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Milí obyvatelia Severnej,

teší ma, že sa vám môžem prihovoriť zo strán nášho prvého čísla časopisu Naša Se
verná, ktorý vznikol aj vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica. V prvom rade vám
prajem všetko dobré do roku 2021, pevné zdravie v tejto neistej dobe, šťastie, lásku, dobrých
susedov a príjemné prostredie na život!

Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Evka Mazancová. Už 6 rokov som jed
na z vás. S rodinou bývame vo vchode 18 a som mama 3 synčekov. Možno ste ma zahliadli
na pikniku či rôznych akciách (kvôli mojej výške som dosť neprehliadnuteľná), z času na čas ma
je možno vidieť na "haluznom" dvojbicykli alebo ešte jedna indícia – väčšinou som bosá.

Keďže verím, že prostredie v ktorom žijeme, ovplyvňuje kvalitu nášho života, prirodzene
sa snažím zlepšovať okolie tu na Severnej. Už niekoľko rokov si budujeme našu ihriskovú komu
nitu a úprimne vám poviem – žijú tu skvelí ľudia! Život na Severnej má však presah aj mimo ih
riska. A my pociťujeme, že chceme, aby sa naša komunita rozšírila o dôchodcov, bezdetných,
psíčkarov, hudobníkov, iné národnosti a ľudí z blízkeho či vzdialenejšieho okolia, ktorým je Sever
ná blízka či milá... proste, aby ste vedeli, že ste medzi nami vítaní! Pretože rôznorodosť
a pestrosť komunity nám dá možnosť spoznať potreby naozaj všetkých obyvateľov a zároveň na
ozaj reprezentovať krásu a mnohotvárnosť našej Severnej.

Týmto vás pozývam prelistovať si nasledujúce stránky, na ktorých vám predstavíme no
vé občianske združenie Severná, akcie, ktoré sa tu udiali, projekty, ktoré sa nám podarili ale aj
plány, ktoré máme! Prajem vám príjemné čítanie a úprimne dúfam, že po dočítaní Našej Sever
nej, budete mať chuť byť súčasťou našej komunity.

Eva Mazancová

Poslanie OZ Severná je:
» prispievať svojimi činnosťami k zvyšovaniu kvality života jednotlivcov a všetkých sku
pín obyvateľov žijúcich najmä na sídlisku Severná v Banskej Bystrici,

» podporovať aktívnu účasť obyvateľov na zlepšovaní životných podmienok a rozvoji
a ochrane životného prostredia vo svojom okolí,

» podporovať zdravý životný štýl, dobré vzťahy susedov,

» zvyšovať informovanosť o dianí vo svojom okolí.

Rozšírené a podrobné popísanie cieľov nájdete v stanovách, ktoré sú dostupné
na severna.sk/oz_severna
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Ján Orolín
člen rady OZ Severná
orolin@severna.sk

Svojou účasťou chcem prispievať nápadmi,
názormi a postrehmi ku komplexnému rozvoju
kvality prostredia a bývania na sídlisku Sever
ná.

Radovan Humeník
člen rady OZ Severná
humenik@severna.sk

V OZ chcem pomôcť zvyšovať kvalitu a bez
pečnosť bývania hlavne po technickej strán
ke, ako je údržba a zveľaďovanie okolitých
ciest, chodníkov, zelene, či parkovacích miest
a zamedziť ďalšiemu zahusťovaniu Severnej.

Rada OZ Severná:

Eva Mazancová
predsedkyňa OZ Severná
mazancova@severna.sk

V OZ sa chcem podielať na zveľaďovaní ko
munitného života, zdieľanom fungovaní, orga
nizovaní a vymýšľaní akcií a písaní projektov
a grantov.

Ján Mazanec
člen rady OZ Severná
mazanec@severna.sk

Na našom sídlisku chcem zlepšiť cyklo vyba
venosť a cyklodopravu a priniesť inteligentné
senzory, ktoré môžu obyvateľom poskytnúť
užitočné informácie ako teplotu, kvalitu
ovzdušia, či hlučnosť.

Zuzana Fortiaková
členka rady OZ Severná
fortiakova@severna.sk

V rámci OZ chcem pomáhať s organizovaním
akcií a podieľať sa na vytváraní komunity.
Okrem toho mám na starosti financie OZ
Severná.

Ľudia v OZ Severná:
Na našom sídlisku žije viacero ľudí, kto
rí sa už niekoľko rokov snažia o zlepšenie
svojho okolia. Robia sa tu pikniky, rôzne
akcie, varia guláše a lekváre, bojuje sa
za  bezpečnejšie prostredie, dohliada
na  stavebné konania, vytvárajú sa petície
za  pozitívne zmeny, poukazuje na rozbité
cesty...

Každý z nás sa už však stretol s bezmoc
nosťou, pri vybavovaní komunitnej veci
ako jednotlivec. Preto nastal čas na zalo
ženie OZ Severná. Ako združenie máme
oveľa väčšie možnosti a zároveň aj silu
meniť veci k lepšiemu. Taktiež máme mož
nosť vytvoriť ešte silnejšiu komunitu,
ktorá bude môcť zlepšovať prostredie,
v ktorom žije. Pridáte sa?
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Život a akcie na Severnej
Milí naši susedia,

v čase, keď nám nie je umožnené stretávať sa, Vám chceme aspoň takouto formou
predstaviť čo robíme. Tieto aktivity nie sú vyslovene výsledkom OZtka (nakoľko fungu
jeme iba od decembra 2020), ale sú výsledkom našej samostatnej činnosti. Keďže sme
už ale všetci súčasťou rady, považujeme tieto úspechy za spoločné.

Lepšie ako slová sú však fotky, a preto sú tu akcie iba odsekovito spomenuté. Niektorí
z  vás boli súčasťou niektorých stretnutí. Veríme, že by vám potvrdili, že ani fotky ne
vystihnú priateľskú susedskú atmosféru, ktorá medzi nami vládne. A  preto, keď sa si
tuácia s koronou zlepší a vy nás budete vidieť vonku, neváhajte a príďte medzi nás!

Toto sa nám podarilo:

» Obnova dopadovej plochy + nakreslenie
dopravného ihriska (Participatívny rozpočet BB)

» Natieranie drevených častí ihriska + výme
na piknikového stola, lavíc (so ZAaRES)

» Demontovanie nevyhovujúceho cvičiaceho
ihriska (SAV)
» Rekonštrukcia "zadného" ihriska
» Doplnenie prvkov na prednom ihrisku
» Petícia za zachovanie zelene
» Petícia za zachovanie nezastavanej plochy
medzi Severná 1 a 2
» Získaný projekt na rozvoj komunity "Sever
ná pre všetkých" – gril, kotlík s kotlinou, čer
padlo+hadica, pribudne ešte vtáčí chodník
(Komunitná nadácia za zdravé mestoKNZM)

» Pikniky – v teplom období býva každú
stredu večera so susedmi – palacinkovica,
pizzovica, francúzsky večer, šalátovica,
jablkovica (jablkové dobroty z našich jabloní)
» Džemovica – varenie lekváru v kotline
z našich lokálnych mirabeliek
» MDD – súťaže pre deti, piknik
» Športový deň (podpora mesta BB)

» Halloween
» Mikuláš
» Guláše
» Narodeninové oslavy
» Komunitné pozorovanie zatmenia mesiaca
» Vydarená akcia "Sláva a pád Medeného
hámra" s historikom Vladimírom Sklenkom
(KNZM)

» Radšej parkour a workout ako mobil v ruke
(Participativny rozpočet  realizovaný bude 2022)

» V spolupráci s Centrum dobrovoľníctva, vy
lepené plagáty "Nikto by nemal byť sám"
» Webová stránka + logo
» Založenie občianskeho združenia
» Rozvešanie vianočných stromčekových
pozdravov na kľučky
» Pomaľovanie chodníka
» Požiadavky na opravu chodníkov a ciest
» Vytvorenie lanovej siete medzi stromami
» Občasník "Naša Severná"

text: Zuzana Fortiaková, Eva Mazancová

Fotky: Ján Mazanec, Andrej Fortiak
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Je to možné? Ešte dva roky a uplynie pol
storočia, čo žijem na tomto mieste. Vám,
ktorí ste prišli nedávno do týchto našich
končín, sa to môže zdať ako správa z veľmi
dávnej minulosti. Nedivím sa, ale napriek
tomu sa necítim, ako historický relikt náj
dený pri vykopávkach úspešného archeolo
gického tímu.

V auguste roku 1973 som skončila školu
a bolo treba niekde začať. Bratislava síce
bola pekné úspešné miesto, ale získať v nej
byt bolo takmer nemožné. Nepatrila som
k tým Bratislavčanom, ktorí si nevedeli
predstaviť život za 30 km vzdialenosťou
od hraníc hlavného mesta. Banská Bystrica
s jej úžasnou polohou v krajine, príjemnou
veľkosťou a aj s jej vtedajšími pracovnými
príležitosťami bola veľmi dobrou voľbou,
ktorú som do dnešného dňa, napriek jej
súčasným problémom, neoľutovala.

Rad Ľudových milícii mal síce krkolomný
názov, ale bol to nový obytný súbor,
ktorý sa práve dokončieval. Jeho výhodou
bola výborná pešia dostupnosť do historic
kého centra mesta, zaujímavý priestor

na nive riečky Bystrica ohraničený na vý
chodnej strane terénnym stupňom,
nad ktorým už boli postavené a obývané tri
vežové domy konca Bakossovej ulice.
Medzi týmito terénnymi terasami sa zacho
val prirodzený pás zelene s dominantným
porastom ovocných stromov, ktoré nám kaž
dú jar vytvárajú dokonalú farebnú pastvu
pre oči a spolu s ostatnými stromami a krík
mi sú domovom množstva druhov vtákov.

Bohatá zeleň a rieka s jej brehovými
porastmi pomáhajú pozitívne vnímať obytný
celok vrátane panelovej zástavby. Tá sama
o sebe nie je architektonickým veľdielom
a presne zodpovedá tomu, čo v tomto obdo
bí ponúkali urbanistické ukazovatele, typo
lógia stavieb a v neposlednej miere
panelárne. Domy sú ako škatuľky položené
na dlhšiu alebo kratšiu stranu ale našťastie
na zelenom podklade. Podložie našich
stavieb na náplavoch potoka a vysoká
hladina spodnej vody určili spôsob zaklada
nia na pilótach. Únosnosť podkladu ovplyv
nila aj výšku prevažnej väčšiny domov
do 4 podlaží. Žiaľ pre nás, prvých obyvate
ľov už teraz o takmer 50 rokov starších,
sa v takýchto domoch nepokladalo
za potrebné urobiť výťahy.

V rokoch 90tych sme sa dočkali nielen
zmeny názvu, stali sme sa Severnou ulicou
(tento názov by už mal prežiť), ale aj re
konštrukcie ciest a chodníkov a treba dúfať,
že po tridsiatich rokoch sa toho snáď dočká
me znova.

Máme však šťastie – máme rieku, stromy,
kríky, udržiavané trávniky a už aj detské ih
riská. Neprechádza cez tento priestor
prejazdná komunikácia a napriek tomu,

Rad Ľudových milícii – Severná (1973 – 2021)
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História Medeného Hámra

Rad Ľudových milícii – Severná (1973 – 2021)

Banskobystrický mediarsky podnik založila ThurzovskoFuge
rovská spoločnosť v roku 1496. Bol komplexom banských a hutníckych za
riadení na výrobu medi v Banskej Bystrici a okolitých obciach. Najvýznam
nejšie boli v oblasti Banskej Bystrice, Španej Doliny, Starých Hôr,
Moštenice, Tajova a Harmanca. Od konca 15. storočia do začiatku
17.storočia patril k najvýznamnejším mediarskym podnikom v Európe.

Technológia zavedená koncom 15. storočia Thurzovcami sa
v mediarskom priemysle udržala až do 18. storočia. Čistá meď sa vyvážala
do celého sveta. Necelá desatina vyrobenej medi sa v čase najväčšieho
rozmachu podniku spracúvala v banskobystrickom hámri na hotové výrob
ky. Od konca 18. storočia sa bane postupne zatvárali a hámre prechádzali
na spracovanie železa. V prevádzke zostal len Medený hámor, ktorý spra
covával kupovanú meď. So svojou neprerušovanou 500ročnou histó
riou, od  15. do  20. storočia a zameraním na výrobu medených vý
robkov a rozvoj metalurgie medi, bol po Kremnickej mincovni druhým
najstarším veľkovýrobným podnikom na území Slovenska.

V bezprostrednej blízkosti hámra vznikla samostatná osada pre
zamestnancov ako funkčne členená urbanistická štruktúra bývania, admi
nistratívy a služieb. Z pôvodných objektov sa zachovalo v údolí Lasko
merského potoka len niekoľko. Na konci 19. storočia sa začala výroba medi
elektrolýzou. Štátny elektrolytický závod bol až do prvej polovice 20. storo
čia jediným výrobcom medi na Slovensku. Od roku 1945 až do ukončenia
prevádzky v 70tych rokoch bol začlenený do národného podniku Závody
SNP v Žiari nad Hronom.

V Septembri sme s podporou KNZM zorganizovali skvelú
prednášku "Sláva a pád Medeného Hámra" s historikom Vladimírom
Sklenkom a ukončili ju spoločným piknikom na ihrisku.

Text: Mária Chocholová Fotky: Ján Mazanec, Andrej Fortiak

že sme obkolesení cestami vyššieho výz
namu, vnútorný priestor nášho domova pos
kytuje pohodu a dobrý priestor pre život.
Vďaka podielu zelene oproti zastavaným
plochám je tu v horúcich letných dňoch
o niekoľko stupňov menej ako v centre mes
ta a k pohode prispieva aj tok riečky
Bystrice, po ktorej má naše mesto meno.
Všetky tieto pozitíva však nie sú večné

a nemenné. Za každé z nich musíme za
bojovať ak je to potrebné a nebyť ľahostajní
k tomu, čo sa deje o pár metrov ďalej
od nášho domu.

Musíme cítiť, že naším „domom“ je celá
Severná a našimi blízkymi susedmi sú
všetci jej obyvatelia.
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Príroda pred našimi dverami
Sídlisko Severná, ktorého som obyvateľkou
od detstva, patrí medzi najzelenšie sídliská
Banskej Bystrice a poskytuje nám spojenie
s prírodou priamo pred dverami.

História sídliska v spojení so zeleňou
a jeho poloha:

Základ zelene je daná najmä z historického
hľadiska, nakoľko naše bytové domy vyrástli
na bývalom veľkostatkárskom majeri Herit
zovcov. Táto pivovarnícka a veľkostatkárska
dynastia bola pôvodom zo Starých Hôr
a Uľanky a vrcholné obdobie zaznamenala
v rokoch 1886 až 1912. Posledným muž
ským potomkom rodiny bol Rudolf Heritz,
ktorý umrel v roku 2018. Parcela na poli nad
sídliskom je vedená na katastri nehnuteľ
ností ešte doteraz na potomka rodu Kazimíra
Heritza a Slovenskú republiku.

Ako pozostatok Heritzovho majera sú na síd
lisku kamenné pivnice pod hlavnou cestou,
ale najmä z hľadiska zelene sú to ovocné
stromy, najmä staré odrody mirabeliek a jab
loní. Časť parcely poľa v línii s horičkou pri

bytovke č.18 bola odpredaná do vlastníctva
Mestu Banská Bystrica a je súčasťou veľ
korozmerného pozemku registra
KNE 12110/2, ktorý je situovaný od záhrad
kárskej osady až po miestnu zbernú komuni
káciu pri zastávke MHD. Na plochách
verejnej zelene tieto plochy spravujú
Rekreačné a záhradkárske služby mesta
Banská Bystrica.

Sídlisko ohraničuje potok Bystrica, ktorý je
významným krajinným prvkom a to vo forme
sprievodnej zelene pozdĺž toku. Ku krajinné
mu prvku patrí i chodník pre peších pod
ostrým svahom Bakossovej ulice vysadený
stromami, ktorý bol donedávna aj alejou
ovocných stromov. Chodník slúži nielen pre
peších, ale má pridanú hodnotu pre re
kreačné účely, pre oddychové a športové ak
tivity sídliska.

Príroda, vtáctvo a jej ochrana:

Na Severnej sledujem stav vtáctva od roku
2004 a aktívne sa zapájam do sčítavania
vtáctva v medzinárodnom európskom systé
me Aves Symfony, vedenom Slovenskou or
nitologickou spoločnosťou – BirdLife
Slovensko.

Urbanizované územie nášho sídliska so svo
jou zeleňou je veľmi dôležitým biotopom
nielen pre vtáctvo, ale aj pre rastlinstvo,
drobné živočíchy a hmyz (najmä včely).
Na Severnú prilieta na zimu Pinka severská
zo Škandinávie a na jar Sedmohlások hájový
a zriedkavý Krutohlav hnedý. Na Severnej
dokumentujem pravidelne: Drozda čierneho,
plavého, Drozda čvíkotu, Penicu čiernu a si
vú, Muchára sivého, Králička zlatohlavého,
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Údržba zelene správcom zelene Mesta
Banská Bystrica:

V roku 2018 ZAaRES vypílil nielen kríky, ale
aj zvrastlé stromy obvodu nad 40 cm a his
torické ovocné stromy od čias tu sídliaceho
majera. Vyrúbaných bolo 33 stromov v pries
tore potoka i sídliska, ako aj súvislý kríkový
porast plochy cca 150 m2 popri potoku Bys
trica.

Po týchto výruboch v roku 2018 sa nevrátilo
na hniezdiská 25% počtu vtáctva (penice vy
mizli, drozdy, glezgy, červienky, oriešky,
drozdy, trasochvosty, mucháre sa redukova
li). Teraz nanešťastie zase prídeme o ďalší
úbytok hmyzu i vtáctva po výruboch v októbri
2020 a v januári 2021. V priebehu troch
rokov Správca zelene vybral na Severnej
102 vzrastlých drevín a 40 % kríkového
podrastu bez náhradnej výsadby na sídlisku.

Vypiľovanie od miestnej zbernej cesty a nad
hlavným chodníkom na sídlisko bolo veľ
koplošné a podľa mňa nenáležité. Jedná sa
o svah, ktorý je neprístupný, spevnený
porastom a prechádza ním naprieč len pešia
cestička. V žiadnom prípade nie som proti
vybratiu popadaných a život ohrozujúcich
drevín, ale som voči rozsahu a spôsobu vy
konávaných prác správcu zelene.

Pri úpravách kríkov by zásadne nemalo do
chádzať k plošnej likvidácii kríkového pos
chodia, po ktorom dochádza k minimálne
dvojročnej strate plnohodnotného vegetač
ného krytu. Úpravy kríkových pásov by mali
byť vykonávané po etapách tak, aby konti
nuita kríkových pásov bola zachovaná aspoň
vo forme skupín kríkov práve pre biodiverzitu
prírodného prostredia. Výšku kríkových
porastov pozdĺž odľahlých komunikácií
a ďalších verejných priestorov, ktoré sú vy
hodnotené ako bezpečnostné riziko, možno

Orieška obyčajného, Vrabca domového, Žl
tochvosta domového, výnimkou nie je ani
Sojka a na toku Bystrica i Vodnár potočný,
Trasochvost biely i horský. Skoro som za
budla na Sýkorky veľkú, belasú, Hýľa lesné
ho, Červienku obyčajnú, Pinku obyčajnú,
Zelienku obyčajnú, Stehlíka obyčajného
a čížavého, Kolibkáriky i tri druhy Ďatľov, atď.
Sem tam zablúdi na potok i Volavka a Bocian
čierny. Na sídlisku mám zaznamenaných
51 druhov vtáctva, ktoré sledujem v každom
ročnom období.

Práve preto apelujem na to, že zeleň v meste
netvoria len stromy. Práve prítomnosť kva
litného kríkového poschodia je pre mnohé
vtáčie druhy i hmyz základnou existenciálnou
podmienkou – významne zvyšuje pot
ravinovú ponuku, hniezdne príležitosti
a úkrytové možnosti vtákov. Prispieva tiež
k lepšej mikroklíme, udržuje povrch zeme
chladnejší, spomaľuje odparovanie vody.
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znížiť tak, aby cez ne bolo vidieť a zároveň
poskytovali dostatočný vegetačný kryt. Roz
siahle plošné zápoje kríkov (nie sterilný vý
rub pásov kríkov pod stromami) je nutné
redukovať tak, aby zostali jednotlivé kríky
alebo ich skupiny a medzi nimi vznikali
preslnené plochy, striedajúce sa so zatiene
nými plochami. Vyzerá, že pri výrube kríkov i
stromov správcu zelene Mesta toto nie je
zohľadňované.

Dreviny sa rúbu aj na základe mnohých pod
netov občanov okolitých bytových domov,
ktorí sa obávajú o svoju bezpečnosť.

Kedy je potrebné žiadať o súhlas
na  výrub príslušné orgány životného
prostredia:

Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm,
meraným vo výške 130 cm nad zemou a kro
vité porasty s výmerou nad 10 m2.

Čo nám dáva zeleň a akú má funkciu
v urbánnom priestore:

» poskytuje nám priestor pre trávenie voľné
ho času a rekreácie, priestor pre hry detí,
umožňuje spoznávať rôzne druhy živočíšstva
a rastlinstva

» umožňuje kontakt s prírodou, čím ovplyv
ňuje zdravie človeka, odbúrava stres a pod
poruje fyzickú aktivitu ľudí

» zachytáva povrchovú vodu pri búrkach

» znižuje hluk a zvyšuje vlhkosť vzduchu
(najmä zápoje korún stromov a kríkové
zápoje)

» znižuje teplotu v lete, zachytáva prachové

častice, je preukázané, že slúži ako filter
nebezpečných prachových častíc PM a znižu
je počet ochorení na astmu mestských detí
a samozrejme nám umožňuje dýchať z dôvo
du tvorby kyslíka v ovzduší.

Zima je na konci a nastupuje jar, obdobie mig
rácie vtáctva. U viacerých druhov sa čoskoro
rozbehne hniezdenie. Buďme k prírode
ohľaduplní a všímajme si, čo sa okolo nás
deje, aby naše deti ale aj my sme mali príleži
tosť spoznávať prírodu v našom najbližšom
okolí, nielen z televízie a internetu.

Text a fotky: Jaroslava Batková
Historická fotka: Anna Šmálová

Pohľad OZ Severná:

Prácu ZAaRESu v meste považujeme za dô
ležitú a prínosnú. Hoci sa naše názory môžu
rozchádzať, stále si myslíme, že iný pohľad
na vec je dôležité riešiť diskusiou a zapojením
odborníkov. Jednou z našich priorít je zveľa
ďovanie zelene a ekosystému na Severnej.
Práve pre dosiahnutie tohoto cieľa je vychá
dzanie a komunikácia so ZAaRESom kľúčová.
Veríme, že takýto prístup bude viesť k oboj
strannej spokojnosti a úspechom.
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Deti sú naša budúcnosť – ich budúcnosť sú
stromy! Zámerom projektu "Chodníček pre
budúcnosť" je dať možnosť občanom
z  mesta, konkrétne zo sídliska Severná, vy
sadiť stromy pre svojich potomkov či svoju
rodinu. Hlavným cieľom je však otvoriť
diskusiu o kooperácii občanov a  mesta pri
tvorbe verejnej zelene. Neopomenuteľnou
časťou projektu je aj náučná funkcia, ktorej
myšlienkou je vzdelávať ľudí o dôležitých
klimatických otázkach a potrebe stromov
v našej budúcnosti.

Cez nadáciu Ekolopis sme v januári podali projekt na vysadenie 40 stromov pre naše deti.
Bohužiaľ, projekt nebol podporený.

Dôvod neschválenia bola skladba stromov, ktorá je podľa Ekopolisu okrasnou parkovou výsadbou
arboréta (v projekte sme mali iba malobobuľové stromy, z ktorých majú úžitok vtáčiky nie ľudia)
a oni preferujú úžitkové ovocné a pôvodné dreviny. Takže financie na výsadbu okrasných
a nepôvodných drevín nepodporia.

ZAaRES, ktorý vychádza z momentálnych nariadení správy zelene v BB, však nepodporí výsad
bu ovocných stromčekov v meste na verejnej ploche a už vôbec nie pozdĺž chodníka, takže
schválenie na výsadbu 40 stromov sme získali iba vďaka "parkovej skladbe drevín".

A teda, buď máme povolenie na výsadbu ale nemáme peniaze,
alebo máme peniaze ale nemáme povolenie.

Z toho vyplýva, že kým neotvoríme verejnú diskusiu o aktuálnych usmerneniach pri výsadbe,
tak šanca získania aj peňazí aj povolenia je momentálne nereálna.

Chodníček pre budúcnosť
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Dôležité však je, že máme platné rozhodnu
tie na vysadenie 40 stromov! Ako rada OZ
sme sa zhodli, že aj "parková" výsadba,
z ktorej budú mať úžitok iba vtáčiky, je pre
sídlisko prínosná. Samozrejme, že si vážime
pripomienky Ekopolisu, ktoré vychádzajú
z ich odborných znalostí. Preto komuniku
jeme s viacerými odborníkmi na dreviny
a zvieratá (vtáky, hmyz), aby sme vybrali mix
stromov, ktorý bude v súlade s momentálny
mi nariadeniami a bol by čo najvhodnejší
vrámci nášho prostredia.

Teraz teda prichádza na rad otázka, kde zís
kať peniažky na stromy (sme ochotní sa
vzdať momentálneho nápadu na náučný
chodník a skúsiť naň nájsť investora doda
točne). Pri kúpe najlacnejších stromčekov vy
chádza priemerná cena stromu 45€+15€
(ochrana stromu, geotextília, mulč)
= 60€/1strom.

Pokiaľ by sme sa držali pôvodných 25€ ako
príspevku na strom, ktorý bude darovaný
dieťatku, tak potrebujeme 40*(6025)=1400€.

Ak by sa nám podarilo získať tých peniažkov
viac, môžeme skúsiť vymyslieť aspoň nejaké
označenie stromčekov s menom dieťatka
alebo majiteľa.

My sme optimisti a veríme, že nejaké peniaž
ky získame, a že sa nám podarí vysadiť
už túto jar aspoň nejaké, ak nie rovno všetky,
stromčeky!

Stromy, aj tie parkové či tie s malými
bobulami, majú zmysel. Pretože, každý
strom je strom života – je domovom hmy
zu, vtákov a  produkuje kyslík, bez ktoré
ho by sme my ľudia, neprežili!

My bojujeme ďalej a hľadáme cestu ako
darovať detičkám stromy už teraz :)

Chcete nám pomôcť a byť súčasťou
tohoto zeleného víťazstva?

Ak áno, môžete poslať dobrovoľný príspevok
na účet OZ Severná s poznámkou "STROM".

IBAN: SK46 8330 0000 0022 0190 7898

Za každé jedno Euro Vám ďakujeme
a veríme, že spoločnými silami nám už túto
jar pribudnú nové stromčeky.

Vtáčí chodník

Vďaka projektu KNZM plánujeme už túto jar
vytvoriť a osadiť náučný vtáčí chodník. Ten
bude situovaný "pod hôrkou" a s jeho prípra
vou nám bude pomáhať Jarka Batková. Jej
dlhoročné pozorovania a poznatky tak budú
vďaka chodníčku dostupné pre nás všetkých.

STROMoHRAdie

V rámci komunitnej nadácie VÚB sme podali
žiadosť o grant na komunitnú hru. Tá spája
učenie, ekológiu, zábavu a pohyb do jednej
hry. Za vytvorením projektu stojí naša
šikovná susedka Baška Vaňová a vďačíme
aj susedovi Vladimírovi Lichému, že nás
na tento grant upozornil.

Pokiaľ by bol tento grant schválený, časť
príspevku na nové stromčeky by išlo aj
z neho. Držme si palce!

Text a fotky: Eva Mazancová

Najbližšie plány
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informácie o občasníku...
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A čo ďalej?
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Tak ako milí susedia, zaujala vás
naša činnosť a zapálenie pre
Severnú?

Ak áno (a dokonca ak aj nie :)), po-

zývame vás stať sa členmi

OZ Severná. Nemusíte sa báť,

že vás hneď zapriahneme do roboty,

aj keď brániť vám nebudeme.

Vaše členstvo v OZ Severná vám dá

možnosť ostať v obraze, a pokiaľ bu-

dete mať záujem, každý mesiac vám

pošleme mail s našimi úspechmi,

plánmi a aj neúspechmi – proste bu-

dete vedieť, čo sa na vašom sídl isku

deje. Na každý piknik chceme kúpiť

aj "členské občerstvenie" a tak ak

pôjdete náhodou okolo, tak sa bez

akýchkoľvek výčitiek môžete ku nám

pridať. Ak budete mať nápad

na zlepšenie okolia, alebo vás bude

niečo trápiť, spoločne sa budeme

snažiť vám pomôcť. Budeme vďační

za vašu pomoc, ale najmä vám

ponúkame tú svoju. Všetky činnosti

budeme robiť čo najtransparentnejšie

a na konci roka bude valné zhro-

maždenie, kde sa dozviete podrobné

informácie o činnosti a aj financiách

občianskeho združenia.

Členské na rok je 1 0€. Vďaka tým-
to peniazom budeme môcť vyko-
návať spomínané činnosti a ak si
niečo nasporíme, tak dobudúcna
investovať tieto peniažky naspäť
do komunity.

Členom sa môže stať osoba
od 1 5 rokov a členské sa platí
od 1 8 rokov.

Členské môžete zaplatiť osobne
Zuzke Fortiakovej z vchodu 1 2
alebo poslať na účet :

SK46 8330 0000 0022 0190 7898

Do poznámky k platbe prosím uveďte

svoje meno a email , aby sme vás

mohli kontaktovať.

Za vašu podporu, nápady či pripo-

mienky vám vopred veľmi pekne

ďakujeme!

rada OZ Severná

Tak čo, pridáte sa?

Fotky: Ján Mazanec, Andrej Fortiak,
Jaroslava Batková, Anna Šmálová

Tlač: DALIBB, s.r.o.

Ďakujeme:



OZ Severná

Praktické informácie a kontakty
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Máte pripomienky alebo nápady,
ako zlepšiť našu Severnú?
Chcete mať priebežný prehľad
o všetkých akciách na Severnej?

Zaujíma vás história a dianie okolo
Medeného Hámra?

Poslanci mesta obvod č.1:

Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Mgr. Dávid Kapusta
Ing. Miriam Lapuníková MBA
PhDr. Stanislav Mičev PhD.
MUDr. Ludvik Nábělek PhD.
Mgr. Radovan Ocharovich

Občianska rada Stred
Detské ihriská
Odpadové hospodárstvo

Odvoz nadrozmerného odpadu

Zeleň
Ihriská a športoviská

Nikto by sa nemal cítiť osamelo! Sociálna izolácia je jav, ktorý

sa ešte viac zvýraznil prijatím opatrení pre zabránenie šírenia

ochorenia COVID 19. Centrum dobrovoľníctva v Banskej

Bystrici v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB spustilo

príležitostný dobrovoľnícky program pod názvom Uši k duši –

linka pre všetkých ľudí, ktorí sa izoláciou cítia byť osamelí.
0908411917
0908411927

oz@severna.sk

FB skupina: "Susedia zo Severnej"
Stránka: www.severna.sk

FB skupina: "Medený hámor"

0915 801 903
0905 135 127
0915 831 407
0918 899 400
0915 831 434
0904 407 407

Ing. Marek Zeman, 0950412741
Mgr.Natália Šmídeková, 048/4330453
Ing. Michal Štúber, 048/433 04 54

8.1., 5.2., 5.3.,1.4., 7.5.,4.6., 2.7.,
6.8., 3.9.,1.10., 5.11., 3.12.

Ing. Michal Valent, 048/28 51 808
Roman Krahulec, 048/28 51 807ZAaRES

Z našich skúseností je pri akomkoľvek probléme kľúčová komunikácia a diskusia. V meste je veľa
ochotných ľudí, ktorý radi pomôžu. Neváhajte kontaktovať priamo ich, alebo napíšte nám.



Buďte zdraví a do skorého videnia susedia!




