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 Je nás už deväť. Po úspechu Banskobystrickej
alternatívy
(BBA)
v komunálnych voľbách sa v januári
naplno púšťame do poslaneckej práce.
Zľava: Tomáš ŠTRBA (Rudlová – Sásová), Milan LICHÝ (RU-SA), Hanka
KASOVÁ (Fončorda), Lucia SKOKANOVÁ (Fončorda), Maťo BUČKO (RU-SA),
Vierka DUBAČOVÁ (Staré mesto), Lydka
PRIEHODOVÁ (Radvaň), Vlado PIROŠÍK
(RU-SA), Paľo KATRENIAK (St. mesto).

 Primátori sa menia, ale program
BBA zostáva aj v roku 2015: lepšia
informovanosť občanov, ochrana
mestského životného prostredia,
participatívny rozpočet, cyklodoprava, rozvoj komunitných centier a verejných priestorov, odpolitizovanie
mestských iriem, podpora kultúry,
sociálnych služieb a pamäte a v neposlednom rade i vyvážené územné
plánovanie.

 24. marec 2015 – čierny deň pre
Bystricu: napriek odporu BBA prijalo mestské zastupiteľstvo „betonársky“ územný plán mesta (ÚPN)
umožňujúci zahusťovanie sídlisk,
masívnu redukciu zelene a možnosť
budovania vodných elektrární na
Hrone. Naše obavy sa potvrdili na
jeseň, keď prokuratúra označila ÚPN
za protizákonný! Zápas teda stále
pokračuje...

 Neskrývame sa pred vami, makáme. Patríme medzi najaktívnejších
poslancov - či už v zastupiteľstve
alebo aj „neviditeľnou“ činnosťou
mimo radnice. Robíme drobnú prácu na jednotlivých sídliskách a v
mestských častiach, poskytujeme
bezplatné poradenstvo. Každý štvrtok sme vám k dispozícii v Občianskej poradni BBA. Príďte nás navštíviť aj Vy.
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 Máme radi našu Bystricu: ľúbime sa
po nej túlať, no zapájame sa aj do jej
skrášľovania. Každoročne robíme rôzne brigády, komunitné akcie a iné dobrovoľnícke podujatia. V máji sme napr.
na centrálnom mestskom cintoríne
očistili hroby viacerých dejateľov –
Bety Poničanovej, Jána Egryho, Jána
Cikkera, Jána Móryho, Izidora Žiaka
Somolického a ďalších.

 Zúčastňujeme sa zasadnutí občianskych a školských rád, klubov
dôchodcov a výborov mestských častí. Systematicky podporujeme rozvoj
participatívneho rozpočtu – navštevujeme jeho tematické skupiny a diskusné fóra. Vykonávame aktívnu činnosť
v mestskej rade a vo všetkých jedenástich odborných komisiách. Štyrom
komisiám zároveň aj predsedáme.

 Podali sme desiatky návrhov, interpelácií a podnetov ku koseniu, parkovaniu, stavu chodníkov a komunikácií, čistote v meste či k fungovaniu
plážového kúpaliska. Pomáhame rozbehnúť činnosť komunitného centra
na Havranskom. Veríme, že tak ako sa
more skladá z kvapiek, aj dobrý život
v meste sa skladá z množstva malých
fungujúcich vecí.

 Počas celého roka organizujeme odborné diskusie, tematické stretnutia
i verejné zhromaždenia. Diskutovali
sme o budúcnosti kaštieľa Radvanských, o regulácii hazardu v meste, o
utečeneckej kríze, o konšpiračných
teóriách, pripomenuli sme si výročie
okupácie našej vlasti (21. 8.), vznik
prvej ČSR (28. 10.), Nežnú revolúciu
(17.11.), útoky na Paríž...
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Imrich Ďurica
 V zdravom tele – zdravý duch: máme
radi šport, zdravý životný štýl a pohybové aktivity s hlbšou myšlienkou.
Bežali sme „Marathon BB“, skočili sme
do vody na „Plaveckej 24-hodinovke“,
splavovali sme Hron na protestnom
podujatí „Za živé rieky bez bariér
2015“, ktorého cieľom bolo poukázať
na zlé dôsledky plánovanej výstavby
tzv. malých vodných elektrární.

 Primátor Ján Nosko priniesol do
mestského úradu novú dynamiku,
sklamaním je však pre nás jeho personálna a odmeňovacia politika: zvýšenie počtu úradníkov, málo transparentných výberových konaní, masívne
zvyšovanie platov vyvoleným, nadbiehanie vybraným politickým stranám a
tiež zriadenie zbytočnej funkcie druhého zástupcu primátora...

Viliam
V. Pauliny
Pauliny

 Hlásime sa k odkazu starobystrickej
meštianskej kultúry a k potrebe ochrany pamäte mesta. Podporili sme osadenie pamätných kameňov (Stolpersteine) pre rodinu Gotthilfovcov na
Hornej ulici. Presadili sme udelenie
Čestného občianstva in memoriam
pre kanonika - kňaza Imricha Ďuricu
a Ceny mesta pre verejného činiteľa
a bankára Viliama Paulinyho.

 My, nezávislí poslanci 9-členného
klubu BBA, budeme aj v novom roku
2016 dôsledne obhajovať verejné
dobro pre obyvateľov Banskej Bystrice. Tak ako doteraz, budeme vždy na
strane občanov, nie politických strán
či developerov. Podrobnosti o našej
činnosti sú vám k dispozícii aj na našej
stránke www.bbalternativa.sk, resp.
na facebook.com/bbalternativa.

