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Dopravný režim počas 361. Radvanského jarmoku

Kedy budú otvorené stánky  
s remeslami a občerstvením

Úplné uzávery 
• Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefá-

nikovom nábreží – od 3. septembra od 19:00 
hod. do 10. septembra do 20:00 hod. 

• Hronské predmestie (od križovatky s cestou 
II/591 a odbočenie z cesty I/66”) – od 3. sep-
tembra od 19:00 hod. do 10. septembra do 
20:00 hod. 

• Bakossova ulica, pričom občanom s trvalým 
pobytom bude vjazd povolený bez obmedze-
nia, od 7. septembra od 06:00 hod. do 9. sep-
tembra do 19:00 hod.

• Vajanského námestie od križovatky s ulicou 
J. Kráľa – od 6. septembra od 06:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

• Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od 
objektu Matice Slovenskej) tak, aby obsluž-
ná komunikácia pre zásobovanie prevádzok 
v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná  
od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septem-
bra do 19:00 hod.

• Vajanského námestie od Kuzmányho ulice – 
od 6. septembra od 06:00 hod. do 9. septem-
bra do 19:00 hod. 

• Národná ulica od križovatky s Kuzmányho 
ulicou po Nám. SNP – od 6. septembra od 
19:00 hod. do 9. septembra do 19:00 hod. 

• Kapitulská ulica od križovatky J. Cikkera po 
Nám. SNP – od 6. septembra od 19:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

• Parkovisko na Nám. slobody za Domom 
kultúry – od 6. septembra od 19:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

• Príjazdová cesta pod Baštou – od 6. septem-
bra od 06:00 hod. do 10. septembra do 06:00 
hod. 

• Parkovisko Mičinská cesta (bývalá dočasná 
autobusová stanica) – 8. septembra. 

Zobojsmernenie 
• Kuzmányho ulica od Vajanského námestia 

po Národnú ulicu – od 6. septembra od 06:00 

hod. do 9. septembra do 19:00 hod. V zmy-
sle prenosného dopravného značenia bude 
obmedzene povolený vjazd a pozdĺžne státie 
motorových vozidiel. 

• Bakossova ulica od č. 24 po Nám. Š. Moyse-
sa č. 16 – od 7. septembra od 06:00 hod. do 
9. septembra do 19:00 hod. 

Taktiež je potrebné pripraviť sa na vylúčenie 
parkovania taxislužieb na parkovacích mies-
tach na Vajanského námestí (na parkovisku) 
a v Kapitulskej ulici pod Nám. SNP v dňoch 
6. – 9. septembra. Taxislužby budú parkovať na 
moste cez potok Bytrička (pri križovatke s ul. 
J. Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. 
Dočasné parkoviská taxislužby budú označené 
prenosným dopravným značením. Odporúča-
me návštevníkom Radvanského jarmoku využiť 
MHD. V prípade potreby dopravcovia zabezpe-
čia posilnenie spojov. 

Oddelenie údržby miestnych komunikácií  
a inžinierskych sietí

Remeselníci
Radvanský jarmok bol v roku 2011 oficiálne za-
písaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento 
rok si pripomíname 20. výročie obnovenia tra-
dičného trhu umeleckých remesiel. Podujatie sa 
vtedy presunulo z priestorov Plážového kúpalis-
ka na Námestie Š. Moysesa a zbavilo sa veľkej 
časti komerčného predaja. Remeselníci, ktorí 
pri obnovení stáli, sú tento rok čestní hostia pri-
mátora mesta. Odvtedy sa trh remesiel rozvinul 
a zmenil svoju podobu. Pribudli najmä šperkári 
a výrobcovia hračiek. Kolári, výrobcovia dreve-
ných hrablí či tkáči plátna sa, naopak, pomaly 
vytrácajú. V súčasnosti podujatie navštevujú 
okrem Slovákov aj remeselníci z Čiech, Ma-
ďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, Srbska. 
Tento rok prvýkrát ponúknu svoje výrobky aj 
majstri remesla zo Saratovskej oblasti v Ruskej 
federácii. Stánky s ľudovo-umeleckými výrob-
kami budú otvorené v piatok, 7. septembra od 
10:00 hod. do 20:00 hod. Navštíviť ich môžete 
aj v sobotu, 8. septembra od 9:00 hod. do 20:00 
hod. a v nedeľu, 9. septembra od 9:00 hod. do 
16:00 hod. Nájdete ich na Nám. Š. Moysesa, 
Nám. SNP a na Dolnej ulici. 

Občerstvenie
Aj tento rok sú pre Banskobystričanov a ná-
vštevníkov pripravené stánky s tradičnými 

jarmočnými jedlami. Klasické langoše a klobá-
sy doplnia regionálne špeciality ako párance, 
bryndzové pirohy, halušky, lokše a obľúbené 
poplamúchy. Chýbať nebude ani burčiak či 
medovina. Jarmočné špeciality budú k dispo-
zícii už vo štvrtok, 6. septembra od 14:00 hod. 
do 02:00 hod. V piatok a v sobotu, 7. – 8. sep-
tembra od 9:00 hod. do 02:00 hod. a v nedeľu, 
9. septembra od 9:00 hod. do 16:00 hod. Stánky 
s občerstvením nájdete na parkovisku na Dol-
nej ul. pred objektom poisťovne, na parkovisku 
a spevnenej ploche pri I/66 smerom na Kuzmá-
nyho ulicu, pri kolotočoch na Štefánikovom 
nábreží a Hronskom predmestí a v priestore na 
Nám. Š. Moysesa (medzi tržnicou a kostolom). 
Zábavné parky s kolotočmi budú otvorené od 
štvrtka do nedele v čase od 9:00 hod. do 24:00 
hod. s hudobnou produkciou do 22:00 hod. 

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu

Ešte pred letom sme Vás  informovali, že počas 
prázdnin sa začne pracovať na rekonštrukcii 
a rozširovaní kapacít materských škôl na Strá-
žovskej a Karpatskej ulici. Projekty sa majú 
realizovať vďaka schváleným žiadostiam o ne-
návratný finančný príspevok z Integrovaného 
regionálneho operačného programu a Operač-
ného programu Kvalita životného prostredia.  
V oboch prípadoch už máme vysúťaženého 
zhotoviteľa, no stále čakáme na schválenie ve-
rejného obstarávania riadiacim orgánom, t. j. 
príslušným ministerstvom. Veríme, že spätnú 
väzbu dostaneme čo najskôr a už čoskoro za-
čneme so stavebnými prácami v Materskej ško-
le Strážovská, kde je na realizáciu novej triedy 
a zníženie energetickej náročnosti budovy všet-
ko pripravené. O začatí a postupe stavebných 
prác v MŠ Karpatská Vás budeme informovať. 

Odbor rozvojových aktivít mesta

Projekty neraz 
skomplikuje aj  

verejné obstarávanie 

Remeslá sú dôležitá súčasť jarmoku
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