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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM ŽELÁ
Predsedom OR je od roku 2019 Roman Miškár a podpredsedom Anton Jankovič. Ďakujeme za doterajšiu dlhoročnú príObčianska rada je poradným orgánom poslancov. Tvoria ju nosnú prácu v OR bývalému predsedovi Danielovi Hankovi
občania Radvane z rôznych ulíc. Občianska rada pri svojej a bývalej členke Miroslave Kamenskej.
činnosti spolupracuje aj s občianskym združením Za dôstojnú
Radvaň. Zasadnutia ORR v roku 2020 budú prvý utorok v me- Výbor mestskej časti Radvaň
siaci v priestoroch auly SZU na Bernolákovej ulici o 18:00 Poslanci za VO č. 6 Radvaň
hod. a sú verejné. Všetci obyvatelia Radvane sú na zasadnuErika Karová
tiach srdečne vítaní!
Predsedníčka VMČ
Ciele občianskej rady
E-mail: karova@erikakarova.sk
- navrhuje využitie ﬁnancií z dotácii Mesta na podporu
mestskej časti
Vladimír Moravčík
- navrhuje plán akcií- organizuje kultúrne a športové akcie
Podpredseda VMČ
pre verejnosť
E-mail: vlad.moravcik@gmail.com
- navrhuje údržbu verejnoprospešných zariadení v majetku
mesta
- vykonáva verejnoprospešné aktivity na zlepšenie života
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký Csc.
vo volebnom obvode
E-mail: svetozar.dluholucky@dfnbb.sk
- organizuje stretnutia občanov s poslancami
- napomáha poslancom riešiť problémy a podnety občanov
Členovia VMČ: Roman Miškár, Peter Rusnák

Čo je občianska rada Radvaň?

Členovia OR: Daniel Hanko, Anna Švecová, Anna Povinská, Marián Lietava, Ján Moravčík, Peter Novanský, Peter Rusnák, Maroš Vincenc, Gabriela
Tokárska, Nadežda Bieliková, Matúš Kršňák, Jaroslav Bystran, Valéria Báťková, Marek Ondráš, Ľudmila Priehodová, Ľubica Póčová, Pavel Miklóši, Roman
Miškár, Anton Jankovič

Kontakt: www.bbradvan.sk, orradvan@gmail.com

a sladké odmeny. Obohatením podujatia bol skákací hrad,
maľovanie na tvár, tvorivé dielne, súťaže, zlaňovanie, thai box
Najväčšie každoročné očakávané podujatie venované a na konci bohatá tombola.
deťom Cesta rozprávkovým parkom, sa uskutočnilo 8. Súčasťou programu boli
júna v parku kaštieľa Radvanských a v areáli auly SZU.
spevácke a tanečné vystúpenia detí zo ZŠ s MŠ
Radvanská – Radvanček
a Spievankovo, hudobnej
školy YAMAHA, tanečnej
školy Ardenza, ukážky záchranárskych psov DOG
RESCUE.

Cesta rozprávkovým parkom (JUNIALES)

Nechýbalo občerstvenie
a dobrá nálada. Spestrením
Prišli rodiny z celého mesta a vyše 1700 návštevníkov si užilo podujatia bol konfetový
bohatý kultúrny program. Deti čakali rozprávkové stanovištia ohňostroj.

Radvanský deň

Pred polyfunkčnou budovou SZU slávnostne osadili lavičku
a zasadili „Radvanskú lipu“ hostia prof. Juraj Sarvaš a Mária
Posledný prázdninový deň 1. septembra 2019 si rodinky, Reháková, ktorí sa stali zároveň krstnými rodičmi.
priatelia, susedia opäť užili bohatý program na podujatí
v mestskej časti Radvaň – Radvanský deň. Zúčastnilo sa V bohatom kultúrnom programe vystúpili aj účinkujúci zo
vyše 1400 návštevníkov a bol pre nich pripravený bohatý Súkromného CVČ YAMAHA, Tanečnej školy ELEMENT
kultúrno – spoločenský, ako aj športový program.
a z Tanečnej školy ARDENZA. Malí diváci sa potešili
rozprávke O maškrtnom klaunovi v podaní Divadla pri kolkárni. Pre najmenších bol pripravený počas celého podujatia
skákací hrad, maľovanie na tvár, tvorivé dielne v podaní Stredoslovenského osvetového strediska, EKO stánok a ukážky
Mestskej polície BB. V parku kaštieľa Radvanských si hostia
mohli pozrieť ukážky riadených modelov historických bojových vozidiel. Odvážnejší to vyskúšali na horolezeckej lanovke. Nechýbalo občerstvenie a guľáš, ktorý uvarili členovia
občianskej rady Radvaň, ako aj bohatá tombola, ktorá sa
rozdávala v troch kolách vďaka sponzorom a partnerom.

Súčasťou podujatia bol aj tento rok turnaj v minifutbale žiakov
pod názvom „Radvanský pohár“. Akciu otvorili tancom a spevom dievčatá z Detského folklórneho súboru Matičiarik III.
Poslanec MsZ a riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel
Pecník predstavil erb rodu Radvanských a porozprával o jeho
histórii. Slávnostnú chvíľu spríjemnilo vystúpenie fujaristu
Vladimíra Homolu.

pokračovanie na strane 3
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Turnaj v minifutbale žiakov
Futbalové družstvá žiakov zabojovali o krásnu trofej
„Radvanský pohár“ a pekné ceny. Počas futbalového zápasu
si návštevníci mohli vyskúšať rôzne druhy športov ako
basketbal, bojové umenie pri Dracula Gyme či biathlon. Záver
skvelej akcie ukončila penová show. Organizátorom podujatia bola občianska rada Radvaň, poslanci za Výbor mest-

skej časti Radvaň Erika Karová a Vladimír Moravčík, OZ Za
dôstojnú Radvaň. Podujatie bolo organizované s ﬁnančnou
podporou Mesta Banská Bystrica. Partnermi podujatia boli
Banskobystrický samosprávny kraj, ZŠ s MŠ Radvanská 1,
Aula SZU, Nadácia Eriky Karovej, Dracula Gym, spoločnosť
LUNTER, Prvá stavebná sporiteľňa, ZAaRES, Akustik.sk,
STEFE, Ultimuv, Lion car BB, Urpiner, Stredoslovenské
múzeum, Banskobystrický basketbalový klub, Motoshop
Žubor, Mäso Lapin, CVČ Pohoda, Stredoslovenský futbalový
zväz, Marcel Pecník, Mestská polícia a Slovenka.

V. ročník Večera seniorov
Vo štvrtok 24. októbra v mesiaci, ktorý patrí úcte k starším sa už po piaty raz uskutočnil "Večer seniorov v Radvani".
Podujatie navštívilo vyše 165 "skôr narodených" a večer sa
niesol v duchu spevu, tanca, dobrého jedla a zábavy. O
jedinečnú atmosféru sa postarali Soňa Hanzl - Kopčanová,
Jozef Mak, Libuša Mažgutová, tanečníci pod vedením
Janette Fáberovovej, Folklórny súbor Urpín a deti zo ZŠ s MŠ
Radvanská 1. Nechýbala súťaž o najlepší koláč, ako aj
prezentácia vlastnej tvorby a bohatá tombola. Podujatie
účasťou poctili aj rodáci Juraj Sarvaš a riaditeľka Star
Production Mária Reháková. Podujatie ﬁnančne podporilo
Mesto Banská Bystrica.

Mikuláš v Radvani
Na najmenších nezabudol Mikuláš so svojimi pomocníkmi
čertom a anjelom ani v Radvani, kam zavítal 10. decembra a
priniesol bohaté balíčky plné sladkostí.
Spestrením popoludnia boli spevácke a tanečné vystúpenia
detí zo ZŠ s MŠ Radvanská – Spievankovo a Radvanské
hviezdy, ktoré zahrali muzikál Ferdo mravec. Nechýbali
tvorivé dielne, diskotéka a voňavý vianočný punč, ktorý uvarili
členovia občianskej rady. Organizátorom podujatia boli
členovia OR a poslanci a VO Radvaň.

orradvan@gmail.com
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Verejné stretnu e obyvateľov
Radvane s primátorom mesta
9. mája sa uskutočnilo v jedálni Základnej školy Radvaň
verejné stretnutie s primátorom mesta Jánom Noskom, viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom, bývalým prednostom
Martinom Adamcom a vedúcim stavebného úradu Jánom
Baričom. Za Výbor MČ Radvaň sa zúčastnili poslanci Erika
Karová a Svetozár Dluholucký, ako aj vyše 50 obyvateľov
Radvane.
Primátor na úvod pochválil aktívnu činnosť Výboru mestskej
časti Radvaň a Občianskej rady Radvaň a potom stručne
zosumarizoval, čo sa za posledné roky v Radvani urobilo a čo
sa pripravuje. V prvom rade uviedol rekonštrukciu kaštieľa
Radvanských a aj pripravovaný zámer revitalizácie parku v jeho okolí, spomenul vybudovanie školského športového areálu, prípravu rekonštrukcie futbalového štadióna v Radvani –
Kráľovej, cyklotrasy, opravy chodníkov a podchodu pod Sládkovičovou ulicou.

Od zástupcov Mesta zazneli nasledovné odpovede
a prísľuby:
- v rámci parkovacej politiky sa v Radvani tohto roku pripraví
len prestavba vymeníkovej stanice na parkovaciu garáž
a neuvažuje sa v tomto roku už s ďalšími investíciami do
parkovania
- protihluková stena sa bude realizovať v roku 2020 priamo
popri komunikácii takže nedôjde k výrubu zelene ani záberu
parkovacích miest,v súčasnosti je v procese výkupov
pozemkov,

Ďalej obyvateľov informovali o príprave zámeru prestavby
výmeníkovej stanice na Kalinčiakovej ulici na parkovaciu ga- - zjednosmernenie Bernolákovej ulice nepovolil Dopravný
ráž aj o tom, že do Základnej školy Radvanská na údržbu a inšpektorát,
opravu bude investovaných 100.000 eur.
- pripravuje sa projekt podzemných kontajnerov na odpad
a v Radvani bude tento systém zavedený ako prvý možno už
Na záver úvodného bloku primátor povedal, že určite všetci v roku 2020. Okrem toho sa v júni končí výberové konanie na
najviac očakávajú situáciu s výstavbou bytového domu nového dodávateľa zberu a triedenia odpadov,
(pôvodne Tulipán) na Radvanskej ulici. Uviedol, že sú len dve - pripravuje sa revitalizácia parku, kde sa vytvoria priestory
riešenia. Buď Mesto dá investorom náhradný pozemok, prí- pre oddych a relaxáciu všetkých vekových skupín, a aj
padne pozemok odkúpi, alebo že sa objekt postaví, pretože zámer využívania plochých striech pre zeleň,
má právoplatné územné rozhodnutie vydané už v roku 2008.
Investor však neprijal ponúkaný pozemok na zámenu a po- - všetky výruby nie je možné nahradiť náhradnou výsadbou,
žaduje za tento 3 násobnú cenu, než za čo ho kúpil. To pre lebo Mesto nemá dostatočné plochu pre tento účel
Mesto nie je prijateľné, lebo je to nehospodárne nakladanie
s majetkom Mesta a Mesto nechce vytvoriť takýto precedens, - zabezpečenie dozoru a údržby školského športového areálu
ktorý by mohol byť motiváciu pre rôznych „podnikavcov“. má na starosti Základná škola
Ďalšími diskusnými témami bolo parkovanie, hluk, doprava,
- preverí sa vlastníctvo komunikácii v priestoroch
protihluková stena, odpady, chodníky, priestory pre deti individuálnych garáži a v prípade že nim je Mesto, dobuduje
a starších, športoviská, ubúdanie zelene a výruby, denné sa tam verejné osvetlenie
centrum a bezpečnosť.
Výbor mestskej časti Radvaň v spolupráci s občianskou radou
Radvaň bude tieto prísľuby mesta sledovať a prípadné neplnenie bude urgovať.
Veríme, že v tomto volebnom období sa vylepší kvalita prostredia v Radvani ak sa tieto prísľuby splnia. Ku koncu volebného obdobia OR Radvaň zorganizuje opäť
Verejné stretnutie s primátorom, aby uskutočnil odpočet týchto sľubov. Tešíme sa, že sa spolu s vami stretneme.
Peter Rusnák
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OSTATNÉ AKTIVITY OBČIANSKEJ RADY A VMČ
Detské ihriská

kreslenie, výmena hojdačiek) a doplnenie workoutových
ﬁtness prvkov na Kalinčiakovej ulici. Zacvičiť si môžu deti aj
OR Radvaň sa aj tento rok intenzívne zaoberala koncepciou dospelí. Na ihrisko bolo použitých 4600 eur.
rozvoja detských ihrísk. V roku 2019 sa uskutočnila obnova
detského ihriska (doplnenie domčeka, nová tabuľa na

Inves čné akcie v roku 2019

Stromová ulica – oprava vozovky v dezolátnom stave

Bernolákova ulica (nepárne čísla) – rekonštrukcia chodníka

Podchod popod Sládkovičovu ulicu
Poľná ku Kauﬂandu – rekonštrukcia chodníka

Osadenie lavičky na Malachovskej ceste

Ostatné ak vity v Radvani
Športový areál v ZŠ s MŠ Radvanská, ktorý funguje od roku
1987 sa otvoril verejnosti 29. apríla 2019. Vďaka vládnej
dotácií vo výške 450.000 eur môže slúžiť všetkým obyvateľom Radvane.

Osadenie mestskej tabule Poľná ulica

orradvan@gmail.com
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Vyhodnotenie ankety OR Radvaň

zavedenie požičovní áut, alebo vylúčením parkovania
Na základe augustovej ankety OR z ulíc Stromová, Mala- služobných a ﬁremných áut na ulici (vo vnútrobloku) a
chovská cesta, Poľná, NĽŠ, Radvanská, Bernolákova, Kalin- obmedzením možnosti parkovania len na jedno auto a byt.
čiakova, Moskovská, Podháj. Vám predkladáme stručné
Najviac sú občania spokojní so službami v Radvani (-:
výsledky názorov obyvateľov.
športová vybavenosť, zdravotné služby, obchodná vybaveNespokojnosť občanov je s parkovaním, stavom chodníkov, nosť a základné a materské školy, ako aj stravovacie služby.
zeleňou, odvozom odpadu, nedostatkom plôch na oddychovanie, chýbajúce kultúrne zariadenie, denné centrum, množ- Pre zlepšenie života obyvateľov Radvane navrhli občania:
stvo herní, detské ihriská, údržbou zelene, výstavba Tulipánu nerozširovať výstavbu v Radvani, výsadbu zelene, cyklotrasy
a ich napojenie na širšie okolie, protihluková stena,vyriešenie
a prístup do Radvane z R1.
schátralých priestorov starého Tesca, zriadenie vývarovne
Problém nedostatku parkovacích miest by naviac riešili pre seniorov,využívanie parku Radvanských pre organizovýstavbou parkovacieho domu v pešej dostupnosti, osvetou – vanie promenádnych a folkových koncertov a revitalizácia
A. Jankovič
za zníženie počtu áut, zlepšenie MHD, pešej dopravy a radvanských jazierok pri kaštieľoch.

Budeme radi, ak nám
svoje podnety (návrhy)
pripomienky, či už
pozitívne alebo
negatívne
zašlete na mail:
orradvan@gmail.com alebo na facebook/bbradvan

Prenajaté priestory

Priority Mesta pre obdobie rokov
2020 - 2022 v Radvani
Doprava:
Rekonštrukcia ciest
• Poľná ulica (smer Malachov)
• Bernolákova ulica
- Výstavba cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová
- Výstavba cyklolávky ponad R1 v časti Radvaň
- Výstavba parkovacieho domu na Kalinčiakovej ulici

V decembri 2019 došlo k podpisu nájomnej zmluvy medzi OZ Urbanizmus:
Za dôstojnú Radvaň a Mestom Banská Bystrica o využívaní Architektonicko – urbanistická štúdia na vybudovanie verejvoľných mestských priestorov na ulici Nám. Ľ. Štúra s účelom ného priestoru v Radvani
využitia pre činnosť OZ Za dôstojnú Radvaň a občianskej
rady Radvaň, zameraných na vybudovanie centra pre
občanov Radvane a mesta BB.

Plán ak vít na rok 2020

Kultúrne a športové podujatia:
O ďalších krokoch Vás budeme informovať prostredníctvom Detský karneval, Deň detí – Juniáles, Športová olympiáda
našich komunikačných kanálov a internetovej stránky detí, Radvanský deň a turnaj žiakov v minifutbale, Večer
www.bbradvan.sk.
seniorov, Mikuláš

A kde sa k nám môžete pripojiť ? ČLENOM OR SA MOŽEŠ STAŤ AJ TY!
Počas roka pripravujeme pre našu komunitu veľa pekných akcii. Určite mnohí viete, že
vďaka ﬁnančnej podpore Mesta a doterajším sponzorom sú naše poduja a skutočne
pestré. Preto sa obraciame na Vás s prosbou o podporu či už ﬁnančnú, formou
reklamných predmetov, prípadne uvítame Vašu pomoc pri organizácii poduja .
Budeme vďační za akúkoľvek podporu. Tak ež nás môžete podporiť formou 2% dane
na Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mail: orradvan@gmail.com,
alebo príďte medzi nás každý prvý utorok v mesiaci o 18,00 hod. do priestorov auly
SZU na Bernolákovej ulici. Zasadnu a OR sú verejné!

O čom bude reč Vás informujeme týždeň pred najbližším zasadnu m ORR
v pozvánke aj s programom zasadnu a na www.bbradvan.sk
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