00 hod.). 

pripravili sme aj tvorivé dielne 
V Bethlenovom dome na Dolnej 8 bude k dis-
pozícii tvorivá dielňa Lajk vs. Hejt (25.8., 
13:00 hod.), ktorá nadväzuje na výstavu Ivany 
Šátekovej s názvom Hejtslováci. Autorka ňou 
reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu. 
V Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 otvoríme 
výstavu My ľudia (18.9., 17:00 hod.) s medzi-
národnou účasťou umelcov a vedcov. K expo-
zícii zameranej na komunity pripravujeme aj 
tvorivá dielňu (29. 9., 13:00 hod.). Tešíme sa 
na Vašu návštevu.

Stredoslovenská galéria

Ďalšia úspešná sezóna 
Prvou premiérou mi-
nulej sezóny v Diva-
dle pod balkónom 
bolo predstavenie  
s názvom Haló, Kúz-
lo a Balerína. Réžie 
sa ujal J. Haruštiak, 
o výtvarnú zložku sa 
postarali J. Haruštia-
ková a K. Mažaryová 
a o hudbu B. Felix. 
Druhou premiérou 
bola inscenácia di-
vadla Harry Teater, 
v ktorej sa predstavil 
režisér M. Vanek a s K. Hroznovou a J. Haruš-
tiakovou pripravili predstavenie Hamletiáda. 
Scenár napísal Š. Šmihla a hudbu B. Felix. 
V rámci projektu Divadlo nás baví aj baví vznik-
la inscenácia Naši Brémski muzikanti, v ktorej 
hrali žiaci zo ZŠ Sitnianska. Projekt prebieha 
celoročne v dvoch okruhoch. Druhý sa začí-
na v septembri. Obsahuje desať workshopov 
a osem tvorivých dielní. Vznik inscenácií a pro-
jektu z verejných zdrojov financoval Fond na 
podporu umenia. 

cestujeme aj do zahraničia 
V rámci projektu Gašparko ide do sveta sa di-
vadlo Harry Teater zúčastnilo na festivale Lout-
kářská Chrudim v Česku. Veľká udalosť bol 
tretí ročník Festivalu komorných a pouličných 
divadiel Zála. Festival prostredníctvom Výboru 
mestskej časti Rudlová – Sásová finančne pod-
porilo mesto. Tento rok sa uskutočnil pätnásty 

ročník Divadelného 
festivalu ŠpanDiv, kto-
rý organizuje divadlo 
Harry Teater a Penzi-
ón Klopačka. Projekt 
z verejných zdrojov 
podporil Fond na pod-
poru umenia a usku-
točnil sa aj s finan-
čnou podporou BBSK.

Kto pre Vás hrá
Divadlá by nemohli 
fungovať bez hercov, 
ktorí sa tešia na ka-

ždú Vašu návštevu. Sú to profesionáli, ktorí 
hrajú po celom Slovensku. Patria sem B. Bušov-
ská, M. Olejníková, B. Hupianová, S. Zaprihač 
Pavličková, G. Janková, J. Haviar a J. Haruštiak.

Čo pripravujeme
V septembri pokračujeme v projektoch Diva-
dlo nás baví aj baví a Gašparko ide do sveta, 
s ktorými sa zúčastníme na festivale 51st In-
ternational puppet theatre festival v Záhrebe. 
Obidva projekty podporil Fond na podporu 
umenia. Divadelnú sezónu 2018/2019 otvorí-
me premiérou hry Krajčír Nitôčka a zúčastní-
me sa i na Radvanskom jarmoku. V novembri 
pripravujeme rozprávku Zvedavý sloník. Ďa-
kujeme všetkým našim divákom a mestu za 
podporu v minulej sezóne. Tešíme sa na Vás 
každú sobotu o 17:00 hod. u nás v divadle na 
Rudohorskej 37.

Divadlo Harry Teater a Divadlo pod balkónom
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Banskobystričania budú mať už 
po štvrtý raz možnosť vidieť mes-
to v „inom svetle“. Organizátori 
návštevníkov okrem svetelnej 
show lákajú aj na kultúrno-zá-
bavný a edukačný programom. 
„Chceme  inšpirovať,  vzdelávať 
a zabávať širokú verejnosť. Prepojiť 
svetlom a umením nielen svetelných 
fanúšikov z radov verejnosti, ale aj 
umeleckú, vedeckú a odbornú verej
nosť. Koncepcia spája v sebe nielen 
viaceré druhy umenia, ale poskytuje 
mladým  umelcom  a  kreatívcom  aj 
možnosť veľkorysej realizácie a vzá
jomnej inšpirácie. Verejnosti, divákom a návštev
níkom sľubujeme skutočne netradičné zážitky,“ ho-
vorí D. Rajčanová, riaditeľka Festivalu svetla 
a tieňa. Tohtoročná novinka bude holografia 

na vodnú stenu rieky Hron. Diváci ju budú 
môcť pozorovať z mosta pri  malej železničnej 
stanici. Okrem toho je pripravený aj bohatý 
sprievodný program. Zaujímavé je uvedenie 

videomappingu – projektu naj-
mladšieho umelca v doterajšej 
histórii festivalu. Bude to prvá 
veľkoplošná verejná prezentá-
cia osemnásťročného študenta 
F. Matláka. Minulý rok sa na 
samotnom otvorení festivalu zú-
častnilo päťtisíc divákov. Celko-
vo si svetelné umelecké diela po-
zrelo viac ako 25-tisíc obyvateľov 
a návštevníkov mesta. Tento rok 
svetlá a tiene odkryjú bubliny vo 
všetkých možných i nemožných 
podobách, pretože sú prirodze-
nou súčasťou nášho života. Festi-

val sa koná 21. – 22. septembra 2018 v Banskej 
Bystrici.  Viac informácií nájdete na: www.
svetlo-tien.sk 

 Festival svetla a tieňa 

Štvrtý ročník bude v znamení bubliny 
V septembri sa v Banskej Bystrici opäť uskutoční jedinečné multižánrové podujatie Festival svetla a tieňa 2018. S témou Bublina 
predstaví súčasné vizuálne a svetelné umenie vo verejnom priestore historického centra. 

Turisti z Kremničky chodia štyridsať rokov po horách
Klub slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička oslavuje 40. výročie svojho vzniku. V rokoch 1978 – 2016 ho viedol M. Hlavatý. 
Dodnes je pre všetkých členov prirodzená autorita, vďaka čomu je aj čestný predseda. Dlhých 38 rokov nás vodí po našich i zahraničných 
horách. V júni 2018 sa dožil životného jubilea – 70 rokov. S nadšením pre hory stále navštevuje tatranské štíty, preto mu srdečne 
gratulujeme. 

„Pomaličky do Kremničky!“ tak sa u nás v tu-
ristickom klube položartom hovorí. Ani ne-
viem, kedy vzniklo dané úslovie, ale dnes, keď 
oslavujeme 40 rokov existencie, tak sa v „rodi-
ne turistov z Kremničky“ veľa zmenilo. Naši 
členovia za poslednú dekádu v Banskej Bys-
trici získali povesť „najrýchlejších turistov“. 
Prečo je to tak, netuším, lebo to hovoria turisti 
z iných klubov, ktorí s nami idú na túru má-
lokedy. Väčšinou chodíme verejnou dopravou, 
občas sa stane, že sme odkázaní na jediný spoj 
domov a musíme sa zmestiť do časového ob-
medzenia na trase. Možno sme „najrýchlejší“, 
lebo vekový priemer v našom klube je nižší 
ako v ostatných turistických kluboch v meste. 
Každopádne, bohatý plán činnosti (ročne oko-
lo 60 akcií) obsahuje mnoho ťažkých túr. Preto 
majú účastníci lepšiu kondíciu, aby zvládli na-
plánované výstupy. 

Aktívni po celý rok
Organizujeme však aj menej náročné poduja-
tia. Hlavne na jar, keď sa rozbieha turistická 
sezóna. Po zime sa treba rozchodiť, ak nero-
bíte zimné športy, ktoré však naši členovia 
obľubujú. Celoročne nás môžete stretnúť drať 
rôznu športovú výbavu. Okrem vibramiek ne-
pohrdneme ani bežeckými a skialpinistickými 

lyžami, snežnicami, karabínami, bicyklami 
a v minulosti sme narobili diery aj v laminá-
tových lodiach počas splavov Hrona. Za 40 
rokov činnosti máme prejdené celé centrálne 
Slovensko, všetky prístupné tatranské vrcholy 
vrátane mnohých neprístupných štítov (vďaka 
sekcii vysokohorskej turistiky, v rámci ktorej 
organizujeme kurzy základov VhT, máme de-
siatku kvalifikovaných inštruktorov). Navštívi-
li sme i mnohé slovenské hrebeňovky, vyššie 
hory Českej republiky, no postupne spoznáva-
me aj vzdialenejšie, doteraz nenavštívené, po-
horia na západe a východe Slovenska či mno-
hé európske veľhory. Turistickým medzníkom 
nášho klubu bol prvý výlet do sedla Tri kríže 
v novembri 1977. Okrem toho, že ide o historic-
ké miesto, tak je pre „Kremničkárov“ srdcová 
záležitosť. V uplynulých rokoch sme prešli ne-
spočetnekrát okolo unikátneho trojramenného 
kríža z roku 1894, ktorý bol v 2002 spílený van-
dalmi. Keďže nám ho bolo ľúto, tak sme spojili 
sily s turistami z Kremnice, a vďaka šikovným 
rukám študentov SOŠ Kremnica sme v roku 
2003 spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vztýčili 
repliku starého dubového kríža na pôvodnom 
mieste. Nebolo by túry, na ktorej sa neprista-
víme pod trojkrížom a spomenieme si na Ľ. 
Homolku st. (1937 – 2009). Nášmu dvornému 

redaktorovi sme venovali nenápadný pomní-
ček v sedle. Oba nami obnovené artefakty 
Kremnických vrchov – tunel i trojkríž, máme 
v klubovom logu, na čo sme právom hrdí. 

Oslávte s nami
Okrem výkonu letnej a zimnej turistiky sa ve-
nujeme aj dobrovoľníckym aktivitám na pod-
poru turizmu. Najvýznamnejšie bolo sprie-
chodnenie zavaleného tunela v Kremnických 
vrchoch. Bez nároku na odmenu sa vybrali tu-
risti z Kremničky pod vedením M. Hlavatého 
do hory, aby tunel prekopali od závalu. Spolu 
s ďalšími dobrovoľníkmi sa ho v rokoch 1996 
a 1997 podarilo prekryť a zachrániť. História 
tunela je bohatá, preto pozývame záujemcov 
na výlet, ktorý sa uskutoční 15. septembra 
2018. Počas 10. ročníka Stretnutia priaznivcov 
Klubu slovenských turistov sa dozviete viac 
o krušných chvíľach zaujímavej technickej pa-
miatky a zároveň si pripomenieme okrúhle vý-
ročie. Naše krásne slovenské hory ponúkajú 
veľa možností na prechádzky, celodenné túry 
alebo viacdňové putovania. Preto sa neobá-
vam, že by sme ďalších 40 rokov nemali kde 
chodiť. 

T. Trstenský,
Klub slovenských turistov BB – Kremnička
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Svetelné predstavenie skrášli mesto aj tento rok
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Karol Ľudovít Libay
Okrem umeleckého života miloval slávny banskobystrický zlatník Samuel Libay (1782 – 1866) aj život rodinný. V manželstve s Frederikou 
Schrőppelovou (1789 – 1862) prišlo na svet šesť detí – štyria chlapci a dve dievčatá. Vzdelanie získali všetky deti v Banskej Bystrici na 
tunajšom Evanjelickom gymnáziu a. v. Pokračovanie slávy rodiny však zabezpečil druhorodený syn Karol Ľudovít (1814 – 1888), neskôr 
známy ako Ľudovít Libay.

V otcových šľapajách
Začínal ako zlatník a v rokoch 1829 – 1832 sa 
učil remeslo u svojho slávneho otca Samuela. 
Zlatnícky cech ho 23. januára 1832 povýšil do 
tovarišského stavu. O dva roky neskôr bol už 
zlatnícky majster, o čom svedčí oficiálny doku-
ment s podpisom a pečaťou Samuela Libaya, 
ktorý sa dnes nachádza v súkromnej zbier-
ke v Rakúsku. Mladý dvadsaťročný zlatnícky 
majster odcestoval do Viedne, kde si mal prehl-
bovať zlatnícke zručnosti. Avšak, bohatý vie-
denský kultúrny život zlákal Ľudovíta k inému 
druhu umenia.

Zo zlatníka maliar
Ľudovít sa vo Viedni zapísal v roku 1835 na 
Akademie der bildenden Künste. Jeho učite-
lia boli významní maliari, o. i. portrétisti Karl 
Gsellhofer a Johann Nepomuk Ender, autor 
religióznych fresiek a dôverný priateľ sklada-
teľa Franza Schuberta, Leopold Kupelweiser  
a aj krajinkár Joseph Mössmer. V maliarskej 
tvorbe sa Ľudovít orientoval najmä 
na krajinky a veduty. V technike ma-
ľovania sa od roku 1845 zdokonaľoval 
u mecéna umenia grófa Augusta Ferdi-
nanda von Breunnera.

Cestovateľ
Banskobystrický maliar veľa a rád 
cestoval. Z jeho ciest po Európe sa za-
chovalo niekoľko albumov litografií. 
Po prvý raz vystavoval veduty v Pešti 
(1840), samostatný album vydal v Bad 
Ischli (1848) a o rok vznikla kolek-
cia 18 litografií zo Salzburgu a kraja 
Salzkammergut s krásnymi jazerami. 
V rokoch 1849 – 1850 precestoval Ba-
vorsko, Toskánsko a južné Taliansko, 
maľoval veduty pre arcivojvodu Jána 
Habsbursko-Lotrinského. Výsledkom 
cesty do Egypta (1855 – 1856) bol 
druhý album 45 farebných litografií, 
za ktorý mu v roku 1857 udelili v Ber-
líne cenu Alexandra von Humbolta 
– Humbolt Preis. V 50-tych rokoch 
úspešne vystavoval svoje dielo v Dome 
umenia vo Viedni. 

Pobyty na Slovensku
Z roku 1852 pochádza litografia Ban-
skej Bystrice, keď prišiel Ľudovít Libay 
tvoriť do rodného mesta. Jeho pobyt 
potvrdzuje aj žiadosť policajného ko-

misariátu z Wildbad-Gasteinu župnému úradu 
v Banskej Bystrici o vydanie cestovného pasu 
pre akademického maliara Ľudovíta Libaya. 
O päť rokov neskôr opäť pricestoval na Sloven-
sko. Kreslil najmä hrady, o. i. Devín, Oravský 
zámok alebo Zvolenský zámok. Počas ďaľšie-
ho pobytu v júli a auguste 1883 kreslil nielen 
v Banskej Bystrici, ale aj v Sklených Tepliciach 
a na Štrbskom Plese. Do mesta pod Urpínom sa 
potom vrátil ešte dvakrát, a to v auguste 1884 
a 1886.

Grafické albumy
Z mnohých grafických albumov spomeňme 
osem litografií z okolia Blatenského jazera, 
sériu 19 grafických listov z Wildbad-Gas teinu. 
Vo Viedni vyšla grafická séria šiestich lito-
grafií venovaná kúpeľom Sliač. O rok neskôr 
vznikla séria grafických listov dedikovaná 
kúpeľom a prírode v Starom Smokovci. Dobo-
vá tlač takto zachytila portrét Ľudovíta Libaya: 
„...bol strednej štíhlej postavy, podlhovastej 

tváre s blond vlasmi a modrými oča-
mi bez zvláštnych znamení. Jeho ro-
diskom bola Banská Bystrica, kde bol 
aj policajne príslušný (1860). Býval 
vo Viedni.“ V 70-tych rokoch praco-
val v južnom Tirolsku a Korutánsku. 
Posledné kresby vznikli v Salzburgu 
rok pred jeho smrťou.

Štedrý a dobrotivý  
ako jeho otec

Začiatkom mája 1887 spísal Ľudovít 
Libay vo Viedni desaťstranový testa-
ment. Významnú čiastku v ňom ve-
noval evanjelickej elementárnej škole 
v Banskej Bystrici na podporu chudob-
ných žiakov. Šaty a obuv dostali deti 
chudobných a siroty vždy na Štedrý 
večer. Karol Ľudovít Libay zomrel 
slobodný a bezdetný 16. januára 1888 
vo Viedni. Jeho telesné pozostatky sú 
uložené na Evangelischer Friedhof 
Matzleinsdorf v rakúskom hlavnom 
meste. Pohreb bol podľa jeho osob-
ného želania skromný a pozostalí mu 
splnili aj posledné prianie – po smrti 
mu prepichli srdce. Ľudovít Libay bol 
významný a uznávaný umelec nášho 
mesta. Zanechal po sebe rozsiahle di-
elo, stovky kresieb, akvarelov, grafic-
kých listov a milovaných vedút.

Filip Glocko, Stredoslovenské múzeum

Karol Ľudovít Libay

Rodičia K. Ľ. Libaya

Banská Bystrica rok 1852 – Litografia
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Obľúbené športové podujatie je príležitosť 
na vzájomné spoznávanie seniorov z rôznych 
kútov Slovenska, ale aj partnerských orga-
nizácií z Českej republiky. Stretnú sa nielen 
pri zápolení v športových disciplínach ako sú 
stolný tenis, petanque a viacboj, ale tiež na 
spoločenskom večeri, ktorý obohatia vlastným 
kultúrnym programom z jednotlivých regiónov. 
Hlavným cieľom stretnutia je zaktivizovať se-
niorov vo veku päťdesiat a viac rokov, pouká-
zať na dôležitosť pohybu, športu či zábavných 
hier pre ich zdravie. Na výmenu sa súťažiaci 
z Banskej Bystrice zúčastnia na športových 
hrách v partnerských mestách. Medzinárod-
ní krajské sportovní hry seniorů sa konajú 16. 
septembra v Ostrave. Na AkSen Hry 2018 ČR, 
2. septembra v Prahe, sú pozvaní reprezentanti 
AkSen z Banskej Bystrice. Čestným predsedom 
tohtoročnej celoslovenskej športiády bude bý-
valý slovenský atlét, olympijský víťaz a majster 
Európy v chôdzi – J. Pribilinec. V roku 1988 
na Olympiáde v Soule získal zlatú medailu 
v chôdzi na dvadsať kilometrov. Majstrom Eu-

rópy v chôdzi sa stal v roku 1986, dvakrát bol 
vicemajstrom sveta (1983, 1987) a medzi jeho 
úspechy patrí aj získanie titulu halový majster 
Európy (1987, 1988). Majstrom Československa 
sa stal sedemkrát. Podujatie organizuje AkSen,  
aktívny senior o.z. a Regionálne centrum Ban-
ská Bystrica v spolupráci s Banskobystrickým 
okrášľovacím spolkom a Centrom voľného času 
Havranské 9, Komunitným centrom Fončorda, 
ako aj v spolupráci a s podporou mesta Banská 
Bystrica a Nadácie Eriky Karovej.

N. Ceglédyová, RC AkSen o.z. 
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Minimaratón už o pár dní
Po prvý raz v histórii tejto udalosti budú mať deti preteky iba pre seba. 
Banskobystrický maratón v novom šate sa konal už v júni. V piatok, 1. sep-
tembra 2018 však budú súťažiť iba pretekári od nula do pätnásť rokov. 
Tohtoročná novinka je aj miesto konania. Podujatie sa uskutoční v Parku 
pod Pamätníkom SNP. Pre deti je pripravený i bohatý sprievodný pro-
gram. Za symbolické štartovné 
získajú zdravú odmenu, diplom 
a krásnu účastnícku medai-
lu, ktorú nebude mať vo svojej 
zbierke žiad ny „dospelák“. Zá-
roveň pôjde o záverečné preteky 
detí od šesť do desať rokov v Ma-

rathon BB miniTour 2018. 
Keďže sú priebežné výsled-
ky mimoriad ne tesné, sú-
boje budú o to zaujímavej-
šie. Viac informácií nájdete 
na www.marathonbb.com 
v záložke „MINI SLSP“. 
Prihlásiť sa môžete na www.
marathonbbtour.sk.

M. ŠtrbaMinulý rok sa bežalo cez námestie 

Pre seniorov sú pripravené rôzne aktivity

Účastníci minuloročnej Športiády seniorov

Na víťazov čakajú ocenenia

Športujte v každom veku 
Športiáda seniorov má svoje nezastupiteľné miesto medzi podujatiami v našom meste. Tento rok 
v júni sa konal už jej jubilejný piaty ročník. Na krajské kolo nadviaže celoslovenská Športiáda AkSen, 
ktorá sa bude konať 25. – 26. septembra 2018 v Banskej Bystrici. 
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Verejné vyhlášky Stavebného úradu

Uzávierka septembrového čísla
Termín: 31. augusta 2018 do 12:00 hod. Na podklady čakáme do uzávierky. Po tomto 
termíne už nie je možné články dopĺňať. Editorka: Mgr. Dominika Mojžišová, 048/43 30 
107, e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

OVZ-SÚ-122619/12028/2018/Boj.
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Slovenská pošta, a.s., Partizánska 
cesta 9, BB; Stavba: Nové dátové centrum Ko-
menského 16, BB; Vyvesené: 02.07.2018

OVZ-SÚ-129266/22001/2018/MM
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí staveb-
ného konania; Stavebník: Ing. Pavol Skočov-
ský a manž., Komenského 10F, BB; Stavba: 

Revitalizácia bytu, T. Vansovej 16, BB – byt č. 5 
na 2. posch.; Vyvesené: 18.07.2018

OVZ-SÚ-129578/17169/2018/MA
Verejná vyhláška: Rozhodnutie
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Beskyd-
ská 2-6, BB; Stavba: Sanácia zateplenia štíto-
vých stien BA-BC Beskydská 2-6, BB
Vyvesené: 24.07.2018

Banskej Bystrici, 27.07.2018

Oznam Komunitných centier
Komunitné centrá sú univerzálnym multigeneračným priestorom slúžiacim rôznym komuni-
tám na pestovanie vzťahov, rozvoj zručností a prehĺbenie vedomostí. Prispievajú k odstraňova-
niu medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi, a to aj vďaka pravidelným či jednorazo-
vým aktivitám. Komunitné centrum Fončorda pozýva dňa 24. augusta od 14:00 do 19:00 hod. na 
tradičnú oslavu bublín, priateľstva a radosti v rámci piateho ročníka „Bubble Day“, na ktorom si 
deti, ale i dospelí, ktorí nezabudli byť deťmi, môžu okrem spoločného fúkania bublín vychutnať 
rôzne tvorivé i zábavné aktivity, hudobný koncert, ale aj ďalšie prekvapenia. V rámci Detského 
jarmoku Centra voľného času Havranské Vás dňa 31. augusta od 10:00 do 15:00 hod. pozývame 
do nášho stánku, kde sa môžete zapojiť do burzy školských potrieb, pomôcok a iných vecí do 
školy. Dňa 13. septembra o 16:30 hod. sa uskutoční prednáška „Ako sa nestať obeťou trestného 
činu“ zameraná na bezpečnosť i praktické tipy v oblasti ochrany seniorov. Viac informácií nájde-
te na našich stránkach a na sociálnych sieťach. 
 Komunitné centrum Sásová Komunitné centrum Fončorda
 budova bývalej ZŠ Tatranská, vchod vzadu budova CVČ Havranské, vchod vzadu

SPOĽACH, o. z. oznamujeme, že v auguste 2018 sa nebudú konať stretnutia podpornej Skupiny 
Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou. Najbližšie stretnutie bude v sep-
tembri 2018. V prípade záujmu o poradenstvo nás môžete kontaktovať e-mailom na spolach.oz@
gmail.com alebo na tel. čísle 0948 211 372.

Ľ. Golianová, SPOĽACH, o.z.

Súťaž
V júlovom vydaní Radničných novín sme 
Vás opäť vyzvali, aby ste nám poslali pred-
záhradku, záhon alebo niečo, čo poteší 
pohľad pred Vaším domom či panelákom. 
Ďakujeme za všetky fotografie. Víťazmi sa 
stávajú pán Konder a pani Benková. Obom 
srdečne gratulujeme a vybrané predzá-
hradky si môžete pozrieť v našich novi-
nách. Všetky ostatné fotografie zaradíme 
do výberu aj nabudúce a posielať nám mô-
žete aj nové, a to do 31. augusta 2018 na 
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.
sk, predmet správy: súťaž.  

Vyhrali ste?

V minulom čísle Radničných novín sme pre 
Vás, našich čitateľov, vyhlásili hneď niekoľko 
súťaží. Do Banskej Bystrice po rokoch opäť 
zavíta skupina Elán. Pýtali sme sa Vás na 
dátum tohto koncertu, a tiež na Vašu obľú-
benú elánovku. Prišlo nám veľa odpovedí, no 
vyhrať môžu len traja. Tentokrát sa šťastie 
usmialo na pána Púchyho, pani Bobokovú 
a pána Kapustu. Gratulujeme a budeme Vás 
kontaktovať. V rubrike História sme zverej-
nili článok o Rakytovciach. Odpoveď na sú-
ťažnú otázku, v ktorom roku sa Rakytovce 
stali mestskou časťou je rok 1970. Víťazkou 
sa stáva pani Bullová. Gratulujeme a posie-
lame Vám publikáciu! Do tretice sme vyhlá-
sili súťaž o knihu Mestský hrad v Banskej 
Bystrici. Stačilo len odpovedať, z akých sta-
vieb hrad pozostáva. Správna odpoveď bola 
z profánnych a sakrálnych. Knihu posielame 
pani Matulaniovej. Blahoželáme.

Oznam
Počas mesiacov september/október 2018  
bude v Banskej Bystrici založený Klub Spo-
ločnosti Milana Rastislava Štefánika. Posla-
ním spoločnosti, a teda aj klubu, je spros-
tredkovávať poznatky o živote a  dielach 
M. R. Štefánika. Osobitným poslaním je 
podnecovať záujem mládeže o poznávanie 
a pochopenie postojov a hodnôt, ktoré  táto 
významná osobnosť vyznávala. Ak máte 
záujem o prácu  v klube, prosím, oznámte 
nám Vaše kontaktné údaje (meno a adresa) 
formou sms správy na tel. číslo 0908 853 
619.  Následne Vás budeme kontaktovať. 
Tešíme sa na záujemcov a všetkým želáme 
príjemné leto. M. Gallová

Bernolákova 37

Lesná ulica 2

Sídliskový večerníček pre divákov z Fončordy
Rozprávkový muzikál Hlúpa žena napísaný podľa motívu ľudovej rozprávky pre všetkých 
zahrá Divadlo hudby Košice. Divadelnými doskami budú tentoraz priestory pri ZŠ Spojová. 
Príbeh o hlúpej žene a múdrom mužovi, známy z kníh P. Dobšinského, si môžete prísť pozrieť 
v sobotu, 25. augusta o 17:00 hod. Tešíme sa na Vás.  Robotnícky dom – referát

Krytá plaváreň Štiavničky  
opäť k dispozícii

Nakoľko cez letné prázdniny majú plavec-
ké kluby voľno a pre obyvateľov je počas 
horúcich dní k dispozícii plážové kúpalis-
ko, na Krytej plavárni Štiavničky sa konala 
letná odstávka. Počas nej sa vykonali čin-
nosti súvisiace s kvalitou vody v bazénoch, 
komplexné čistenie exteriérov, interiérov 
a klimatizácie, a tiež nevyhnutné drobné 
opravy stavebného charakteru. Od 6. au-
gusta 2018 je však opäť otvorená. Všetkých 
srdečne pozývame – príďte si zaplávať! 
Viac info nájdete na www.plavarenstiav-
nicky.sk.

dmo
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34. ročník medzinárodného turnaja SNP 

25. august 2018
8. ročník Memoriálu Zoltána Pálkovácsa do 100 kg

ŠH DUKLA na Štiavničkách
10:00 - 16:00 - vyraďovacie boje
16:00 - 17:00 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

A FINÁLOVÉ BOJE

Za účasti športovcov:
AUT, CRO, CZE, DEN, FRA, HUN, NED, ITA,
KOS, POL, RUS, SLO, SRB, UKR, SVK

v DŽUDE MUŽOV A ŽIEN

Organizátori

Sponzori
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