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Banskobystrický spolok okrášľovací
a ochranný je dobrovoľné občianske
združenie obyvateľov a sympatizantov mesta
Banská Bystrica, ktoré chce svojou činnosťou
obnovovať a zachovávať jeho historické a
kultúrne hodnoty, zvyšovať historické
povedomie ľudí a rozvíjať tak v nich
patriotizmus a hrdosť na svoje mesto.
Pozitívnymi príkladmi chce podporovať
estetické cítenie a realizovaním aktivít so
zameraním na skrášľovanie a udržiavanie
verejných priestranstiev zlepšovať životné
prostredie v Banskej Bystrici.

Chceli by sme nadviazať na minuloročný projekt Urpínske
serpentíny I. OBNOVA ALTÁNKOV a Vyhliadkovej
vežičky/realizácia bude vykonaná v roku 2021/
1.Osadenie Kvetinového erbu Banskej Bystrice pod sochou
Partizána s obnažením múrika pôvodnej promenády

II.etapa

2.Doplnenie, obnova a náter chýbajúcich a poškodených
zábradlí na náučnom chodníku

3.Úprava chodníkov, nášľapné schodíky, múriky

4.Obnova ročníkov výstavby na jednotlivých častiach
www.bbsoo.sk

1.Osadenie Kvetinového erbu Banskej Bystrice pod sochou
Partizána s obnažením múrika pôvodnej promenády
V medzivojnovom období existovala v priestore pod sochou gen.M.R.Štefánika kvetinová výzdoba
(viď obrázok).
- návrat k histórii
- vstupná brána do BB cestujúcim
- vizuálne skrášlenie prostredia
- pre banskobystričanov
- pre turistov
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Pôvodný stav a miesto plánovaného umiestnenia
-osadenie kvetinového erbu
- starostlivosť počas ďaľších rokov ZAaRES v rámci údržby verejnej zelene a kvetinových záhonov –
nadviazanie na kvetinovú výzdobu ,,Kvetinové hodiny,, kruhové objazdy v BB, Nám.SNP,
Nám.Slobody,....
- obnaženie zavaleného múrika pôvodnej promenády
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Historické pohľady
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2.Doplnenie, obnova a náter chýbajúcich a poškodených zábradlí na
náučnom chodníku
- zvýšenie bezpečnosti – nutné opravy
- vizuálne farebné zjednotenie náteru po celej dĺžke
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Stav zábradlí 11-2020

Chýbajúce zábradlia na niekoľkých úsekoch
– doplnenie na začiatku na nástupe na serpentíny od malej železničnej stanice
– doplnenie na úseku ,,tančiarne,,
- na úseku v strednej časti chýba jedno pole – na úseku vo vyššej časti chýba jedno pole
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Dobudovanie úseku k vyhliadkovej vežičke – úprava prístupu a
zabezpečenie bezpečnosti
- vybudovanie vežičky bude realizované v roku 2021
- v rámci úspešného projektu Urpínske serpentíny I. Participatívneho rozpočtu mesta Banská
Bystrica 2019/2020
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3.Úprava chodníkov, nášľapné schodíky, múriky
- plochy pre chôdzu sú na niektorých úsekoch v zlom stave
- základy stĺpikov zábradlí v niektorých úsekoch odpadnuté – neplnia funkciu
- hrany chodníkov sú na niekoľkých úsekoch odpadnuté
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4.Obnova ročníkov výstavby na jednotlivých častiach
– datovanie výstavby jednotlivých častí serpentín, ročníky sú vo vačšine poškodené
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- väčšinu prác chceme realizovať dobrovoľnícky, betónovanie, murovanie, opravy chodníkov, nátery
- profesie ako zváranie a výroba zábradlí sa musí zadať odbornej firme
- odkopové práce, kde bude potrebný mechanizmus taktiež musíme zadať firme
- je to obrovský úsek a najväčšia námaha je vystúpať niekoľko desiatok krát v rámci brigády smerom hore
- sme skupina dobrovoľníkov, počet by sa dal spočítať na jednej, občas dvoch rukách - v rámci svojho
voľného času, ktorého nie je veľa, preto postupujeme pomaly a zatiaľ s takmer nulovými nákladmi
– všetky brigády sú zdokumentované na našej www stránke ale aj na facebooku

- na serpentínach robíme už niekoľko rokov formou jarných a jesenných brigád, zatiaľ sa
venujeme čisteniu, úprave terénu, ukladaniu popadaných kameňov, preriezke náletových drevín v
úseku serpentín / spolupracujeme so správcovskou organizáciou Mestské Lesy Banská Bystrica/

- v roku 2015 sme v spolupráci s mestom Banská Bystrica pomohli s osvetlením sochy partizána

- v roku 2019 sme podali projekt na OBNOVU ALTÁNKOV A VEŽIČKY NA URPÍNSKYCH SERPENTÍNACH
dostali sme dôveru občanov dostatočným počtom hlasov, projekt sa mal realizovať v roku 2020,no
bohužiaľ kvôli opatreniam s ochorením COVID19 sa projekt nezrealizoval – predpoklad je v roku
2021
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TOTO NÁS TRÁPI A HNEVÁ
- v ďaľšom období chceme iniciovať aktivitu k zlepšeniu a zvýšeniu
bezpečnosti, eliminovaniu vandalizmu a eliminovaniu problematiky s
požívaním alkoholu a iných látok a taktiež znečisťovaniu tohto priestoru
rôznymi páchateľmi. Všetko sa odohráva v priestore ,,tančiarne,, odkiaľ sme
už odniesli niekoľko desiatok vriec s odpadom.

- DOBUDOVANIE VEREJNÉHO OSVETLENIA
- OSADENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU napojenie na MsP BB
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Pre prípravu tohoto materiálu sme potrebovali čo najčerstvejšie dokumentačné
fotografie /i keď ich máme neskutočné množstvo z našich brigád/.Vybrali sme sa cez
víkend zdokumentovať a urobte si obrázok sami./stav 29.11.2020

Ďakujeme za Vašu pozornosť a veríme, že sa aj s Vašou
pomocou sa podarí tento projekt zrealizovať.
PROJEKT č.7
A to nemyslíme len tým že Vás prosíme o Váš hlas, ale aj
tým že Vás prosíme, príďte nám na brigádu aj pomôcť.
Bude potrebná každá šikovná ruka.
Spojme sa a urobme našu ,,BYSTRIČKU ,,krajšou.
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