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MESTO POD URPÍNOM 
NAVŠTÍVILI VZÁCNI HOSTIA

	Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania poctili Banskú Bystricu svojou návštevou tri hlavy štátu. Zľava: Primátor mesta Peter 
Gogola, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, prezident Českej republiky Miloš Zeman a prezident Poľska Bronisław Komorowski.
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EDITORIÁL

DVAJA VLCI

Raz večer rozprával starý Indián svoj-

mu vnukovi o bitke, ktorá prebieha 

vnútri každého človeka. Povedal mu: 

„Chlapče, tá bitka v každom z nás je 

medzi dvoma vlkmi. 

Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiar-

livosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, 

nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, na-

myslenosť a ego. 

Ten druhý je dobrý. Je to láska, nádej, 

radosť, pokoj, vyrovnanosť, skrom-

nosť, láskavosť, štedrosť, vernosť, 

súcit, pokora a dôvera.“

Vnuk o tom všetkom premýšľal 

a po chvíli sa spýtal: „A ktorý vlk 

vyhrá?“

Starý Indián odpovedal: „ Ten, ktorého 

kŕmiš.“

Áno, o tom je celý život. Každý deň 

nás stavia do situácií, kedy sa musí-

me rozhodovať. Celý život riešime 

najrôznejšie dilemy, a pritom kŕmi-

me svojich vlkov – raz toho, inoke-

dy onoho. Tento vnútorný súboj si 

každý musí vyriešiť sám. Najťažšie 

je rozhodnúť sa, „ktorého vlka kŕ-

miť“. Je len jediná slušná a poctivá 

cesta: zachovať si úctu pred sebou 

samým, ostať sám pred sebou čistý. 

Nie, určite nikto nie je svätý. Ale kaž-

dý má v sebe tú pomyselnú deliacu 

čiaru, oddeľujúcu dobro a zlo. Tých 

dvoch vlkov. Tak skúsme kŕmiť toho 

správneho.

Príjemné čítanie Radničných novín 

vám praje

PARKOVAŤ BY SA V NAŠOM MESTE 
MOHLO VÝHODNEJŠIE

Primátor Peter Gogola na zasadnutí mestského zastu-

piteľstva dňa 9. septembra predložil návrh uznesenia, 

ktorým sa ruší nájom parkovacích plôch spoločnosťou EEI 

s. r. o.. Jeho návrh bol výsledkom hodnotenia výhodnosti 

zmluvy pre mesto Banská Bystrica. Rokovania so súkrom-

nou spoločnosťou trvali niekoľko mesiacov. Za ukončenie 

zmluvného vzťahu sa vyjadrili i občania v opakovaných 

podpisových akciách. 

Zmluva so spoločnosťou EEI s. r. o. predchádza volebné 

obdobie Petra Gogolu, ktorý sa na jej podmienky opýtal 

poslancov, prítomných pri jej schvaľovaní. Žiadny z nich 

sa k téme kompetentne nedokázal vyjadriť, naopak otáz-

kami primátora sa cítili napadnutí. Poslanec Milan Lichý 

napokon konštatoval, že sám zmluvu pokladá za nevý-

hodnú a je rád, že sa mesto vracia k výberu parkovného 

priamo. Poslanci uznesenie primátora neodhlasovali, 

neposkytli ani svoje argumenty prečo nevyhoveli hla-

som viac ako 3200 občanov podpísaných pod nedávnu 

petíciu. 

Napriek dlhodobej kritike existencie zmluvy medzi 

Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou EEI s.r.o. sa jej 

vypovedanie nepodarilo primátorovi presadiť. Poslanci 

vyzvali len na doplnenie analýzy finančných dopadov 

rozhodnutia, ktoré vedenie mesta navrhovalo. 

Riešenia, pri ktorom by výnosy z parkovného putova-

li do mestskej pokladnice a následne do vybudovania 

potrebných parkovacích plôch na sídliskách i v bez-

prostrednom okolí historického centra mesta, sme sa 

tak vďaka rozhodnutiu poslancov zatiaľ nedočkali. 

Lucia Vanková

ÚZEMNÝ PLÁN OPÄŤ STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Základný zákon mesta v oblasti stavebníctva, ako sa Územný plán mesta nazýva, bol opätovne stiahnutý z rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

Schvaľovanie nového územného plánu je na programe 

zasadnutí mestského zastupiteľstva už niekoľko mesia-

cov. V súčasnosti je stále platný dokument z roku 1976 

s rôznymi nesystémovými aktualizáciami. Od začiatku 

roku 2014 boli avizované pozitívne správy o posune 

v problematike Územného plánu, občania mali právo sa 

k jeho zneniu vyjadriť a návrh pripomienkovať. Konečná 

podoba územného plánu však narazila na nejednotnosť 

poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí na májovom 

zasadnutí požadovali vykonanie zmien, ktoré však  neboli 

v súlade so zákonom. Príslušný nadriadený orgán vznik-

nutú situáciu posúdil a odporučil návrh územného plánu 

prijať v podobe, v akej ju primátor predložil, a násled-

ne v prípade potreby, odporučil aplikovať ustanovenia 

stavebného zákona, ktoré umožňujú zmeny a doplnky 

k Územnému plánu mesta. Očakávalo sa teda jednoznač-

né rozhodnutie poslancov - prijatie, či neprijatie územ-

ného plánu. Jeho opakované stiahnutie z programu však 

situáciu nevyriešilo, čo môže viesť k nežiadúcim násled-

kom. Neprijatie nového územného plánu môže spôso-

biť nestabilitu investičného prostredia, nerovnomerné 

zahusťovanie jednotlivých mestských častí, či celkový 

nesúlad developerských projektov s historickým rázom 

samotného mesta. Na novom Územnom pláne sa doposiaľ  

pracovalo jedenásť rokov, čo by mal byť dostatočne dlhý 

čas na vyjasnenie všetkých nezrovnalostí.

Lucia Vanková

„Výnosy z parkovného by mohli putovať 
do mestskej pokladnice a následne 

do vybudovania potrebných parkovacích plôch.“
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MESTO ZÍSKALO Z EUROFONDOV VIAC AKO DVA MILIÓNY EUR 
NA REKONŠTRUKCIU KULTÚRNEHO STÁNKU

Banskobystričania majú dôvod na radosť. Vďaka finančným prostriedkom z eurofondov prejde významná národná pamiatka - Robotnícky dom v Banskej 
Bystrici rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou v hodnote viac ako dva milióny eur. Mesto tak získa moderný a dlho očakávaný kultúrny stánok.

„Táto výzva, v ktorej sme uspeli, je tou najvýstižnejšou odpoveďou pre všetkých 
kritikov obviňujúcich mesto z neefektívneho čerpania eurofondov. Zároveň je 
to, samozrejme, skvelá správa pre všetkých Banskobystričanov,“ zhodnotil 
prednosta mestského úradu Miroslav Rybár.

Vďaka sume 2 180 866 eur, ktoré mestu Banská Bystrica ako nenávratný 
finančný príspevok schválila Európska únia, tak Robotnícky dom prejde 
komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou. Projekt je zameraný na dva 
objekty – na rekonštrukciu samotného Robotníckeho domu a úpravu okolitého 
areálu. Stavebné úpravy zabezpečia vznik nových moderných a bezbariéro-
vých priestorov, výmenu okien, zateplenie budovy či novú fasádu. Pribudnú 
i nové priestory pre záujmovo-umeleckú činnosť všetkých vekových kategórií. 
Robotnícky dom však čaká predovšetkým vybudovanie moderného javiska, 
osvetlenie a ozvučenie objektu, čo umožní usporadúvať aj náročnejšie kul-
túrne a spoločenské podujatia na vysokej úrovni. Banská Bystrica tak získa 
plnohodnotný priestor na organizovanie prestížnych koncertov a veľkých 
kultúrnych udalostí.

„Z tejto správy mám veľkú radosť za všetkých obyvateľov nášho mesta. V Ban-
skej Bystrici pribudne dôstojný a očakávaný kultúrny stánok, ktorý je od ne-
pamäti významnou národnou ustanovizňou. Modernizácia a rekonštrukcia 
Robotníckeho domu má pre mesto mimoriadny význam, a to nielen z kultúrneho, 
ale aj historického hľadiska,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.

Realizácia projektu bude ukončená v októbri 2015. Mesto už v roku 2011 
vypracovalo v rámci programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom 

projekt na rekonštrukciu Robotníckeho domu. Mestu boli za týmto účelom 
poskytnuté prostriedky v hodnote 50 000 eur, ktoré sa však samospráva 
rozhodla vrátiť. Dôvodom bola nízka suma, ktorá by nedokázala pokryť kom-
plexnú rekonštrukciu. Podľa primátora sa tak rozhodnutie vedenia mesta 
v minulosti ukázalo ako správne.

Robotnícky dom patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky na Slo-
vensku. V rokoch 1923 – 1924 ho svojpomocne postavili robotníci z Banskej 
Bystrice ako svoj kultúrny stánok.

Barbora Winterová

JESENNÝ VÝLET NA URPÍN LÁKA NOVÝMI ATRAKCIAMI
Nový Náučný chodník Serpentíny Urpín plný atrakcií a interaktívnych prvkov dostal svoju konečnú tvár. Jesenná prechádzka na slávnom banskobystrickom 
vrchu tak bude pre Banskobystričanov i návštevníkov nášho mesta ešte väčším zážitkom.

Trasa náučného chodníka na banskobystrickej dominante je dlhá takmer štyri 
kilometre s prevýšením 190 metrov. Prechádza od východiskového bodu, 
železničnej stanice Banská Bystrica - mesto cez 13 zastávok až k bývalé-
mu skokanskému mostíku na Žltých pieskoch. Náučný chodník je ideálnym 
oddychovým miestom pre malých i veľkých, na svoje si prídu najmä rodiny 
s deťmi. Je zároveň vhodným miestom pre žiakov základných škôl na výučbu 
prírodovedy či na environmentálnu výchovu.

„Prechádzka Urpínom prináša množstvo zážitkov a zaujímavostí, ktoré sú prí-
ťažlivé predovšetkým vďaka svojmu interaktívnemu charakteru. Deti a dospelí 
sa tu pútavou a hravou formou dozvedia aké rastliny sa vyskytujú na Urpíne 
alebo ako sa pozorujú hviezdy. Naučia sa poznávať okolité dreviny, ako postaviť 
domček pre hmyz či vtáčiu búdku alebo ich možno zaujme, čo všetko robí lesník 
a čo oni sami môžu urobiť pre ochranu lesa,“ hovorí Tatiana Voskárová, vedúca 
oddelenia prípravy projektov na mestskom úrade.

Návštevníkov chodníka na infotabuliach symbolicky sprevádza maskot náuč-
ného chodníka - pavúk Stepníček. Druh pavúka Stepníka červeného sa totiž 
v minulosti nachádzal práve v tejto lokalite a patril medzi vzácne unikáty 
nášho regiónu.

Začiatok trasy zdobí dlhá slávnostná lavička vyrezaná z kmeňa 120 ročného 
dubu. Na trase chodníka čakajú návštevníkov aj umelecky stvárnené infota-
bule, ktoré zdobí vyrezávaná drevená plastika vyjadrujúca danú tému. Jednou 

z interaktívnych tabúľ je aj zvonkohra, kde si návštevníci môžu vyskúšať zahrať 
svoju obľúbenú pesničku. „Mimoriadne zaujímavá je jedna z infotabúľ, kde náv-
števníci spoznajú rez kmeňa 
stromu smreka obyčajného 
starého 282 rokov a majú 
tak možnosť vidieť, ktorý 
letokruh značí jednotlivé 
významné udalosti nášho 
mesta,“ dodáva Voskárová.

Chodník je príjemným vy-
chádzkovým miestom aj 
v horúcich letných dňoch, 
pretože veľká časť trasy sa 
nachádza v tieni okolitých 
stromov. Ponúka taktiež 
krásny výhľad na mesto – 
predovšetkým na Radvaň, 
Fončordu a Kremnické 
vrchy.

Projekt Náučný chodník 
Serpentíny Urpín sa podarilo mestu zrealizovať vďaka dotácii z Environ-
mentálneho fondu vo výške 25 000 eur. Je spolufinancovaný mestom vo 
výške 2 741 eur.

Barbora Winterová

„Mesto Banská Bystrica získa moderný  
a dlho očakávaný kultúrny stánok.“

„Náučný chodník je ideálnym oddychovým miestom pre malých 
i veľkých, na svoje si prídu najmä rodiny s deťmi.“

	Vďaka eurofondom prejde Robotnícky dom rozsiahlou rekonštrukciou.
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MESTO CHCE POKRAČOVAŤ V ROZVOJI DLHODOBO 
ZANEDBÁVANÉHO ŠKOLSTVA

Po komplexnej rekonštrukcii ZŠ Moskovská z prostriedkov Európskej únie a po úspešnom projekte rekonštrukcie a výmeny 3 276 okien na siedmich zák-
ladných školách pokračuje samospráva vo zveľaďovaní školstva v Banskej Bystrici. Vedenie mesta plánuje svoju pozornosť v blízkej budúcnosti upriamiť 
na obnovu materských škôl.
Významný projekt obnovy základných škôl, ktorý vďaka svojim koncepč-
ným riešeniam priniesol opravu a následnú očakávanú údržbu siedmich 
základných škôl  považuje vedenie mesta  za prelomový míľnik v oblasti 
zveľaďovania škôl na území samosprávy. Mesto sa navyše kvôli tomuto pro-
jektu nemusí zadlžovať, pretože potrebné financie získa z tepelných úspor. 
Úspešne zrealizovanému projektu predchádzala komplexná rekonštrukcia 
ZŠ Moskovská z eurofondov v hodnote jedného milióna eur. Do mozaiky zre-

konštruovaných škôl môže v budúcnosti pribudnúť aj ZŠ Bakossova, ktorú sa 
poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli najprv vyradiť zo siete základných 
škôl v Banskej Bystrici, neskôr však svoje rozhodnutie zmenili a táto škola tak 
v súčasnosti zostáva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

„Veľmi nás teší, že sa poslanci mestského zastupiteľstva stotožnili s našim 
projektom, ktorý sme aj napriek ich počiatočnej nevôli dokázali presadiť. Jeho 
schválenie a najmä úspešná realizácia počas uplynulého leta potvrdili, že sa 
nám podarilo nájsť skutočne fungujúci a efektívny model rozvoja školstva 
v meste. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci navrhli 
zaradiť do tohto projektu i ZŠ Bakossova ,“ skonštatoval prednosta mestského 
úradu Miroslav Rybár.
Projekt opravy a údržby objektov škôl, ktorý priniesol ovocie v podobe za-
teplených a bezpečných budov plánuje vedenie mesta v blízkej budúcnosti 
aplikovať i na 27 materských škôl. 
„Zlepšením stavu základných škôl sa naša práca v oblasti rozvoja školstva 
nekončí. Momentálne sa tešíme z toho, že deti na základných školách sa môžu 
vzdelávať v teplom a bezpečnom prostredí, a takéto isté podmienky chceme 
zabezpečiť i deťom v materských školách. V tejto oblasti sa nám podarilo nájsť 
optimálne riešenie, a tak je našou výsostnou prioritou  dopriať ho i predškolá-
kom,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola. 

Barbora Winterová

NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE J. G. TAJOVSKÉHO PRIBUDOL 
PRÍPRAVNÝ ROČNÍK PRE DETI S NARUŠENÝMI 

KOMUNIKAČNÝMI SCHOPNOSŤAMI
Základná škola J. G. Tajovského ponúkla v 161. roku svojej existencie Banskobystričanom novinku. Ako 
prvá základná škola v Banskobystrickom kraji otvorila prípravný ročník pre deti s narušenými komuni-
kačnými schopnosťami, najmä s logopedickými problémami.
Vedenie školy ako aj školský úrad sa zamýšľali nad tým, čo v rámci vzdelávania v našom meste chýba. 
Vzhľadom na rastúci počet detí s logopedickými problémami sa rozhodli otvoriť prípravný ročník, kde 
sa pod dozorom logopédov v rámci individuálnej logopedickej intervencie deti učia správne vyslovovať 
a tým znížiť zdravotné znevýhodnenie, ktoré by im mohlo vytvárať prekážky pri vstupe do prvého ročníka.

„Prípravný ročník je medzičlánok medzi škôlkou a prvým ročníkom. V žiadnom prípade nemôžeme prípravný 
ročník stotožňovať s nultým ročníkom. Oba majú svoj vlastný vzdelávací program, ktorý vychádza zo štátneho 
vzdelávacieho programu. Na otvorenie takejto triedy sme sa intenzívne pripravovali jeden a pol roka. K dosiah-
nutiu cieľa nám pomohla ústretovosť zriaďovateľa,“ skonštatoval riaditeľ ZŠ J. G. Tajovského Milan Pápay.

Vzhľadom na špecifickú náplň vyučovacieho procesu si prípravný ročník vyžaduje kvalitné personálne 
obsadenie. Logopedické hodiny sú realizované školským logopédom, ktorý veľa detí pozná aj zo svojej 
praxe. Triedu navštevuje desať detí, čo je zároveň maximálny možný počet.

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

MESTSKÉ ŠKOLY OTVORILI SVOJE BRÁNY 5 193 ŽIAKOM
Do školských lavíc v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tento rok zasadlo 5 193 

žiakov. Otvorených je 253 tried. Podľa údajov zo Školského úradu nastúpilo druhého septembra do pr-

vých ročníkov 588 prvákov. Ako dar od mesta dostali všetci knihu autorky Márie Števkovej - Medveďku 

daj labku. Okrem toho boli do škôl na začiatok školského roka distribuované knihy Osobnosti mesta 

Banská Bystrica. Každá škola tak dostala desať výtlačkov tejto publikácie, ktorá má slúžiť na zlepšenie 

vedomostí o osobnostiach mesta a ich odkaze.

Barbora Winterová

„Počas rekonštrukcie dostali základné školy v Banskej Bystrici 
3 276 nových okien.“
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	ZŠ Tajovského je jedna zo siedmich 
škôl, ktoré v lete prešli rekonštrukčnými 
prácami.

	Na ZŠ Golianova sa v rámci projektu vymenilo 169 okien.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA SPOJOVÁ OSLÁVILA 40. NARODENINY
Pondelok, 17. september 1974. Práve v tento deň mnohé deti z Fončordy merali cestu do novučičkej školy. Vítala ich príjemnou vôňou 
novoty a čistoty. Radosť z predĺžených prázdnin vystriedala radosť z nových sedemnástich tried, lavíc, tabúľ, ale aj jedálne. Na tú dobu 
moderná plne vybavená škola ponúkla svoje priestory 407 žiakom.

V histórii školy sa vystriedali štyria riaditelia - Ctibor Halama, Edita 
Dlhopolčeková a Ján Chmelík, ktorý po 24 rokoch v tomto školskom 
roku odovzdal svoje riaditeľské žezlo Šárke Kováčovej.

Za 40 rokov opustilo brány školy viac ako 4 000 absolventov. Mno-
hí z nich sú dnes veľmi úspešní. Základný kameň ich úspechov bol 
položený práve v našej škole. Jeden z bývalých žiakov, Dušan Šimo, 
si na ňu spomína takto: „Pamätám si, že som sa nevedel dočkať, kedy 
nastúpim do prvého ročníka. Moje spomienky sú späté aj so školským 
ihriskom, ktoré bolo naším každodenným miestom zábavy a športo-
vania. Veľmi dobre si pamätám aj kopec za školou, kde sme sa často 
hrávali či na vône z jedálne, šíriace sa chodbami. Na základnej škole 

som si vytvoril aj prvé veľké kamarátstva a malé lásky, na ktoré dodnes 
s úsmevom spomínam. Možno aj tým, že som býval priamo pri škole, 
stala sa mojou neodmysliteľnou súčasťou. Dodnes chodím často okolo 
nej a vždy mi napadne nejaká spomienka na časy, keď som sedával 
v jej laviciach. Som hrdý, keď počúvam, ako sa škole darí, akých má 
šikovných žiakov a že patrí medzi tie najlepšie. Myslím si, že tomu 
tak bolo aj za mojich detských čias. Dodnes čerpám vo svojom živote 
vedomosti, ktoré som získal práve tu. Boli to dobré základy do ďalšieho 
života ako po ľudskej, tak aj po osobnostnej stránke.“

V našej škole pôsobilo 411 pedagogických i nepedagogických za-
mestnancov. Niektorí z 322 pedagógov v jej priestoroch len okúsili 
príchuť učiteľského povolania, iní v nej strávili takmer celý svoj ak-
tívny život.

Počas celých 40 rokov sa škola svojim žiakom venovala v čase vy-
učovania i mimo neho. Učitelia organizovali rôzne výlety, exkurzie, 
olympiády i súťaže s mnohorakým zameraním. Niektoré boli dokonca 
na medzinárodnej úrovni, napr. Robo Cup Junior v Singapure, ho-
landskom Eindhovene či rakúskom Grazi, kde naši žiaci získali rôzne 
ocenenia. Akcie ako Vianočné trhy, Veľkonočné tvorivé dielne, koncert 
skupiny Desmod, vystúpenia folklórnych spevákov a tanečníkov, 
športové olympiády za účasti mnohých známych športovcov, prilákali 

do školy aj ľudí zo sídliska Fončorda i širšieho okolia. Školu navští-
vilo viacero významných osobností - bývalý minister zdravotníctva 
Richard Raši, ľudoví rozprávači a speváci ako Ján Ambróz, futbalisti 
Marek Hamšík, Vratislav Greško, Martin Poljovka, Peter Boroš či ho-
kejisti Michal Handzuš, Vladimír Országh, Richard Zedník a Tomáš 
Surový. Zavítal k nám i chodec Matej Tóth, paraolympionik Ján Riapoš, 
fitneska Marieta Žigalová, skokan na lyžiach Martin Švagerko a mnohí 
ďalší. Stali sa vzormi pre mnohých školákov.

Rok 2014. Škola získala nový vzhľad v podobe nových plastových 
okien. Znova víta žiakov skoro ako nová. Vybavená modernými po-
môckami, interaktívnymi tabuľami, PC učebňami, lavicami, či no-
vým zariadením odborných učební, posilňovňou, modernou cvičnou 
kuchynkou...

Jej pýchou je určite veľká telocvičňa i zrekonštruované športové 
ihrisko či oddychová zóna pre deti tráviace popoludňajšiu činnosť 
v školskom klube.

Našej škole želáme všetko najlepšie a držíme jej palce do ďalších 
rokov!

Vedenie a pedagogický zbor ZŠ Spojová
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	Prvý riaditeľ Ctibor Halama pri otváraní ZŠ Spojová.

	ZŠ Spojová v roku 1974.

	Primátor mesta symbolicky odovzdáva súčasnej riaditeľke Šárke 
Kováčovej zrekonštruovanú školu.
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REKORDNÝ BANSKOBYSTRICK Ý MAR ATÓN 
OPÄŤ POT VRDIL SVOJU K VALITU

Počas prvého septembrového víkendu sa ulice mesta už tradične naplnili bežcami a fanúšikmi aktívneho životného štýlu. Banskobystrický maratón 2014 
prilákal na štartovú čiaru rekordných 1792 pretekárov, čím obhájil pozíciu tretieho najväčšieho podujatia svojho druhu na Slovensku.

Rozmenené na drobné po kategóriách: 660 súťažiacich v detských a mlá-
dežníckych kategóriách Minimaratónu, 137 maratóncov na hlavnej trati, 105 
štafiet, 523 štartujúcich na Rotary polmaratóne, 41 bežcov v rámci Majstrov-
stiev Slovenska MOSR v polmaratóne a 11 bosobežcov v neoficiálnych Maj-
strovstvách sveta v polmaratóne naboso.
Rekordná bola i divácka účasť, produkcia dvoch DJ-ov priamo na trati taktiež 
prispela k neopakovateľnej atmosfére najväčšieho športového podujatia 
v regióne.
V záujme zvýšenia bezpečnosti a komfortu každoročne rastúceho pelotónu 
pretekárov bola na 5 hodín kompletne vylúčená doprava v štvrti Uhlisko, 

čiastočné obmedzenia boli pomocou prenosného dopravného značenia re-
alizované na niekoľkých ďalších miestach 21km okruhu. Informačná kampaň 
pre obyvateľstvo bola v tomto roku posilnená letákovou akciou a uzávierky 
avizované komunikačnými kanálmi mesta, polície a prevádzkovateľov MHD.
Jedným zo symbolov a hlavných výziev Banskobystrického maratónu bola 
náročná členitá trať ulicami mesta s úctyhodným prevýšením, ktorá nemá 
medzi slovenskými mestskými maratónmi obdobu. Unikátnou odmenou zo-
stala hlavná cena v podobe osobného automobilu, ktorý v žrebovaní získava 
jeden spomedzi tých, ktorí preťali cieľovú pásku na Námestí SNP. Šťastným 
výhercom sa stala Kristína Vajsová zo Zvolena.
Žrebovaním o ceny vydarený maratónsky víkend vrcholil, všetko však začalo 
už v piatok 5. 9., kedy otvorilo svoje brány už po tretíkrát Maratónske expo. 
Osvedčený formát predajného mini-veľtrhu športových potrieb našiel svoje 
stabilné miesto v priestoroch nákupného centra Europa SC. Počas dvoch dní 
mohli návštevníci nielen využiť atraktívne zľavy na športový sortiment, ale 
sa aj dozvedieť viac o zdravom životnom štýle, či si nechať analyzovať došľap 
na profesionálnom skeneri.
V sobotu si na inovovanom okruhu na Námestí SNP zmerali sily deti všetkých 
vekových kategórií. Novinkou pre rekordných 660 štartujúcich bol cieľový 
fotoservis a autogramiáda olympionikov.
Po vydarenej Minimaratónskej sobote už diváci netrpezlivo očakávali štar-
tovný výstrel nedeľného maratónu. Na trať vyštartovali súčasne pretekári 
všetkých kategórií. Program pre divákov na námestí počas celých pretekov 
zabezpečoval Adam Lehocký spolu s vojenskou posádkovou hudbou. Posledný 
pretekár prebehol cieľovým oblúkom necelých 30 sekúnd pred vypršaním 
limitu 5 hodín.

Barbora Winterová

PARK POD PAMÄTNÍKOM PONÚKA ATRAKTÍVNE ŠPORTOVÉ VYŽITIE
V Parku pod Pamätníkom SNP pribudli exteriérové posilňovacie zariadenia, ktoré už môžu Banskobystričania naplno využívať. Umiestnené sú pri detskom 

ihrisku, ktoré mesto vybudovalo na jeseň minulého roka. Dopĺňajú tak charakter zóny aktívneho oddychu v parku a vizuálne korešpondujú s inštalovanými 

detskými prvkami.

Deväť posilňovacích prvkov je umiestnených v dvoch radoch rovnobežne 

s detskou lanovkou. Sú vyrobené z kovu, dreva a imitácie dreva a svojou 

farebnosťou zapadajú do prostredia parku. K dispozícii sú zariadenia na pre-

cvičenie horných a dolných končatín, posilňovanie brušných a chrbtových 

svalov či na kardiovaskulárne cvičenie. Okrem známych zariadení ako sú 

rebriny, hrazdy, rotoped, bench či lavičky na cvik sed - ľah, sú inštalované 

aj prvky na precvičovanie pásu alebo stuhnutých svalov ramien a chrbta.

Exteriérovú posilňovňu zrealizoval správca zelene spoločnosť ZAaRES v cel-

kovej hodnote 20 tisíc eur z rozpočtu mesta Banská Bystrica.

Martina Kanisová

hovorkyňa primátora

Výsledky:
Banskobystrický maratón 2014 muži: 
1. Dennis Mwanzia Musau (Benedek Team) 2:29:51 
2. Viktor Starodubtsev (JM Demolex Bardejov) 2:31:26 
3. Tamás Nagy (Benedek Team) 2:32:19 
Banskobystrický maratón 2014 ženy: 
1. Marija Vrajic (AK Maksimir) 2:56:09 
2. Nikola Čorbová (vw sportdiag sence) 3:03:08 
3. Liliana Kipkosgei Koech (Benedek Team) 3:11:23 
Rotary polmaratón muži: 
1. Anatoliy Malyy (Malyy Team) 1:12:29 
2. Róbert Valíček (Obal servis Košice) 1:13:37 
3. Tomáš Kubej (ŠK KU Ružomberok) 1:14:26

Rotary polmaratón ženy: 
1. Petra Fašungová (VŠC Dukla BB) 1:23:26 
2. Nataliia Malaia (Malyy Team) 1:23:40 
3. Lucia Kamenská (Marathon BB Team) 1:29:20 
Barefoot polmaratón:
1. Marek Dziegelewski (KB.IM.P.Sekowskiego) 1:18:34 
2. Lukáš Cintula (Borský Mikuláš) 1:22:20 
3. Karel Černohorský (-) 1:25:01
MSR v polmaratóne MOSR
1. Marek Mockovčiak (VU 1007 Prešov) 1:16:45
2. Milan Pohorelec (Bukovinka Zvolen) 1:23:05
3. Branislav Rybár (new-wave multisport) 1:25:59
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PRIPOMEŇME SI SPOLOČNE UDALOSTI Z NOVEMBRA ́ 89
November 1989 – mesiac, ktorý do našich životov vniesol závan slobody a demokracie. Aj 
vaše spomienky a fotografie z tejto udalosti sa môžu stať súčasťou unikátnej výstavy Novem-
ber ´89, ktorú v priestoroch Radnice slávnostne otvorí mesto Banská Bystrica v blížiacom 
sa novembri.

Prineste fotografie na mestský úrad alebo nám ich pošlite poštou a vytvorte spolu s nami 
výstavu o nezanedbateľnom míľniku slovenskej histórie.
Kontakt:   Mestský úrad v Banskej Bystrici
  Redakcia Radničných novín
  Československej armády 26
   974 01 Banská Bystrica

Tel .č.:   048/413 85 24

E-mail:   radnicnenoviny@banskabystrica.sk

V NAŠOM MESTE SA BUDE ŽIŤ ZDR AVO
Užívajme si zdravý život - tak znie motto kampane, do ktorej sa mesto Banská Bystrica zapojilo spolu s ďalšími šiestimi európskymi mestami. Počas 
celého roka sa prostredníctvom rôznych podujatí, aktivít a projektov budú môcť Banskobystričania dozvedieť viac o zdravom životnom štýle. Projekt bol 
odštartovaný 17. septembra podujatím V meste a zdravo.
Cieľom tohto projektu Európskej komisie je inšpirovať Európanov, aby zmenili 
svoj životný štýl a žili zdravšie. Slúžiť k tomu má mnoho zábavných aktivít 
a propagačných predmetov, medzi inými aj hracie karty, príručky, aplikácia 
We love eating pre deti, či zdravé recepty.

Kampaň We love eating - Užívaj si zdravý život, obsahuje šesť dôležitých 
odporúčaní, ktoré vyplynuli z vedeckých štúdií. Týkajú sa nielen jedla ako 
potravy, ale jedla ako životného štýlu. Poukazujú na zdravý život a zdravú 
výživu ako na celok. Sú nimi: Užívaj si nakupovanie zdravých potravín, Užívaj 
si varenie, Užívaj si spoločné stolovanie, Užívaj si pitie vody, Užívaj si farebné 
ovocie a zeleninu a Užívaj si telesnú aktivitu.

Kampaň je koncipovaná tak, aby doplnila všetky komunitné aktivity, ktoré 
na lokálnej úrovni už prebiehajú. „Zameraná je na tri cieľové skupiny, a to deti, 
tehotné ženy a seniorov. Všetky tri skupiny predstavujú obdobia života, kedy 
je dôležité zvykať si na nové, zdravšie spôsoby stravovania sa,“ doplnila Mária 
Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí a projektového riadenia na MsÚ.

Projekt je v pilotnej verzii a potrvá do leta 2015. Zapojilo sa do neho okrem 
Banskej Bystrice ešte šesť európskych miest, a to Bradford (Veľká Británia), 
Cluj-Napoca (Rumunsko), Deventer (Holandsko), Granollers (Španielsko), 
Poznań (Poľsko), Roncq (Francúzsko).

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

SENIORI Z UHLISKA NAVŠTÍVILI RODISKO M. R. ŠTEFÁNIKA
Členovia Denného centra seniorov na Uhlisku navštívili kraj, z ktorého po-
chádza M. R. Štefánik. Zostavením plánu zájazdu sme poverili rodáka z tohto 
kraja Cyrila Guzmu. Zodpovedne pripravil celý plán zájazdu, zaradil doňho aj 
návštevu kopaničiarskej obce Hrašné, Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, 
mohylu na Bradle aj návštevu hospodárskeho dvora v Turej Lúke.

Prvá zastávka bola v Hrašnom, vari najmladšej obci Slovenska - vznikla v roku 
1955. Tu nás srdečne privítala vedúca miestneho klubu seniorov Milka Mál-
ková. Každému nám dala brožúrku Hrašné v minulosti a dnes, my sme jej dali 
knihy o Banskej Bystrici. Po privítaní sme sa spolu s našimi novými priateľmi, 
ktorí nás sprevádzali po celý deň ich prekrásnym krajom, autobusom presunuli 
do rodiska M. R. Štefánika, do obce Košariská. Tu sme si prezreli exponáty 
múzea, dočasne umiestnené v evanjelickom kostole. Budova múzea je v sú-
časnosti rekonštruovaná. Po skončení prehliadky sme sa autobusom dostali 
cez Brezovú na vrch Bradlo, kde sme videli majestátnu mohylu s pozostatkami 
M. R. Štefánika a jeho dvoch spoločníkov, občanov Talianska, ktorí spolu s ním 
zahynuli pri leteckej havárii. Cyril Guzma predniesol báseň Štefánikova matka, 
ktorú na tomto mieste prednášal v roku 1938 prvýkrát ako malý školák. Daniel 
Číž, ďalší člen nášho klubu, zaspieval pieseň o Štefánikovi. V dojatí a so slzami 
v očiach sme opúšťali pietne miesto. Následne sme sa presunuli do obce 
Turá Lúka, kde sme si prezreli Hospodársky dom, jeho zvieratká a exponáty. 
Cestou späť do nášho mesta sme rozmýšľali nad tým, koľko krásneho máme 
na našom malom Slovensku a ako sa radi vrátime ukázať ho aj našim deťom 
a vnukom, aby vedeli na čo majú byť hrdí.

Renáta Petrincová
vedúca DC
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V BANSKEJ BYSTRICI SA ZMENILI VOLEBNÉ OBVODY
Jedným z hlavných bodov októbrového mestského zastupiteľstva bola aj avizovaná zmena volebných obvodov, s ktorou sa občania Banskej Bystrice 
stretnú už v najbližších komunálnych voľbách. Návrh prešiel rokovaním poslancov na mestskom zastupiteľstve. Tí rozhodli, že Banská Bystrica bude mať 
štyri volebné obvody.

Banskobystrické mestské zastupiteľstvo bude mať aj v budúcom volebnom 

období 31 poslancov, čo je maximálny počet pre mestá od 50 do 100-tisíc 

obyvateľov. Na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva si 

ich však občania nebudú voliť v siedmich volebných obvodoch, tak ako to bolo 

v uplynulých voľbách, ale v štyroch. Najväčšia zmena sa týka častí Fončordy 

a Radvane, ktoré boli spojené do jedného obvodu. Dôvodom je skutočnosť, 

že štatút mesta sa riadi historickým členením mesta a v ňom Fončorda ako 

mestská časť nefiguruje.

AKTUÁLNE ČLENENIE VOLEBNÝCH OBVODOV
Volebný obvod č. 1.: Centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková (7 poslancov)

Volebný obvod č. 2.: Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka (2 
poslanci)

Volebný obvod č. 3.: Sásová a Rudlová (10 poslancov)

Volebný obvod č. 4.: Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce 
a Pršianska terasa (12 poslancov)

Barbora Winterová

Volebný obvod č. 1 - Banská Bystrica – centrum, Majer, Senica, Šalková,
29. augusta, 9. mája, Alexandra Matušku, Astrová, Azalková, Bakossova, Bellušova, 
Boženy Nemcovej, Cementárenská cesta, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, 
Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Československej armády, Dobšinského, Dolná, 
Dolná Strieborná, Družstevná, F. Švantnera, Figuša Bystrého, Fraňa Kráľa, Golianova, 
Hečkova, Horná, Horná Strieborná, Horné záhrady, Hronská, Hronské predmestie, 
Hurbanova, Hutná, Hviezdoslavova, J. Cikkera, Jána Bottu, Jána Chalupku, Janka Krá-
ľa, Jaseňová, Jedľová, Jegorovova, Jesenského, Jiráskova, Kapitulská, Katovná, Kláry 
Jarunkovej, Kollárova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Kuzmányho, Laskomerská, 
Lazovná, Lesná, Ľuda Ondrejova, Ľupčianska, M. Hattalu, M. M. Hodžu, M. Rázusa, 
Majerská cesta, Medený Hámor, občania s trvalým pobytom „Mesto Banská Bystrica“, 
Mičinská cesta, Mieru, Mikuláša Kováča, Murgašova, Muškátová, Na Graniari, Na Hrbe, 
Na Karlove, Na Starej tehelni, Na Troskách, Na Uhlisku, Nad plážou, Nám. Slobody, 
Nám. Š. Moysesa, Námestie Ludvika Svobodu, Námestie SNP, Národná, Partizánska 
cesta, Petelenova, Petra Karvaša, Pod Jesenským vŕškom, Pod Kalváriou, Pod rybou, 
Pod Turíčkou, Pod Urpínom, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Profesora 
Sáru, Robotnícka, Rudlovská cesta, Ruttkaya Nedeckého, Senická cesta, Severná, 
Skuteckého, Slnečné stráne, Stavebná, Stoličková, Strieborné námestie, Šalkovská 
cesta, Šimona Jurovského, Školská, Šoltésovej, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo 
nábrežie, Tajovského, Terézie Vansovej, Tibora Andrašovana, Timravy, Trieda SNP, 
Vajanského námestie, Viestova, Záhradná, Železničiarska, Žltý piesok.

Volebný obvod č. 2 - Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka
Buková, Gaštanová, Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jaseňová, Javo-
rová, Jedľová, Jelšová, Jozefa Mistríka, Kostiviarska cesta, Limbová, Lipová, Lúčičky, 
Mlynská, Na Čiertolí, Na Karlove, Na Lúčkach, Na úbočí, Nový Svet, Ovocná, Pestova-
teľská, Pod Dúbravou, Pod Stráňou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta, Priehrada, 
Skubínska cesta, Topoľová, Uľanská cesta, Ulička, Višňová, Záhumnie, Závoz.

Volebný obvod č. 3 - Rudlová, Sásová,
Agátová, Beskydská, Dedinská, Dubová, Ďumbierska, Fatranská, 
Garbanka, Gerlachovská, Haškova, Hlboká, Chabenecká, Inovecká, 
Javornícka, Kapitána Jaroša, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, 
Magurská, Marka Čulena,Mateja Bela, Mladých budovateľov, Na Do-
linky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Odbojárov, Pie-
ninská, Pod Banošom, Pod cintorínom, Pod Hôrkou, Pod Skalkou, 
Rudelínova, Rudlovská cesta, Rudohorská, Ružová, Sásovská cesta, 
Sitnianska, Starohorská, Stránska, Strážovská, Strmá, Surovská, Tat-
ranská, Veterná, Zdenka Mikulu.

Volebný obvod č. 4 - Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň, 
Rakytovce
Ametystová, Bagarova, Bernolákova,Bočná, Borievková, Borovico-
vá,Brezová, Bronzová, Cintorínska, Čerešňová, Diamantová, Dlhá, 
Drienková, Družby, Gorkého, Havranské, Iliašska cesta, Internátna, 
Jabloňová, Jarná, Jaspisová, Jazmínová, Jesenná, Jilemnického, 
Kalinčiakova, Kapitána Nálepku, Klenová, Králická cesta, Krátka, 
Kremnička, Kvetinová, Kyjevské námestie, Letná, Liesková, Ma-
lachitová, Malachovská cesta, Medená, Mládežnícka, Mosadzná, 
Moskovská, Na Kutinách, Na Motyčinách, Nám. Ľ. Štúra, Nešporova, 
Nová, Nové Kalište, Okružná, Opálová, Oremburská, Ovčiarska ulica, 
Pod Suchým vrchom, Podháj, Poľná, Pršianska cesta, Radvanská, 
Rakytovská cesta, Rubínová, Sadová, Sládkovičova, Slnečná, Smreko-
vá, Sokolovská, Spojová, Stredná, Stromová, Stupy, Šalgotarjánska, 
Šípková, Švermova, Tichá, Trieda Hradca Králové, Trnková, Tulská, 
Vŕbová, Vršacká, Wolkerova, Zafírová, Zelená, Zimná, Zlatá, Zvo-
lenská cesta, Železná.
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	Aj napriek nepriaznivému počasiu si Banskobystričania nenechali ujsť 
tradičné trhy na Radvanskom jarmoku.

	Banskobystrický okrášľovací spolok spolu s množstvom dobrovoľníkov 
vymaľovali lavičky a altánok v mestskom parku.

	Známy banskobystrický pivovar prilákal prehliadkou i ochutnávkou 
najviac oceňovaného piva tisícky návštevníkov.

	Do cyklofestu sa v rámci Európskeho týždňa mobility zapojili aj detskí 
účastníci.

	September priniesol na dosky štátnej opery slávnu operu Eugen Onegin.
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	Hasiči v plnom nasadení zasahovali na Majstrovstvách SR vo vyslobo-
dzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.
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DIVADELNÚ SEZÓNU OTVÁRA DIVADLO ŠTÚDIA TANCA NOVÝMI PREMIÉRAMI
Divadlo Štúdio tanca pripravuje v poradí už druhú spoluprácu s výnimočným 
a svojráznym slovenským režisérom Jakubom Nvotom, ktorý tu v roku 2010 
podľa knižnej predlohy francúzskeho spisovateľa Borisa Viana vytvoril hravé 
a vtipné predstavenie Pena dní. Aj na základe úspechu tohto predstavenia 
prichádza autorský projekt Rozmanité teórie o Zemi. Predstavenie sa pokúša 
s istým nadhľadom a humorom predstaviť niekoľko dnešných tradičných 
diagnóz, chorôb, či fóbii, ktoré sa označujú ako civilizačné, alebo typické pre 
ľudstvo práve v tomto období. Vyhorenie, úzkosti, klimatické zmeny, strach, 
neurózy – každý ich vie dokonale popísať, rozobrať, pomenovať, teoreticky 
uchopiť a predsa, alebo možno práve preto im s takou chuťou a častokrát 
až vnútornou radosťou ľudia podliehajú. Ako vraví režisér inscenácie Jakub 
Nvota: „živíme sa informáciami o tom, čo by nám mohlo byť. Stali sa našou 
potravou a nahradili literatúru, film, divadlo a celkovo umenie. Ľudstvo zbiera 
informácie o sebe a s rozkošou ich balí do obalu možnej apokalypsy a zániku, 
ktorý už ako takmer jediný je ešte schopný vydráždiť v nás pocit, že skutočne 
žijeme.“

Divadlo Štúdio tanca aktívne podporuje aj tanečnú komunitu a vychováva 
generáciu budúcich tanečných profesionálov. Dôkazom toho je podujatie 
Tvorivé dni pre vás, ktoré vzniklo ako vzdelávacia časť festivalu Dni tanca pre 

vás. Tvorivé dni pre vás sú určené pre študentov konzervatórií a stredných 
umeleckých škôl. Vzdelávacia časť festivalu sa venuje prevažne študentom 
so zameraním na tanec, ale je určená aj pre divadelné, výtvarné a hudobné 
odbory. Tvorivé dni pre vás majú ambíciu podporovať záujem študentov o po-
hybové divadlo a rozšíriť ich poznatky v praktickej stránke umeleckej profesie. 
Účastníci môžu zažiť počas týždňového podujatia tanečné workshopy, pred-
stavenia z repertoáru Divadla Štúdio tanca, prednášky a rozbor predstavení 
lektormi z praxe. Podujatie sa koná v týždni od 13. do 18. októbra.

Ľubica Demianová
Divadlo Štúdio tanca

DO BANSKEJ BYSTRICE ZAVÍTALI OLYMPIJSKÍ VÍŤAZI
Primátor mesta Peter Gogola spolu s riaditeľom VŠC Dukla Róbertom Kurčíkom 17. septembra slávnostne odhalili pamätnú tabuľu, ktorá nesie mená 
slovenských olympijských víťazov reprezentujúcich farby Banskej Bystrice. Na slávnostnom akte sa osobne zúčastnili dvaja z nich - biatlonistka Anastasia 
Kuzminová a bývalý česko-slovenský futbalový reprezentant František Kunzo.

Pamätná tabuľa z mra-
moru, nachádzajúca sa 
priamo na budove VŠC 
Dukla, nesie názov 
„Mesto Banská Bystrica, 
mesto olympijských ví-
ťazov“. Zdobia ju mená 
i roky úspechov našich 
zlatých olympionikov - 
Františka Kunza, člena 
zlatého futbalového 

tímu Československa na olympijských hrách v Moskve v roku 1980, Jozefa 
Pribilinca, reprezentanta v športovej chôdzi, ktorý olympijské zlato získal 
na letných olympijských hrách v Soule (1988) a Anastasie Kuzminovej, dvoj-
násobnej olympijskej víťazky v biatlone zo zimných olympijských hier vo 
Vancouveri (2010) a v Soči (2014).

Za neprítomného Jozefa Pribilinca, ktorý momentálne pôsobí ako tréner 
chodcov v Kostarike, prevzal ocenenie jeho dlhoročný tréner a priateľ Juraj 
Benčík. Troch olympijských víťazov, ako aj ďalších olympionikov pôsobiacich 

vo VŠC Dukla vyzdvihol vo svojom príhovore jeho riaditeľ Róbert Kurčík: 
„Chcem poďakovať našim veľkým športovým osobnostiam, ktoré šíria dobré 
meno Dukly, nášho mesta i celého Slovenska vo svete obzvlášť krásnym spô-
sobom – cez veľké športové víťazstvá.“ 

Na slávnostnom akte sa zúčastneným hosťom prihovorili aj olympijskí víťazi:

Anastasia Kuzminová: „Banskú Bystricu milujem odkedy som sem prišla, je 
domovom pre mňa i pre moju rodinu. Je pre mňa veľkou cťou byť členkou tejto 
banskobystrickej olympijskej štafety a pevne verím, že na pamätnej tabuli ešte 
pribudne veľa mien, na ktoré budeme môcť byť spoločne hrdí.

František Kunzo: „Ďakujem mestu Banská Bystrica, že aj touto cestou mi pri-
pomenula krásne olympijské chvíle, na ktoré sa nedá zabudnúť. Toto ocenenie 
si veľmi vážim.“

Juraj Benčík (ocenenie preberal za olympijského víťaza Jozefa Pribilinca): 
„Chcem všetkým zúčastneným odovzdať od Jozefa pozdrav z Kostariky. Som 
presvedčený, že by dnes toto ocenenie preberal s vďakou, zadosťučinením 
a hrdosťou, a že by to bola pre neho veľká pocta.“

Barbora Winterová

DO TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA 2014 SA ZAPOJILO TAKMER 1500 ĽUDÍ
Od utorka 16. septembra do pondelka 22. septembra mali ľudia v celom Banskobystrickom kraji možnosť spoznať svet dobrovoľníctva a stať sa jeho 
aktívnou súčasťou. 

V duchu motta Zanechajte svoj odtlačok sa mohli chopiť vecí a zapojiť 
do množstva pestrých dobrovoľníckych aktivít, či zúčastniť sa na dňoch otvo-
rených dverí v organizáciách a na diskusiách o dobrovoľníctve. Výsledok je 
vynikajúci. Po celom Banskobystrickom kraji odpracovalo 1466 dobrovoľníkov 
v 62 organizáciách spolu 7268 hodín, a to bez akéhokoľvek nároku na honorár. 
Na sprievodných podujatiach sa zúčastnilo ďalších viac ako 600 účastníkov.

Cieľom kampane Týždeň dobrovoľníctva bolo aj tento rok počas siedmich dní 
osloviť čo najviac existujúcich a potenciálnych dobrovoľníkov a tiež zvýšiť 
informovanosť a zapojenie ľudí do takýchto aktivít.

Do organizácie tohto ročníka sa zapojili mimovládne organizácie, organizácie 
zriadené samosprávou, materské a základné školy a neformálne skupiny 
z mnohých miest a obcí v rámci celého kraja. Jednotlivci, ktorí chceli spoznať 
svet dobrovoľníctva na vlastnej koži a pridať ruku k dielu, sa zapojili do čiste-

nia verejných priestorov, skrášľovania interiérov a exteriérov zariadení, maľo-
vania, zbierania odpadkov, ale aj do realizácie aktivít pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, prechádzok a spoločenských hier so seniormi, pomoci v rámci 
administratívnych prác či prác v rámci komunity. Týždeň dobrovoľníctva 2014 
vyvrcholil záverečnou party pre zapojených dobrovoľníkov 22. septembra 
v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

Organizátori kampane z občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva 
v Banskej Bystric, sú spokojní. „Takáto vysoká účasť nás veľmi teší a sme veľmi 
radi, že sa nám oproti minulému roku podarilo osloviť a pritiahnuť opäť viac 
ľudí k veciam, ktoré sú potrebné. Nekončíme, chystáme mnoho ďalších zaujíma-
vých aktivít. Sledujte našu webovú a facebookovú stránku,“ uzatvára a pozýva 
koordinátorka Centra dobrovoľníctva Alžbeta Brozmanová Greogorová.

Jana Matejzelová

FÓRUM MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
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RADVANSKÝ JARMOK – POKLAD MESTA POD URPÍNOM
Kiachta, Novgorod, Lipsko a — Radvaň sú vo svete známe trhoviská. Radvanský jarmok je a ostane dlho, dlho 
v porekadle. Keď slovenský ľud dač krem obyčaje veľkého vysloviť chce, odvoláva sa hneď na Radvanský jarmok. 
Po prvý raz Pešť, Viedeň a vôbec veľké mesto navštívivší Slovák, zalomí ruky nad davom ľudu a zadivený zvolá:

 „Bože, to je Radvanský jarmok!“
(G. K. Z. Laskomerský o Radvanskom jarmoku v roku 1870)

POČIATKY MESTEČKA RADVAŇ
Najstaršie písomné zmienky o Radvani pochádzajú z druhej polovice 13. sto-
ročia, keď sa tu spomínajú kráľovskí rybári. V roku 1287 uhorský kráľ Ladislav 
IV. daruje majetok Radvaň Dionýzovi, predkovi šľachtického rodu Radvanskov-
cov. Radvaň sa od tej doby stáva hlavným sídlom tohto šľachtického rodu.

Poloha Radvane na križovatke ciest už v období 13. storočia predurčuje toto 
sídlo na trhové centrum okolia. V Radvani sa križovali cesty z Turca do Zvole-
na, z Liptova do Zvolena, ktoré sa napájali na cestu vedúcu zo Zvolenského 
kráľovského hradu na hrad Slovenská Ľupča. Neskôr v 15. storočí máme pria-
mo doloženú aj cestu z Banskej Bystrice cez Radvaň do Kremnice.

POČIATKY RADVANSKÉHO JARMOKU
Najstarší písomný doklad o jarmoku v Radvani konanom na deň Narode-
nia Panny Márie máme z roku 1655. Počiatky jarmoku však bývajú kladené 
do 13. a začiatku 14. storočia a sú spájané s radvanským kostolom Panny 

Márie na Hôrke. 
Tento kostol mal 
byť v tomto ob-
dobí pútnickým 
miestom, kde pri-
chádzalo množstvo 
ľudí. Kostol Panny 
Márie v Radvani 
skutočne patrí me-
dzi najstaršie kos-
toly v tomto pros-
tredí a plnil úlohu 
farského kostola 
pre široké okolie 
už v 13. storočí. 
Samotný deň za-
čiatku Radvanské-

ho jarmoku je zhodný s patrocíniom tohto kostola. V ďalšom období bolo 
dôležitým faktom pre rozvoj Radvanského jarmoku, že sa konal v deň pútí 
na Staré Hory, k starohorskej Panne Márii.

UDELENIE TRHOVÝCH VÝSAD PRE RADVAŇ 
LEOPOLDOM I. HABSBURSKÝM V ROKU 1655

V roku 1655 mal najväčšiu zásluhu na získaní trhových výsad pre Radvaň 
Michal Bory. Ten bol rodinne spriaznený s Jurajom Radvanským (1645 – 1687) 
vtedajším neplnoletým majiteľom Radvane, ktorému bol krstným otcom. 
Borymu sa podarilo získať trhové výsady vďaka jeho kontaktom s vtedaj-
ším palatínom Uhorského kráľovstva Františkom Vešelénim. Výsady udelil 
Radvani Leopold I. Habsburský, ktorý bol v roku 1655 v Bratislave korunovaný 
za Uhorského kráľa. Vo výsadnej listine bolo aj právo usporadúvať výročný 
trh (jarmok) na sviatok Narodenia Panny Márie ôsmeho septembra.

SPOR MESTA BANSKÁ BYSTRICA S MESTEČKOM 
RADVAŇ O RADVANSKÝ JARMOK

V roku 1695 vypukol spor medzi mestom Banská Bystrica a Jánom Radvan-
ským. Banskobystričania získali súhlas od panovníka Leopolda I. na presunutie 
svojho jarmoku z 1. septembra na 8. september. Radvaň a Banská Bystrica boli 
susedmi, dva jarmoky vedľa seba tak blízko nemohli byť. Spor sa vyriešil až 
v roku 1697, keď panovník Leopold I. zrušil septembrový banskobystrický 
jarmok a právo usporadúvať jarmok v tomto termíne ponechal len Radvani.

RADVANSKÝ JARMOK OD MINULOSTI K SÚČASNOSTI
Radvanský jarmok sa od svojho vzniku stal postupne známym po celej krajine 
a patril medzi najvýznamnejšie jarmoky vo vtedajšom Uhorsku. Medzi stovka-
mi tamojšími jarmokmi bol napríklad v roku 1847 v rámci Uhorska označený 
s dodatkom „jenž je pověstný jarmek“, v roku 1911 s dodatkom „veľmi chýrny 
jarmok“. Svoj význam si udržal aj v období Československej republiky až 
do súčasnosti, kedy patrí na Slovensku medzi najznámejšie jarmoky. V roku 
1966 po pripojení Radvane k mestu Banská Bystrica a asanovaní historickej 
Radvane sa miesto konania Radvanského jarmoku presunulo z pôvodnej 
Radvane na rôzne miesta v rámci Banskej Bystrice napr. na Uhlisko, k starému 
Tescu až nakoniec na banskobystrické námestie, kde býva do súčasnosti.

ATMOSFÉRA RADVANSKÉHO JARMOKU
Atmosféra Radvanského jarmoku napriek zmene miesta a hlavne zmene pre-
dávajúcich a kupujúcich ostávala vždy slávnostná. V minulosti boli kupujúci a 
predávajúci sviatočne vyobliekaní. Predávajúci mali svoj tovar porozkladaný 
nielen na stánkoch, ale aj okolo stánkov na zemi. Každý predávajúci chválil 
tovar a kupujúci sa snažil zjednať lepšiu cenu. Na jarmok prichádzali čižmári 
z okolitých dedín predávať svoje kvalitné čižmy, medovnikári boli väčšinou 
z Banskej Bystrice, hrnčiari prichádzali z Pukanca, Novej Bane – Brehov, do-
konca až z Haliče v dnešnom Poľsku. Drevári z Tekova predávali hrable, súseky 
a praslice. Z Radvane a zo Slovenskej Ľupče na jarmoku predávali svoje výrob-
ky hrebenári a nožiari. Z Jeľšavy prichádzali zvonkári u ktorých kupovali zvon-
čeky bačovia a chovatelia oviec a skúšali hlas zvončeka. Na jarmoku nechýbali 
ani oravský plátenníci, ktorým konkurovali banskobystrickí farbiari svojou 
modrotlačou. Dôležité miesto na Radvanskom jarmoku patrilo remenárom 
s opaskami s ligotavými prackami pre chlapov. Z Detvy prichádzali ženy a pre-
dávali kvalitné biele plátno, dopĺňali ich čipkárky zo Španej Doliny a Starých 
Hôr. Samozrejme jarmok bol dlhý a tak nemohlo chýbať ani jedlo a pitie pre 
jarmočníkov. O to sa starali ženy z okolia Krupiny so svojou do široka – ďaleka 
rozvoniavajúcou husacinou, jaternicami a bravčovinou. Na jarmoku nemohli 
chýbať ani kvalitné 
syrárske výrobky – 
bryndza, pareničky 
a korbáčiky syrá-
rov zo Zvolenskej 
Slatiny. Atmosfé-
ru Radvanského 
jarmoku dotvárali 
rôzni komedianti 
a ďalšie atrakcie 
ako jednoduché 
hry a kolotoče. 
V  n ov š e j  d o b e 
remeselníkov vy-
striedali obchodné 
organizácie ako 
Domáce potreby, 
Drobný tovar, Kle-
noty, Prior, módne pletené výrobky Košice, Gukotex Banská Bystrica a ďal-
šie. Dopĺňali ich vtedy moderné atrakcie pre deti kolotoče, labute, autíčka. 
Nechýbali ani opekané klobásky, pečené husy a kačky s lokšami a ani typické 
varešky.

Radvanský jarmok je dedičstvom, ktoré je potrebné nielen chrániť ale aj 
rozvíjať – má svoj historický vývoj, ale vždy je spojený s ľuďmi, ktorí tu 
žijú a s ľuďmi ktorí ho navštívia. Radvanský jarmok je náš národný poklad, 
je naša značka, je naše miesto v európskych kultúrnych dejinách. A dnes 
môžeme hrdo konštatovať, že je zároveň horúcim nominantom na zápis 
do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.
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	Radvanský jarmok v minulosti pred Bárczyovským 
kaštieľom v Radvani.

	Varešky – odveký symbol Radvanského jarmoku.

UDALOSŤ
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AK TUÁLNE VERE JNÉ V YHL ÁŠK Y STAVEBNÉHO 
ODBORU V BANSKE J BYSTRICI

Doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného usta-
novenia sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mesta Banská Bystrica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Ban-
ská Bystrica okrem toho zverejní písomnosť aj na svojej webovej stránke www.
banskabystrica.sk.

OVZ – SÚ 114648/2014/MA-ozn.
Verejná vyhláška: Oznámenie
Stavebník: Paed.Dr.Dáša Kurjatková, 
Haškova 77, BB
Stavba: Rodinný dom Agátova ul., p. č. 
156/2, 157 k. ä. Sásová, Banská Bystrica
Vyvesené: 19.08.2014

OVZ – SÚ 108500/2014/MA-ozn.
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí 
konania o zmene účelu užívania
Stavebník: BIC Banská Bystrica, s.r.o., 
Rudohorská 33, BB
Stavba: Obchodné  prenajímateľné 
priestory
Vyvesené: 19.08.2014

OVZ – SU 119599/2013/MA
Verejná vyhláška: Oznámenie o pokra-
čovaní konania o zmene účelu užívania
Stavebník: BPM, s.r.o., Timravy 12, BB
Stavba: Kočikáreň
Vyvesené: 04.09.2014

OVZ – SU 22417/2014/MM
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí 
stavebného konania
Stavebník: BB TOP REALITY, s.r.o., Jab-
loňová 29, B. Bystrica
Stavba: Bytový komplex Švermova ulica, 
Banská Bystrica
Vyvesené: 03.09.2014

Stavebný úrad, Stavebný odbor MsÚ

OKTÓBER 2014

BANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 1: 11.10.2014 Trasa A - Boxer
Ulica Umiestnenie zastávky Čas .
Jána Švermu parkovisko pri rešt. Úsvit  7.30 – 7.45
Internátna parkovisko pri stredisku Astra  7.50 – 8.05
Slnečná pred byt. domami č. 2 - 4  8.10 – 8.25
Internátna otočka MHD  8.30 – 8.45
Tulská bývalá otočka MHD  9.30 – 9.45
Moskovská pri zastávke MHD  9.50 – 10.00
Oremburská pri nákupnom stredisku 10.05 – 10.20
Mládežnícka rešt. Mladosť – parkovisko 10.25 – 10.40
Okružná parkovisko pri čistiarni 11.20 – 11.30
Spojová parkovisko pri stred. Šalgotarián 11.35 – 11.50
Trieda Hradca Králové pri zastávke MHD (obchod) 12.00 – 12.15
Gaštanová parkovisko pred ZŠ 12.30 – 12.45
Mlynská križovatka na Čiertolí 13.00 – 13.10
Lúčičky 26 13.15 – 13.30
Trasa B – FL6
Na Graniari Astrová (zber. miesto sep. odpadu)  7.30 – 7.45
Azalková 7.50 – 8.05
Jána Bakossa medzi byt. domami č. 42 - 44  8.20 – 8.40
Severná parkovisko pri drev. obchode  8.45 – 9.05
Ľuda Ondrejova parčík  9.10 – 9.30
Jakubská cesta pri pohostinstve  9.35 – 9.55
Nový Svet bývalá otočka MHD 10.00 – 10.15
Uľanská cesta oproti kostolu 10.20 – 10.35
M. Rázusa 23 – Fortnička 10.55 – 11.10
J. Cikkera – F. Švantnera križovatka pri divadle 11.15 – 11.25
Mičinská cesta 32 parkovisko 11.30 – 11.50
Golianova – Uhlisko oproti ZŠ 11.55 – 12.15
Viestova – Uhlisko parkovisko oproti požič. Intersonic 12.20 – 12.30
Trieda SNP pred ZŠ 12.35 – 12.50
Trieda SNP oproti športovému gymnáziu 12.55 – 13.10

BANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 2: 18.10.2014 Trasa C - Boxer
Ulica Umiestnenie zastávky Čas .
Strmá – Rudlová pohostinstvo (pod zvonicou)  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  8.50 – 9.05
Poľná – Malachovská cesta potraviny Stupy  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 zast. MHD Mosadzná 12.45 – 12.55
Pršianska terasa oproti zast. MHD Medená 13.00 – 13.10

OPRAVA ZASTÁVKOVÝCH PRUHOV
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bys-
trica začne v termíne od 1. októbra 2014 realizovať opravu zastávko-
vých pruhov verejnej dopravy na ceste I/66 - prieťah mestom Banská 
Bystrica (autobusové zastávky Národná a Štadlerovo nábrežie - Hušták). 
Oprava zastávkových pruhov bude realizovaná v troch etapách, o kto-
rých bude cestujúca verejnosť včas informovaná všetkými dostupnými 
informačnými prostriedkami.
I. etapa začne 1. 10. 2014 a bude trvať do 23.10. 2014. Cestujúca ve-
rejnosť bude už v termíne od 26. 9. 2014 informovaná o tejto zmene.
II. etapa bude v termíne od 23.10. 2014 do 13. 11. 2014, kde sa budú 
opravovať zastávkové pruhy na predmetných autobusových zastáv-
kach v opačných smeroch.
III. etapa bude prebiehať od 14. 11. 2014 do 30. 11. 2014 a v tejto 
etape bude dokončený zastávkový pruh na autobusovej zastávke 
Štadlerovo nábrežie (Hušták)

VÝMENA ODORANTU ZEMNÉHO PLYNU
Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej ply-
nárenskej siete na Slovensku bude v nasledujúcich dňoch meniť odorant 
zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom 
dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Najmä v prvých mesiacoch, 
kedy sa budú plynovody nasycovať novým odorantom, budú dávky 
pridávaného odorantu vyššie, a teda sa môžu vyskytovať prípady inten-
zívnejšieho zápachu, než na aký sme zvyknutí. Akékoľvek podozrenie 
na problém so zápachom plynu alebo podráždenie a vplyv na zdravie 
človeka alebo zvierat je potrebné ihneď nahlásiť na Poruchovú linku - 
plyn 0850 111 727, ktorú nepretržite 24 hodín denne prevádzkuje spo-
ločnosť SPP - distribúcia, a. s.. Nový odorant je však netoxický a za nor-
málnych podmienok s ním spotrebiteľ vôbec neprichádza do kontaktu.

NEPREHLIADNITE

JESENNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRIAMO NA VAŠEJ ULICI
Nebezpečný odpad tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie 
životného prostredia. Nakoľko mesto Banská Bystrica si je vedomé tohto rizika, aj tento rok umožní obyvateľom Banskej Bystrice, ktorí chcú chrániť 
naše životné prostredie, odovzdať tento odpad počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkom firmy Detox, s.r.o Banská Bystrica, ktorí ho 
profesionálne zneškodnia.
Nebezpečné látky, ktoré môžete odovzdať:
Autobatérie a batérie; farby; fotografický papier; lieky; motorové, jedlé, mi-
nerálne a syntetické olej; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby 
znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými lát-
kami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; 
výbojky; chemicky znečistené vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; 
elektrické a elektronické spotrebiče; drobné stavebné odpady s obsahom 
nebezpečných látok (azbest) a pod.

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môžete bezplatne odovzdať celý 
rok na prevádzke spoločnosti DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139 v pracovných 
dňoch od 6.00 do 14.00 hod. Podmienkou pre prevzatie odpadu je predloženie 
občianskeho preukazu. Stavebné odpady obsahujúce nebezpečné látky – az-
best musia byť zabalené v big-baggoch, rozmerné platne môžu byť uložené 
na palete, zabalené vo fólii a previazané páskou. (Bezplatný odber pri azbeste 
platí pre max. 500 kg tohto druhu odpadu na nehnuteľnosť).   
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MsÚ

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / RÔZNE
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BENÁTK Y PRI HRONE – POVODEŇ V ROKU 1974
Nekonečný cupot dažďa, rozvodnené potoky, zátopou hroziace rieky, nepretržitý sled mrakov, šedivosť, nostalgia – to je neutešený 
obraz tej tohoročnej jeseni, na akú si ani najstarší pamätníci nepamätajú.

(Smer, 29.10.1974)

Pre väčšinu územia Slovenska boli počas celého leta a časti jesene v roku 

1974 charakteristické dlhotrvajúce výdatné zrážky, ktoré vyvrcholili v mesiaci 

október. Prechod frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou v noci z 20. 

na 21. októbra 1974 spôsobil intenzívne zrážky, ktoré výrazne zdramatizovali 

situáciu na riekach Bodrog, Bodva, Hornád, Váh, Nitra, Slaná, Ipeľ, Rimava 

a Hron. Postupným nasýtením povodí riek, tieto už nedokázali prijímať ďalšie 

prísuny vody a začalo dochádzať k jej vylievaniu z vodných tokov. Najväčšie 

problémy spôsobila rieka Hron, ktorá sa na viacerých miestach – Brezno, 

Podbrezová, Slovenská Ľupča, Sliač, Zvolen, ako aj v samotnej Banskej Bys-

trici – vyliala z koryta do ulíc.

V období od 19. do 24. októbra 1974 pretieklo tokom Hrona v Banskej Bystrici 

viac ako 150 miliónov m3 vody. Povodeň vyvrcholila 22. októbra o 10-tej 

hodine, keď výška hladiny Hrona dosiahla 494 cm pri prietoku 560 m3 za se-

kundu. (Pre porovnanie: priemerný ročný prietok je 27,9 m³ za sekundu). 

Podľa vtedajších prepočtov to bolo na úrovni tisícročnej vody. Objem po-

vodňovej vlny bol 185,782 milióna m3, čo je, ako keby mesto zaliala voda 

z polovice Oravskej priehrady. Pod vodou sa ocitli suterény a pivnice domov 

na dnešnom Štefánikovom nábreží (20 rodín bolo evakuovaných), zatopené 

boli cesty, bývalá autobusová stanica, areál závodu Smrečina a Uhlisko, ktoré 

zásobovali len na člnoch. V parku Pod pamätníkom SNP až po hotel LUX, 

na mieste niekdajšieho meandra Hrona, vzniklo veľké jazero. Preliate boli 

takmer všetky mosty, cez ktoré sa prelievala voda, tlaku vody však odolali. 

Priechodný bol len železničný most.

Záplavy postihli aj Malachov, Kostiviarsku, Podlavice, Šalkovú, ako aj Radvaň, 

kde sa niekoľko podmočených starých domov zrútilo. Vznikli veľké materiálne 

škody. Vo vtedajšom banskobystrickom okrese bolo povodňou poškodených 

267 domov, evakuovali vyše 300 rodín, nezjazdných bolo 42 km štátnych 

a miestnych komunikácií, zaplavených bolo 3 800 ha poľnohospodárskej 

pôdy a 30 km železničných tratí. Pri záchranných prácach zahynul jeden vojak 

základnej vojenskej služby.

Od 24. októbra začali hladiny riek klesať a mohlo sa pristúpiť k odstraňovaniu 

škôd. Vodoznak tejto povodne bol svojho času umiestnený na sokli dispe-

čerskej búdky bývalej autobusovej stanice. Po zrušení autobusovej stanice, 

sa však nezachoval. Pamiatkou na túto historickú povodeň je aj objekt novej 

Limnigrafickej stanice na ľavom brehu Hrona (oproti základnej umeleckej 

škole) na Štefánikovom nábreží s vodoznakom na úrovni parapetnej dosky.

Na základe veľkého rozsahu povodňových škôd boli v nasledujúcich rokoch 

vykonané protipovodňové opatrenia a úprava koryta rieky Hron s cieľom 

zamedziť opakovaniu tejto živelnej pohromy. Od toho času zaznamenávame 

väčšinou len lokálne povodne na prítokoch Hrona, vznikajúce z intenzívnych 

lokálnych zrážok, prípadne pri jarnom topení snehu v povodí.

Bližšie informácie o povodni z októbra 1974 si môžete pozrieť na výstave Po-

vodeň 1974, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 

v Thurzovom dome v termíne od 9. – 31. 10. 2014

Spracoval: Roman Hradecký
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	Hron neobmedzilo ani koryto rieky, ani mosty.

	Benátky nad Hronom alebo jazero Lux.

	Hron obsadil aj cestu do Zvolena.

PAMÄTIHODNOSTI
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SPOĽACH
SPOĽACH, o.z. vám ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti problematiky 
Alzheimerovej choroby a zároveň Vás pozýva na stretnutie podpornej Sku-
piny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou, ktoré sa 
uskutoční v stredu 22. 10. 2014 o 16. 00 hod. v priestoroch Diecézneho 
centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici. Na októbro-
vé stretnutie prijala pozvanie psychologička, ktorá sa bude venovať téme 
Udržanie psychického zdravia opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou. 
Pozývame všetkých pravidelných účastníkov a radi medzi sebou privítame 
aj nových!

Ak by ste sa chceli zúčastniť stretnutia a nemáte kde nechať vášho blízkeho, 
kontaktujte nás prosím najneskôr dva dni pred stretnutím emailom na spo-
lach.oz@gmail.com alebo na tel. čísle 0905 765 231.

Miroslava Tokovská
Podpredsedníčka SPOĽACH, o.z.

Dominika Slobodová 
Lukáš Michael Donoval
Anna Ursínyová 
Alexandra Oravkinová
Stella Bartošková 
Silvia Gurská
Zoja Zverbíková 
Dejan Daubner
Ema Matoušková 
Dominik Šakový
Paulína Pavlíková 
Samuel Haluka 
Marek Belokostolský 

Lucia Kubasová
Elisabeth Snopková 
Mathias Gibala
Diana Goláňová
Agáta Šebestová
Maxim Fábry 
Kristína Burianová
Jakub Baran 
Jakub Kohút
Lívia Berkyová
Alžbeta Karcelová
Laura Ursínyová
Juraj Bobák

Matúš Nelešovský

Damián Jurek

Michal Patkoš

Martin Pašerba

Eva Pelcová

Kornélia Ľuptáková

Aurelio Anthony Kubala

Daniela Polgárová

Lukáš Hanzel

Alexej Faško

Sebastian Voskár

Eva Blašková
Ľudovít Kaločai
Jozef Záslav
Marta Selecká
Lýdia Mikulajová
Eugen Minár
Samuel Rusko
Slavomír Štrbák
Albína 
Šteinsdorferová
Anna Šuranová
Ing. Ján Halás
Štefan Boroš
Anna Badová
Mária Berová
Július Klimo
Peter Kubačka
Mária Lovásová 
Elena Zimnikovalová
Boris Huska
Ján Maľa

Ján Števko
Božena Kuřejová
MUDr. Gabriel Bukový
Ivan Donoval
Ondrej Topercer
Elena Veljačiková
Milan Kraus
Ing. Alojz Katona
Ján Kapusta
Marek Abrahám
Emília Fodorová
RNDr. Ľudovít Masiar
Margita Bálintová
Ing. Zdenko Kolaj
Peter Kevický
Alžbeta Turanová
Klára Kováčová
Alexander Beke
Elena Tomčíková
Pavol Poliačik

Manželstvá uzavreté v matričnom obvode Banská Bystrica – august - september 2014
22.08.2014

Ján a Anna Turčanovci
Marcel a Vanda Mešťanovci
Ladislav a Stanislava Brkalovci

23.08.2014
Vladimír a Viera Donovalovci
Radomír a Lucia Hudecovci
Ivan a Katarína Berkyovci
Michal a Lucia Oltnerovci
Peter a Andrea Kubišovci
Andrej a  Mária Makrovskí
Zdenko a Erika Muríňovci
Radovan a Veronika Uhlerovci
Peter a Jana Timkovci
Marek a Katarína Boľfovci
Peter a Oľga Bartošovci

29.08.2014
Michal a Ivana Šanderovci

30.08.2014
Karel a Michaela Lacinovci
Vítězslav a Antónia Jurečkovci
Martin a Rút Brýdlovci
Michal a Ema Angušovci
Peter a Ivana Dubovcovci

31.08.2014
Michal a Mária Kukulovci

05.09.2014
Dušan a Anna Koštálovci

06.09.2014
Juraj a Stanislava Zacharovci
Tomáš a Michaela Bartošíkovci
Ján a Janka Strečkovci
Vladimír a Dominika Krillerovci
Michal a Anežka Turošíkovci
Pavel a Vladimíra Legíňovci

13.09.2014
Aleš a Júlia Cotteliovci

Deti narodené v Banskej Bystrici, s trvalým pobytom v Banskej Bys-
trici 21. august 2014 - 15. september 2014

od 16.8.2014 do 14.9.2014

Uzávierka nasledujúceho vydania Radničných novín bude 17. októbra 2014.
Kontakty – redakcia: 048/ 43 30 107, radnicnenoviny@banskabystrica.sk, www.banskabystrica.sk

Príležitostný trh ku sviatku všetkých svätých
Mesto Banská Bystrica pripravuje v dňoch 28. - 31. októbra a 1. - 2. 
novembra 2014 na Námestí Štefana Moysesa príležitostný trh ku dňu 
Sviatku všetkých svätých.
Záujemcovia o predaj na trhu môžu podať záväznú prihlášku v termíne 
do 17. októbra 2014.
Žiadosti sa podávajú na adresu:

Mestský úrad 
Oddelenie obchodu a služieb podnikateľom 
Československej armády 26 
974 01 Banská Bystrica
e-mail: miondrejkova@banskabystrica.sk 
 snopkova@banskabystrica.sk 
 echmelikova@banskabystrica.sk

Prihlášku na stiahnutie nájdete aj v elektronickej podobe na interneto-
vej stránke mesta www.banskabystrica.sk
Bližšie informácie získate na tel.č. 0907037357 alebo na 0918505268.

Z MATRIKY / RÔZNE
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 www.zozvolen.sk

Generálny sponzor:

Akciu podporili:

Mediálny partner:

M

B A N S K ¡  B Y S T R I C A  O N - L I N E

BYSTRICOVINY.SK

BANSKOBYSTRICKÉ NOVINY

NOVALINE

11. a 12. MEDZINÁRODNÚ VÝSTaVU MaČIEK   
V BANSKEJ BYSTRICI                                                                                                     

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ZVOLEN  
vás srdečne pozýva na

Vstupné:                                                          
dospelí: 2€     
deti: 1€

   Športová hala DUKLA (Štiavničky),  Cesta na štadión 36, Banská Bystrica

18. - 19. október 2014
od 10.00 - 18.00 hod.   

pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU !      
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