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HOKEJISTI POBLÁZNILI
BANSKÚ BYSTRICU

Hoci putuje titul do Košíc, Barani z Banskej Bystrice sa nemajú
za čo hanbiť. Vo finále extraligy boli prvýkrát v histórii. K titulu im
nechýbalo veľa, no nakoniec podľahli dobre hrajúcemu úradujú

PRIMÁTOR OCENIL DVANÁSŤ
OSOBNOSTÍ MESTA

cemu majstrovi 2:4 na zápasy. Rozhodlo sa v šiestom finálovom
zápase play off hokejovej extraligy. Z titulu sa tešili Košičania už
po ôsmykrát v histórii po víťazstve 2:1.
pokračovanie na str. 12

NOVÝ PORTÁL
O PODUJATIACH V MESTE

VANDALIZMUS NA SLNEČNEJ

Komplexný, jedno
d u c h ý, b e z p l a t n ý
a moderný. Taký bude
nový elektronický ka
lendár podujatí, ktorý
v týchto dňoch oficiál
ne spustia v Banskej
Bystrici. Skupina mla

Primátor mesta Ján Nosko
ocenil dvanásť osobností,
jednu in memoriam. Sláv
nostný galavečer je každý
rok jedinečnou príležitos
ťou zvýrazniť osobnosti,
ktoré sa významným spô
sobom podieľajú na roz
voji mesta pod Urpínom...
viac na str.
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dých startupistov v spo
lupráci s mestom...

viac na str.
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Na Slnečnej ulici 20 niekto vytrhal novozasa
dené stromy. Snaha pra
covníkov mestskej firmy
ZaaRES tak vyšla nazmar.
Päť stromov, ktoré boli
zasadené len nedávno,
niekto odpílil. Stromy boli
vysadené ako náhradná
výsadba. Ide o vyšľachte
nú odrodu, nealergénnu,
so žltým nádychom listov...
viac na str.
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PRIMÁTOR JÁN NOSKO OCENIL

Spoločná fotografia ocenených a primátora Jána Nosko

Primátor mesta Ján Nosko ocenil dvanásť osobností, jednu in memoriam. Slávnostný
galavečer je každý rok jedinečnou príležitosťou zvýrazniť osobnosti, ktoré sa významným
spôsobom podieľajú na rozvoji mesta pod Urpínom. Tento rok cenu odovzdal laureátom
primátor v stredu 8. apríla. Večer spríjemnili mladí hudobníci skupiny Slovak Tango.
„S hrdosťou a rád odovzdávam ocenenia laureátom za rok 2014. Ich mená obohatia dejiny
kráľovského mesta a navždy sa stanú súčasťou
úspešného príbehu Banskej Bystrice. Z úprimného
srdca, v mene všetkých Banskobystričanov blahoželám oceneným a ďakujem za ich prácu a odkaz,“ povedal na úvod primátor mesta Banská
Bystrica Ján Nosko.
Čestné občianstvo
Čestné občianstvo in memoriam získal Michal
Rárus za mimoriadny prínos v oblasti hospo‑
dárskeho, spoločenského a kultúrneho rozvoja
mesta. V minulosti pôsobil ako richtár Banskej
Bystrice, národnokultúrny dejateľ, vládny komi‑
sár – župan. Ocenenie prevzal historik Vladimír
Sklenka.
„Nafurt echtovným Bystričanom“ sa cíti byť
Dušan Klimo. Hoci je občanom Nemecka, jeho
srdce zostáva doma, v meste pod Urpínom.
Čestné občianstvo získal za dlhodobú kultiváciu
RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA

banskobystrických meštianskych tradícií a roz‑
voj priateľstva medzi národmi. V roku 2014 stál
za usporiadaním prvého stretnutia Banskobys‑
tričanov žijúcich v zahraničí počas Dní mesta
a Radvanského jarmoku.

Cena mesta
V kategórii Cena mesta boli ocenení traja laureá‑
ti – dvaja jednotlivci a jeden kolektív. Pri príleži‑
tosti významného životného jubilea a za vynika‑
júce tvorivé výkony v oblasti urbanizmu, ocenil
primátor architekta Ladislava Kmeťa. K osob‑
nostiam mesta sa za šírenie odkazu Slovenského
národného povstania a výrazný prínos v oblasti
hudby zapísal aj hrdina Vladimír Strmeň. Ka‑
tegóriu Cena mesta uzavrel Filmový klub Banská
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DVANÁSŤ OSOBNOSTÍ MESTA

Stanislav Mičev a Ján Nosko

Bystrica pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku
a veľký prínos v oblasti kinematografie.
Cena primátora
Pedagogička Mária Lauková, generálny riadi‑
teľ Múzea Slovenského národného povstania
Stanislav Mičev, novinár a spisovateľ František
Piliar i Tibor Šabo, pedagóg a tréner, patria
od slávnostného večera do mozaiky osobností
ocenených Cenou primátora za výrazný prínos
v sociálnej, literárnej, pedagogickej či športovej
oblasti.
Tanec je vraj najobľúbenejšia metafora sveta,
ktorá rúca jazykové bariéry a má mnoho nad‑

Mária Lauková a Ján Nosko

šencov. Za prínos v oblasti tanečného umenia
a propagáciu samosprávy v zahraničí získalo
Cenu primátora aj profesionálne tanečné divadlo
– Divadlo Štúdia tanca. Kolektívom, ktorému
ocenenie právom patrí, je aj dievčenský spevác‑
ky zbor Dolce Canto. Zviditeľňuje naše mesto
v pozitívnom svetle, prezentuje sa na rôznych
koncertných podujatiach, benefičných koncer‑
toch i festivaloch.
Kategóriu Cena primátora – kolektívy uzavrel
úspešný hokejový klub HC´05 Banská Bystrica.
Okrem toho, že patrí k najúspešnejším športo‑
vým klubom v meste, vychoval množstvo zná‑

Ivan Polóny a Ján Nosko

mych hokejových osobností. Tento rok si pripo‑
menie okrúhle, desiate výročie svojho vzniku.
Cena mesta a cena primátora sú najvyššie ocene‑
nia samosprávy, ktoré každoročne udeľuje mest‑
ské zastupiteľstvo a primátor mesta nominova‑
ným za vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Tiež
za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom
pričinili o hospodársky, kultúrny a športový roz‑
voj mesta, jeho propagáciu v zahraničí, alebo
za záchranu ľudských životov, majetku mesta
a jeho občanov.
Zdenka Sekerešová

www.banskabystrica.sk
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ČASTO SI NIČÍME OKOLIE SAMI

Na Slnečnej ulici 20 niekto vytrhal novozasadené stromy. Snaha pracovníkov mest‑
skej firmy ZaaRES tak vyšla nazmar. Päť stromov, ktoré boli zasadené len nedávno,
niekto odpílil. Stromy boli vysadené ako náhradná výsadba. Ide o vyšľachtenú od‑
rodu, nealergénnu, so žltým nádychom listov a bielymi kvetmi. Dorastajú do výšky
približne päť metrov a ich koruna je vajcovitá. Tieto dreviny sú vhodné do výsadby
v zastavanom území, nakoľko nedosahujú veľkostné parametre pôvodného druhu.
Aj napriek snahe mesta
Banská Bystrica bolo
opätovne zmarené úsilie
o skrášlenie medzibloko‑
vého priestoru. Prosíme
a vyzývame občanov
uvedenej časti mesta,
aby boli nápomocní Po‑
lícii SR pri objasňovaní
tohto činu.
Ing. Beata Kostúrová
Oddelenie ŽP

N O V Ý P O R TÁ L O P O D U J AT I A C H V M E S T E
Komplexný, jednoduchý, bezplatný a moderný. Taký bude nový elektro
nický kalendár podujatí, ktorý v týchto dňoch oficiálne spustia v Banskej
Bystrici. Skupina mladých startupistov v spolupráci s mestom spustia
portál podujatiabb.sk. Ten ľudom ponúkne prehľadné usporiadanie
akcií, ako aj možnosť pre samotných organizátorov naplánovať si svoj
pripravovaný event na pôde mesta.

Martin Pechovský, Ján Nosko, Jakub Gajdošík

„Každý deň sa u nás v Banskej Bystrici niečo deje. Akcií je dostatok, ale ľudia to tak
z môjho pohľadu nepociťujú. Myslím si, že problém nie je v tom, že by sa v meste nič
nedialo, ale v tom, že o akciách ľudia nevedia. Som veľmi rád, že sa nám podarilo
dotiahnuť do úspešného konca projekt, ktorý tento problém vyrieši,“ hovorí primátor
mesta Banská Bystrica Ján Nosko.
Doposiaľ komunikuje samospráva o podujatiach niekoľkými komunikačnými
kanálmi, ktoré spravujú viacerí ľudia. Veľakrát sa stáva, že jeden portál informuje
o akcii, ktorá sa však nedostane na ten ďalší. „Dali sme priestor šikovným mladým
ľuďom, ktorí sa rozbiehajú v Podnikateľskom inkubátore v Sásovej. Je to startup,
ktorý sme podporili, pretože si uvedomujeme, že nielen veľkí investori sú budúcnosťou Banskej Bystrice, ale určite treba podporovať aj malé a stredné podnikanie
a startupy,“ dodáva Gajdošík.
Vývojári mysleli aj na organizátorov akcií a inštitúcie, ktoré pôsobia v Banskej
Bystrici. „Odteraz budú mať možnosť všetci Banskobystričania, prevádzky v meste, či
organizátori,možnosť pridávať svoje plánované podujatia prostredníctvom jednoduchého formulára a podieľať sa tak na tvorbe obsahu.Pilotný projekt podujatiabb.
sk plánujeme zaviesť aj do ostatných miest,“ dopĺňa Martin Pechovský, konateľ
spoločnosti MGROUP.
kb
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BANSKOBYSTRIČAN ŠÉFUJE SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORE
Ľubomír Hrežďovič, rodák z Banskej Bystrice je už 4 roky predsedom
Slovenskej advokátskej komory. Minulý rok ziskal na konferencií ad
vokátov najvyšší počet hlasov a bol preto opätovne zvolený za pred
sedu SAK na ďalšie štvorročné obdobie.

Pán pre ds e d a,
po 10 rokoch ste
prezliekli talár a zo
sudcu ste sa stali
advokátom. Prečo
ste sa rozhodli pre
zmenu?

informuje o všetkých skutočnostiach. Slovenská
advokátska komora má na svojej stránke tiež
možnosť vyhľadávania advokátov podľa jednot‑
livých krajov, podľa odborností – či sa venujú
pracovnému, obchodnému, civilnému alebo
trestnému právu.

Chcel som pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú
právne služby. Chcel som byť advokátom, lebo
byť advokátom je pre mňa poslaním a krásnym
povolaním. Je to veľmi náročná profesia, ktorá
vyžaduje neustále štúdium novej legislatívy a ju‑
dikátov. Táto profesia ma však očarila a našiel
som sa v nej. Ako člen Slovenskej advokátskej
komory môžem povedať, že my advokáti chce‑
me byť dobrými reprezentantmi práv občanov
a vytvoriť si tak rešpekt v očiach verejnosti. Som
presvedčený, že dobré zastupovanie potrebujú
nielen klienti v Bratislave, ale aj tu u nás, v Ban‑
skej Bystrici.

Odmena za poskytnuté právne služby sa odví‑
ja od právnej a časovej náročnosti a je obvykle
určovaná dohodou medzi advokátom a klien‑
tom ako hodinová odmena, odmena za úkon,
paušálna odmena, pevne stanovená odmena,
alebo odmena za úspešné ukončenie prípadu.

A ako by ste si vy vybrali advokáta? Respektíve, na čo si má človek dať pozor pri výbere
advokáta ?
Výber advokáta je dôležitý krok. Advokátovi by
ste mali úplne veriť, preto je ho dobré vybrať buď
na základe odporúčaní alebo aj prvého dojmu.
Všímajte si, ako sa ku vám správa, ako vyze‑
rá jeho kancelária, akí sú jeho kolegovia. Či sa
vám plne venuje, plní stanovené termíny, či vás

Aká je priemerná hodinová sadzba advokátov?

Výška hodinovej sadzby je pri jednotlivých ad‑
vokátskych kanceláriách rôzna a závisí od nároč‑
nosti požiadaviek klienta, ako napr. keď klient
požaduje služby v cudzom jazyku, urýchlené
vybavenie veci, alebo ide o právne zložitý prípad.
Štandardne sa pohybuje hodinová sadzba od 40
do 100 eur, ale ide o bežné prípady.
Čo v prípade, ak človek nemá finančné prostriedky na právnu pomoc ?
Advokáti poskytujú svoje služby aj ľuďom v ma‑
teriálnej núdzi v 12 Centrách právnej pomoci.
Klientom, ktorých príjem nepresahuje 1,6‑ná‑
sobok životného minima, advokáti v centrách
radia v občianskoprávnych, pracovnoprávnych
a rodinnoprávnych veciach. Klienti platia od 24
do 40 eur.

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory
prijalo uznesenie, aby každý advokát minimál‑
ne 4x ročne prijal ustanovenie Centra právnej
pomoci na poskytnutie právnej služby osobám
v materiálnej núdzi. Solidarita a pomoc advoká‑
tov ľuďom v materiálnej núdzi totiž patrí k nob‑
lese našej profesie. Advokáti budú aj tento rok
22. apríla počas Dňa advokácie radiť bezplatne
v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline a v Ban‑
skej Bystrici.
Čo máme robiť, ak sme nespokojní zo svojím
advokátom?
Ak sa klient domnieva, že sa advokát dopustil
zavineného porušenia povinností vyplývajúcich
zo zákona, alebo z predpisov Slovenskej advokát‑
skej komory, môže ísť o disciplinárne previnenie
advokáta. Právo podať sťažnosť na advokáta má
každý občan, ktorý nie je spokojný s výkonom
svojho advokáta. Sťažnosť Revíznej komisii Slo‑
venskej advokátskej komory môžete podávať
osobne, alebo telefonicky každú stredu na Kolár‑
skej ul. č. 4 v Bratislave v budove sídla Komory.
Aká je vaša životná výzva ?
Momentálna osobná výzva pre mňa ako pred‑
sedu komory je riešenie rovnomerného ustano‑
vovania advokátov v trestných veciach súdmi.
V osobnom živote je to každodenná spokojnosť
so sebou samým, čo považujem v istej miere
za nedosiahnuteľné, ale aj svoje okolie sa snažím
nadchnúť a motivovať, aby pracovali maximálne
pre klienta, tak aby boli spokojní, že pre klienta
urobili všetko, čo bolo v ich silách.
kb

100 DNÍ NOVÉHO PRIMÁTORA

Primátor Ján Nosko je vo funkcii už viac ako 100 dní. Po sto dňoch ho prvýkrát hodnotili vo svojich článkoch a reportážach novinári, či poslanci.
Ako videl svoj začiatok samotný primátor? Dozviete sa v krátkom rozhovore.

Pán primátor, svoje funkčné obdobie ste začali v polovici decembra.
Už ste si na nové pôsobisko stihli zvyknúť?
Na jednej strane mi prešlo sto dní v úrade veľmi rýchlo, no na strane
druhej sa mi zdá, že som primátorom už dlho. Je to zaujímavý pocit.
Od môjho nástupu však objektívne neprešla ešte veľmi dlhá doba. Aj keď
sa nám už niekoľko vecí podarilo dotiahnuť dokonca, ja by som na hĺbkové
bilancovanie ešte počkal.
Tesne po dovŕšení 100 dní ste pozvali na tlačovú konferenciu novinárov.
Tam ste im povedali, čo sa vám podarilo a na čom pracujete. Ako ste
pred nimi obstáli?
Keď som sa na tlačovku pripravoval, zobral som si svoj predvolebný plán
a prechádzal som ho bod po bode. Motto mojej kampane bolo: primátor
má konať a nie sľubovať. V tomto duchu sa snažím a vždy sa aj budem
snažiť robiť svoju robotu. Keď som si čítal zoznam sľubov, postupne som si
v ňom odškrtával body, ktoré sa nám podarili splniť. Som rád, že sa môžem
každému Banskobystričanovi pozrieť rovno do očí. Podarilo sa nám toho
totiž už pomerne dosť a mnoho ďalších projektov sa ešte len pripravuje.

Hovoríte v množnom čísle, prečo?
Vôbec nie náhodou. Bez tímu, ktorý stojí pri mne, by sa mi to nepodarilo.
Čím ďalej, tým sa mi viac potvrdzuje, že som si vybral k sebe správnych
ľudí.
kb
www.banskabystrica.sk
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SPOLOČNOSŤ

MESTO BY CHCELO VYBUDOVAŤ MEDICÍNSKO-SOCIÁLNE CENTRUM
Vedenie mesta Banská Bystrica spolu s oddelením sociálnej a krízovej intervencie privítalo v polovici apríla na pôde mestského
úradu zástupcov Úradu vlády Slovenskej republiky, predstaviteľov rezortov zdravotníctva, vnútra a sociálnych vecí a prizvaných
hostí. Témou pracovného rokovania bolo predstavenie zámeru Medicínsko-sociálneho centra integrovanej pomoci.
Samospráva by chcela riešiť problém dro‑
govo závislých ľudí. Návrh na vytvorenie
integrovanej pomoci predstavuje moderné
pracovisko pozostávajúce z podprahovej
nocľahárne, denného centra, špecializo‑
vanej ambulancie toxikománie, denného
stacionára pre liečbu drogových závislos‑
tí, ako aj z protialkoholických záchytných
izieb. „V minulosti boli predstavené rôz‑
ne projekty, no nie všetky inštitúcie si ich
osvojili. Zámer Medicínsko-sociálneho
centra integrovanej pomoci rieši niekoľko
prierezových tém, v rámci zdravotníctva,
sociálnych vecí a rodiny i vnútra. Realizá‑
cia tohto projektu by mohla ucelene riešiť
pálčivý problém našej spoločnosti, ktorý je

každodennou realitou,“ povedal primátor
mesta Banská Bystrica Ján Nosko na úvod
rokovania. „Hľadáme možnosti pre tých,
ktorí pomoc potrebujú. My ako sociálni
pracovníci s nimi vieme pracovať len veľ‑
mi ťažko, vzhľadom na to, že alkoholizmus
je choroba. Tú musí najprv liečiť lekár, až
potom môže nastúpiť sociálna interven‑
cia. Navrhovaná sieť zariadení by dopĺňala
už dvadsať rokov existujúce siete krízovej
intervencie v našom meste. Systém, kto‑
rý by sme radi zrealizovali, treba vnímať
otvorene aj pre potreby celého mesta,“
hovorí Karol Langstein, vedúci Oddelenia
krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bys‑
RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA

trici. Zástupcovia prítomných rezortov
systém ocenili ako modelový a systémo‑
vý. Vyzdvihli myšlienku prvého kontaktu
a následné prepojenie na jednotlivé stupne
pomoci pri riešení potrieb ľudí, ktorí sa do‑
stali na okraj spoločnosti. Úrad vlády SR
chce myšlienku integrovaného centra pod‑
poriť a v budúcom programovom období
bude hľadať finančné prostriedky na jeho
realizáciu. Mesto vypracovalo projektový
zámer v spolupráci s Doc. MUDr. Stanisla‑
vom Kundom, CSc. a MUDr. Martinom
Somorom – primárom Centra pre liečbu
drogových závislostí v Banskej Bystrici.
sek
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POLICAJNÉ OKIENKO

NEBEZPEČNÉ PRIECHODY PRE CHODCOV
V polovici marca kamery mestskej polície zachytili zrážku chodkyne, ktorá prechádzala po priechode pre chodcov na Námestí
slobody. Mladú ženu zrazilo auto čiernej farby, z ktorého po zrážke na chvíľu vystúpila žena. Vodička vozidla nezostala na mieste,
aby poskytla pomoc zrazenej chodkyni, ale odišla na svojom vozidle preč. Tento prípad už rieši polícia.

Pri prechádzaní chodcov cez cestu dochádza mnohokrát ku kolíznym situá‑
ciám. Preto sa vedenie mestskej polície rozhodlo upozorniť na pravidlá, ktoré
vám môžu pri prechode cez cestu pomôcť.
Pre vodičov platia nasledovné pravidlá:
• vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej
premávke,
• vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom,
najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám,
ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám,
• vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a pre‑
chádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre
vodiča električky,
• vodič nesmie ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič
odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu
a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
• vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode
pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.
• ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom
pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez
cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým
smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to
neplatí pre vodiča električky.
Pre chodcov platia nasledovné pravidlá:
• pri prechádzaní cez cestu sú chodci povinní prednostne použiť priechod
pre chodcov.
• na priechode pre chodcov sa chodí vpravo.
• chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vo‑

dičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale
v skupinách.
• chodec nesmie vstupovať na vozovku a to ani pri použití priechodu pre
chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez
vozovku prejsť bezpečne.
• chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak
s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia
ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosť jazdy.
• pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť
bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne
zdržiavať, ani zastavovať.
Rady pre účastníkov dopravnej nehody:
Skontrolujte či je niekto zranený a v prípade potreby poskytnite prvú pomoc,
prípadne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. V prípade potreby kontaktujte
okamžite záchrannú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112. Detailne im
popíšte, kde sa nachádzate a v akom stave sú zranení. Ďalej postupujte podľa
pokynov, ktoré vám poskytne operátor záchrannej služby. POZOR! Útek
z miesta nehody, neprivolanie záchrannej služby či neposkytnutie prvej pomoc
zranenému môžu byť predmetom trestného konania!
Mestská polícia Banská Bystrica týmto žiada vodičov motorových vozidiel,
aby zvýšili opatrnosť a najmä brali ohľad na chodcov prechádzajúcich cez
cestu či už po priechode pre chodcov alebo mimo neho. Zároveň apelujeme
aj na chodcov, aby zbytočne neriskovali svoj život či zdravie tým, že náhle
vstúpia na vozovku a nepresvedčia sa, či môžu bezpečne prejsť na druhú
stranu. Chodci by si mali uvedomiť, že vozidlo na náhle zastavenie či spoma‑
lenie potrebuje určitú vzdialenosť a preto je lepšie počkať na vhodnú chvíľu
a bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky.
Marianna Belancová

Foto: Mestská polícia

www.banskabystrica.sk
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JARNÝ 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, minerálne a syntetické olej; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby znečistené
škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; chemicky
znečistené vody; zvyšky pesticídov a insektícídov; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; drobné stavebné odpady s obsahom nebezpečných látok (azbest) a pod.
BANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 1: 16.5.2015

BANSKÁ BYSTRICA - Zberový okruh č. 2: 23.5.2015

Trasa A - Boxer

Trasa C - Boxer

Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas .

Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas .

Jána Švermu

parkovisko pre rešt. Úsvit

7.30 – 7.45

Strmá – Rudlová

pohostinstvo (pod zvonicou)

7.30 – 7.50

Internátna

parkovisko pri stredisku Astra

7.50 – 8.05

Slnečná

pred byt. domami č. 2 - 4

8.10 – 8.25

Hlboká č.1

parkovisko pri obchode

7.55 – 8.15

Internátna

otočka MHD

8.30 – 8.45

Ďumbierska

obchodné stredisko Obušok

8.20 – 8.40

Tulská

bývalá otočka MHD

9.10 – 9.25

Belveder

pri detskom ihrisku

8.50 – 9.05

Moskovská

pri zastávke MHD

9.30 – 9.40

potraviny Stupy

9.40 – 10.00

Oremburská

pri nákupnom stredisku

9.45 – 9.55

Poľná – Malachovská
cesta

Mládežnícka

rešt. Mladosť – parkovisko

10.00 – 10.15

Poľná pri garážach

oproti ZŠ Mládežnícka

10.00 – 10.15

Okružná

parkovisko pri čistiarni

10.50 – 11.00

Bernolákova

oproti byt. domu č. 9 (parkovisko) 10.20 – 10.35

Spojová

parkovisko pri stred. Šalgotarján

11.05 – 11.20

Radvanská

oproti byt. domu č. 2 (parkovisko) 10.35 – 10.50

Trieda Hradca Králové

pri zastávke MHD (obchod)

11.25 – 11.40

Rudlovská cesta

pohostinstvo „Na rázcestí“

11.30 –11.40

Gaštanová

parkovisko pred ZŠ

12.00 – 12.15

Tatranská

parkovisko domy č.2, 4, 6

11.45 – 12.00

Mlynská

obchodné stredisko

12.20 – 12.35

Tatranská

parkovisko pred Saleziánmi

12.05 – 12.20

12.40 – 12.55

Starohorská

medzi byt. domami č. 38 – 40

12.25 – 12.40

Rudohorská

zast. MHD pri potravinách IDA

12.45 – 13.00

Pršianska terasa

zast. MHD Mosadzná

13.40 – 13.50

Pršianska terasa

oproti zast. MHD Medená

13.55 – 14.10

Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas .

A. Sládkoviča

parkovisko pri pošte

7.30 – 7.45

Podháj

za ihriskom (IBV)

7.50 – 8.05

Lúčičky 26
Trasa B – FL6
Ulica

Umiestnenie zastávky

Na Graniari

Astrová (zber. miesto sep. odpadu) 7.30 – 7.45

Azalková

Čas .
7.50 – 8.05

Trasa D – FL6

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

Podháj

pri byt. dome č.43 (ihrisko)

8.10 – 8.25

Úľanská cesta

oproti kostolu

10.20 – 10.35

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

M. Rázusa 23
– Fortnička

10.55 – 11.10

J. Cikkera – F. Švantnera križovatka pri divadle JGT

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

pri dome č. 18 (parkovisko)

12.35 – 12.50

Šalkovská cesta

parkovisko pri pohostinstve

11.30 – 11.50

Trieda SNP

oproti športovému gymnáziu

12.55 – 13.10

Iliašská cesta

bývalé potraviny (orient. č. 86)

12.15 – 12.35

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 – azbest
musia byť zabalené v big-baggoch, rozmerné platne môžu byť uložené na palete, zabalené vo fólii a previazané páskou (bezplatný odber platí pre max. 500 kg
azbestu na nehnuteľnosť).
RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA
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BANSKOBYSTRIČANIA OPÄŤ POZDVIHNÚ ČAŠE.
VINŠPACÍRKA UŽ V MÁJI.
Začiatok mája bude v meste pod Urpínom opäť patriť lahodnému vínu. Už po druhýkrát totiž
svoje brány otvorí banskobystrická vínna cesta, známa ako Vinšpacírka. Na námestí SNP sa tak
prvú májovú sobotu sústredí to najlepšie zo slovenského vinárstva a vinohradníctva.

Podpora aj od mesta
Za organizáciou najbohatšej vínnej cesty v Ban‑
skej Bystrici aj tento rok stojí Cech hostinských.
Združenie, ktoré sa rôznymi aktivitami snaží
prinavrátiť život a prilákať ľudí naspäť do centra,
má tiež podporu vo vedení mesta Banská Bys‑
trica. „Po mimoriadne úspešnom prvom ročníku

je skvelé, že sa tradícia tohto podujatia v meste
upevňuje a že môžeme aj tento rok Bystričanom
v centre nášho mesta ponúknuť tie najchutnejšie
slovenské vína,“ hovorí Martin Turčan, zástupca
primátora mesta Banská Bystrica.

Zvučné mená slovenského vinárstva
Organizátori si tento rok pre všetkých milovní‑
kov vína pripravili niekoľko noviniek. Jednou
z nich je aj účasť partnerských miest Banskej
Bystrice. Vinársku tradíciu svojej krajiny prí‑
de predstaviť napríklad maďarský Šalgotarján
z novohradskej župy. „Svoje vína tiež naleje
takmer tridsiatka slovenských vinárov. Tešíme
sa z účasti mnohých zvučných mien slovenského
vinárstva, ako napríklad Dubovský & Grančič,
Zsigmond, Terra Parna, Repa Winery, Pavelka,
či Elesko,“ dodáva predseda Cechu hostinských
Andrej Patráš.
K vínu napríklad aj cigary
Popri degustovaní sa budú môcť návštevníci
občerstviť aj rôznymi druhmi záhryzov, ktoré
k vínu neodmysliteľne patria. Pochutiť sa bude
dať napríklad na ľahkých talianskych špeciali‑
tách, či poctivých domácich burgroch. Pripra‑
vená je tiež prezentácia cigár spojená s ich de‑
gustáciou. Z bohatého sprievodného programu
možno spomenúť aj výstavu na tému podávanie
vína, bublinkovú afterparty plnú prosecca, sek‑
tov a francúzskeho šampanského, či vystúpenia
lokálnych hudobných kapiel. Po celý čas bude
tiež na Námestí SNP k dispozícii historický
veterán z tridsiatych rokov minulého storočia,
s ktorým sa bude možné odfotiť.
sek

AJ V TOMTO ROKU OSLÁVIME V BANSKEJ BYSTRICI DEŇ RODINY
Možno nemáme všetko, ale spolu nám nič nechýba. ...to je názov tohtoročnej hry pre celú rodinu. Banskobystričania si ju môžu zahrať v parku
pod Pamätníkom v sobotu 16. mája.
Obľúbené podujatie aj tentokrát ponúkne športové, zábavné hry a tvorivé
dielne pre všetky vekové kategórie. Aktivity pripravujú: Stageman, Enviro‑
future, Bratská jednota baptistov, Súkromné CVČ Radvanská, OZ Otvorená
škôlka, Magica academy, Škola U Filipa, Centrum dobrovoľníctva a možno
prídu aj hasiči. Na pódiu vystúpia Vzdelávacie centrum Sonyta Music Detské
hudobné centrum, DFS Matičiarik, Hudobná škola Yamaha, DFS Prvosienka
a PufflerQuartet. Sobotný program Dňa rodiny sa začne o 10.00 hod.
V nedeľu 17.mája program pokračuje v kostole Nanebovzatia Panny Márie,
kde svätú omšu o 11.00 svojím spevom obohatí zmiešaný zbor Banskobys‑
trických rodín.
Deň rodiny je občianske podujatie iniciované Organizáciou spojených náro‑
dov, ktoré sa slávi po celom svete. Na Slovensku sa pripojí viac ako 20 miest.
Hlavnou myšlienkou je: „aby deti otcov mali, aby mali mamy”.
Podujatie v Banskej Bystrici organizuje Diecézne pastoračné centrum pre
rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s mestom Banská Bystrica.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.
facebook: Deň rodiny Banská Bystrica, alebo www.denrodinybb.sk, www.
denrodiny.sk.
Pavol Skočovský
spoluorganizátor Dňa rodiny
www.banskabystrica.sk
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DÔSTOJNÁ SPOMIENKA NA 70. VÝROČIE OSLOBODENIA
Námestie SNP sa 26. marca 2015 stalo dejiskom dôstojnej pietnej spomienky na už sedemde
siate výročie oslobodenia nášho mesta. Šesťdesiat miliónov obetí druhej svetovej vojny varuje
aj s odstupom 70 rokov. Preto je nevyhnutné zachovávať a rozvíjať všetko, čo je späté s bojom
za mier, proti fašizmu a vojne, so Slovenským národným povstaním, s jeho odkazom, oslo
bodením našej vlasti a nášho mesta. Život a dianie vo svete dnes ukazuje, že fašizmus ani 70
rokov po skončení druhej svetovej vojny nie je mŕtvy a prejavuje sa v nových formách a inými
prostriedkami.

K obelisku osloboditeľov položili vence a kyti‑
ce podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej
republiky Jana Laššáková, vedúci kancelárie
prezidenta SR Ján Šotha, náčelník Vojenskej
kancelárie prezidenta generálporučík Ján Áč,
prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici
Ľubica Laššáková, spolu s predstaviteľmi mesta
pod Urpínom, štátnej správy, politických strán
a občianskych združení, predstaviteľmi veľvysla‑
nectiev Bieloruska, Českej republiky, Rumunska,
Ruskej federácie a Ukrajiny.
Po slávnostnom príhovore primátora mesta
Jána Noska vystúpil za delegáciu Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov predseda
Oblastného výboru v Banskej Bystrici Ján Pacek.
Priblížil účastníkom pietneho zhromaždenia, ale

RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA

najmä prítomným žiakom a študentom bystric‑
kých škôl význam poznania a pripomínania si
odkazu hrdinského boja
proti fašizmu a vojne,
v súvislosti s aktuálnou
situáciou vo svete, aby
sa už nikdy nič podob‑
né nemohlo zopakovať.
Po skončení pietneho
aktu, v priestoroch histo‑
rickej radnice na Námestí
SNP, veľvyslanec Ruskej
federácie Alexej Fedotov
odovzdal „Pamätné me‑
daily k 70. výročiu víťaz‑
stva vo Veľkej vlastenec‑

kej vojne 1941 – 1945“ desiatim priamym účast‑
níkom národnooslobodzovacieho boja, ktoré im
na návrh Ministerstva obrany SR a Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov udelil prezi‑
dent Ruskej federácie V. V. Putin.
Touto medailou boli ocenení: Zita Janotková,
Vladimír Strmeň, Anton Šály, Pavol Dobrík,
Benjamin Strmeň, Ivan Blaho, Jozef Bocko, Alojz
Mikušinec, Anton Trník a Karol Štaudinger.
K dôstojnosti podujatia prispeli aj ukážky z čin‑
nosti Čestnej stráže prezidenta republiky a malý
koncert Posádkovej hudby Banská Bystrica.
Anton Hoffmann
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA GOLIANOVA

TURNAJ TRETIAKOV UKÁZAL ICH SILU!
V dňoch 21. a 22. marca 2015 sa na zimnom šta‑
dióne v Leviciach konal turnaj 3. ročníkov KONI‑
CA MINOLTA CUP 2015. V konkurencii šiestich
mužstiev sa naši chlapci a aj dievčatá nenechali
zahanbiť. Turnaja sa zúčastnili tímy: MHK 32 Lip‑
tovský Mikuláš, MšHK Prievidza, MŠK Púchov,
HC Petržalka 2010, HK Levice a náš tím HC ‘05
Banská Bystrica. Hralo sa systémom každý s kaž‑
dým a pri celkovom umiestnení rozhodoval počet

dosiahnutých bodov. V sobotu nás čakal úvodný
duel, v ktorom sme ukázali svoju kvalitu. Doká‑
zali sme sa proti domácemu tímu presadiť a vy‑
hrať 7:2. V ten istý deň sme odohrali zápasy s HC
Petržalka 2010 a MšHK Prievidza. Obidva sme
zvládli bravúrne a po sobotňajšom výkone sme
sa mohli tešiť minimálne z bronzu. V nedeľu nás
čakal tím MHK 32 Liptovský Mikuláš, nad kto‑
rým sme vyhrali 7:5. Od tohto momentu sme verili
v zlato. Do posledného,
rozhodujúceho duelu sa
pustili naši malí „bara‑
ni“ tvrdohlavo, s cieľom
zvíťaziť. Na zlato nám
totiž remíza nestačila.
Do konca strhujúci zá‑
pas nenechal nikoho
chladným. Obrovské
povzbudzovanie zo stra‑
ny rodičov, výborné ko‑
učovanie trénerov a od‑
hodlanie „barančekov“
ich doviedlo do vytúže‑
ného cieľa. Púchov sme
zdolali v pomere 9:5

a radostné výkriky chlapcov: „Čo sme urobili! Vyhrali!!!“ sa ozývali celým štadiónom. Tretiaci
odohrali vynikajúci turnaj, predviedli veľmi pekný
kolektívny výkon, keď sa gólovo dokázali presadiť
všetky formácie.
Celkové poradie:
1.
HC 05 Banská Bystrica
2.
MŠK Púchov
3.
HK Levice
4.
HK 32 Liptovský Mikuláš
5.
HC Petržalka 2010
6.
MŠHK Prievidza
Našu ,,Golianku“ reprezentovali v tíme: Lillien
Beňáková – 3.A, Dominik Valent a Oliver Zachar
– 3.C, Martin Šuna – 2.B a Peťko Žiak – 1.C
Počas sezóny, v ktorej sme okrem turnaja odohrali
ďalších šesť zápasov, sme prehrali len raz. Na týchto
zápasoch sa okrem spomínaných žiakov zúčastňo‑
vali chlapci: Timotej Babinský a Adam Zrak – 3.B,
Peťko Eliaš – 1.C
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších špor‑
tových úspechov.
kolektív ZŠ Golianova

DEŇ FYZIKY
Prvého apríla 2015 sa na ZŠ Golianova 8 v Banskej Bystrici konal Deň fyziky.
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si pripravili rôzne pokusy pre mladších žia‑
kov 5. ročníka a žiakov z 1. stupňa. Niekoľko žiakov si na chodbách pripravilo
lavice, na ktorých prezentovali pokusy z Vedeckej hračky. Najviac žiakov zaujal
Van de Graaffov generátor, bonboniéra, ktorá nikdy nespadla vďaka kameňu
vo vnútri, kinder vajíčka, čo sa vždy vrátia na svoje miesto alebo pokusy, ako
dať balón na stenu bez toho, aby ho nejako pripevnili.
Desiati žiaci mali pripravené pokusy z optiky, elektriky, magnetizmu, tepla
a o plynoch a kvapalinách. Na stanovišti optiky sa žiakom páčilo opaľovanie
lyžičky nad plameňom sviečky. Lyžičku následne ponorili do vody, v kto‑
rej sa potom javila ako čistá. Ďalej žiakov zaujal pokus s tanierikom vody,
červeným a modrým
tušom a kockou cukru.
Na stanovišti elektriky
pútalo pozornosť žia‑
kov pohybovanie vo‑
dou. Pri magnetizme
zaujali dvaja chlapci
s pripraveným poku‑
som - za pomoci elek‑
triny vyrobili z ocele
magnet, ktorým potom

dvíhali spinky. Stanovište plyny a kvapaliny pútalo pozornosť žiakov hlavne
prelievaním plynu a následným zapálením plynu v nádobe. Posledné stano‑
vište – teplo zaujalo rezaním polystyrénu a zapálením kusa látky pomocou
zvláštnej zmesi.
O poriadok a bezpečnosť pri vykonávaní pokusov sa starali pani učiteľky
Barillová a Pechová.
kolektív ZŠ Golianova

ZÁKLADNÁ ŠKOLA J. G. TAJOVSKÉHO

NETRADIČNE PREŽITÝ 1. APRÍL DETÍ ZO ZŠ J. G. TAJOVSKÉHO V BANSKEJ BYSTRICI
Škola má byť miestom pre všetky deti bez rozdie‑
lu príslušnosti k etnickej skupine, národnostnej
menšine, kultúrnym zvyklostiam či sociálne‑
mu statusu. Ústrednou myšlienkou projektu
PRINED je filozofia inkluzívneho vzdelávania
v systéme celodennej školskej starostlivosti. Vý‑
sledky projektu sa dennodenne pozitívne odrá‑
žajú jednak v dochádzke žiakov do školy, čo sa
prejavilo v poklese počtu vymeškaných hodín,

ako aj v edukačných výsledkoch žiakov. Podľa
názoru rodičov detí zapojených do projektu sa
príprava, ako aj krúžková činnosť detí pozitívne
odzrkadľuje na ich celkovom vnímaní školy, kde
nefungujú len príkazy a povinnosti, ale v učite‑
ľoch, odborných zamestnancoch, pedagogických
asistentoch projektu našli svoje spriaznené duše.
V rámci projektu sa deti a odborní zamestnan‑
ci školy 1. apríla 2015 zúčastnili multikultúrne

zameraného výchovného kultúrneho programu.
Koncert zabezpečila skupina Kmeťoband, ktorá
okrem výchovného zamerania na históriu a kul‑
túru Rómov deti interaktívne zapojila do súťaží
a celkového priebehu tohto úžasného podujatia.
Deti odchádzali zo stretnutia so známou slo‑
venskou skupinou nadšené, plné zážitkov a so
spomienkami na príjemne prežitý deň.
Gabriela Dobríková
www.banskabystrica.sk
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NA JVÄČŠÍ ÚSPECH V HISTÓRII KLUBU

Hoci putuje titul do Košíc, Barani z Banskej Bystrice sa nemajú za čo hanbiť. Vo finále extraligy boli
prvýkrát v histórii. K titulu im nechýbalo veľa, no nakoniec podľahli dobre hrajúcemu úradujúce
mu majstrovi 2:4 na zápasy. Rozhodlo sa v šiestom finálovom zápase play off hokejovej extraligy.
Z titulu sa tešili Košičania už po ôsmykrát v histórii po víťazstve 2:1. Ich dva góly strelili v 53. min
Sojčík, v 59. min Lapšanský a domáci už na nepriaznivé skóre odpovedali len pri power play 33
sekúnd pred koncom vďaka Handzušovi. Naši chlapci boli po záverečnom klaksóne sklamaní.
„Dnes rozhodol o výsledku jeden gól. Veľmi sme chceli získať titul, ale nepodarilo sa nám to.
Musíme uznať kvality súpera a športovo mu zablahoželať. Vo finále sme dávali góly väčšinou až
v záveroch zápasov. Chceli sme ich dávať od začiatku, ale nevyšlo to. Nemôžem chlapcom nič
vyčítať, veľmi chceli uspieť. Ďakujem zverencom, ľuďom z banskobystrického klubu i všetkým,
ktorí nám držali palce,“ povedal Miroslav Chudý, tréner Banskej Bystrice.

Michal Handzuš HC Banská Bystrica

Asi najviac sklamanie z neúspechu prežíval útoč‑
ník Banskej Bystrice Michal Handzuš. Ten získal
pred dvoma rokmi Stanley Cup v drese Chica‑
ga Blackhawks, no vo finále extraligy prehral
už druhýkrát. Naposledy v drese Zvolena, kde
hral počas výluky v NHL. „Je to veľké sklama‑
nie. Človek je blízko, chce vyhrať. Skončili sme
druhí, o druhé miesto sa však nehrá. V tomto
finále nerozhodovali skúsenosti, boli na oboch
stranách. Boli to vyrovnané zápasy, rozhodovali
detaily. My sme mohli dať prvý gól, dali ho oni
a vyhrali. Dnes to bol opatrnejší hokej, nikto
Tréner HC Banská Bystrica Miroslav Chudý

Peter Bartoš HC Košice, Michal Handzuš HC Banská Bystrica, Mislav Rosandič HC Banská Bystrica
RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Michal Handzuš HC Banská Bystrica

ŠPORT

apríl 2015

13

nechcel ako prvý inkasovať, aby musel
otvoriť hru,“povedal po finále Michal
Handzuš.
Finále bolo nervózne a na ľade sa súperi
častokrát navzájom nešetrili. Keď sa však
séria skončila, Košičania uznali, že ces‑
ta za titulom nebola vôbec jednoduchá.
Silu Baranov priznal aj hosťujúci tréner
Peter Oremus. Najskôr však pochválil
svojich zverencov.
„Klobúk dole pred chlapcami. Od prvé‑
ho dňa makali na to, aby dosiahli tento
cieľ. Nemôžem zabudnúť ani na kolegov
pred nami, odviedli kus dobrej práce.
Bola to práca celého tímu, ktorý sa v Ko‑
šiciach venuje hokeju. Je to odmena aj
pre divákov. Banská Bystrica bola veľmi
dobrý súper, ale zvládli sme to.” Pripojil
sa k nemu aj útočník hostí Peter Bartoš:
„Sú to nádherné pocity. Celú sezónu ma‑
káte, aby ste vyhrali jej posledný zápas.
O tom je celý šport. Bolo super, že sme
dali druhý gól. Vtedy sme si vraveli, že
to zvládneme. Človek musí mať svoje
ciele. Sme radi, že my sme ich splnili. Pre
nás boli náročné všetky zápasy, Košice
majú vždy vysoké ambície. Od prvého
do posledného zápasu ročníka to bolo
náročné. Sme radi, že máme titul.“

Michal Hudec, kapitán HC Banská Bystrica

Po dlhom a namáhavom play-off si ho‑
kejisti už vydýchli. Na radnici ich krátko
po sérii privítal aj primátor mesta Ján
Nosko a zablahoželal im k výsledku.
kb

Miroslav Chudý, Richard Zedník a Ján Nosko
www.banskabystrica.sk
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Lego spája

07.03.2015
17.03.2015
21.03.2015
28.03.2015

Peter a Dita Lörinczovci
Michal a Miroslava Slančíkovci
Pavol a Monika Blahovci
Štefan a Petra Štofanovci
Milan a Michaela Jendrišákovci
Michal a Ivana Mokošovci
Peter a Jana Melicherovci
Pavel a Beata Náhlovskí
Peter a Jana Nemcovci

MÁJ

30.5. a 31.5.2015
Lego spája- celoslovenské stretnutie rodín s deťmi s autizmom a iných pozvaných komunít.
SPOSA BB v spolupráci so ŠZŠ na Ďumbierskej ul.15.BB
Miesto : ŠZŠ Ďumbierska ul.15

PROGRAM
30.5.2015
9,00 – 9,30 registrácia účastníkov /usmernenie/
9,30 – 9,45 krátky príhovor a privítanie robotom SWANSFORMEROM – fotenie s deťmi
9,50 – 11,45 -stavanie lega

Deti narodené v Banskej Bystrici, s trvalým pobytom
v Banskej Bystrici 1. marec 2014 - 31. marec 2015
Terézia Dinková
Boris Bidlo
Adam Krajňák
Róbert Bystran
Simona Balgová
Dorota Miškufová
Adam Petrovič
Nina Hudecová
Alica Miháliková
Marek Martinka
Artur Jób
Jakub Sloboda
Nina Benediková
Andrej Dušek
Rebeka Ladiková
Michaela Fodorová
Zoe Krokkerová
Michal Kováčik
Adela Ištoková
Zoja Dorotovičová
Ernest Daněk
Martina Pušková
Félix Štelcl
Viktória Čadeková
Michal Hunčík
Mateo Mistrík
Ema Oslicová
Klaudia Krajči
Ela Oslicová
Dominik Chladný
Timea Bartošová
Šimon Kremnický
Mária Monišová
Andrea Martineková
Marcel Vanko
Radovan Polhoš
Samuel Molnár
Andrej Zúr
Patrícia Krnáčová
Lea Hurajová
Teo Oláh
Vladimíra Paulenková
Laura Kiabová
Tamara Flosníková

Zoznam zomretých v BB s trvalým pobytom v BB
od 27.02.2015 do 31.03.2015
Imrich Kán-Zlúky
Jolana Ondrejková
Ján Júdt
Amália Štígelová
Michal Hlaváč
Marta Vigašová
Anna Kubátová
Tibor Uhrin
Mária Fichnová
Marta Ferienčíková
Margita Slivková
Peter Guzma
Božena Kvasnová
Emil Gajdoš
Anna Masiarová
Hildegarda Hudecová
Ing. Ján Mardzin
Pavol Zemko
Vladimír Čierny
Božena Nemčoková
Dagmar Kurianová
MUDr. Ján Hudec
Mária Odalošová
Vojtech Hanus
Margita Bartošová
Katarína Riečanová
Jaroslav Melek
František Mydlo
Lýdia Broošová
Samuel Tóth
Anna Poláková
Anna Havrlová
Mária Hrončeková
Ing. Ján Čellár
Mária Melicherčíková
Juraj Kmeť
Ivan Škodáček
Oľga Čacká
Jozef Štajer
Rastislav Machala
Alžbeta Velebná
Ing. Vladimír Krajčovič
Alžbeta Púchyová
Milota Oravcová
RADNIČNÉ NOVINY MESTA BANSKÁ BYSTRICA

11,50 – 13,30 obed a oddych
13,35 – 13,50 vyhlásenie víťazov stavania lega a ocenenie detí , robot bude asistovať
13,55– 16,15 arteterapia + tvorivé dielne
16,20 – 18,00 malé súťaže pre deti a aj rodičov
Pre deti bude k dispozícii skákací nafukovací hrad
Počas celého podujatia budú prítomní klauni z červeného nosa.
Arteterapia bude skupinová , počas práce skupín sa ostatné rodiny môžu zúčastniť tvorivých dielní. Výroba
užitočných vecí z odpadových materiálov, modelovanie zo slaného cesta, výroba koláčikov z perníkového
cesta.

31.5.2015
8,30 – 9,00 príchod
9,00 – 17,00
-

neformálny priebeh
-

tvorivé dielne

Aktivity dňa: tvorivé dielne, pohybové hry, kanisterapia, muzikoterapia, vystúpenie dievčat
z tanečnej školy Janette Fáberovej, pohostenie + rodinná opekačka.

Spevácky zbor HRON Banská Bystrica
pozýva všetkých svojich priateľov a priaznivcov
na slávnostný koncert k 65.výročiu vzniku zboru,
ktorý sa uskutoční dňa 22.05.2015 o 18.00 hod
v Aule SZU na Bernolákovej ulici v Banskej Bystrici.
Vstup voľný.

POZÝVAME
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VYBERÁME Z PONUKY KULTÚRNYCH PROGRAMOV
01.05.2015 PIATOK
OTVORENIE BARBORSKEJ CESTY

o 12.00 hod. Hradný areál, Banská Bystrica
Predstavenie a otvorenie Barborskej cesty – projektu zameraného
na zjednotenie územia stredného Slovenska, ktoré spája nielen história
banskej tradície, ale aj jedinečné prírodné a kultúrne pozoruhodnosti.

DEŇ RODINY

Banská Bystrica
Podujatie venované rodine.

PRVOMÁJOVÝ PROGRAM

Námestie SNP, Banská Bystrica
Zaujímavý program a tvorivé dielne.

UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL

od 10.00 hod. Námestie SNP, Banská Bystrica
20. medzinárodný dixielandový festival.

VČELY A VČELÁRSTVO

od 09.00 do 18.00 hod. Arel pod Pamätníkom SNP, B. Bystrica
6. prezentačno-predajná výstava včelárstva a včelích produktov.

KVETENA – JARNÁ ZÁHRADA

od 09.00 do 18.00 hod. Arel pod Pamätníkom SNP, B. Bystrica
17. ročník prezentačno-predajnej výstavy. Info: www.meen.sk

WALTER SCHNITZELSSON, FUNNY FACES

o 19.00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica
Koncerty v Klube 77.

VETERÁNI

Divadelné predstavenie v podaní divadla Potôň zo Slovenska.
Predstavenie je v rámci festivalu Embargo, ktorý do Banskej Bystrice
prinesie 3 divadelné predstavenia, filmové premietania kvalitných
dokumentov i drám, ale aj diskusie pre verejnosť, workshopy pre
základné a stredné školy.

55. BANSKOBYSTRICKÁ HUDOBNÁ JAR:
ZRKLADLO BOLESTI

o 19.00 hod., Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
V stúpajúcom prílive emócií sa vynárajú príbehy a dychtivo sa
dožadujú svojho miesta na slnku. Telo tanečníkov, jeho a jej myseľ,
záblesk pohybu, mení sa na jazyk. ‘Strieborná tekutina, strieborná
niť’vyteká z tohto jazyka a je v ňom ukotvená. Cena: 3/5 €

o 16.00 hod., BDNR – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Dobrodružstvá PAličky a GUličky Pomotaných. Pre deti od 3 rokov.
Vstupné: 3 €, predpredaj: 2 €.

STRIEBORNÁ TEKUTINA, STRIEBORNÁ NIŤ

ILONA, ŽENA HVIEZDOSLAVOVA

MIRÍK JAMESESSION 40´

Námestie SNP 5, Banská Bystrica
Jamesession 40´.

03.05.2015 NEDEĽA
Ajka Liňajka: ČIARKOLÁRIUM

o 10:00 hod. BDNR – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Š t v r t é p o k ra čo v a n i e p ro j e k t u B a t o l á r i u m .
Vstupné: dospelí: 3 €, deti: 2 € Pre deti od 15 mesiacov do 3 rokov.

Hans Christian Andersen: PRINCEZNÁ
NA HRÁŠKU

o 16:00 hod. BDNR – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Alebo ako sa Dlhá, Široká a Bystrozraká skoro princeznami stali.
Vstupné: 3 €, predpredaj 2,50 € Pre deti od 4 rokov.

04.05.2015 PONDELOK
FILMOVÝ KLUB: MANDERLAY

o 19.30 hod., Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
V extrémne zredukovanom priestore, ktorý pripomína skôr divadelnú
scénu, ale pritom strhujúcimi filmovými postupmi nakrútený príbeh
Grace a jej otca, konfrontovaný s desivou krutosťou a nespravodlivosťou otroctva, kde Grace nemôže zostať bokom a rozhodne sa
zasiahnuť... (Film uvádzame v spolupráci s festivalom Embargo
v Banskej Bystrici)
2005 réžia: Lars von Trier Dánsko/Švédsko

05.05.2015 UTOROK

Amfiteáter Banská Bystrica
Večerné predstavenie opery.

o 19.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Tri večery s filmami z nemecky hovoriacich krajín.

NABUCCO

DIELŇA PRE VEREJNOSŤ PRI STREDOSLOVENSKOM OSVETOVOM STREDISKU

SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ II.

o 09.00 hod., Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy IV. - V.
kategórie a divadiel poézie.

FESTIVAL EMBARGO: OBEŤ

o 18.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Divadelné predstavenie v podaní divadla Continuo z Českej republiky.
Predstavenie je v rámci festivalu Embargo, ktorý do Banskej Bystrice
prinesie 3 divadelné predstavenia, filmové premietania kvalitných
dokumentov i drám, ale aj diskusie pre verejnosť, workshopy pre
základné a stredné školy.

2v1 Divadla Štúdio tanca: SATSANG, ZUNA
A MAOK

o 19.00 hod., Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
Satsang je improvizovaným predstavením tanečného súboru Divadla
Štúdia tanca so živou hudbou Maoka, pod koncepčným vedením
Zuny Vesan. Čokoľvek robíme, pokiaľ nás to vedie k pravde, je to
satsang. Cena: 6/3 €
Od 14.00 do 16.00 hod. – dospelí, Dielne SOS, Dolná 35, Banská
Bystrica
Téma: Srdiečka z lásky.

08.05.2015 PIATOK
FESTIVAL EMBARGO: VŠADE TÁ RIEKA

o 18.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Divadelné predstavenie v podaní divadla Ticho a spol. zo Slovenska.
Predstavenie je v rámci festivalu Embargo, ktorý do Banskej Bystrice
prinesie 3 divadelné predstavenia, filmové premietania kvalitných
dokumentov i drám, ale aj diskusie pre verejnosť, workshopy pre
základné a stredné školy.

KURKUS, HUMANOID

o 19.00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica
Na svetový deň chôdze sa odohrá naozaj netradičný dvojkoncert.
Atmosféru už od začiatku zvrhne vulgárna pop/dance/punková
kapela KURKUS (Košice), po ktorej na pódium prikráča trip-hop/
funk/pop metal-ová skupina HUMANOID (Banská Bystrica) a bude
pokračovať v tomto šialenstve.

THE SPRING CIRCLE PIT TOUR 2015

Námestie SNP 5, Banská Bystrica
NOOSTRAK (Progres deathmetal/CZ), MADAFAKA ( deathcore /
CZ) + support

FESTIVAL EMBARGO

STRETNUTIE VETERÁNOV A OSTATNÝCH
MOTORIEK

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská
Bystrica
Divadlo – hudba – film – diskusia, viac informácií: www.embargofestival.com

06.05.2015 STREDA
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ I.

o 09.30 hod., Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica
krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy I. – III.
Kategórie.

FESTIVAL EMBARGO: KRAJINA NEPOKOSENÝCH LÚK

o 18.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica

JAR V NEMECKOM JAZYKU

FILMOVÝ KLUB: PROTI PRÍRODE

o 19.30 hod., Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Filmová cesta do drsnej nórskej krajiny a do hlavy mladého otca
a manžela, ktorý si pripadá odcudzený od svojich kolegov v práci
aj od svojej rodiny. Vyráža preto sám na víkendovú túru do hôr
a my počujeme jeho necenzurované myšlienky a úprimné postrehy. PREMIÉRA!
2014 réžia: Ole Giæver Nórsko

12.05.2015 UTOROK
JAR V NEMECKOM JAZYKU

o 19.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Tri večery s filmami z nemecky hovoriacich krajín.

HVIEZDY SÚ TICHÉ

o 19.00 hod., BDNR – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Pred(náška)stavenie. Koláž denníkov z vojnových čias. Vstupné: 6
€, predpredaj: 5,50 €, študenti, študentky: 5,50 €, predpredaj: 5
€, seniori, seniorky: 3 €

13.05.2015 STREDA
JAR V NEMECKOM JAZYKU

o 19.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Tri večery s filmami z nemecky hovoriacich krajín.

ROOTS
DIELNIČKA PRE DETI PRI STREDOSLOVENSKOM o 19.00 hod., Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
Príbeh
človeka
na
ceste,
ktorá
ho zavedie na prekvapivé miesta.
OSVETOVOM STREDISKU

DIAGNÓZA: SLOVO

o 19:00 hod. BDNR – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Stačí zmeniť slovo a všetko je inak. Vstupné: 6 €, predpredaj: 5,50
€, študenti/študentky: 5,50 €, predpredaj: 5 €, seniori, seniorky: 3 €

11.05.2015 PONDELOK
BEATMÁNIA VO FOTOGRAFII (D.Hoffmann &
D. Ursíny)

o 18.00 hod., Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Audiovizuálne pásmo Mariána Krnáča.

07.05.2015 ŠTVRTOK

VZBURA POD URPÍNOM vol. 4

PA A GU

o 19.00 hod., BDNR – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Hra inšpirovaná románom o živote Ilony Országhovej.
Vstupné: 6 €, predpredaj: 5,50 €, študenti, študentky: 5,50 €,
predpredaj: 5 €, seniori, seniorky: 3 €

02.05.2015 SOBOTA

o 20.00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica
SLODO krstí 974 05 EP, SLODO - HAŤO (BBZOO)
+ WUASHICA - RUSTO - PATIBI (BS CITY) + VULGÁR - QETÝ (BBZOO)
DJ’s: RORE - CIMO – TRG + FREE STYLE BATTLE

AKVABATOLÁRIUM

o 10.00 – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Interaktívne mokré predstavenie pre batoľatá a ich rodičov. Pokračovanie projektu Batolárium. Vstupné: dospelí 3 €, deti 2 €
Pre deti od 10 mesiacov do 3 rokov a ich rodičov.

Od 16.00 do 18.00 hod. – dospelí, Dielne SOS, Dolná 35, Banská
Bystrica
Téma: Drotárska fantázia.

VÍNŠPACÍRKA V BANSKEJ BYSTRICI

10.05.2015 NEDEĽA

o 18.00 hod., Cikkerova sieň - radnica, Námestie SNP 1, Banská
Bystrica
Pietny koncertný program venovaný holokaustu, k 70. výročiu
ukončenia 2. svetovej vojny.

o 19.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Stretnutie dávnych priateľov so starou dobrou hudbou

od 14.00 do 21:00 hod. Námestie SNP Banská Bystrica
Po úspešnom prvom ročníku sa Cech hostinských rozhodol nielen pre
občanov mesta Banská Bystrica prichystať ďalší ročník Vínšpacírky.
Produkty vinárov sa počas Vínšpacírky vymieňajú iba za špeciálnu
menu bobuľa, ktorú získate kúpou vstupenky. Vstupenka obsahuje
15 bobúľ a vstupný lístok. V prípade, že miniete všetkých 15 bobúľ,
môžete si dokúpiť ďalšie v označených pokladniach Vínšpacírky.
Cena vstupenky je v predpredaji 15 eur na mieste 18 eur. Viac
informácií: www.vinspacirka.sk

KONCERT: ZUZANA MIKULCOVÁ

o 19.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Koncert a krst CD.

09.05.2015 SOBOTA
od 10.00hod. obec Vlkanová
Pozývame vás na stretnutie veteránov a ostatných motoriek. Čaká
vás bohatý program spojený s tombolou. Vstup voľný.

FRAGILE

o 16.00 hod. a o 19.00 hod., Klub HaD, Horná 95, Banská Bystrica
A capella FRAGILE sa opäť vracia do Klubu HaD! skvelý koncert plný
hudby, zábavy a skvelých momentov, nezameniteľného humoru
s príjemnými ľuďmi - skvele namixovaný kokteil FRAGILE. Vstupné
: 13,00 €, Viac informácií: www.klubhad.sk

NEVALOTH, 0N0, HOLOTROPIC

Námestie SNP 5, Banská Bystrica
Nevaloth (Progressive Black Metal/ZV), 0n0 (Industrial Death Metal/
BA), Holotropic (Progressive Death Metal/BA)

Zažíva pritom zvláštne veci, akoby niekto nechcel, aby sa dostal
tam, kam smeruje... Cena: 3/5 €

DIELŇA PRE VEREJNOSŤ PRI STREDOSLOVENSKOM OSVETOVOM STREDISKU

Od 16.00 do 18.00 hod. – dospelí, Dielne SOS, Dolná 35, Banská
Bystrica
Téma: Stretnutie pri remesle – glazovanie keramiky.

14.05.2015 ŠTVRTOK
DIELNIČKA PRE DETI PRI STREDOSLOVENSKOM
OSVETOVOM STREDISKU

Od 14.00 do 16.00 hod. – dospelí, Dielne SOS, Dolná 35, Banská
Bystrica
Téma: Srdiečka z lásky.

BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB

o 18.00 hod., Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Stretnutie členov a priateľov fotografie.

FILMOVÝ KLUB: DIVOKÉ HISTORKY

o 19.30 hod., Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Výnimočná čierna komédia, alebo šesť divokých historiek, ktoré
spája téma pomsty a drobných i väčších nespravodlivostí či krívd.
Hrdinovia sa v rôznych situáciách dostávajú do bodu, keď im
dochádza trpezlivosť – pocity hnevu sú vyobrazené univerzálne,
rovnako ako uvoľňujúci smiech, ktorý sa dostaví pri každom
z prekvapujúcich rozuzlení.
2014 réžia: Damián Szifron Argentína/Španielsko

15.05.2015 PIATOK
ROZMANITÉ TEÓRIE O ZEMI

o 19.00 hod., Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
Čím viac vieme, tým menej chápeme
Predstavenie sa pokúša s istým nadhľadom a humorom predstaviť
vám niekoľko dnešných tradičných diagnóz, chorôb, či fóbii, ktoré sa
označujú ako civilizačné, alebo typické pre ľudstvo práve v tomto
období. Cena: 3/5 €

MADE IN CHINA TOUR

o 20.00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica

MŇÁGA A ŽĎORP
SUNITY

Námestie SNP 5, Banská Bystrica
SUNITY (progressive metal/rock) + support

16.05.2015 SOBOTA
BEH NA URPÍN

o 11.00 hod. Areál pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Tradičný beh na Urpín, ukážky práce príslušníkov Policajného zboru
SR, športové hry a súťaže pre deti, trampolína.

XAVIER MONTSALVATGE: KOCÚR V ČIŽMÁCH

o 17.00 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Detská opera v dvoch dejstvách.

KONCERT O.B.D

o 19.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Koncert legendárnej slovenskej kapely, vstupné: 3/5 €.

NIRVANA REVIVAL BAND

o 20.00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica
Koncert najlepšieho revivalu NIRVANY (a nielen na Slovensku)
pri príležitosti smutného výročia tragickej smrti Kurta Cobaina
(R.I.P. - 5. 4. 1994).

DEŇ RODINY

Banská Bystrica
Podujatie venované rodine.

17.05.2015 NEDEĽA
POTULKY MESTOM: ZELENÉ PĽÚCA BANSKEJ
BYSTRICE – PARKY A PARČÍKY KEDYSI A DNES

o 14.00 hod. Námestie SNP - Mariánsky stĺp, Banská Bystrica
Naša bystrická oáza uprostred hluku mesta, kúsok pokojného sveta
uprostred náhlivého života...pár krokov od srdca mesta stačí na to,
aby ste našli energiu prírody, objavili kúzlo mohutných stromov,
zacítili vôňu pestrých kvetov. Tento krát sa zatúlame do najväčšieho
parku v meste a dozvieme sa zaujímavosti z jeho histórie. Poplatok:
2,00 €, deti do 12 rokov bez poplatku.

ČIARKOLÁRIUM

o 10.00 – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Štvrté pokračovanie projektu Batolárium. Vstupné: dospelí 3 €, deti 2 €
Pre deti od 15 mesiacov do 3 rokov a ich rodičov.

PINOCCHIO

o 16.00 hod., BDNR – sála, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Dobrodružstvá o ceste za šťastím veľkých a malých. Pre deti od 3 rokov.
Vstupné: 3 €, predpredaj: 2,50 €.

DEŇ RODINY

Banská Bystrica
Podujatie venované rodine.

18.05.2015 PONDELOK
PSYCHOLIES, ARTIFEX

Námestie SNP 5, Banská Bystrica
PSYCHOLIES (industrial metal/glam, IT), ARTIFEX(alternative
metal/electro, IT)

FILMOVÝ KLUB: FÍGLE

o 19.30 hod., Múzeum SNP – kinosála, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Úsmevná tragikomédia o všemožných fígľoch a úskokoch osudu,
ale aj nepredvídateľnej náhode, ktoré pomáhajú chlapcovi Stefkovi
nasmerovať život otca späť k rodine. Rafinovaný úsmevný film
nadchýna dokonalým vykreslením fantazijného sveta, ktorý sa
stretáva s krušnou realitou – najlepší poľský film roka uvádzame
posledný raz – koniec monopolu!
2007 réžia: Andrzej Jakimowski Poľsko

19.05.2015 UTOROK
PETER KONEČNÝ: VEČER FANTASTICKÝCH
SVETOVÝCH REKLÁM

o 18.00 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie
SNP 16, Banská Bystrica
Komentovaná projekcia, vstupné: 2€

WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO - KAMERUN

o 19.00 hod. Klub 77, Horná 54, Banská Bystrica
Odľahlé horské kráľovstvá, tropické západoafrické pralesy, Pygmejovia, šamani, šimpanzy, ale aj pouličné grily , obrovská metropola
Douala či ľudoprázdne pláže Guinejského zálivu...aj o tom bude reč
na Whiskyho cestovateľskom kine o Kamerune.

20.05.2015 STREDA
DANA DINKOVÁ: CARMEN

o 18.30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Tanečná dráma.

ROZMANITÉ TEÓRIE O ZEMI

o 19.00 hod., Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
Čím viac vieme, tým menej chápeme

Uzávierka nasledujúceho vydania Radničných novín bude 15. mája 2015.
Kontakty – redakcia: 048/ 43 30 107, radnicnenoviny@banskabystrica.sk, www.banskabystrica.sk
www.banskabystrica.sk
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Aj to je Banská Bystrica
tradičné farmárske trhy
nakupujte priamo od farmárov

--

-

-

otvaranie
banosa
10:00
25 .4 .2 0 15 / o

Vidiecky parlament
banskobystrického kraja

v spolupráci so SoŠ pod Bánošom
a oZ Tradičná chuť regiónov Slovenska
s podporou BBSK a mesta Banská Bystrica

Vás pozývajú na otvorenie
poľnohospodárskej sezóny v našom kraji

program:
• Otvorenie a príhovory hostí
• Farmársky trh – predaj kvalitných domácich potravín priamo
od farmára, spracovateľa, predaj priesad a sadeníc
• Tradičné remeslá nášho regiónu– ukážky remesiel a predaj výrobkov
• Tradičné jedlá regiónu - z baraniny, králika, kyslej kapusty,
bukovinka, divina, haruľa, huspenina, štrúdle, šúľance a iné fajnôtky
• Zaujímavosti z nášho vidieka –výroba sviečok z včelieho vosku,
ukážky včelárstva, úľov, plstenie vlny, práca s hlinou, výrobky z kože, paličkovanie a iné
• Výstavka Slovenského zväzu drobnochovateľov
• Možnosť jazdenia na koňoch - od 11.00 (0,50 € jedna jazda)
• Zdobenie medovníkov – 11.00 – 14.00
• Tradičné raňajky – chlieb, mlieko, med – od 10.15
• Detská škola varenia – 12.00
• Škola štepenia a ošetrovanie ovocných stromčekov – zachovanie genofondu ovocných stromov,
možnosť zaštepenia vlastných vrúbľov do podpníkov – 13.00
• Animačné programy, hry a súťaže pre deti, trampolína
• Ľudová hudba Jána Maka so svojimi sólistami po celý deň
• Priame vstupy vo vysielaní rádia Regina s Ľubomírom Motyčkom

Vstupné – 1 €

Dieťa do 15 rokov v doprovode dospelej osoby vstup zdarma
Podujatie sa uskutoční v areáli SOŠ Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici
predaj v miestnej mene Bánoš

Snímok použitý na základe licencie od Shutterstock.com

Farmarsky
trh

VIDIECKY PARLAMENT
Banskobystrického kraja
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