KRONIKA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA
rok 1999
Kronikár mesta: Irena Roháčová
JANUÁR
1. 1. Na Námestí sv. Trojice sa konalo slávnostné privítanie Nového roka. K prítomným občanom sa pri tejto príležitosti prihovorili
primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., prednosta Okresného úradu Ing. Peter Zorvan, rímskokatolícky farár Imrich Šišulák
a evanjelický farár Daniel Šovc.
2. 1. V Slovenskom banskom múzeu sa konalo rokovanie s ministrom životného
prostredia Lászlóom Miklósom o delimitácii tejto celoslovenskej inštitúcie pod priame riadenie Ministerstva životného prostredia SR. Pri
tejto príležitosti si minister prezrel novoinštalovanú expozíciu v Kammerhofe.
8. 1. V bratislavskej reštaurácii Prešporská kúria odmenili najlepších pretekárov v disciplíne pretláčanie rúk za rok 1998. Medzi piatimi
najlepšími sa umiestnil Radoslav Dobrovič z AWK Banská Štiavnica.
8. 1. Na novoročnom šachovom turnaji sa zúčastnilo za účasti 10 hráčov. Víťazom sa stal Ján Čillík.
9. 1. Členovia Klubu slovenských turistov Dr. Téryho uskutočnili lyžiarsko-turistický výstup na Sitno. Na podujatí, ktoré sa konalo pod
heslom S elánom okolo Sitna, sa zúčastnili turisti z Kremnice, Žiaru nad Hronom, Hliníka a Novej Bane. Organizátori vyslovili vďaku
primátorovi mesta Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc., sekretárke primátora p. Jarmile Simonidesovej a vedúcemu chaty Lodiar p. Jurajovi
Ambrušovi za pomoc pri organizovaní výstupu.
14. 1. Centrum mestskej kultúry Rubigall otvorilo Seminár zdravia, šťastia a prosperity. Seminár sa konal raz za týždeň až do konca júna a
jeho spoluorganizátorom bola pobočka Vegetariánskej únie spolu s kresťanskými aktivistami.
14.1. V jedálni Okresného úradu sa uskutočnilo novoročné stretnutie zástupcov mestských ustanovizní a organizácií so zástupcami
okresu Banská Štiavnica. Na stretnutí prehovoril prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan o úlohách okresu v nastávajúcom roku a primátor
Banskej Štiavnice Ing. Marián Lichner, CSc. o spolupráci mestskej samosprávy s Okresným úradom v prospech mesta aj regiónu.
15. 1. V kine Akademik sa konalo ustanovujúce zasadnutie MsZ zvoleného v decembrových voľbách roku 1998.
Občania mesta zvolili za primátora mesta opäť Ing. Mariána Lichnera, CSc. Po zložení zákonom predpísaného poslaneckého sľubu primátor
vo svojej správe oboznámil mestské zastupiteľstvo s úlohami samosprávy na budúce obdobie predniesol vo svojej správe primátor mesta.
Uviedol, že rozvoj mesta v nasledujúcom štvorročnom volebnom období bude konkretizovať dokument Stratégia rozvoja mesta.
Za zástupcu primátora bol zvolený Ing. Jozef Ivanič. Utvorila sa deväťčlenná Mestská rada, komisie MsZ a výbor mestskej časti Banky.
Do Mestskej rady zvolili poslancov: MUDr. Marcelu Mačajovú, Ing. Jozefa Ivaniča, Júliusa Hanusa, Mgr. Pavla Brnča, Júliusa Koleka, Ing.
Juraja Čabáka, Zdenka Šimášeka, Ing. Pavla Mojžitu a Mariána Bačíka.
MsZ ustanovilo 9 komisií, ktoré sa stali jeho poradnými orgánmi, a to komisiu regionálneho rozvoja na čele s predsedom Ing. Ivanom
Gregáňom, komisiu obchodu, služieb a cestovného ruchu na čele s predsedom Kamilom Chovanom, komisiu výstavby, ÚP a ŽP na čele
s predsedom Ing. Jánom Čamajom, ekonomickú komisiu na čele s Ing. Kornéliou Kiovskou, sociálnu a zdravotnú komisiu na čele
s poslancom MUDr. Martinom Mačajom,. komisiu školstva, výchovy a vzdelávania mládeže na čele s poslancom Mgr. Pavlom Brnčom,
komisiu kultúry na čele s poslancom PhDr. Jozefom Labudom, CSc, komisiu športu na čele s poslancom Mgr. Karolom Rendlom a komisiu
ochrany verejného poriadku na čele s poslancom Vladimírom Popracom. Ďalej MsZ zriadilo výbor v mestskej časti Banky zložený z
poslancov Milana Javorského, Tibora Zachara a Jána Chrančoka, ktorí sú obyvateľmi Baniek. Za predsedu dozornej rady podniku
Mestské lesy Banská Štiavnica, s.r.o., poslanci zvolili poslanca Ing. Jána Čamaja, za členov poslancov Jána Petríka a Zdenka Šimášeka.
Za predsedu dozornej rady Mestského bytového podniku, s.r.o., zvolili poslanca Ing. Juraja Čabáka, za jej členov poslancov Ing. Jozefa
Fabiana a Ing. Miroslava Inglota. MsZ ďalej poverilo vykonávaním obradu uzavretia manželstva poslancov Ing. Jozefa Ivaniča a Júliusa
Koleka (okrem primátora mesta, ktorému to vyplýva zo zákona). Týchto poslancov, takisto aj prednostku MÚ Nadeždu Babiakovú a jej
zástupcu Ing. Jaromíra Piliara, poverilo aj používaním mestských insígnií pri významných príležitostiach mesta.
Medzi ďalšie dôležité body patrilo aj prerokovanie rozpočtového provizória na prvý štvrťrok 1999.
19. – 21. Na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour sa Banská Štiavnica predstavila v rámci regiónu Stredné Pohronie. Záujem o Banskú
Štiavnicu bol veľký, návštevníci sa zaujímali o možnosti turistického ruchu v našom meste, najmä o cykloturistiku, ale aj o ďalšie danosti
regiónu i mesta. Expozíciu navštívila aj delegácia z Banskej Štiavnice na čele s prednostom Okresného úradu Ing. Petrom Zorvanom.
17. 1. V relácii Literárna kaviareň banskobystrického rádia LUMEN predstavili tvorbu banskoštiavnickej prozaičky Rút Lichnerovej. Okrem
rozhovoru so spisovateľkou odzneli v relácii aj ukážky z jej tvorby.
21. 1. V Kammerhofe sa uskutočnilo slávnostné prevzatie Slovenského banského múzea (SBM) do kompetencie Ministerstva životného
prostredia SR. Múzeum nadobudlo právnu subjektivitu s tým, že sa zapojí do celoslovenského programu zvyšovania ekologického vedomia
obyvateľstva. Minister životného prostredia SR prof. Dr. László Miklós odovzdal zriaďovaciu listinu SBM a menovací dekrét za riaditeľa
múzea Dr. Jánovi Novákovi, CSc. Na slávnostnom zhromaždení sa ďalej zúčastnil okrem predstaviteľov ministerstiev (múzeum dovtedy
riadilo Ministerstvo kultúry SR) aj primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. a predseda Okresného úradu Ing. Peter Zorvan.
23. 1. V reštaurácii Barbora sa konala okresná konferencia Strany demokratickej ľavice, na ktorej sa zúčastnil Ing. Ján Richter, ústredný
tajomník SDĽ, člen Krajského výboru tejto strany Ing. Štefan Repko, primátor Banskej Štiavnice Ing. Marián Lichner, CSc. a štátny
tajomník Ministerstva kultúry SR PhDr. Milan Gacík.
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23. 1. Športový klub stolného tenisu (ŠKST) Banská Štiavnica usporiadal 1. majstrovstvá okresu Banská Štiavnica v stolnom tenise, na
ktorých súťažilo 30 registrovaných aj neregistrovaných hráčov. Dvojhru mužov vyhral Ján Beňovic zo ŠKST Banská Štiavnica a štvorhru
mužov Ján Beňovic s Dušanom Trckom, takisto zo ŠKST Banská Štiavnica. Sponzormi podujatia boli firma Pružnosť a Stredné odborné
učilište, ktoré zadarmo poskytlo svoju telocvičňu.
28. 1. Sekretariát Územného spolku SČK uverejnil v Štiavnických novinách oznam, že každý utorok sa bude predávať zachované
obnosené šatstvo a súčasne informoval starších občanov o možnosti dovozu stravy do domu.
28. 1. Konala sa diskusia občianskeho združenia Bývanie v centre (BVC) o vlastníctve bytov. Zúčastnilo sa na nej 11 poslancov MsZ,
chýbali však kompetentní pracovníci MÚ. Diskusia sa uskutočnila v spolupráci so Vzdelávacím a informačným centrom Banská Bystrica a
Inštitútom bývania v Banskej Bystrici. Napriek predebatovaniu rozličných stránok problematiky účastníci konštatovali, že zásadné
problémy ostali otvorené.
28. 1. V aule Strednej priemyselnej škole S. Mikoviního sa konal študentský ples.
29. 1.Slávnostnou vernisážou otvorili výstavu Podoby kremeňa, ktorú pripravilo Slovenské banské múzeum v priestoroch svojej
mineralogickej expozície. Výstava zdôraznila, že práve z Banskej Štiavnice pochádzajú najkrajšie ukážky slovenského kremeňa a jeho
odrôd. V ten istý deň v Galérii Jozefa Kollára otvorili aj výstavu Životná púť Jána Bottu pri príležitosti 170. výročia narodenia básnika (v
rokoch 1861--970 pôsobil v Dekýši ako zememerač).
Január
V 3. kole Slovenského pohára v pretláčaní rukou v Ivanke pri Dunaji vo váhe do 80 kg zvíťazil Banskoštiavničan Radoslav
Dobrovič.Banskú Štiavnicu a okolie – podobne ako väčšinu Slovenska -- postihla chrípka: ochorelo 160 ľudí, z toho 33 detí do 14 rokov.
Neskôr sa počet chorých na chrípku dokonca ešte zvýšil až na 577.
FEBRUÁR
2. 2. V Galérii Jozefa Kollára otvorili výstavu fotografií Deža Hoffmana (1912 – 1986), banskoštiavnického rodáka, ktorý bol jedným
z najuznávanejších svetových fotografov v oblasti šoubiznisu (v Hollywoode fotografoval napríklad Marylin Monroe, Franka Sinatru,
Marlen Dietrichovú). Prvý fotografoval skupinu The Beatles a stal sa jej dvorným fotografom. Práve päťdesiat fotografií skupiny The
Beatles tvorilo jadro výstavy, ktorej komisárom bol historik fotografie Marián Pauer z Bratislavy.
2.2. Na drieňovskom klzisku sa konal maškarný ples na ľade nazvaný Fafrnkoviny. Na ľade sa objavili mimozemšťania, zvieratá, vodníci,
strigy a ďalšie rozprávkové bytosti. Karneval zorganizovali pracovníci Centra voľného času Fafrnkáreň.
3. 2. V trámovej miestnosti Oddelenia mestskej kultúry Rubigall sa konal koncert skladateľa, textára a speváka J. Zmožka Túžby môjho
života, ktorý zorganizovalo oddelenie v spolupráci s Kresťanským spoločenstvom v Banskej Štiavnici
8. 2. Uskutočnil sa 51. odber krvi s mottom: „Darujte krv – darujte lásku“. Epidémia chrípky spôsobila, že nie všetci prihlásení sa mohli
zúčastniť. Prvý raz darovalo krv aj 14 študentov zo stredných škôl. Darca Štefan Chríbik dobrovoľne daroval krv už 83-krát. Odber sa
uskutočnil v rámci akcie Valentínska kvapka .
8. 2. Na Dolnej ulici sa susedom podarilo zachrániť život 30-ročného mladého muža, ktorý sa chcel otráviť plynom. Keď susedia zacítili
plyn, zavolali požiarnikov, ktorí uzavreli hlavný prívod plynu a po lane prešli na balkón bytu, cez ktorý prenikli k mužovi.
8. 2. V hoteli Grand Matej koncertovala poľsko-slovenská džezová skupina Slovak-Polish Jazz Quartet, ktorá tým začala sériu vystúpení
na Slovensku a v Čechách. Miestni milovníci džezu zaplnili celú kaviareň hotela Grand.
9. 2. – 26. 2. Vo výstavnej sieni Oddelenia mestskej kultúry sa konala výstava Mariána Mikloša z Banskej Bystrice Olejomaľby a skice.
Maliar na obrazoch zachytáva miznúci svet a zákutia starých banských miest.
11. – 15. 2. Naše mesto vybrali do finále celosvetovej súťaže Nations in Bloom ( Národy v rozkvete), ktoré sa konalo v meste Al Ain
v Spojených arabských emirátoch. Banská Štiavnica súťažila spolu s ďalšími piatimi mestami v kategórii A. Porota súťaže ocenila
celkovú starostlivosť samosprávy o kultúrne dedičstvo, úroveň vzdelávania verejnosti a celkovú koncepčnú činnosť mesta. Mesto
predstavili a reprezentoval primátor Ing. Marián Lichner, CSc. so svojim asistentom Dr. Mironom Breznoščákom. Na odovzdávaní
certifikácie o účasti sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v hostiteľskej krajine Ladislav Vlašič a tajomník nášho veľvyslanectva Alexander
Micovčin.
12. 2. V Banskom dome sa uskutočnil 7. reprezentačný banícky ples, ktorý bol aj 25. baníckym plesom od r. 1973. Na plese sa zúčastnili
okrem bývalých baníkov, z ktorých väčšina patrí medzi členov Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, aj zamestnanci Hlavného
banského úradu s jeho riaditeľom Ing. Ladislavom Lackom. Prítomní boli aj zahraniční hostia -- zástupcovia banských firiem z Poľska
a Českej republiky.
Súčasťou programu boli aj tradičné banícke zvyky, napríklad skok cez kožu.
14. – 17. 2. V celoslovenskom kole chemickej olympiády stredných škôl v Šali zvíťazil študent 2. ročníka banskoštiavnickej Strednej
priemyselnej školy Samuela Stankovianskeho Ján Pigoš. Zaujímavé je, že v minulých rokoch túto olympiádu vyhrali jeho starší súrodenci
Michal a Júlia.
17. 2. Naše mesto postihla snehová kalamita, ktorá citeľne ochromila dopravu nielen v meste, ale aj v okolí. Cesty na Počúvadlo, do
Prenčova a Beluja boli takmer nepriechodné.
18. 2. Štiavnické noviny si pripomenuli, že presne pred 70. rokmi vyšlo prvé číslo vtedajších miestnych novín s tým istým názvom.
Dnešné Štiavnické noviny sa hlásia k ich odkazu.
20. 2. V priestoroch Oddelenia mestskej kultúry sa konalo literárne popoludnie Petra Ďurkovského , hudobným hosťom bol Juraj „Mojo“
Haruštiak. Podujatie zorganizovalo oddelenie s autorským klubom Salamandra.
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20. – 21. 2. Pri príležitosti zasadnutia republikovej rady Strany demokratickej ľavice (SDĽ) navštívili Banskú Štiavnicu ministri Milan
Ftáčnik, Pavol Koncoš a Ľubomír Fogaš. Primátor mesta prerokoval s ministrom školstva Milanom Ftáčnikom problém stabilizácie
vysokých škôl v meste, s ministrom poľnohospodárstva Pavlom Koncošom predovšetkým umiestenie Slovenského vodohospodárskeho
podniku v Banskej Štiavnici a s podpredsedom vlády Ľubomírom Fogašom už dlho pripravovaný zákon o Banskej Štiavnici. Všetci ministri
prisľúbili pomoc pri riešení týchto otázok.
20. – 21. 2. Na siedmom ročníku súťaže mladých módnych návrhárov Zlatá Fatima junior ´99 v Trenčíne získala študentka Lucia
Lackovičová zo Strednej priemyselnej školy Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici s modelom Pohľad z tmy ocenenie TOP model.
Študenti na súťaži predviedli 82 modelov.
24. - 25. 2. Na 9. sneme Združenia miest a obcí SR (ZMOS), ktorý sa konal v Bratislave, zvolili za kontrolóra organizácie primátora
Banskej Štiavnice.
26. 2. Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí zaoberalo týmto programom:
1. Plán práce MsZ v Banskej Štiavnici a jeho orgánov na 1. polrok 1999.
2. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 1999, návrh finančných plánov Technických služieb, m. p., Mestského
bytového podniku, s. r. o., Mestských lesov, s. r. o. na rok 1999.
3. Programové ciele mestskej samosprávy na roky 1999 – 2002.
4. Kultúrno-športový kalendár mesta na rok 1999.
5. Návrh ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti pre riaditeľa Technických služieb, Mestského bytového podniku, s. r. o., a
Mestských lesov, s. r. o., na rok 1999.
6. Návrh zmeny cien služieb a prác poskytovaných Technickými službami pre mesto Banská Štiavnica.
7. Návrh na voľbu hlavného kontrolóra a návrh na vymenovanie šéfredaktora týždenníka Štiavnické noviny.
8. Majetkové veci mesta
9. Návrh na zmenu VZN mesta č.10/1995 o ochrane verejného poriadku.
10. Interpelácie a dopyty poslancov.
11. Diskusia.
Zasadanie viedol primátor mesta. Najviac pripomienok v diskusii odznelo k návrhu rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 1999 a
k návrhu finančných plánov spomínaných podnikov. Návrh rozpočtu mesta predložil Ing. Jozef Ivanič, zástupca primátora, ako vyrovnaný
v sume 37 612 000 Sk s tým, že Mestská rada odporučila návrh schváliť, pričom sa predpokladalo, že príjmy budú ešte vyššie.
Na druhej strane predkladateľ upozornil, že mesto musí splácať úver za podnikateľov Húšťava a spol., ktorým poskytlo záruku (šlo o 1
460 000 Sk) Primátor Ing. Marián Lichner, CSc. uviedol, že návrh je minimálny, pretože ešte nebol schválený štátny rozpočet. Poslanec
PhDr. Jozef Labuda, CSc. predniesol pripomienky z kultúrnej komisie, ktoré sa dotýkali synagógy, zvýšenia položky v rozpočte pre
knižnicu (vrátane opravy budovy), zlepšenia informačného systému a problém pozemku piaristov, ktorí ho chcú predať, alebo prenajať.
Primátor vysvetlil, že o obnove synagógy rozhodlo MsZ a oznámil, že sa spracúva projekt zmeniť ju na malý kultúrny dom. Na jej
rekonštrukciu sa majú použiť peniaze zo zbierky na záchranu Banskej Štiavnice. Vystúpili aj ďalší poslanci, z ktorých väčšina žiadala zvýšiť
financie na niektoré činnosti, napr. na šport a mestský rozhlas. Prednostka MÚ upozornila, že súčasná ústredňa nedovoľuje rozšírenie
rozhlasu.
Poslanci schválili návrh rozpočtu s pripomienkami.
Pri schvaľovaní finančného plánu Technických služieb (v sume 21 608 000 Sk) najviac pripomienok odznelo na tému autoparku TS, ktorý
už prekročil svoju životnosť, a platenia občanov za odvoz smetí. Návrh uznesenia poslanci schválili, súčasne však uložili riaditeľovi
podniku, aby preskúmal možnosť kúpiť univerzálne vozidlo a informoval o tom konca júna 1999. Poslanci schválili aj návrh finančného
plánu mestského bytového podniku, podľa ktorého sa ráta so ziskom 120 000 000 Sk. Za zložitý problém poslanci označili finančný plán
mestských lesov na rok 1999 pre vývoj v oblasti ceny lesných strojov. Stanovisko dozornej rady podniku k tomu predniesol Ing. Juraj
Čabák. Pripomienky sa uplatnili v prijatom uznesení, v ktorom MsZ uložilo riaditeľovi mestských lesov dať do súladu návrh tvorby
hospodárskeho výsledku na rok 1999 dať do súladu s rozpočtom mesta, čo znamenalo zahrnúť nájom za mestské lesy do finančného plánu
organizácie. Súčasne MsZ žiadalo dozornú radu aby v spolupráci s odborníkom posúdila náležitosti súvisiace s kúpou píly.
Poslanci schválili závažný dokument Programové ciele mestskej samosprávy na roky 1999 – 2002. Väčšina pripomienok, ktoré k nemu
odzneli, sa týkala kultúry, tradícií a problematiky bytových priestorov.
Poslanci zvolili za hlavného kontrolóra mesta Ing. Mariána Lásla. Primátor mesta navrhol na základe výberového konania za šéfredaktora
Štiavnických novín Mgr. Petra Danáša. K návrhu odznelo viac pripomienok, predovšetkým tá, že p. Danáš, je aj vedúcim oddelenia kultúry
a treba zistiť, či jeho vymenovanie za šéfredaktora ŠN nie je v rozpore so zákonom. Niektorí poslanci mali výhrady k obsahovému
zameraniu novín v štvormesačnom období, v ktorom ich p. Danáš viedol. V diskusii sa v tejto súvislosti hovorilo aj o širšej problematike
slobody tlače. Poslanci napokon Mgr. Petra Danáša schválili za šéfredaktora ŠN.
Bod Návrh na zmenu VZN mesta č. 10/1995 o ochrane verejného poriadku bol odložený.
V diskusii vystúpili občania: Ján Roháč z občianskeho združenia Jantárová cesta informoval o aktivite tretieho sektora a jeho možnej
spolupráci so samosprávou mesta, riaditeľka ZUŠ Zdenka Koreňová žiadala kúpenie prenosného digitálneho klávesového nástroja pre školu
(primátor mesta jej odpovedal, že v rozpočte sa so sumou na kúpu takéhoto nástroja neráta). V diskusii vystúpil aj občan Miroslav Bartoš,
ktorý požiadal o riešenie svojej bytovej situácie, keďže v malom jednoizbovom byte bývajú piati. Ani tento problém podľa vyjadrenia
primátora mesto nevie vyriešiť. Hľadalo možnosť pomôcť občanovi výmenou bytu, ale bez úspechu
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27. 2. V Kremnici sa konali Majstrovstvá oblasti v stolnom tenise pre hráčov bývalého žiarskeho okresu. Za Banskú Štiavnicu nastúpili
stolní tenisti z oddielu Pružnosť. V dvojhre získali striebornú medailu.
28. 2. V klube Rubigall sa uskutočnil okresný snem Kresťanskodemokratického hnutia. Účastníci snemu o. i. sa zaoberali problémom, ako
zapojiť vládnych predstaviteľov a poslancov NR SR do riešenia naliehavých problémov nášho mesta. Šlo predovšetkým o udržanie
významných inštitúcii v meste. Na sneme zvolili delegáti aj nového predsedu Okresného centra KDH Kamila Chovana a súčasne
poďakovali predchádzajúcemu predsedovi Ing. R. Laukovi.
Február
Pred otvorením výročného plesu firmy STAVASTA, s. r. o., odovzdal prof. Ing. Dieter Deublein (zástupca nezávislého združenia auditorov
QZV) z Mníchova jej vedeniu certifikát systému riadenia kvality normy ISO 9001. Bol to výsledok osemmesačného úsilia vedenia a
zamestnancov firmy STAVASTA, ktorá sa tak stala prvou firmou v Banskej Štiavnici s takýmto certifikátom. V súvislosti s udelením
certifikátu vyzdvihli najmä Ing. Máriu Mihokovú, ktorá zodpovedá za riadenie kvality vo firme.
MAREC
2. 3. Technická univerzita vo Zvolene usporiadala stretnutie študentov a pedagógov univerzity so zástupcami Banskej Štiavnice (primátor
mesta Ing. Marián Lichner a prednosta OÚ Ing. Peter Zorvan ) a ministrami školstva a životného prostredia SR (Milan Ftáčnik a László
Miklós) o premiestnení fakulty ekológie a environmentalistiky do Banskej Štiavnice. Minister Milan Ftáčnik sa vyjadril za presťahovanie
fakulty a prisľúbil, že ministerstvo pomôže aj finančne.
3. 3. V obradnej sieni mestského úradu vyhlásili výsledky ankety primátora mesta O najlepšieho športovca Banskej Štiavnice za rok 1998.
V súťaži seniorov zvíťazil Radoslav Dobrovič, reprezentant Slovenska v pretláčaní rukou. Medzi juniormi zvíťazila Lenka Trcková,
reprezentantka v triatlone, a v kategórii žiactva Tomáš Nemčok. V družstvách sa na 1.mieste umiestnilo družstvo žiakov vo futbale.
4. 3. Stredné odborné učilište lesnícke usporiadalo 18. ročník Memoriál Dušana Višňovca. Na pretekoch štartovalo 60 milovníkov behu na
lyžiach.
3. 3. V centre mestskej kultúry Rubigall otvorili výstavu obrazov juhoslovanskej maliarky Emy Hardi s názvom Vo svete farieb. Ema Hardi
žije od r. 1991 v Bratislave, ale jej obrazy odrážajú nielen život vojvodinských Slovákov, ale najmä krásu kvetín a prírodných zátiší.
Výstava trvala do 31. marca 1999.
5. 3. V Banskom dome sa konal IV. snem Združenia historických miest a obcí Slovenska, ktorého predsedom je banskoštiavnický primátor
Ing. Marián Lichner. Delegáti zhodnotili činnosť za rok 1998, za predsedu opäť zvolili banskoštiavnického primátora a zvolili členov rady a
revízora. Delegáti schválili aj hlavné úlohy a ciele združenia na rok 1999. Hosťami na sneme boli zástupcovia ministerstva kultúry,
Pamiatkového ústavu a ZMOS.
5. 3. Na mimoriadnom zasadaní sa zišli členovia športovej komisie MsZ. Jediným bodom programu bola analýza situácie vo futbalovom
družstve dospelých. Šlo predovšetkým o nedostatok financií, s čím úzko súvisel nedostatok hráčov, o nezaplatenie pokút (preto bola
pozastavená činnosť družstva) a ďalšie finančné nezrovnalosti. Hrozilo, že banskoštiavnickí futbalisti nenastúpia do jarnej časti súťaže III.
ligy ročníka 1998/1999. Komisia skonštatovala, že treba zvoliť funkčný výbor, nájsť sponzora, splatiť dlhy a získať hráčov.
5. 3. Slovenské banské múzeum v spolupráci s Podsitnianskym osvetovým centrom, so Základnou školou na ul. Ludvíka Svobodu a
Mestským úradom uskutočnili v kine Akademik spomienkové oslavy 100. výročia narodenia Jozefa Kollára s názvom Jozef Kollár, človek,
umelec a súčasne otvorili Rok národného umelca Jozefa Kollára.
V popoludňajších hodinách otvorili v Berggerichte výstavu Jozej Kollár 1899 – 1982 a v Galérii Jozefa Kollára expozíciu Jozef Kollár –
štúdie, kresby. Na slávnostných podujatiach sa okrem predstaviteľov mesta a hostí zúčastnili aj početní občania mesta.
5. 3. Pri príležitosti stého výročia narodenia banskštiavnického rodáka Jozefa Kollára dostala Základná škola na ul. Ludvíka Svobodu
čestný názov škola Jozefa Kollára
6. 3. Na majstrovstvách Slovenska v krose, ktoré sa konali v Dubovanoch, získal náš rodák Róbert Petro majstrovský titul v behu na 4
500 m.
6. 3. Družstvu stolných tenistov Pružnosť sa podarilo poraziť mužstvo Cinobane A, ktoré dovtedy neprehralo ani jeden zápas. Víťazstvo
banskoštiavnických stolných tenistov bolo príjemným prekvapením pre mestskú športovú verejnosť.
8. 3. V Hoteli Grand Matej začala svoju kampaň kandidátka na prezidentku SR, banskoštiavnická rodáčka Magda Vášáryová. Na besedu
s ňou prišlo niekoľko desiatok občanov mesta. Prítomný bol aj manžel kandidátky Milan Lasica. Predtým sa stretla s primátorom mesta
a prezrela si dom v ktorom sa narodila. Navštívila aj domov dôchodcov, z ktorých mnohí sa na ňu pamätajú, keďže detstvo strávila
v našom meste.
8. 3. V podkrovných miestnostiach Centra mestskej kultúry na Námestí sv. Trojice otvorila firma SPARK počítačový klub.
9. 3. Na banskoštiavnickom námestí začali filmári nakrúcať niektoré scény situované do rokov druhej svetovej vojny do amerického
kooprodukčného filmu Tretí zázrak, ktorý režíruje významná poľská režisérka Agniezska Hollandová a ktorý sa nakrúca aj v Kanade.
V komparze hrala asi stovka Banskoštiavničanov vrátane našich rómskych spoluobčanov.
11. 3. Deti z materskej škôlky zo sídliska Drieňova navštívili Základnú umeleckú školu, kde im žiaci predviedli hru na rozličných
hudobných nástrojoch.
11. 3. Článkom v Štiavnických novinách otvoril p. Jozef Kotoč pálčivú tému jemných dubových pilín, ktoré do ovzdušia vypúšťa podnik
Dužina, a.s. Pán Kotoč uviedol, že jemné dubové piliny vypúšťané z podniku 16 hodín denne výrazne poškodzujú životné prostredia občanov
bývajúcich na priľahlých uliciach. Prejavovalo sa to kyslosťou spodných vôd aj poškodením pestovanej zeleniny a ovocia. Piliny sa
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dostávajú aj do bytov cez tesnenie okien, nehovoriac o tom, že občania ich sústavne vdychujú. V júli 1988 poškodení občania podpísali
petíciu a poslali na Ministerstvo životného prostredia SR. Ministerskou kontrolou sa znečisťovanie ovzdušia potvrdilo, podnik dostal
finančnú pokutu a tým sa problém zdanlivo vyriešil. Piliny však znečisťovali ovzdušie aj naďalej.
11. 3. Do väzby zobrali 28-ročného Jozefa Ž. zo Železnej Breznice, ktorý ešte v novembri 1997 v priestoroch bývalého Pamiatkostavu
v našom meste vydieral hrozbou fyzickej likvidáciou podnikateľa, ktorého firma tu sídlila. Podľa vyšetrovania si podnikateľ od
obžalovaného požičal 150 000, ale veriteľ si k tejto sume prirátal ešte 50 000 Sk.
13. 3. V Humennom sa uskutočnilo tretie kolo Slovenského pohára mládeže, 1. miesto v kategórii zápasenie kumite získal
Banskoštiavničan Erik Kotora (12 r.).
13. 3. Na Počúvadlianskom jazere sa konal štvrtý okresný snem HZDS, na ktorom sa zúčastnilo 80 delegátov. Na sneme zvolili nové
predstavenstvo, za jeho predsedu opäť potvrdili Júliusa Hanusa. Na rokovaní boli prítomní aj hostia – poslanci NR SR Dušan Slobodník a
Ján Cuper a riaditeľ odboru aparátu HZDS Michal Zöldy.
25. 3. V pamiatkovom objekte tzv. Hornej mestskej nemocnice na Péchovej ulici reštaurátori Eva a Martin Mitzovci objavili nástenné
maľby pravdepodobne z 18. stor. s exotickými motívmi. Rozsiahly objekt vlastnil majiteľ baní a mecenáš umenia Geramb (predpokladá sa,
že tam býval v čase barokovej prestavby). Maľby sú na stenách v 17 miestnostiach, najzaujímavejšie s čínskymi či japonskými motívmi.
Reštaurátor ich objavil náhodou, keď ho miestni pamiatkari požiadali o prieskum odlúpenej omietky. Budovu v súčasnosti vlastnia
Slovenské telekomunikácie.
28. 3. Priaznivci motokrosu v našom meste si založili Auto-motoklub Sitno. Už v tomto roku sa klub zúčastní na viacerých súťažiach.
Najmladším členom je Martinko Krátky (5 r.), ktorý bude jazdiť na motocykli Husqvarna v kategórii do 50 cm³.
Marec
Mestské oddelenie kultúry zorganizovalo kurz správnej životosprávy v spolupráci s pobočkou Vegetariánskej únie Slovenska.
APRÍL
1. 4. Prednosta Okresného úradu Ing. Peter Zorvan vymenoval nových vedúcich odborov – odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových
vzťahov povedie Bc. Štefan Šulek, organizačný odbor Mgr. Alena Šutáková.
1. - 30. 4. Vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea na Námestí sv. Trojice bola otvorená výstava Mini ZOO múzeum II.
Medzi exponátmi boli živé tropické plazy, obojživelníky, pavúky a i., ktoré požičal na tento cieľ chovateľ Michal Zachar z Prievidze.
Súčasťou výstavy boli aj bohaté kolekcie mušlí, preparované motýle, chrobáky, ale aj zástupcovia morských kôrovcov. Výstava vzbudila
mimoriadny záujem detí a mládeže.
1. – 8. 4. Banskú Štiavnicu navštívil pán Dennis G. Rodwell z Centra svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Jeho úlohou bolo jednak
zistiť, aké sú skúsenosti z manažmentu v jednotlivých mestách zapísaných na listine svetového dedičstva UNESCO, jednak spoznať
požiadavky jednotlivých miest o pomoc zo strany UNESCO. Hosťa prijal primátor mesta, prezrel si historické centrum a stretol sa
predstaviteľmi Okresného úradu. Ďalší deň navštívil Botanickú záhradu a niektoré technické pamiatky, stretol sa so zástupcami
Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového ústavu, na vlastné želanie si prezrel Banské múzeum v prírode a Kostol sv. Kataríny. Na záver
návštevy skonštatoval vcelku dobrú úroveň starostlivosti o kultúrne pamiatky, ale súčasne upozornil na príchod investorov, ktorí nemusia
v každom prípade mestu mnoho priniesť. Konštatoval, že aj v iných historických mestách, podobne ako u nás, treba dosahovať kompromis
medzi vedeckým a pragmatickým prístupom ku kultúrnemu dedičstvu, pamiatky nechrániť len pre samé pamiatky, ale naučiť sa ich aj
vhodne využívať. Na otázku, či hrozí Banskej Štiavnici vyškrtnutie zo Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCA odpovedal, že
pokiaľ existujú hodnoty, pre ktoré mesto a jeho okolie bolo zapísané do tohto zoznamu, netreba sa báť tejto hrozby.
7. 4. Na členskej chôdzi futbalového oddielu TJ Sitno Banská Štiavnica zvolili nový výbor, ktorého predsedom stal Ľ. Cabánik. Na schôdzi
boli sformulované aj prvé úlohy nového výboru, o. i. obnoviť a sprehľadniť komunikáciu medzi banskoštiavnickým oddielom a okresnými
či celoslovenskými orgánmi, zrušenie registrácie Futbalového klubu Steiger – Vodohospodár, pripraviť podmienky pre riadne fungovanie
žiackeho a dorasteneckého družstva a súčasne pripravovať družstvo dospelých na fungovanie v lige dospelých.
V Bernolákove sa konali majstrovstvá Slovenska v pretláčaní rukou. Pretekári z nášho mesta tu dosiahli pekné úspechy: získali dve zlaté,
dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Juniorským majstrom Slovenska sa stal Boris Zajvald (do 80 kg), dorastenec junior Tereň (do 70
kg) získal striebornú a bronzovú medailu a napokon sa prebojovali aj na juniorské majstrovstvá sveta. Senior Vladimír Dobrovič získal
striebornú medailu, titul majstra Slovenska a zlatú medailu získal už tradične Radoslav Dobrovič.
13. 4. Na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikoviního sa konala súťaž Miss školy, ktorú vyhrala Katarína Odorčáková. Za
najsympatickejšie dievča vybrali študenti Janku Gunickú.
14. 4.Vo výstavných priestoroch Starého zámku otvorili výstavu Fľaše trpezlivosti, ktorá dokumentuje tradičné banícke ľudové umenie –
tvorbu modelov baní a pod. vo fľašiach od 18. stor. až do súčasností. Podľa komisárky výstavy Evy Lovasovej Slovenské banské múzeum
má vo svojom fonde pravdepodobne najstaršiu takúto vkladačku na území Slovenska z. 1762.
15. – 17. 4. Banskú Štiavnicu navštívili riaditeľ Rockefeller Brothers Fund Bill (ide o nadáciu ktorú založila rodina Rockefellerovcov)
a súčasne expert na cestovný ruch Moody Sampson, s novinárkou Roberte Graz. Cieľom ich návštevy síce bolo hodnotenie programu
Jantárová cesta, ale počas dvojdňového pobytu sa stretli aj so zástupcami ďalších mimovládnych organizácii v našom meste a prezreli si
historické centrum Banskej Štaivnice.
18. - 19. 4. Slovenská televízia nakrúcala na banskoštiavnickom Starom zámku zábavný program s názvom Trinásta komnata. Súťažili
žiaci Základnej školy Jozefa Kollára, merali si sily vo fyzickej zdatnosti, zručnosti, logickom uvažovaní, odvahe a vedomostiach o histórii
mesta.
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20.4. – 23. 4. Konalo sa celoslovenské podujatie Envirofilm ´99.
20. 4. Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho museli evakuovať, keď chlapčenský hlas telefonicky oznámil, že v priestore školy sa
nachádza trhavina, ktorá vybuchne o deviatej. Pyrotechnik z Krajského riaditeľstva policajného zboru, ktorý školu prezrel, trhavinu
nenašiel.
23. 4. Vo výstavnej sieni Centra mestskej kultúry Rubigall slávnostne otvorili 11. ročník putovnej celoslovenskej prehliadky
profesionálnych a neprofesionálnych karikaturistov, detí a a mládeže s názvom Ochrana prírody v karikatúre. Na jedenástom ročníku sa
zúčastnili autori so 146 prácami.
23. 4. Konalo sa stretnutie predstaviteľov Strany demokratickej ľavice – štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR PhDr. Milana
Gacíka, vedúceho úradu Ministerstva školstva SR Petra Gabču a poslanca NR SR a predsedu mandátového a imunitného výboru NR SR -so zástupcami kultúrnych a školských ustanovizní, poslancami mestského zastupiteľstva a obecných zastupiteľstiev a starostami obcí
v našom okrese. Stretnutie viedol primátor Banskej Štiavnice. Hostia prisľúbili pomoc nášmu mestu s ohľadom na jeho špecifické
postavenie na Slovensku.
24. 4. V časti Banskej Štiavnici Štefultov sa mali konať bežecké preteky Podsitnianska desiatka, zároveň Majstrovstvá Slovenska
v cestnom behu na 10 kilometrov. Preteky sa však vinou funkcionárov TJ Podsitnianska nekonali. Vyznávači bežeckých podujatí
konštatovali, že sa tak poškodilo dobré meno banskoštiavnického regiónu v tejto športovej oblasti.
28. 4. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP slávnostne otvorili spoločenskú miestnosť pre pacientky, ktorú zariadili v rámci
projektu Program pre nový život. Projekt, ktorý sa uskutočnil na základe americko-slovenskej spolupráce, koordinovali Valeria Hoffer
(dobrovoľníčka Mierových zborov USA) a Banskoštiavničianka Silvia Herianová. Uskutočňoval sa v rámci občianskeho združenia Kruh.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku pán Ralph Johnson s manželkou Ann.
Projekt, ktorý privítali lekári, sestričky, ale predovšetkým pacientky, sa podarilo uskutočniť vďaka vzácnej podpore sponzorov -spoločnosti Dividend Svenska Mobler, Ing. Ivana Ivaniča, Medzinárodného ženského klubu Bratislava, pani Ann Johnsonovej, pivovaru
Steiger vo Vyhniach, podniku COMBIN, firmy Wooding, Valerie Hoffer a jej rodiny, Brucea Buchanana s rodinou z USA, organizácii Walt
Disney World, Naše mesto a Únii žien Slovenska.
Projekt podporili aj banskoštiavnickí podnikatelia Peter Ernek, pani Dudášová z predajne Nábytku, Hotel Grand Matej (osobitne pani Darina
Kaníková), firma Remeslo, Stredné odborné učilište a jeho riaditeľ RNDr. Bačík, pán Jozef Konôpka, firma IMO, pani Sylvia Čížová,
Henrich Sobotka, Renata Leštianska, predajňa Sníček, RP Domácnosť Blahút, Drogéria p. Jany Považanovej, rodina Nagyová z Nových
Zámkov, rodina Krčmová z Prahy, Iveta Chovanová, Beata Nemcová, Brian Baker, Ing. arch. Ivan Hrušovský.
Recepciu pri otvorení pripravili študenti Súkromnej hotelovej akadémie, občerstvenie poskytli: RD Sitno Prenčov, Concop Čunderlík,
potraviny Ernek, mliekareň v Krupine, Potraviny pani Hrubčovej z Banskej Belej, potraviny Drucoop, Potraviny na Križovatke a Potraviny
Liba.
Projekt sa samozrejme mohol uskutočniť len s účinnou podporou primára oddelenia MUDr. Mariana Špilu.
28. 5. – 30. 6. Vo výstavných miestnostiach oddelenia mestskej kultúry sa konala medzinárodná súťažná výstava výtvarných prác
Svetové dedičstvo očami detí - návrhov pohľadníc z miest zapísaných na listinu svetového dedičstva UNESCO.
29. 4. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo tieto body programu:
1. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica, Technických služieb, m. p.,
2. Mestských lesov, s. r. o., a Mestského bytového podniku, s. r. o., za rok 1998, rozbor hospodárenia a správa o postupe
likvidácie Priemyselného podniku, š. p.,
3. v likvidácii k 31. decembru 1998.
4. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. decembru 1998.
5. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 1999.
6. Návrh na odmeňovanie hlavného kontrolóra.
7. Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny 1998/1999 v meste a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero.
8. Príprava mesta a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero na letnú turistickú sezónu 1999.
9. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny za rok 1998 riaditeľke Mestského bytového podniku s. r. o. a riaditeľovi Mestských lesov s.
r. o.
10. Čiastočná zmena plánu zóny Mestskej pamiatkovej rezervácie .
11. v priestore pod SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici.
12. Žiadosť občanov o plynofikáciu časti ul. Obrancov mieru.
13. Návrh Všeobecne záväzného naradenia mesta č.1/99 na ochranu verejného poriadku.
14. Návrh na priamy predaj pozemkov.
15. Návrh na dočasné vyňatie bytu č. 87 na Mládežníckej ul. č. 2 z predaja.
16. Žiadosť o predaj bytu na ul. Malá okružná 3.
17. Žiadosť o predaj bytov na ul. Šoltésovej 4, 6,
Rozbor hospodárenia mesta predniesol poslanec Ing. Jozef Ivanič, zástupca primátora. Poslanci tento bod schválili bez pripomienok.
Záverečný účet mesta k 31. decembru 1998 vykazoval:
Príjem 101 362.857,53 Sk
Výdaj 97 940.731,11 Sk
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Účtovný prebytok rozpočtu: 3 622 126,42 Sk s tým, že sa prerozdelí:
a/ prevod do rezervného fondu
3 061 266,01 Sk
b/ prevod do Fondu rozvoja bývania
529 960,41 Sk
c/ prídel do sociálneho fondu
30 900,00 Sk
Poslanci venovali osobitnú pozornosť rozboru hospodárenia Mestského bytového podniku s. r. o. V pripomienkach k nemu šlo najmä o
otázku platenia nájomného a služieb nájomníkmi mestských bytov a majiteľmi bytov v osobnom vlastníctve. Poslanec Juraj Čabák
navrhol, aby mená neplatičov boli uverejnené v Štiavnických novinách, aby sa zabezpečila verejná kontrola platenia nájomného a služieb.
V diskusii odznel aj návrh na zvyšovanie záloh na platby v prípadoch, keď sa ukáže, že občania meškajú s nájomným, ďalej podnet, že MsZ
by sa malo zaoberať nútenou výmenou bytu tých, čo platia a bývajú v horšom, s tými čo neplatia a bývajú v lepších bytoch. Primátor
mesta Ing. Lichner, CSc. upozornil, že na výmenu bytu nemožno nikoho donútiť, pomôcť môže výstavba sociálnych bytov na Šobove. Ďalej
sa diskutovalo, či prideľovanie bytov bude v kompetencii MsZ, alebo bude rozhodovať primátor mesta. Napokon poslanci tento návrh
neschválili, schválili však požiadavku zverejniť zoznam neplatičov fyzických a právnických osôb, ktorí dlhujú viac ako 5 000 Sk.
Poslanci sa podrobne zaoberali aj hospodárením Mestských lesov Banská Štiavnica, s. r. o., pretože predložený rozbor podľa niektorých
poslancov nebol prehľadný a poslanec Mgr. Pavol Brnčo upozornil na rozdielne hospodárenie banskoštiavnických Mestských lesov (najmä
náklady a počet zamestnancov) a hospodárenia Štátnych lesov v Žiari nad Hronom. Porovnanie vyznelo pre Banskú Štiavnicu negatívne.
Predmetom diskusie sa stalo aj zloženie dozornej rady v ktorej nebol ani jeden odborník na problematiku lesného hospodárstva. Výsledkom
diskusie, v ktorej vystúpili aj ďalší poslanci a riaditeľ podniku Ing. Marián Zajac, sa stal návrh ďalšieho uznesenia (poslanca Mgr. Pavla
Brnču), odlišný od pôvodného). Ani jeden však nebol schválený. Primátor mesta potom predložil návrh uznesenia v ktorom sa hlavnému
kontrolórovi mesta ukladalo, aby spolu s ekonomickým oddelením MsÚ na budúce zasadanie pripravil stanovisko k rozboru hospodárenia
Mestských lesov. Prednostke MsÚ poslanci uložili, aby spolu s dozornou radou pripravila návrh na doplnenie dozornej rady o dvoch
odborníkov do 31. mája 1999.
Ďalším bodom programu, okolo ktorého sa rozprúdila dlhá a ostrá diskusia, bol návrh na Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/99 na ochranu
verejného poriadku. Prítomní boli aj majitelia pohostinských podnikov, v ktorých sa konajú diskotéky, ale aj obyvatelia tých častí mesta,
kde sa najväčšmi porušuje nočný pokoj. Diskusia vyústila do dvoch problémov: určenia záverečných hodín zábavných podnikov a
hliadkovania príslušníkov mestskej polície hodinu po záverečných hodinách. Na záver bolo Všeobecné záväzné nariadenie schválené
s úpravami a MsZ súčasne schválilo kúpu hlukomeru z rozpočtu mesta pre mestskú políciu, aby sa zabezpečilo meranie hluku podľa
schváleného uznesenia. Súčasne uložilo náčelníkovi mestskej polície pripraviť návrh na zvýšenie počtu jej členov, aby mohla zabezpečovať
poriadkovú službu hodinu po záverečných hodinách v spoločenských a kultúrnych zariadení.
Podnetným bodom rokovania bolo prerokovanie podnikateľského zámeru podnikateľov z Banskej Štiavnice na vybudovanie areálu
lyžiarskeho strediska v lokalite Červená studňa – Paradajz. Poslanci zámer schválili s tým, aby investori predložili MsÚ podklady na zmenu
územného plánu.
30. 4. V základnej umeleckej škole sa uskutočnila medziokresná (Žiar nad Hronom, Kremnica, Nová Baňa a Banská Štiavnica) prehliadka
sólovej a komornej hry na gitaru, spojená so seminárom učiteľov gitarovej hry. Seminár viedla Mgr. Mária Sedláková z Konzervatória J. L.
Bellu v Banskej Bystrici. Zaujímavú a prínosnú akciu podporili sponzori Prvá komunálna banka v Banskej Štiavnici, p. Ernek a p.
Čunderlík.
30. 4. – 6. 5. Na 2. ročníku Medzinárodného festivalu súčasného umenia v Banskej Bystrici sa zúčastnil aj banskoštiavnický Divadelný
súbor s režisérkou Monikou Hricovou. S veľkým úspechom uviedli hru K., alebo ako zememerač k povolaniu prišiel.
Apríl
V rámci verejnej neanonymnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie´98, ktorú vyhlásilo Ministerstvo výstavby a verejných prác
SR, získal Mestský úrad Banská Štiavnica čestné uznanie v kategórii D – obnova bytového fondu v bytových domoch -- za obnovu
meštianskeho domu č. 15 (196/II) na Námestí sv. Trojice. Dodávateľom stavby bola banskoštiavnická firma SIMKOR, projektantom Ing.
arch. Vladimír Kordík.
MÁJ
1. 5. Banskoštiavnická organizácia Strany demokratickej ľavice usporiadala v Kysihýbli oslavy 1. mája, na ktorom sa zúčastnili nielen
Štiavničania, ale aj ľudia z blízkeho okolia.
4. 5. V krátkom čase po sebe získalo mesto Banská Štiavnica ďalšie ocenenie v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 98.
Ocenenie za 1. miesto primátorovi mesta Ing. Mariánovi Lichnerovi odovzdali na slávnostnom otvorení festivalu Envirofilm ´99.
7. 5. V hoteli Grand Matej sa konal 3. ročník baníckeho majálesu. Bol výnimočný tým, že sa na ňom zúčastnili traja ministri životného
prostredia višegrádskej štvorky a ďalší vzácni hostia. Tradičným skokom cez kožu prijali do baníckeho stavu ministra životného prostredia
SR Lászlóa Miklósa a Ing. Jozefa Chovana, riaditeľa podniku STAVASTA.V programe vystúpili členovia Banskoštiavnicko-hodrušského
baníckeho spolku a spevokol Štiavničan.
Majáles sa v takom rozsahu mohol konať vďaka firme STAVASTA s. r. o., hotelu Grand Matej, Potravinám Ernek, IMO-elektro, Prospekt
(L. Doletina), Sklenárstvo Strešková, KAMI, Kniha Balžanková, COMBIN, BOMS a RANSAN.
7. 5. V podkroví Centra mestskej kultúry Rubigall sa premietali videofilmy, ktoré boli súčasťou prehliadky Envirofilm´99.
8. 5. Ministri životného prostredia krajín višegrádskej štvorky na svojom prvom stretnutí podpísali v Banskej Štiavnici Dohodu o spolupráci
v oblasti ochrany životného prostredia.

7

rok 1999

10. 5. V Banskom dome sa konal 53. odber krvi. Krv darovalo 85 darcov, medzi nimi 12 prvodarcov a 10 nositeľov zlatých Janského
plakiet.
12. 5. V krátkom čase mesto Banská Štiavnica získalo už druhé ocenenie v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie ´98. Ocenenie
za 1. miesto primátorovi mesta Ing. Mariánovi Lichnerovi odovzdal na slávnostnom otvorení festivalu Envirofilm ´99 a veľtrhu For Arch
Slovakia 99 István Harna, minister výstavby a verejných prác SR. Ocenenie získalo mesto za bytový dom 68/I na Sládkovičovej ul. č. 11,
dodávateľ obnovy domu firma AGS, a. s., Žiar nad Hronom a prejektantka Ing. arch. Marta Ščepková. Investorom stavby bolo mesto
Banská Štiavnica.
13. 5. Mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 4/1995 o používaní a ochrane
mestských symbolov a podmienkach udeľovania čestného občianstva mesta. Doplnok obsahuje zásady udeľovanie ceny za záchranu
kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta.
Cena podľa uznesenia pozostáva z pamätnej medaily a diplomu, udeľuje ju Mestské zastupiteľstvo na návrh Mestskej rady, pričom podnet
na jej udelenie môže dať ktorýkoľvek občan alebo inštitúcia SR. Cenu možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
14. 5. Súkromná hotelová akadémia Slovakia si záhradnou slávnosťou pripomenula 5. výročie svojho vzniku.
15. 5. V SR sa konalo prvé kolo prezidentských volieb. V Banskej Štiavnici sa na prvých troch miestach umiestnili: Vladimír Mečiar – 4
580 hlasov, Rudolf Schuster – 2 933, Magda Vášáryová (rodáčka z Banskej Štiavnice) – 754 hlasov.
16. 5. V banskoštiavnickom evanjelickom a. v. chráme sa konali americké luteránske služby Božie v slovenčine a angličtine. Kázal reverend
Paul Hanson z amerického štátu Nebraska, ktorého uviedol evanjelický farár Daniel Šovc. Amerických hostí prijal aj primátor Ing. Lichner,
prezreli si naše historické pamiatky a navštívili kaštieľ vo Svätom Antone. Na záver pobytu hostia zorganizovali zbierku (300 000 Sk) na
opravu historického organu v evanjelickom chráme.
18. 5. Ďalším príspevkom k roku významného štiavnického maliara Jozefa Kollára bolo otvorenie výstavy Krajiny, portréty a zátišia z jeho
pozostalosti, spolu 60 olejov z rokov 1940 – 1970. Výstava potrvá do konca augusta. V Galérii Jozefa Kollára sa pri tej istej príležitosti
konala vernisáž už tretej výstavy venovanej Jozefovi Kollárovi v roku jeho nedožitej storočnice. Návštevníci si mohli pozrieť 60 obrazov a
výstavku osobných predmetov majstra Kollára.
19. 5. Na okresnej športovej olympiáde materských škôl v okrese Banská Štiavnica, ktorá sa konala v Banskej Belej, sa zúčastnili aj deti
zo štiavnických škôl.
19. 5. Konalo sa mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva s jediným bodom programu:
Prerokovanie problematiky stabilizácie detašovaného pracoviska Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica v Banskej Štiavnici.
Poslanci a hostia (prednosta OÚ, prodekan FPV UMB, riaditeľ SPŠ S. Stankovianskeho a zástupcovia politických strán a hnutí) sa na
tomto dôležitom rokovaní zaoberali listami poslucháčov katedry ekomuzeológie a environmentálnej výchovy Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Mateja Bela (UMB), ktorí žiadali celkove vyriešenie problémov spojených s ich zotrvaním v Banskej Štiavnici, ďalej listom
dekana Fakulty prírodných vied UMB a listami primátora k tejto problematike. Po vecnej diskusii MsZ prijalo uznesenie, z ktorého boli
najdôležitejšie body o podpore umiestenia detašovaného pracoviska UMB v Banskej Štiavnici mestským zastupiteľstvom, ďalej
požiadavky na ministra školstva SR o vytvorenie organizačných a finančných podmienok pre návrat vysokého školstva do Banskej
Štiavnice v zmysle uznesenia vlády SR č. 170/97a požiadavka adresovaná prednostovi KÚ v Banskej Bystrici, aby sa vytvorili podmienky
na umiestnenie týchto pracovísk v priestoroch stredných škôl v Banskej Štiavnice a na ubytovanie študentov Fakulty ekológie a
environmentálnej výchovy Technickej univerzity Zvolen v Domove mládeže na Povrazníku v Banskej Štiavnici. Poslanci uložili primátorovi
mesta, vychádzajúc z ponuky Slovenského banského múzea (SBM), aby zvolal zvolať rokovanie zástupcov SBM, UMB, riaditeľov stredných
škôl, OÚ o možnostiach poskytnutia priestorov pre detašované pracovisko FPV UMB v Banskej Štiavnici.
19. 5. Vyšetrovateľ Okresného úradu vyšetrovania PZ v Žiari nad Hronom vzniesol obvinenie voči Ing. Alexandrovi Rezešovi z Košíc
a JUDr. Dušanovi Kollárovi z Bratislavy pre trestný čin zneužívania vlastníctva. Podľa obvinenia obaja sú podozriví, že ako vlastníci domu
na Námestí sv. Trojice, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR, dali v ňom vykonať stavebné a búracie práce,
čím zničili hmotnú podstatu tejto kultúrnej pamiatky. Šlo o meštiansky barokový dom z 18. storočia. Vyšetrovanie sa začalo z podnetu
občianskeho združenia Spolok Banskej Štiavnice ´91.
Ako sa ukázalo, v dome boli zničené vzácne renesančné a barokové klenby, keď vlastníci v tomto historickom objekte vybudovali bazén.
Rekonštrukčné práce sa konali bez stavebného povolenia.
O dva dni sa k dodatočnej legalizácii stavby vyjadril v mene mesta jeho primátor Ing. Marián Lichner, CSc. Povedal, že mesto súhlasí
s dodatočnou legalizáciou rekonštrukcie domu na Námestí sv. Trojice č.19 s podmienkou, že ku kolaudačnému konaniu budú priložené
vyjadrenia Stredoslovenských vodárni a kanalizácií, š. p. Žiar nad Hronom, a Stredoslovenských vodárni a kanalizácií, š. p. Banská
Bystrica, o odbere vody a jej vypúšťaní z bazéna.
19. – 21. 5. V banskoštiavnickom Strednom odbornom učilišti sa konali Majstrovstvá Slovenska v odborných zručnostiach žiakov
odborných učilíšť lesníckeho zamerania. Banskoštiavnickí žiaci získali prvé miesto v odbore mechanik opravár a škola získala aj najväčší
počet bodov v súťaži jednotlivcov.
20. 5. Uskutočnilo sa mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva. Jediným bodom programu bol problém stabilizácie detašovaného
pracoviska Fakulty prírodných vied (FPV) Univerzity Mateja Bela (UMB) Banská Bystrica v našom meste. Rokovanie viedol primátor Ing.
Marián Lichner CSc., ktorý uviedol, že problém umiestnenie detašovaných katedier FPV UMB sa stal závažným a je ho treba čím skôr
riešiť. Na zasadaní sa zúčastnil prednosta Okresného úradu, zástupcovia politických strán a hnutí, prodekan fakulty a vzhľadom na
priestorové problémy aj riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Stankovianskeho. Ešte pred zasadaním predstavitelia mesta rokovali
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so zástupcami UMB a evanjelickej cirkvi, pretože sa ukazovalo, že práve budova tzv. Centrálky, ktorá je majetkom ev. cirkvi, by mohla
riešiť problém umiestenia katedier.
Na zasadaní bol prečítaný list rektora UMB, v ktorom sa uvádzalo, že umiestnenie katedier v Centrálke je pre univerzitu neprijateľné,
pretože škola nemá financie na jej obnovu, a súčasne uviedol, že ak zo strany miesta nepríde prijateľná ponuka, katedry budú musieť
z Banskej Štiavnice odísť. Na zasadaní odznel aj list študentov, ktorí vyjadrujú svoju spokojnosť so štúdiom v našom meste a prosia
primátora, aby urobil všetko pre to, aby tu mohli ostať študovať. Rokovanie bolo komplikované, ale poslanci sa jednoznačne vyjadrili za
zachovanie katedier v meste (najmä, keď študenti mali zabezpečené ubytovanie). S podporným stanoviskom vystúpil riaditeľ Slovenského
banského múzea PhDr. Ján Novák, CSc., ktorý ponúkol časť priestorov v Kammerhofe. Poslanec Mgr. Pavol Brnčo ponúkol priestory
študovní v Domove mládeže SLŠ v dopoludňajších hodinách a napokon aj riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Stakovianskeho
laboratória školy, resp. aj veľkú poslucháreň.
Na záver mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom vzalo na vedomie podmienky umiestnenia detašovaného pracoviska FPV UMB
v Banskej Štiavnici a súčasne podporilo jeho zotrvanie v našom meste. Ďalej požiadalo ministra školstva SR a prednostu Krajského úradu
v Banskej Bystrici o vytvorenie podmienok na ďalšiu existenciu vysokého školstva v Banskej Štiavnici v súlade s uznesením vlády SR. Č.
170/97.
26. 5. Na súťaži o Slávika v predškolskom veku získala 1. miesto Nikolka Šušovicová z materskej škôlky v sídlisku Drieňová, ktorá
zaspievala pesničku Mala som milého sokolíka.
26. 5. Začalo sa 7. medzinárodné sochárske sympózium v dreve a 4. medzinárodný maliarsky plenér, ktorého kurátorom bol opäť Dr.
Bohumír Bachratý z FFUK v Bratislave. Sympózium trvalo sedem dní a zúčastnili sa na ňom sochári a maliari zo Švajčiarska, Česka
a Slovenska. Hosťom sympózia bol banskoštiavnický rezbár A. Ladzianský. Usporiadateľom podujatia bolo Stredné odborné učilište
lesnícke a v jeho budove sa budú prezentovať aj výsledky práce umelcov.
27. 5. V Slovenskom banskom múzeu otvorili výstavu Zlato na Slovensku, na ktorej sa prezentovali historické a súčasné podoby tohto
drahého kovu. Vystavené exponáty sprostredkovali obraz o období najväčšieho rozmachu ťažby zlata na Slovensku, ukázali umelecky
stvárnené zlato vo svetskej aj cirkevnej podobe, unikátne kremnické dukáty, medaily zo 16. storočia a Košický zlatý poklad. Výstava
trvala do 25. septembra a bola magnetom pre turistov, ktorí navštívili naše mesto v letnej sezóne.
28. 5. Vo výstavnej miestnosti Centra mestskej kultúry Rubigall otvorili 5. ročník medzinárodnej výstavy Svetové kultúrne dedičstvo
očami detí 1999. Organizátorom výstavy bolo mesto Banská Štiavnica (jeho Centrum mestskej kultúry) a výstava sa koná pod záštitou
Organizácie miest svetového dedičstva. Na výstavu prišiel rekordný počet 3 761 prác z 15 štátov a 23 miest zapísaných na Listinu
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
29. 5. V priestoroch Starého zámku otvorili výstavu výtvarných prác žiakov základných škôl Základnej umeleckej školy. Výstava upútala
verejnosť banskoštiavnickej verejnosti.
29. 5. Konalo sa druhé kolo prezidentských volieb v SR. V Banskej Štiavnici najviac (5 559) platných hlasov získal Vladimír Mečiar, 4 019
hlasov Rudolf Schuster.
Máj
Na prelome mája a júna obhajovali študenti odboru Konzervátorské a reštauračné práce so zameraním na reštaurovanie papiera a knižnej
väzby svoje práce v rámci prvých praktických maturitných skúšok. Tieto odbory (takisto aj textilné výtvarníctvo s odborným zameraním
na pletiarsku výrobu) boli otvorené v školskom roku 1995/1996.
Zástupcovia spoločnosti WOODING so sídlom v Banskej Štiavnici prevzali už druhý raz ocenenie Ministerstva hospodárstva SR, titul
Najlepší exportér SR za rok 1998. Firma vznikla r. 1991, keď v dražbe kúpili prevádzku stolárskej
Dielne, ktorá predtým patrila Priemyselnému podniku. Začínali výrobou drevených paliet, ktoré vyvážali do zahraničia, neskôr spustili
výrobu schodiskového programu, regálových systémov a záhradného nábytku, a napokon začali sériovú výrobu drevených záhradných
domčekov, ktoré sa roku 1998 stali hlavným výrobným programom, pričom až 98 percent sa vyviezlo do zahraničia. Vznik a rozvoj tejto
firmy je spojený s menami jej zakladateľov: Peter Ľupták, JUDr. Peter Zima a Ing. Bohumil Carda.
Na Počúvadlianskom jazere sa konali tradičné preteky v love rýb udicou. Aj napriek studenému dňu sa ich zúčastnilo viac ako sto rybárov
z blízkeho ale aj ďalekého okolia (napr. Bratislavy, Bardejova). Súťaž trvala päť hodín a jej víťazom sa stal Vladimír Potančok, ktorý ulovil
kapra dlhého 57 cm.
Preteky sa mohli uskutočniť vďaka sponzorom: Akutrade, Dužina, Pleta A moda, Bačíkstav, Stavasta, Wooding, Omad, Ransan, Aramis
(všetci z Banskej Štiavnice), Bytcentrum Levice, pivovar Steiger a ďalší. Pohár víťazovi venoval primátor mesta.
Pri tejto príležitosti vypustili do Počúvadlianskeho jazera unikátneho japonského červeného kapra.
JÚN
4. 6. V Kammerhofe (Slovenské banské múzeum) sa konal medzinárodný workshop na tému Manažment kultúrnej krajiny. Zúčastnili sa
na ňom odborníci zo Slovenska a zo sveta. Centrum svetového dedičstva v Paríži (UNESCO – WHC) zastupovala Mechtild Rossler, z
Ministerstva životného prostredia SR sa zúčastnil minister László Miklós. Prítomní boli aj ďalší odborníci zo Slovenska. Výsledkom
workshopu bolo spracovanie manuálu metodiky starostlivosti o kultúrnu krajinu.
4. 6. Na banskoštiavnickom štadióne sa uskutočnil 18.ročník Malého behu Trate mládeže. Na tomto úspešnom podujatí pre žiactvo
a dorast štartovalo 311 pretekárov z viacerých miest Slovenska. Súťažilo sa v 12 kategóriách chlapcov a v 12 kategóriách dievčat.
Všetky vecné ceny pre Malý beh Trate mládeže venovala p.Valentíková (Pružnosť).
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5. 6. Na trati Hronská Breznica – Banská Štiavnica sa uskutočnil 19.ročník Cestného behu Trate mládeže. V histórii tohto behu, štartoval
najmenší počet pretekárov (23 mužov a jedna žena). Preteky boli zaradené do Slovenskej bežeckej ligy. V hlavnej kategórii suverénne
zvíťazil Róbert Roľko z Matadoru Púchov. Účasť pretekárov bola ovplyvnená neuskutočnením Majstrovstiev Slovenska v cestnom behu
v Podsitnianskej, čo naštrbilo dôveru v bežecké podujatia v našom meste, ale aj skutočnosťou, že z roka na rok stúpajú náklady
pretekárov. Každý pretekár si vyberie tie preteky, kde za víťazstvo získa čo najviac. Na zlepšenie situácie bude treba získať stabilného
dobrého sponzora.
5. 6. Pri príležitosti Dňa detí otvorili v materskej škôlke na Bratskej ul. výtvarný ateliér, v ktorom budú tamojšie deti získavať prvé
skúsenosti s maľovaním.
5. 6. V priestoroch Starého zámku sa konal 1. ročník Festivalu kumštu a remesla, ktorý bol určený predovšetkým žiakom a študentom.
Jeho usporiadateľom bolo občianske združenie Iniciatíva za živé mesto, Slovenské banské múzeum a mesto Banská Štiavnica. Návštevníci
mohli vidieť pri práci hrnčiara, sudára, medovnikára, košikára a ďalších remeselníkov, dokonca si mohli vyskúšať vlastné zručnosti. Na
festivale vystúpila bratislavská skupina historického šermu Havran, sokoliari a strelci z kuše. Podujatie navštívilo 2 000 divákov,
predovšetkým detí a študentov.
6. 6. Minister životného prostredia SR László Miklós otvoril Centrum kultúrnej krajiny a prírodného dedičstva v Banskej Štiavnici (bude
sídliť v budove štôlne Pacher). Ako zdôraznil predstaviteľ medzinárodného výboru pre pamiatky a krajiny Henry Cleery, je to prvé takéto
centrum na svete. Jeho úlohou je koordinovať činnosti spojené so starostlivosťou o kultúrnu krajinu a prírodné dedičstvo. Bude sa zapájať
do prípravy legislatívy, ale bude pripravovať aj programy pre rozvoj nášho regiónu.
10. 6. V priestoroch Základnej umeleckej školy sa konal absolventský koncert a výstava absolventov výtvarného odboru.
11. 6. V Strednom odbornom učilišti lesníckom sa uskutočnilo 4. sympózium mladých slovenských rezbárov pod záštitou Ministerstva
školstva SR. Práce rezbárov (sochy, reliéfy a kresby) boli od 11. júna vystavené v kaplnke Kammerhofu.
11. – 13. 6. V Strednom odbornom učilišti lesníckom sa konala súťaž country súborov HEEL – TOE SHOW na ktorej sa zúčastnili okrem
domácich súborov aj zahraničné (z Prahy, Lomnice nad Popelkou a Poľska), dovedna vyše 300 účastníkov. Súťažilo 11 súborov s týmito
výsledkami: western do 11 rokov:
Texasky (Banská Štiavnica)
Slniečko (Michalovce)
Maryland Junior (Trenčín)
western do 15 rokov:
Slniečko (Michalovce)
Texasky (Banská Štiavnica)
Slniečko (Michalovce).
Na festivale vládla veľmi dobrá nálada, večer sa konal Country bál. Festival sa mohol uskutočniť len vďaka pomoci vyše desiatich
sponzorov z nášho mesta.
12. 6. Konal sa Prvý banícky Juniáles, ktorým Slovenské banské múzeum a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok oživili staré
banícke tradície, s ukážkami baníckych zvykov.
12. 6. V priestoroch Slovenského banského múzea sa konala výstava výsledkov pracovného stretnutia študentov odboru rezbárstvo
z celého Slovenska.
17. – 20. 6. V Banskej Štiavnici sa konalo prvé spoločné zasadnutie prezídia Notárskej komory SR a prezídia Notárskej komory ČR. Hostí
prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. Zásluhu na zorganizovaní tohto podujatia v našom meste patrí banskoštiavnickému
notárovi Mgr. Vojtechovi Švantnerovi.
17. 6. Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí zaoberalo týmto programom:
1. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Banská Štiavnica č. 2/1999 o prideľovaní a hospodárení s bytmi vo vlastníctve
mesta, ktoré boli vyňaté z predaja.
2. Návrh na zmenu VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/1996 o miestnych poplatkoch.
3. Doplnok č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/1998 – Trhový poriadok.
4. Podnikateľský zámer a návrh na vytvorenie spol. EXIMITRADE –hydraulika s účasťou mesta Banská Štiavnica.
5. Návrh na udelenie výročnej ceny mesta.
6. Plán práce MsZ v Banskej Štiavnici a jeho orgánov na 2. polrok 1999.
7. Informatívna správa o stave a budovaní technickej infraštruktúry v meste Banská Štiavnica.
8. Prerokovanie čiastkových prác navyše na objektoch 196/II a 200/II na Nám. sv. Trojice.
9. Návrh na určenie kategórie chránený hrob na území mesta Banská Štiavnica.
10. Návrh riešenia na zabezpečenie služieb mestskej polície v súlade s VZN mesta Banská Štiavnica č.1/99 na ochranu verejného
poriadku v meste Banská Štiavnica.
11. Návrh na doplnenie dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o., rozbor hospodárenia Mestských lesov
Banská Štiavnica za rok 1998.
12. Návrh na vymenovanie členov redakčnej rady týždenníka Štiavnické noviny.
13. Návrhy na priamy predaj pozemkov.
14. Žiadosť o predaj bytu na Dolnej ružovej 8.
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15. Žiadosť Bytového spoločenstva CENTRUM o predĺženie času rekonštrukcie objektu na Radničnom námestí 12 v Banskej
Štiavnici.
16. Poskytnutie finančných prostriedkov pre Mestský bytový podnik, s. r. o., Banská Štiavnica.
17. Použitie finančných prostriedkov z Fondu bývania na uhradenie faktúr za dezinsekciu bytov na ul. Šobov 8, 9, 10 v Banskej
Štiavnici.
18. Interpelácie a dopyty poslancov.
19. Diskusia
20. Záver
Najproblematickejším bodom programu bol bod č. 5, t. j. predložený podnikateľský zámer na vytvorenie spoločnosti EXIMTRADE –
hydraulika s. r. o. s účasťou mesta. Niektorým poslancom sa nezdal dostatočne dokumentovaný, najmä pokiaľ ide o odbytové možnosti,
ktoré sa v návrhu charakterizovali len všeobecne. Poslanci upozornili aj na to, že Ing. arch. Klaučo, jeden z predkladateľov zámeru, je
dlžníkom mesta, pričom dlh mal zaplatiť do 15. júna 1999. V deň zasadania MsZ však ešte nezaplatil. V diskusii odznel aj návrh na
zvolanie mimoriadneho zasadania MsZ na uzavretie spoločenskej zmluvy. Primátor Ing. Marián Lichner, CSc. predložil návrh, aby sa
postupovalo po krokoch tak, že po zaplatení dlhu sa s Ing. Klaučom uzavrie spoločenská zmluva a po jej zaregistrovaní v Obchodnom
registri sa MsZ rozhodne o ďalšom postupe. Poslanci napokon schválili predložené uznesenie o založení spoločnosti EXIMTRADE –
hydraulika s účasťou mesta, s podmienkou, že spoločenská zmluva sa uzavrie až po zaplatení dlhu Ing. arch. Juraja Klauča.
Ďalšie body poslanci schválili bez väčších pripomienok.
19. 6. Konal sa Beh Štiavnickými vrchmi v rámci Slovenského pohára v behu do vrchu. Zúčastnili takmer všetci slovenskí reprezentanti.
V hlavnej kategórii mužov zvíťazil Marcel Matanin z ŠKP Štrbské pleso. Na treťom mieste sa umiestnil Robert Petro z Banskej Štiavnice.
V kategórii mužov nad 40 rokov zvíťazil autor trate Banskštiavničan Bohuš Melicherčík.
Preteky sa uskutočnili s podporou sponzorov MsÚ Banská Štiavnica, ŠAC Banská Štiavnica, Akutrade, Pleta – Moda Banská Štiavnica,
ANDA – p. Žember, Ransan, Svetro, Sklad piva Corgoň, Remeslo, hotel Grand Matej a Pružnosť (p. Valentíková).
20. 6. Na bežeckých pretekoch Ondrašovská horička v kategórii veteránov na trojkilometrovej trati štartoval aj MUDr. Mikuláš Nagy,
ktorý sa umiestnil na 3. mieste. 27. júna na Pohronskej Polhore na desaťkilometrovej trati skončil v kategórii nad 60 rokov druhý.
22. 6. Banskú Štiavnicu postihla veterná smršť spojená so silným lejakom. Viaceré cesty boli zablokované padnutými stromami, dlhší čas
bol prerušený elektrický prúd. Prívaly dažďa hrozili aj pretrhnutím hrádze na Vindšachtskom tajchu (upchaté výpusty). Požiarnici potápači
napokon výpusty vyčistili a zabránili pretrhnutiu.
Najväčšie škody vznikli na miestnych komunikáciách, oporných múroch, strechách bytových objektov Mestského bytového podniku a
v mestských lesoch.
22. 6. V podkroví Rubigallu sa konala peer-party, akcia Rovesník pomáha rovesníkovi. V tomto prípade šlo o to, ako pomôcť priateľovi
osvojiť si zdravý životný štýl a odmietať návykové látky. Aktivistami boli dobrovoľníci zo základných a stredných škôl. Akciu zorganizovalo
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni v Banskej Štiavnici. Prihlásil sa nečakane vysoký
počet žiakov a mladých ľudí – 80. Stretávali sa pol roka a tí, ktorí vydržali, dostali na peer-party Osvedčenie peer-aktivistu. Pracovať
medzi rovesníkmi začali od septembra 1999.
25. 6. Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc., odovzdal v Kostole sv. Kataríny ceny mesta za rok 1998. Výročnú cenu mesta udelil
pánu Pitukovi, mnohonásobnému majstrovi Česko-Slovenska v korešpodenčnom šachu, medzinárodnému majstrovi FIDE a uznávanému
šachovému odborníkovi. Publikoval viac ako tisíc šachových úloh a vychoval viacerých veľmi úspešných kompozičných hráčov šachu. Tým
šíril aj dobré meno Banskej Štiavnice. Generálnemu riaditeľovi sekcie bývania Ministerstva výstavby a verejných prác SR Ing. Ľuborovi
Čudovi a riaditeľovi odboru financovania územných samospráv Ministerstva financií SR JUDr. Jozefovi Mikšovi odovzdal Cenu za záchranu
kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta. Obidvaja prispeli k revitalizácii historického jadra nášho mesta.
25. 6. Na slávnostnom zhromaždení Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny primátor Banskej Štiavnice, predseda Združenia
historických miest a obcí SR (ZHMaO) Ing. Marián Lichner, CSc., a predsedníčka Združenia historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska
(SHS ČMS) PhDr. Anna Matoušková podpísali Dohodu o medzinárodnej spolupráci ZHMaO SR a SHS ČHS. Dohoda by mala prispieť
k zvyšovaniu popularity nášho mesta v zahraničí a rozvoju cestovného a turistického ruchu.
25. 6. V Trámovej miestnosti Rubigallu sa konalo hudobno-divadelné predstavenie, inšpirované klasickou predlohou Tartuffe v podaní
banskoštiavnických ochotníkov.
25. 6. Na festivale Eurofolklór ´99 sa zúčastnilo 150 umelcov z piatich štátov. Festival bol spojený s prehliadkou folklórnych súborov
z okresu Banská Štiavnica. Zahraničných účastníkov prijali zástupcovia samosprávy. V rámci festivalu sa uskutočnili aj vystúpenia
súborov v rôznych častiach mesta.
27. 6. V aule Strednej priemyselnej škole Samuela Mikoviního sa konala nie každodenná kultúrna udalosť -- žiaci a pedagógovia Cirkevnej
základnej školy sv. Františka Assiského predviedli prvú slovenskú detskú operu Jedným sníčkom anjeličkom (vznikla r. 1934, v našom
meste ju ochotníci hrali už r. 1937). Predstavenie sa konalo pri príležitostí 25. výročia kňazskej vysviacky pána farára Imricha Šišuláka.
27. 6. Na ukončenie futbalovej sezóny v našom meste sa stretli v súboji proti sebe družstvá Old Boys Banská Štiavnica a Banská
Štiavnica-dorast. Zvíťazili mladí. Pred zápasom sa uskutočnila schôdza, na ktorej vyhodnotili najlepších futbalistov – dorastencov: Za
najlepšieho hráča a strelca vyhlásili Petra Mega (27 gólov), za hráča s nalepšou disciplínou Tomáša Húsku, cenu fair play dostal Roman
Budinský.
Súčasťou futbalového zápasu (hralo sa 3 x 30 min.) bolo aj zábavné popoludnie.
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27. 6. Na Majstrovstvách SR v streľbe zo štandardnej malokalibrovky v Žiari nad Hronom sa víťazom a majstrom SR v polovičnom
štandarde v kategórii veteránov a seniorov stal Banskoštiavničan Ľubomír Drbohlav.
30. 6. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Hornonitrianske bane v Prievidzi sprístupnili expozíciu uhoľného baníctva
v priestoroch banského skanzenu. Pri jej zriaďovaní pomohli Bane Nováky, Baňa Cígeľ, Baňa Handlová, závod Banskej mechanizácie
a elektrifikácie Nováky, Baňa Dolina z Veľkého Krtíša a Baňa Záhorie z Holíča. V expozícii sú vystavené banské zariadenia na ťažbu uhlia
od najstarších až po moderné stroje.
Jún
Začala sa rekonštrukcia dláždenia na Námestí sv. Trojice. Vykonávala ju firma Cesty-Mosty-Konštrukcie, s. r. o, Zvolen, financovalo ju
Ministerstvo financií SR z kapitoly všeobecná vnútorná správa na základe schváleného štátneho rozpočtu v sume 11,1 mil. Sk. Investorom
stavby bol Mestský úrad. V troch etapách sa vydláždili tieto úseky: Radničné námestie – objekt 205/II, 203/II, potom ľavá strana
Námestia sv. Trojice po súsošie sv. Trojice, a napokon
komunikácia od Fritzovho domu (12/II) smerom na Námestie sv. Trojice.
Začala sa zbierka na opravu organu v evanjelickom kostole.
V maďarskom meste Szolnok sa konali Majstrovstvá Európy v preťahovaní rukou. Zúčastnili sa na nich aj traja pretekári AWK z Banskej
Štiavnice. Boris Zajvald, ktorý štartoval na Majstrovstvách Európy prvý raz, získal striebornú medailu v kategórii juniorov do 80 kg.
Striebornú medailu získal aj Vladimír Dobrovič v kategórii veteránov do 90 kg. Radoslav Dobrovič, trojnásobný juniorsky majster Európy,
ktorý prvý raz štartoval na majstrovstvách seniorov, skončil prekvapivo na 6. mieste. Usudzovalo sa, že účasť na pretekoch nezvládol
psychicky, keďže pred týždňom maturoval a úspešne zvládol aj prijímacie skúšky na vysokú školu,.
JÚL
6. 7.
V objekte Slovenského banského múzea Berggericht sa konala slávnostná vernisáž výstavy fotografií umeleckého fotografa,
banskoštiavnického rodáka Ing. Vladimíra Bártu pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Výstava bola rozdelená na dve časti:
Príbehy stromov a Návraty.
6. 7. Mestský úrad dostal od SAD, š. p. Žiar nad Hronom, odpoveď na požiadavky občanov, aby diaľkové spoje zastavovali aj na sídlisku
Drieňová a aby spoj č. 2 na linke 602 471 Banská Štiavnica – Pukanec išiel cez centrum mesta. Podnik SAD v ktorej zamietol tieto
požiadavky ako neekonomické.
10. 7. V banskoštiavnickom amfiteátri (takisto pri Počúvadlianskom jazere a v Sklených Tepliciach) sa konal už ďalší ročník festivalu
Strunobranie, prehliadky súborov country, bluesovej, trampskej a folkovej hudby, ale aj country tanečných súborov z celého Slovenska.
Jeho organizátorom bolo Národné osvetové centrum a Centrum mestskej kultúry v Banskej Štiavnici. Titul laureát festivalu získali skupiny
Úsvit z Nižnej na Orave, Montana z Košíc, Grassland zo Zvolena a sólista Štefan Šanta z Popradu. Cenu festialu si odniesli skupiny: Nový
Rownák z Bratislavy, Sophora z Nitry, Metelica z Bardejova a Astro Songs Orchestra z Bratislavy. Cenu diváka získala skupina Montana
z Košíc. Súčasťou festivalu bolo aj predstavenie novej knižky Zuzky Knezovičovej (texty skupiny Padlášového výberu), ktorú nepolievali
šampanským ale posypali pravým prachom z „padláša“ Rubigallu, kde táto hudobno-poetická skupina vznikla aj nacvičovala. Aj napriek
tomu, že Strunobranie postihol silný lejak, bol festival opäť sviatkom hudby v našom meste.
Okrem súťažiacich kapiel v amfiteátri vystúpila aj Petra Janků, skupiny Žalman a spol., Pavel Bobek so svojou skupinou. Ďalej vystúpili
skupiny Jasoň zo Sklených Teplíc, bratislavské skupiny O.P.T., Kalumet a Rolničky.
Na Počúvadlianskom jazere sa konal koncert s názvom Na vlnách folku a bluegrassu.
10. 7. Na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu v nemeckom meste Schwarzwald sa na veľmi peknom 12. mieste umiestnil
Banskoštiavničan Martin Prokain na trati 3 000 m s prevýšením 312 m. Martin bol aj členom slovenského družstva, ktoré sa umiestnilo
na 3. mieste.
11. – 24. 7. Spolok Banská Štiavnica ´91 a občianske združenie Iniciatíva za živé mesto zorganizovali prvý turnus druhého
medzinárodného brigádnického pamiatkarského tábora. Zúčastnilo sa ho 16 mladých ľudí zo siedmich európskych krajín. Pod vedením
hlavného koordinátora Ing. arch. Pavla Fabiána pracovali na záchrane renesančno-barokového meštianskeho dome na remeselníckej ulici
a na konzervácii ruin bývalého dominikanského kláštora. Druhý turnus sa konal 1. – 14. augusta.
13. – 14. 7. Vo večerných hodinách postihla náš okres aj mesto intenzívna búrka spojená s prietržou mračien, ktorá spôsobila veľké
škody, predovšetkým v niektorých obciach okresu (Banský Studenec, Svätý Anton, Prenčov, Baďan, Beluj, Dekýš, Ilija, Močiar
a Počúvadlo). Z Banskej Štiavnice prišli na pomoc so svojimi strojmi podniky Bačíkstav, Stavasta, Agrokom a Roľnícke družstvo Prenčov.
Dážď a povodeň si podľa predbežného vyčíslenia v našom okrese vyžiadala škody vo výške 36 miliónov Sk – bohužiaľ aj jeden ľudský život
vo Svätom Antone. Občania obce Svätého Antona a Prenčova ocenili aj rýchlu pomoc občianskeho združenia Jantárová cesta, ktorá
v krátkom čase získala od banskobystrickej nadácie Ekopolis mimoriadny grant v hodnote 88 000 Sk.
13. 7. – 20. 8. Vo výstavnej miestnosti sa konala fotografická výstava Terezy Bindzárovej, študentky VŠVU Fotografie, koláže. Tereza
Bindzárová študuje odbor umelecká fotografia a na výstave vystavovala portréty Banskošiavničanov.
22. 7. Uskutočnil sa jubilejný 10. ročník Drieňovského okruhu, behu pre všetky kategórie. Týmto behom žilo celé sídlisko Drieňová a žiaci
sa nevedeli dočkať štartu. V 17 kategóriách boli odmenení vecnými cenami prví traja pretekári. Preteky boli po organizačnej stránke veľmi
dobre pripravené a tešili sa veľkému záujmu. V hlavnej kategórii mužov zví
19. 7. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva odovzdal primátor Ing. Marián Lichner menovacie dekréty novým členom
redakčnej rady Štiavnických novín v tomto zložení:
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Predseda redakčnej rady: PhDr., RNDr. Ján Novák, CSc.
Členovia: Karol Melcer, Bc. Nadežda Babiaková, Mgr. Brigita Herrmannová, Ing. Anton Kolárik, Ján Nigrédy, Roman Kuruc, mjr. Mgr. Gejza
Volf, Ing. Marián Číž.
Súčasne poďakoval dovtedajším členom redakčnej rady Márii Balkovej, Vladimírovi Nemčokovi, Mgr. Jane Párničanovej, Martinovi Račkovi
a Dr. Pavlovi Radvánimu, CSc. za ich obetavú prácu v prospech mestských novín.
24. 7. V amfiteátri sa začal dvojdňový festival gospelovej hudby na ktorom vystúpili viaceré slovenské skupiny, najväčší záujem vzbudil
koncert bratislavskej kapely Close Harmony Friends, ale aj domáci Padlášový výber.
27. 7. V kancelárii štiavnického podnikateľa p. Erneka okolo 10. hod. neznámi páchatelia prepadli a postrelili jeho zamestnankyňu 32ročnú Katarínu Č. z Kozelníka. Od ďalšej ženy v kancelárii žiadali peniaze, ale vzápätí ušli na neznámom aute.
29. 7. Konal sa druhý ročník Náckovho štiavnického pochodu, ktorý usporiadal Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok. Začal sa
slávostným otvorením novej baníckej reštaurácie pri Glanzeberg dedičnej štôlni (majiteľ JUDr. Jozef Karabelly), pokračoval pochodom hore
mestom – zástavkou v Grand hoteli Matej, v bývalej jezuitskej kaplnke v Kammerhofe, v Country clube a skončil sa v Banskom dome.
Baníci v uniformách oživili touto akciou turistické leto v Banskej Štiavnici.
30. 7. V Banskej Bystrici sa konal aktív účastníkov súťaží, ktoré riadi Stredoslovenský futbalový zväz. Za futbalový oddiel Sitno Banská
Štiavnica sa zúčastnili vedúci družstiev dospelých, dorastu a žiakov. Po vyhodnotení predchádzajúcej sezóny (opäť tu vystúpil problém
odstúpenia Banskej Štiavnice-dospelých z III. ligy v jarnej časti), bol vyžrebovaný súťažný ročník 1999/2000 v ktorom Banská Štiavnica
(družstvo dospelých) zostúpilo do V. ligy. Toto družstvo bude hrávať vždy v nedeľu, dorastenci budú hrať predzápas dospelým.
30. – 31. 7. V amfiteátri sa konal 1. ročník Česko-slovenského hudobného leta 1999, ktoré zorganizovala umelecká agentúra HDV Art
z Bratislavy. Prvý deň vystúpila skupina Laura a její tygři, Sluneční orchestr a Slávko Janoušek. Aj druhý deň diváci celkom zaplnili
amfiteáter, pretože hrala Zuzana Navarová a skupina Neřez, Richard Müller a Jaro Filip, ale aj domáci Padlášový výber, Nech sa páči voda
a Hrr na ně. Festival navštívil aj minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan s manželkou.
31. 7. – 1. 8. Banská Štiavnica bola cieľom cyklistických pretekov Okolo Slovenska, kde sa preteky aj skončili. Pri dojazde pretekárov boli
prítomní aj minister zahraničných vecí Eduard Kukan a na vyhlasovaní celkových výsledkov predseda Matice slovenskej Jozef Markuš.
Pretekárov vítali plné chodníky divákov.
Júl
V objektoch na ul. L. Exnára a Š. Krčméryho dali do prevádzky plynové potrubie. Investorom bolo naše mesto.
V priestoroch Starého zámku sa konala vernisáž výstavy banskoštiavnických maľovaných streleckých terčov a figurín (spolu 65 a 20
zbraní) s rozličnými námetmi: dominanty mesta, poľovnícke, remeselnícke, heraldické, galantné a i. Expozícia nadviazala na putovnú
výstavu streleckých terčov, ktorú v slovenských mestách usporiadala Slovenská národná galéria.
Vyšla ďalšia – štvrtá kniha Olivera Bakoša z histórie Banskej Štiavnice V službách majestátu (Maliar slavobrán).
Pokračoval archeologický výskum unikátnej pamiatky na Glanzebergu – hradnej cisterny, ktorá slúžila ako nádrž na vodu. Išlo o starú
šachtu v ktorej sa našli kúsky striebornej rudy, keramika a črepy. Výskum viedol PhDr. Jozef Labuda, CSc.
V našom meste sa rozšírila fáma, že tunajšieho podnikateľa, v tom čase prezidenta Fondu národného majetku Ľudovíta Kaníka sleduje
ukrajinská mafia. Ľudovít Kaník vyslovil podozrenie, že ide o súvislosti s jeho postojmi v prípade Nafta Gbely. Polícia v Banskej Štiavnici
neevidovala nijaké podozrivé útoky na firmy Ľudovíta Kaníka a jeho brata.
V penzióne Na kopci (majiteľ Vladimír Dobrovič) sa už ôsmy raz zišli rodáci z banskoštianických mestských častí Hornej Huty a Doliny.
Jepozoruhodné, že rodáci neváhajú prísť na stretnutie zo všetkých kútov Slovenska.
Júl – august
V rozličných častiach nášho mesta sa uskutočnili tri promenádne koncerty dychovej hudby Sitňanka.
Oddelenie mestskej kultúry zorganizovalo premietanie filmov v rámci Letného kina v amfiteátri. Uskutočnilo sa 36 predstavení.
AUGUST
1. – 14. 8. Konal sa druhý turnus medzinárodného tábora pamiatkarov v Banskej Štiavnici. Zúčastnilo sa na ňom 16 študentov
z Francúzska, Španielska, Talianska, Lotyšska, Chorvátska, Japonska a Slovenska. Pokračovali v rekonštrukcii renesančno-barokového
domu na Remeselníckej ulici a na spevňovaní ruín bývalého dominikánskeho kláštora.
Podobne ako pri prvom turnuse hlavným sponzorom bol Center for Strategic and International Studies z USA.
3. 8. V dome č. 6 na ulici A. Pechu našli pri rekonštrukcii strechy nevybuchnutý ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny. Granát
zneškodnil pyrotechnik.
7. 8. Slovenský cykloklub Hámrik Banská Štiavnica a Stredné odborné učilište Banská Štiavnica usporiadali 2. ročník banskoštiavnického
horského cyklomaratónu. Oproti predchádzajúcemu roku štartovalo o vyše 100 pretekárov viac. Boli to cyklisti zo Slovenska aj Českej
republiky. Zrejme vplyvom veľkej horúčavy preteky na výborne pripravenej trati nedokončilo 63 pretekárov. Preteky prebiehali v štyroch
kategóriach – v kategórii muži na 60 km sa traja najlepší banskoštiavnickí pretekári umiestnili na:
21. mieste - Ľubomír Hrnčiar
26. mieste - Marián Novák
38. mieste –Michal Rakay.
V hlavnej kategórii muži 120 km sa na 19. mieste umiestnil náš pretekár Patrik Pavol.
Okruh pretekov meral 30 km a viedol z Povrazníka (štart), cez Iliju, Krížnu, Richnavu, Hornú Roveň, Paradajz, Červenú studňu, Studený
vrch, Jergištôlňu, Odkalisko Banská Belá, Bajtavu, Drieňovú a Križovatka s cieľom opäť na Povrazníku.
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8. 8. V 1. kole V. futbalovej ligy sa prehrala Banská Štiavnica s Ponikami 5:1.
Góly dali ? Palášthy a ? Mego.
15. 8. Klub AMK Sitno Banská Štiavnica zorganizoval na banskobelianskom odkalisku 1. ročník autokrosu. Priestor pretekov, nazývaný aj
„mŕtva zem“ sa ukázal ako vhodná na tento šport, a to aj napriek rozličným námietkam pred pretekami. Štartovalo pomerne veľa
pretekárov a preteky zaujali množstvo divákov.
15. 8. Futbalové družstvo dospelých, ktoré súťažilo v V. lige, prehralo na domácom ihrisku s družstvom Radvaň 0:5.
19. 8. Naše mesto navštívil predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu a šport Doc. Ing. Ľubomír Harach. Na Okresnom úrade sa
stretol so zástupcami štátnej správy, samosprávy, riaditeľmi škôl a školských zariadení a so zástupcami vysokých škôl v meste.
V rokovaní sa opäť pretriasali už dlhodobé problémy školstva, ale zásadnejšie závery sa neprijali.
19. – 22. 8. V kine Akademik sa konal letný filmový festival Štyri živly.
22. 8. Štrnásť členov neformálnej banskoštiavnickej cestovateľskej skupiny BROEASN sa vydalo na trojtýždňovú expedíciu Po stopách
F. J. Turčeka, ktorá vedie cez niekoľko európskych štátov.
21. – 22. 8. Konal sa 2. ročník celoslovenského festivalu gospelovej hudby Šťastný deň, ktorý organizovalo Centrum mestskej kultúry
Rubigall v spolupráci s hudobnou skupinou The Lord´s Band a umeleckou agentúrou Lux communication,. Na festivale vystúpilo dvanásť
hudobných skupín z celého Slovenska (Ružomberok, Levice, Banská Bystrica, Bratislava, Bardejov, Žiar nad Hronom, Zvolen). Na záver
festivalu sa konala spoločná sv. omša.
22. 8. Banskoštiavnické futbalové družstvo dospelých v 3. kole V. futbalovej ligy opäť prehralo s Detvou 2:0.
26. 8. Konalo sa zasadnutie mestského zastupiteľstva, venované tomuto programu:
1. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 1999.
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 1999.
3. Rozbor hospodárenia PP š. p. v likvidácii k 30. júnu 1999 a správa o postupe likvidácie.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 1999.
5. Návrh VZN mesta č. 4/99 o regulatívoch územného rozvoja v oblasti Počúvadlianskeho jazera.
6. Správa o postupe prác na realizácii projektu Úpravy verejného priestranstva v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej
Štiavnici.
7. Správa o plnení podmienok kúpnej zmluvy ma objekt 198/II na Námestí sv.Trojice.
8. Štatút Literárnej ceny Banskej Štiavnice.
9. Návrh na predaj rodinných domov z majetku mesta – tzv. fínske domy a domy OKAL.
10. Návrh na predaj objektu na Sládkovičovej ulici 1 /122/I/ Technickej univerzite Zvolen.
11. Vyčíslenie škôd na majetku mesta spôsobených živelnými pohromami.
12. Správa o zateplení bytu a úhrade nákladov spojených so zateplením bytu.
13. Žiadosť MUDr. Mačaja o predĺženie času výstavby rodinného domu.
14. Žiadosť Technických služieb, m. p., o povolenie nákupu úžitkového motorového vozidla formou lízingu.
15. Návrhy na priame predaje pozemkov
16. Správa o projekte Slnečný byt pre každého , ktorý predložila firma SUN, a.s., Bratislava.
17. Žiadosť o predaj bytov v dome Dolná ružová 8.
18. Interpelácie a dopyty poslancov
19. Diskusia
Rokovanie viedol zástupca primátora mesta Ing. Jozef Ivanič (primátor mesta bol na dovolenke).
Pripomienky odzneli k bodu 5, kde viacerí poslanci navrhovali zmeniť návrh MsZ na vytvorenie spoločenstva vlastníkov chatiek tak, že
jednoduchšie by bolo predať pozemky s chatkami okamžite. Odôvodňovali to aj tým, že by to bolo prehľadnejšie. Poslanci však napokon
schválili pôvodný návrh uznesenia. Pripomienky odzneli aj k bodu 7 -- šlo o nedodržanie niekoľkých termínov a kritiku Bývania v centre
(BVC) za toto nedodržanie. Napokon však poslanci prijali uznesenie o pokračovaní spolupráce s BVC, ak sa dodržia termíny uvedené
v návrhu uznesenia. Poslanci rozsiahlejšie diskutovali aj o bode 17, pričom sa diskusia týkala ceny bytov na Dolnej ružovej 8. Viacerí
nesúhlasili so žiadosťou kupujúcich o zľavu s ohľadom na zlepšenie kvality bytu, pričom sa porovnávalo aj s cenami skôr predaných bytov
bez zľavy. Napokon poslanci schválili ten návrh uznesenia, v ktorom sa akceptovala zľava z ceny.
28. 8. V Banskej Štiavnici a vo Svätom Antone sa začal medzinárodný workshop mladých umelcov s názvom Into the Labyrinth (Cesta do
labyrintu) , na ktorom sa zúčastnilo 35 mladých tanečníkov, hercov, hudobníkov, výtvarníkov a filmárov z deviatioch krajín Európy.
Centrom workshopu bol kruhový labyrint z kameňov s priemerom 13 m v parku kaštieľa vo Svätom Antone (je kópiou labyrintu z katedrály
vo francúzskom meste Chartres) a práve na tomto labyrinte umelci sa pokúšali vyjadrovať svoje myšlienky, pocity. 7. septembra sa potom
konalo improvizované divadelno–tanečné predstavenie v parku pri kaštieli.
29. 8. Futbalové družstvo dospelých nášho mesta prehralo vysoko aj vo 4. kole V. futbalovej ligy s Hliníkom nad Hronom 9 : 0. Po zápase
tréner Mgr. J. Schingler povedal, že treba doplniť káder kvalitnejšími a skúsenejšími hráčmi, ale získať ich niet za čo. Dodal, že podpora
futbalu v našom meste v porovnaní s inými – aj menšími – je veľmi nízka.
30. 8. Na ul. A. Kmeťa museli zasahovať požiarnici, ktorí uhasili vchodové dvere do bytu staršej panej, ktorá si požiar spôsobila sama.
August

14

rok 1999

S približujúcim sa začiatkom nového školského roku vystupujú problémy banskoštiavnických škôl. Napríklad na otvorenie deviatej triedy
v siedmich ZŠ nedostali školy nijaké financie, dokonca sa objavili náznaky, že možno sa školy v septembri vôbec neotvoria, pretože nemajú
peniaze na prevádzku. Nestalo sa tak, peniaze sa našli – pretrvával však problém s vyplácaním faktúr, prevodom v bankách a pod.
Na Námestí sv. Trojice v tzv. Modrom dome otvorili predajňu s názvom Art Souvenir p. Ivana Ladzianskeho. V tomto obchodíku si
návštevníci a obyvatelia mesta môžu kúpiť diela a dielka slovenských výtvarníkov, výrobky ľudových remeselníkov, suveníry, pohľadnice
a publikácie súvisiace s našim mestom.
SEPTEMBER
1. 9. V našom meste bolo zrušené Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR. Jeho úlohy začalo plniť Okresné riaditeľstvo PZ SR v Žiari
nad Hronom. Dôsledkom tejto zmeny bolo zníženie počtu policajtov v okrese, a to predovšetkým pracovníkov kriminálnej polície.
3. 9. Vo výstavných priestoroch Centra mestskej kultúry Rubigall sa konala vernisáž veľkoplošných fotografií študenta VŠVU Rastislava
Mišíka s názvom Bol raz jeden nekonečný Stanko.
6. 9. Uplynulo 25 rokov od otvorenia Banského múzea v prírode pri Slovenskom banskom múzeu. Pri príležitosti tohto výročia sa zhodnotil
záujem verejnosti o expozíciu, pričom sa ukázalo, že tento záujem bol mimoriadny záujem, keďže ju ročne navštívilo priemerne 35 000 až
38 000 návštevníkov
7. 9. V Galérii Jozefa Kollára otvorili výstavu Kniha v premenách času. Svoje absolventské práce vystavovalo 11 študentov Strednej
priemyselnej školy S. Stankovianskeho – konzervátorov kníh, kože a papiera. Súčasťou výstavy bola aj zreštaurovaná najväčšia veduta
mesta aj s banskými dielami z roku 1815 (reštauroval prof. akad. mal. Štefan Kocka), ktorá bola verejnosti sprístupnená prvý raz.
Expozíciu dopĺňal výber z voľnej tvorby študentov.
9. – 11. 9. Za pekného počasia sa konali Salamandrové dni ´99. Prvý deň otvorilo slávnostné zhromaždenie v Kostole sv. Kataríny,
spojené so vztýčením zástavy organizácie miest svetového dedičstva UNESCO. Nasledovalo otvorenie celoslovenského dňa baníkov,
naftarov a geológov. O 19. hod. potom sa uskutočnil slávnostný šachtág v aule Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho, na ktorom
vystúpil aj spevokol Štiavničan.
V piatok 10. septembra sa rámci celoštátnych osláv Dňa baníkov, geológov a naftárov uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej banskej
komory. Na záver zasadania prijali účastníci výzvu vláde SR na zachovanie využitia domácich primárnych zdrojov v rámci energetickej
politiky SR. Predpoludním na Námestí sv. Trojice vystúpila country skupina Ranč zo Žarnovice, po nej folklórne súbory z novobanského
regiónu Vinička a Vojšín, Rokytov z Bardejova, domáca skupina Sitňanka, kresťanská banskoštiavnická skupina Lords´ band, domáca
Strigynar a napokon skupina Aurin z Levíc. Pred evanjelickým kostolom koncertovala folklórna skupina Debnári.
Minister životného prostredia SR Lázsló Miklós otvoril ďalšiu časť expozície SBM v Kammerhofe, zameranú na svetové prvenstvá v
banskoštiavnickej histórii.
Celý piatok na Radničnom námestí predvádzali svoje výrobky ľudoví umelci.
Po skončení Salamandrového sprievodu sa v centre mesta ešte konal koncert Petra Brzokoupila. Vystúpenie speváka Roba Kazíka
prilákalo večer do amfiteátra množstvo Štiavničanov.
V sobotu 11. septembra si obyvatelia Banskej Štiavnice pripomenuli na Námestí sv. Trojice 50. výročie otvorenia Trate mládeže. Prítomný
bol aj minister školstva SR Milan Ftáčnik, ktorý sa predtým stretol s predstaviteľmi mesta a okresného výboru SDĽ. Spomienku spestrila
dychová hudba Železničiarka zo Zvolena, folklórne skupiny Zornička a Marína, takisto zo Zvolena, a zlatým klincom programu bolo
vystúpenie skupiny Lojzo. Záujemcovia sa mohli previezť na prvom parnom vláčiku strednej Európy (z Budapešti) a na známej štiavnickej
Anči.
Súčasťou Salamandrových dní bol aj ďalší ročník, v poradí štvrtý, pretekov v pití piva na rýchlosť a v držaní piva na vytrvalosť mužov.
Prvý raz sa na tejto zúčastnili aj ženy. Prihlásilo sa ich 12 a zvíťazila pani Oľga Ivaničová z Podhoria. Na súťaž sa pozeralo vyše tisíc
divákov a jej sponzorom bol Pivovar Šariš.
12.9. Zbor Bratskej jednoty baptistov z Tekovských Lužian vykonal v Banskej Štiavnici ordináciu dekana, ktorý bol splnomocnený pre
vysluhovanie Večere Pánovej na stanici v meste.
12. 9. Na strelnici ŠL na Drieňovej sa uskutočnil 22. ročník verejnej streleckej súťaže o Zlatú pušku mesta Banská Štiavnica pod záštitou
primátora Ing. Mariána Lichnera, CSc. Zúčastnilo sa 36 strelcov z celého Slovenska. Zvíťazil už dvanásty raz Ing. Miroslav Sivčák zo
Žiliny. Súťaž bola v tomto ročníku už zaradená do streleckej ligy pre jej dobrú organizáciu a účasť vynikajúcich strelcov. Ako sponzori ju
podporili: Mesto a primátor mesta Banská Štiavnica, Stavebné remeslá (Jozef Píš), firma Čertex zo Žiaru nad Hronom, firma TUMI, firma
Koniar – Kojošová a Lesný závod štátnych lesov. Z jednotlivcov MVDr. Stanislav Ďurkan, Štefan Jaroš, Jozef Truban, Marián Šurka –
všetci z Banskej Śtiavnice, Ing. Pagáč a Ing. Kozel zo Žarnovice.
12. 9. V zápase s mužstvom Podbrezová B v V. lige prehrali banskoštiavnickí futbalisti v pomere 7 : 1.
16. – 17. 9. Vo výchovno-vzdelávacom zariadení Dinas v Banskom Studenci sa konal seminár k 20. výročiu vyhlásenia Chránenej krajinnej
oblasti Štiavnické vrchy (CHKO). Seminár usporiadala správa CHKO, ktorá súčasne aj rekapitulovala svoju dvadsaťročnú činnosť. Za toto
obdobie dala podnet na vyhlásenie 13 osobitne chránených častí prírody a krajiny, uskutočnila 18 inventarizačných výskumov a 57
regulačných zásahov na záchranu prírodných hodnôt. Pracovníci Správy uskutočnili desiatky prednášok pre verejnosť, ale najmä pre školy,
o význame ochrany prírody v širokých súvislostiach a vydali 10 publikácii s podobnou tematikou. Na seminári sa zúčastnili predstavitelia
štátnej správy okresov, krajov a ministerstva ŽP SR, odborníci z vysokých škôl, z výskumných ústavov. Viacerí z nich predniesli hodnotné
referáty.
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19. 9. Futbalisti Banskej Štiavnice vyhrali prvý zápas v rámci jarného a jesenného kola V. ligy so Žarnovicou 2 : 1. Postúpili na
predposledné miesto v tabuľke.
20. 9. Konal sa 56. odber krvi, zúčastnilo sa 70 darcov. Ukázalo sa, že už dlhšie pretrváva problém miesta odberu. Dočasne sa koná
v prenajatých priestoroch Banského domu (predtým sa konali v Belházyho dome). Pri tomto odbere darcovia podpisovali petíciu, aby sa krv
mohla odoberať v priestoroch nemocnice, čo sa zatiaľ nepodarilo zabezpečiť. Pri tejto súvislosti predložili verejnosti malú štatistiku:
Doteraz pri 56 odberoch krvi darovalo krv 5 676 Banskoštiavničanov.
Nositeľov diamantových Janského plakiet je 8, zlatých 71, strieborných 221 a bronzových 477.
20. 9. Prezident SR Rudolf Schuster potvrdil, že Alexnader Rezeš mu poslal žiadosť o udelenie milosti. Žiadosť sa týkala jeho obvinenia
z trestného činu zneužívania vlastníctva. Podľa obžaloby sa Alexander Rezeš dopustil trestného činu tým, že ako vlastník domu v Banskej
Štiavnici, ktorý bol zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, dal vykonať búracie a stavebné práce, ktorými sa zničila
pamiatková podstata objektu.
20. – 21. 9. V Slovenskom banskom múzeu sa konalo zasadnutia najvyššieho poradného orgánu ministra životného prostredia SR –
Enviromentálnej rady.
23. 9. V oddelení geológie Slovenského banského múzea otvorili výstavu výtvarníčky PhDr. Júlie Novodomcovej. Na výstave mohli
návštevníci vidieť voľnú textilnú tvorbu, tapisérie, ale aj návrhy dámskych odevov a ich doplnkov. Zaujímavé bolo aj autorkino využívanie
druhotných surovín vo výtvarnej tvorbe. V Banskej Śtiavnici žije a pracuje od r. 1998.
23. 9. Konala sa výročná schôdza Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici. Jej staronovou predsedníčkou sa
stala opäť Mária Balková.
26. 9. Futbalisti nášho mesta (dopelí) po prehre s Priechodom 1 : 2 opäť klesli na posledné miesto v tabuľke V. ligy.
29. 9. Konalo sa vyhodnotenie verejnej súťaže na stavbu NTL plynovod na ulici A. Pécha. Ešte roku 1999 sa uskutoční prvá etapa stavby
– 80 m.
29. 9. V rámci Roku Mateja Bela uskutočnila Katedra ekomuzeológie Fakulty prírodných vied UMB a banskoštiavnická pobočka Slovenskej
spoločnosti pre dejiny vied a techniky v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici seminár Súčasná veda a výučba dejín
vied na vysokých školách .
30. 9. Žiaci Art-gymnázia z Banskej Bystrice, ktorí navštívili naše mesto usporiadali spoločný koncert so žiakmi banskoštiavnickej
Základnej umeleckej školy.
30. 9. Nezamestnanosť v našom meste predstavovala 17,42 percenta. Oproti 2. štvrťroku klesla o viac ako percento.
30. 9. V Banskej Štiavnici rokovali oficiálne vodohospodárske delegácie Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Delegácie viedli
splnomocnenci obidvoch vlád pre otázky hraničných vôd Ing. Miroslav Čomaj a Dr. Ing. Béla Hajós. Predmetom rokovania boli problémy
povodní, zavádzanie moderných informačných systémov pre boj proti povodniam a konkrétne otázky spolupráce v ďalšom období.
Účastníkov stretnutia prijal primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
September
Mestský úrad spracoval pre Ministerstvo financií SR návrh programu podpory záchrany historického jadra mesta na roky 2000 – 2002.
Ide o požiadavku finančných prostriedkov na rekonštrukciu Mestskej pamiatkovej rezervácie.
V meste sa vyskytla salmonelóza. V jednej z banskoštiavnických reštaurácii po konzumácii zemiakového šalátu, v ktorom boli použité
vajíčka, sa u 12 hostí zistila salmonelóza. Nikto nebol hospitalizovaný.
Technické služby mesta oznámili, že pre nedostatok financií nebude zatiaľ otvorená mestská plaváreň. V prevádzke bude len sauna
a fitness.
Banskej Śtiavnici nakrúcal režisér Martin Šulík svoj nový film Krajinka.
Počas filmovania, ktoré sa skončilo 22. októbra sa časť ulíc starého mesta premenila na ulice dvadsiatych až päťdesiatych rokov 20.
storočia. Autorom scenára bol výtvarník, scénograf a architekt Fero Lipták. Dvesto až tristo Štiavničanov sa zapojilo do filmovania ako
komparz.
OKTÓBER
Začiatok októbra
Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. (aj ako predseda Združenia historických miest) rokoval v Štrasburgu s programovým poradcom
Oddelenia kultúrneho dedičstva Rady Európy p. Mikhaelom de Thysom. Na tomto stretnutí sa podarilo opäť nadviazať spoluprácu vedenia
mesta s orgánmi Európy.
3. 10. Futbalové stretnutie štiavnických futbalistov s mužstvom Čierneho Balogu sa skončilo prehrou domácich 5 : 0.
7. 10. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa uskutočnila vernisáž výstavy známeho banskoštiavnického insitného maliara Ing. Jozefa
Lackoviča s názvom Farebný svet Jozefa Lackoviča.
7. 10. Podsitnianské osvetové stredisko, Živena – Spolok slovenských žien a Únia slovenských žien v našom meste pripravili v Základnej
umeleckej škole pre svoje členky ďalší autorský večer. Recitovali sa tu básne M. Halašovej, B. Herrmannovej, D. Klimovej, E. Števíkovej,
M. Petrovej, Z. Šmehylovej, J. Popracovej, J. Šamovej, J. Simonidesovej a R. Horváthovej. Vlastné skladby zaspievala a na gitare sa
doprevádzala Z. Koreňová, na husle zahrala R. Schinglerová a na akordeón J. Radjanský
11. 10.
Naše mesto navštívili poslanci NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) František Mikloško a Peter Muránsky. Stalo sa tak
v rámci poslaneckého prieskumu v banskobystrickom kraji. Poslanci sa zúčastnili na zasadaní Okresnej rady KDH, navštívili Okresný úrad,
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kde odpovedali na otázky o reforme verejnej správy, príprave nových zákonov (stavebný, pamiatkový), prezreli si Cirkevnú základnú školu
sv. Františka Assiského. Navštívili banskoštiavnické pracovisko Pamiatkového ústavu, zaujali ich niektoré dokumentačné materiály a
návrh na vyhlásenie nového územia Mestskej pamiatkovej rezervácie. Stretli sa aj so správcom rímskokatolíckej farnosti Imrichom
Šišulákom.
12. 10. Novým dekanom Fakulty ekológie a environmentalistiky Zvolenskej univerzity so sídlom v Banskej Štiavnici sa stal prof. RNDr.
Ján Chrapan, DrSc. Do funkcie ho slávnostne ustanovil rektor univerzity. Predchádzajúcim dekanom bol prof. Imrich Beseda, DrSc.
12. 10. Otvorila sa prevádzka mestských kúpeľov a plavárne, ktoré poskytujú tieto služby: sauna, fitness, stolný tenis, vaňové kúpele,
sprchy a aerobic.
13. 10. Vo výstavnej sieni Centra mestskej kultúry Rubigall sa uskutočnila nezvyčajná vernisáž, keď svoje výtvory prezentovala päťročná
Ninka Hricová.
14. 10. Primátor Ing. Marián Lichner, CSc. oslávil svoju päťdesiatku. Od občanov, organizácii a ďalších inštitúcii dostal mnoho gratulácii.
17. 10. Futbalový zápas Banská Štiavnica – Dubová sa skončil výsledkom 0 : 1.
18. 10. V kine Akademik sa konala slávnosť Október – mesiaca úcty k starším. Dôstojnosť slávnosti umocnil fakt, že tohto roku zapadala
do rámca Medzinárodného roka starších ľudí, čo zdôraznil vo svojom príhovore aj primátor mesta.
20. 10. Vo výstavných priestoroch Mineralogickej expozície Slovenského banského múzea sa konala vernisáž fotografií (viac ako 100
farebných a čiernobielych a rozličné propagačné materiály) Ing. Vladimíra Protopopova pod názvom Objektívom lyricky a kriticky . Bola to
už jeho tretia samostatná autorská výstava. Ing. Vladimír Protopopov žije a pôsobí v našom meste od r. 1981.
21. – 23. 10. Na návštevu nášho mesta prišiel vzácny hosť, námestník generálneho tajomníka OSN Klaus Topfer. Zúčastnil sa na V.
medzinárodnej konferencii Kultúra a životné prostredie, ktorú usporiadali katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný
rozvoj Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen so sídlom v Banskej Štiavnici, Rakúsky ústav pre východnú
a juhovýchodnú Európu, Ústav krajinnej ekológie SAV a Slovenské banské múzeum. Konferencia sa konala pod záštitou ministra životného
prostredia SR Lászlóa Miklósa a Slovenskej komisie pri UNESCO, jej účastníci zasadali v aule Fakulty ekológie a environmentalistiky,
slávnostné otvorenie sa konalo v kostole Sv. Kataríny. Na konferencii sa zúčastnil minister bývania, územného plánovania a životného
prostredia Holandska Jan Pronk, holandský veľvyslanec v SR H. E. H. J. W. Soeters, štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Maďarska Balázs Medgyesy, rektori banskobystrickej a zvolenskej univerzity a vedci z tejto vednej oblasti.
Na konferencii sa rokovalo o otázkach vzťahu kultúry a životného prostredia, o kultúrnej krajine a integračných stratégiach pre politiku,
manažment a plánovanie.
Účastníci konferencie si prezreli expozície Slovenského banského múzea a stavebné pamiatky v našom meste.
21. – 23. 10. V rámci 4. valného zhromaždení Organizácie miest svetového dedičstva (OMSD) v španielskom meste Santiago de
Compostela sa konalo 5. medzinárodné sympózium na tému Inovácia v manažmente miest svetového dedičstva a členovia OMSD zvolili
nového prezidenta. Na obidvoch podujatiach sa zúčastnil primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. Súčasťou valného zhromaždenia boli aj
pracovné regionálne zasadania miest svetového dedičstva. Regionálny sekretariát pre strednú a východnú Európu združuje 28 miest.
Účastníci sympózia prijali sériu záverov dôležitých pre ďalší rozvoj miest zapísaných na zozname svetového dedičstva UNESCO.
24. 10. Zápas futbalistov nášho mesta s družstvom Brusna nedohrali pre nedostatok hráčov za stavu 7 : 0. Situácia v banskoštiavnickom
futbalovom mužstve sa stala kritickou.
26. 10. Centrum voľného času Rubigall, I. oddiel skautov a banskoštiavnické gymnázium navštívili múzeá vo Viedni, do ktorých bol pri
príležitosti štátneho sviatku Rakúska vstup bezplatný. Svoj poznávací výlet nazvali Otvorená Viedeň.
26. 10. Zaslúžilý majster športu, majster FIDE a medzinárodný rozhodca v šachu Alexander Piťuk oslávil svoje 95. narodeniny. Aj napriek
vysokému veku ešte stále spracúva šachové kompozície.
27. 10. Podsitnianské osvetové stredisko v spolupráci s Úniou žien a Živenou-Spolkom slovenských žien uskutočnili v hoteli Grand Matej
módnu prehliadku tvorcov banskoštiavnického okresu. Svoje modely šiat a módne doplnky predviedli študenti Stredného odborného učilišťa
Povrazník a Strednej priemyselnej školy S. Stankovianského, módni odborníci zo spoločnosti Pleta-Moda, Svetro, Elegant Blažková,
z dielne Beáty Lazarovej a hostia z Bratislavy.
28. 10. Konalo sa zasadanie MsZ s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia spol. Mestské lesy Banská Štiavnica s. r. o. za 1. polrok 1999.
3. Operačný plán zimnej údržby na obdobie 1999/2000.
4. Správa o vyhodnotení letnej turistickej sezóny v meste a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero.
5. Správa o príprave mesta a rekreačnej oblasti Počúvadlianske jazero na zimnú turistickú sezónu 1999/2000.
6. Správa k štúdii priestoru Križovatka a k štúdii priestoru pred Tabakovou továrňou.
7. Správa o poskytnutí finančnej výpomoci mesta MsBP s.r.o. Banská Štiavnica.
8. Správa o zámere výstavby rodinného domu na p. č. KN 3550 3559 v k. ú. Banská Štiavnica.
9. Návrhy na priamy odpredaj pozemkov
10. Informácia o situácii v autobusovej doprave SAD Banská Štiavnica.
11. Informácia o návrhu transformácie NsP Banská Štiavnica.
12. Interpelácie občanov a dopyty poslancov.
13. Diskusia.

17

rok 1999

14. Záver.
Zasadanie viedol primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.. Poslanci mali najviac pripomienok k bodu 4, ktorý sa zaoberal problémom
parkovania v areáli Počúvadlianskeho jazera, kritizovali informačný systém, nedovolené parkovanie v meste, nedostatočné čistenie ulíc,
prevádzku verejných WC a absenciu vyznačenia vonkajšieho okruhu mesta. Diskusia bola podnetná a okrem pripraveného návrhu
uznesenia k tomuto bodu poslanci schválili aj pripomienky na zlepšenie situácie v turistickom ruchu v meste. Diskusia sa rozvírila aj okolo
bodu 5, pričom pripomienky poslancov sa sústredili na problém, či firma AGROCOM (prevádzkuje lyžiarske vleky), je schopná prevádzkovať
lyžiarske vleky, alebo akceptovať ochotu firmy STAVASTA, ktorej zástupcovia ponúkli nielen možnosť prevádzky vlekov, ale aj výstavbu
komplexného lyžiarskeho areálu na Červenej studni. V diskusii vystúpil aj podnikateľ Norbert Kaník, ktorý žiadal aby vleky boli v
prevádzke aj v čase, keď je nižšia návštevnosť. Výsledkom diskusie bolo schválenie návrhu uznesenia, ktoré poslanci doplnili o návrh na
preverenie firmy AGROCOM, či je schopná plniť zmluvné podmienky s mestom prevádzke vlekov. Rozporné názory sa prejavili v bode 6,
keď poslanci vyslovili svoje pripomienky k rozšíreniu Mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR). Využili prítomnosť pracovníčky
Pamiatkového ústavu Bratislava, pracovisko Banská Štiavnica, Ing. arch. Kataríny Voškovej a namietali, že o rozšírení MPR občania
nevedeli a nemali možnosť vyjadriť sa k návrhu a pod. Padla aj otázka, kto poveril Pamiatkový ústav spracovaním nového návrhu MPR.
Ing. arch. Vošková vysvetlila, že návrh podali v súlade so zákonom č. 170/1997. Poslanci uznesením odporúčali, aby MsÚ spracoval návrh
podľa alternatívy č. 1 štúdie priestoru Križovatka aj návrh riešenia priestoru pred tabakovou továrňou a predložil ich na schválenie
poslancom MsZ.
28. 10. Občianske združenie KRUH a Program pre nový život uverejnili v Štiavnických novinách vyhlásenie o verejnej zbierke na
ultrazvukové zariadenie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP. Zbierku povolil Okresný úrad v Banskej Štiavnici.
29. 10. V Bergerichte na Námestí sv. Trojice (mineralogicko-ložisková expozícia Slovenského banského múzea) odhalili pamätnú tabuľu
prof. RNDr. Miroslavovi Koděrovi (1926 – 1993), významnému mineralógovi, ktorý uskutočnil mineralogicko-paragenetický a geochemický
výskum štiavnicko-hodrušského revíru. Na slávnostnom akte sa zúčastnila jeho manželka so synom a delegácia Prírodovedeckej fakulty
UK. Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ Slovenského banského múzea PhDr. RNDr. Ján Novák.
Vo vestibule Štátneho ústredného banského archívu na Radničnom námesti odhalili pamätnú tabuľu Ing. Arpádovi Bergfestovi,
významnému banskému odborníkovi, ktorý o. i. pracoval aj v banskom archíve. Pamätnú tabuľu odhalil Ing. Jozef Karabelly, predseda
baníckeho spolku, a Daniel Ulbricht (80), ktorý mal pri tejto príležitosti na sebe banícku rovnošatu, čo mu r. 1964 daroval práve Ing.
Bergfest. Slávnostný príhovor pred viac ako 50 hosťami predniesol PhDr. Jozef Surovec, riaditeľ Štátneho ústredného banského archívu.
Pri obidvoch slávnostiach účinkoval súbor Štiavničan a Mikuláš Filus, ktorý klopal na banícku klopačku.
31. 10. Posledný zápas jesennej časti V. ligy futbalisti Banskej Šiavnice vyhrali so Sásovou 3 : 1 a skočili na predposlednej priečke V.
futbalovej ligy.
Október
Mesto Banská Štiavnica odovzdala objekt Belházyho domu na ul. A. Sládkoviča Technickej univerzite vo Zvolene za symbolickú jednu
korunu. V objekte by mal pôsobiť dekanát Fakulty ekológie a environmentalistiky so sídlom v Banskej Štiavnici.
Na majstrovstvách Slovenska vo viacboji v Nitre získala dve zlaté medaily Anetka Lepáčeková, študentka banskoštiavnického gymnázia.
Na celoslovenských Dňoch športu 1999, ktoré sa konali v Žiari nad Hronom pod záštitou ministra školstva SR Milana Ftáčnika, zvíťazila
v súťaži družstiev 2. základná škola z nášho mesta. Ziskom 1 689 bodov patrí medzi najúspešnejšie školy na Slovensku.
Dobrovoľným darcom krvi na Mestskom úrade odovzdali plakety prof. MUDr. Jana Janského. Nositeľmi diamantovej plakety sa stali:
Jozef Hankovič, Vladimír Juriga, Pavol Kania, Jozef Osvald, Juraj Plašil.
Zlatej plakety: Dana Bohmová, Vladimír Déneši, Emília Ivaničová, Jaroslav Kubínsky, Igor Kuruc, Gabriela Luptáková, Peter Necpál, Peter
Sep, Dušan Sikula, Marta Špuntová, Michal Špunta, Milan Sopko, Ľubomír Weis.
Striebornej plakety: Ján Beňo, Ľubomír Drbohlav, Slavomír Dlubač, Jozef Dobák, Ján Frčka, Pavol Gregáň, Peter Jarábek, Vladimír
Knapek, Peter Motičák, Jozef Maruniak, Milan Schiler, Ivan Matkovič, Jana Šimonová, Ivan Tomčík, Jozef Židik.
Bronzovej plakety: Dušana Antošíková, Pavol Balžanka, Miroslav Bajnok, Dušan Bambora, Marian Buzalka, Jana Čierna, Miroslav Goda,
Róbert Glézl, Miroslav Hornický, Milan Fulajtár, Jana Ivaničová, Milan Ivanič, Slavomír Knopp, Juraj Krajčov, Ing. Ľubomír Lužina, Zdeno
Lupták, Elena Lamperová, Lenka Petrželová, Adriána Pivarčiová, Marta Sekerková, Ing. Mária Siváková, Ing. Jozef Sivák, František
Staroščák, Milan Schiller, Ing. Mária Samel, Stanislav Réll, Ján Šinčok, Pavol Vanko, Peter Pecník.
V našom meste už máme 8 nositeľov diamantových plakiet, 71 nositeľov zlatých plakiet, 221 nositeľov zlatých plakieta 477 nositeľov
bronzových plakiet
NOVEMBER
1. 11. Pohotovostné služby banskoštiavnických lekární Lipa a U Spasiteľa sa rozšírili aj na nedele. V sobota a nedeľa budú lekárne
otvorené od 7.30 do 9.30, pričom sa budú striedať.
4. 11. Vo výstavnej sieni Centra mestskej kultúry Rubigall otvorili Mesiac fotografie. Ústrednou postavou bol výnimočný grécky fotograf
Stephanos Paschos (51), ktorý sa osobne zúčastnil na otvorení výstavy. Hlavnou témou jeho fotografií je ľudské telo v rozličných
podobách, niekedy až provokujúcich. Umelec počas trojdňovej návštevy fotografoval aj naše mesto.
Súčasťou otvorenia bol aj koncert českej folkovej speváčky Evy Henychovej.
4. 11. V jedálni Okresného úradu sa konalo vyhodnotenie 6. ročníka Literárnej súťaže z vlastnej tvorby žiakov ZŠ, študentov stredných
škôl a dospelých. Jej organizátormi boli Živena-Spolok slovenských žien, Podsitnianske osvetové stredisko, Mestská knižnica a mesto
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Banská Štiavnica. O tom, kto zvíťazí rozhodovala porota, ktorej členmi boli PhDr. Jozef Mistrík, DrSc., Ing. Anton Hykisch, spisovateľ
pochádzajúci z Banskej Štiavnice, Mgr. Mariana Ďurianová, PhDr. Oľga Moravčíková a Daniel Šovc, banskoštiavnický evanjelický farár
a básnik.
V poézii v I. a II. kategóri pre 1. a 2. stupeň ZŠ porota neudelila ani jedno ocenenie, v III. kategórii pre žiakov od 15 do 20 rokov prvé
miesto prisúdila Jaroslavovi Dudíkovi z Banskej Štiavnice, druhé miesto Ľubici Šopovej, tretie miesto Ivane Tatárovej.
Vo IV. kategórii (20 – 35 rokov) nezískali Banskoštiavničania ani jednu cenu, v V. kategórii sa na druhom mieste umiestnil Zoltán Egry a na
treťom Pavol Burda – obidvaja z nášho mesta.
V próze v druhej kategórii porota udelila len tretie miesto Monike Debnárovej z Banskej Štiavnice. Štiavničan Michal Švec vo IV. kategórii
získal prvé miesto.
5. 11. V rytierskej sále Starého zámku sa konala slávnostný imatrikulačný ceremoniál študentov I. ročníka denného a externého štúdia
ekomuzeológie, environmentálnej výchovy a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici
so sídlom v Banskej Štiavnici.
Na imatrikulácii sa zúčastnil rektor UMB prof. RNDr. Oto Tomeček, CSc., dekan Fakulty prírodných vied UMB prof. RNDr. Stanislav
Ondrejka, DrSc., prodekan prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., primátor mesta a predstavitelia okresu. V predpoludňajších hodinách si hostia
prezreli katedry, v popoludňajších hodinách ich prijali predstavitelia Okresného úradu a primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc.
Po ceremoniáli študenti a hostia v sprievode spevokulu Štiavničan položili veniec k pamätníku Andreja Kmeťa, večer v hoteli Grand Matej
sa konala spoločenská časť ceremoniálu spojená so slávnostným šachtágom, počas ktorého boli študenti 1. ročníka prijatí do
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku.
10. 11. V žarnovickom kultúrnom dome sa konala regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko. Zúčastnili sa
na nej detské súbory z miest bývalého žiarskeho okresu. Naše mesto reprezentoval detský divadelný súbor Stromáčik (Základná
umelecká škola), ktorý inscenáciouMauglí, alebo fragmenty z Knihy džungli získal hlavnú cenu a právo postúpiť na krajskú prehliadku na
jar 2000.
15. 11. V hoteli Grand Matej sa konalo Slávnostné stretnutie s jubilantmi, ktoré usporiadala Zmiešaná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Marián Lichner,
CSc., prednosta Okresného úradu, a dlhoroční sponzori z akciovej spoločnosti Dusľo Šaľa. Na slávnostnú večeru prispela aj rodina
Kaníková.
17. 11. Primátor mesta Ing. Marián Lichner, CSc. prijal v obradnej sieni Mestského úradu členov mestskej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov pri príležitosti medzinárodnému roka starších ľudí.
17. – 19. 11.
V Kammerhoffe sa konal Celoslovenský seminár Knižná kultúra v Banskej Štiavnici.
17. 11.
Pri príležitosti 80. výročia založenia Reálneho gymnázia Andreja Kmeťa v našom meste, odovzdalo Ministerstvo školstva SR miestnemu
gymnáziu certifikát o názve Gymnázium Andreja Kmeťa. Gymnázium dostane aj prívlastok škola UNESCO.
23. 11. Konalo sa mimoriadne Valné zhromaždenie Mestského bytového podniku s. r. o. na ktorej sa jeho predstavitelia zaoberali zlou
finančnou situáciou, ktorú spôsobujú jednak neplatiči nájomného, jednak neplatenie za služby tými občanmi, ktorí si odkúpili byty do
osobného vlastníctva. K 30. septembru 1999 podnik evidoval nedoplatky vo výške 3 179 832 Sk, preto Valné zhromaždenie prijalo
niekoľko dôležitých opatrení, o. i. aj zverejňovanie neplatičov, ktorí dlhujú vyše 5 000 Sk. Tí dlžníci, ktorí dlhy uhradia do pred 1.
novembrom 1999, budú oslobodení od penálov.
23. 11. Konalo sa mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva s jediným bodom rokovania: Návrh dodatku č. 4 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/1996 o predaji bytov a nebytových priestorov. Rokovanie viedol primátor Ing. Marián Lichner, CSc.
24. 11. Slovenské banské múzeum otvorilo Na Starom zámku výstavu Betlehemy a betlehemské maľované salaše. Na vernisáži vystúpil
folklórny súbor Sitňan s betlehemskou hrou z nášho regiónu, ktorá pochádza z majetku rodiny Turčanovcov Písne Walaske pre Johana
Turcsana. V Styavnicy Banskej dna 3-ho Janara roku Pane 1861. Na výstavy sa prezentovalo 40 betlehemských súborov a 75
maľovaných salašov.
25. 11. Konala sa okresná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Štiavnici, na ktorej jeho členovia
zhodnotili svoju činnosť za posledné tri roky.
26. 11. Na banskoštiavnickej pošte si mohli filatelisti rozmnožiť svoje zbierky o použitie príležitostnej pečiatky a korešpondenčný lístok,
ktoré vydal Slovenský Klub turistov a ústredná rada značkárov Slovenska.
26. 11. Pracovníci Galérie J. Kollára (Slovenské banské múzem) otvorili výstavu bábok a hračiek, ktorú pripravili s Múzeom bábkarských
kultúr a hračiek v Modrom Kameni, so Školou úžitkového výtvarníctva v Kremnici, Stredným odborným učilišťom lesníckym – odbor
spracovania dreva v Banskej Bystrici a z vlastných muzeálnych zbierok.
26. 11. Minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš slávnostne prestrihol pásku v novej budove Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š.p., na Radničnom námestí č. 8. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. so sídlom v Banskej Štiavnici, ktorý vznikol 1. júla
1997, bol dočasne umiestnený na Ulici Višňovského 4.
Na slávnostnom odovzdaní objektu prehovoril minister Pavel Koncoš a informáciu o úlohách podniku podal jeho generálny riaditeľ Ing.
Dušan Palko.

19

rok 1999

Obnova meštianskeho domu trvala od r. 1993, najvýznamnejšou zachovanou umeleckohistorickou pamiatkou v objekte sú barokovorokokové nástenné maľby a fabiónová rímsa z druhej polovice 18. stor. v miestnosti na 2. poschodí. Vo dvore objektu inštalovali fontánku
od banskoštiavnického sochára Vladimíra Oravca.
November
Milé a užitočné stretnutie sa konalo v materskej škôlke na Bratskej ul. Deti pri príležitosti Roka úcty k starším ľuďom pripravili program,
na ktorý si pozvali starých rodičov. Toto nezvyčajné podujatie vymysleli a pripravili pani učiteľky s riaditeľkou pani Krippnerovou. Starí
rodičia prišli nielen z nášho mesta, ale aj zo Žiliny, Veľkého Krtíša a ďalších miest. Bolo ich dovedna okolo 300.
Konalo sa prvé umelecké sympózium Imprese podzim/jeseň ktoré zorganizoval Český spolok na Slovensku. Na sympóziu sa zúčastnili
výtvarníci českého pôvodu, ktorí žijú na Slovensku – členovia Slovenskej výtvarnej únie: Jitka Bezúrová-Mošková, Eva B. Linhartová,
Věruna Melčáková-Juneková, Miloš Šimunda a Blanka Votavová. Zúčastnil sa aj hosť z Prahy – sochár a akvarelista Zdeněk Hošek.

DECEMBER
3. 12. V priestoroch Centra mestskej kultúry Rubigall sa uskutočnilo 5. rodinné podujatie, ktorého náplň spočívala v pečení a zdobení
perníkov a medovníkov, výrobe vianočných ozdôb a hračiek, ukážkach stolovania, rezbárstva, sochárskej tvorby a maľovania. Konal sa aj
koncert dychovej hudby Sitňanka, odovzdávanie darčekov pre banskoštiavnické deti a výtvarná súťaž pod názvom Batoh Mikulášskych
prekvapení.
7. 12. Konalo sa mimoriadne zasadanie MsZ s jediným bodom programu:
Krytie úveru pre spoločnosť Eximtrade – hydraulika s.r.o. Banská Štiavnica. Na zasadanie boli pozvaní Ing. Heriban, CSc., zástupca firmy
Eximtrade, a Ing. František Majerský, riaditeľ Prvej komunálnej banky a. s. Banská Štiavnica. Šlo o ručenie úveru na rozbehnutie výroby
tejto spoločnosti, ktorá má produkovať náhradné diely a poskytovať servis hydraulických nadstavieb na automobily, predtým vyrábané
v BAZ Trnava. Diskusia bola veľmi obšírna, schválenie záruky v hodnote 3 900 000 Sk nebolo jednoduché (malo sa ručiť kotolňou).
Poslanci žiadali presné údaje, ktoré im prítomní zástupcovia oboch strán nie vždy boli schopní poskytnúť. Že poslanci k problému
pristupovali zodpovedne, ukázalo sa pri hlasovaní o navrhnutom uznesení – za ručenie hlasovali len traja, proti hlasovalo šesť poslancov
a ostatní (desiati) sa zdržali hlasovania. Uznesenie nebolo prijaté.
14. 12. V plne obsadenom kine Akademik sa konal Zimný koncert Základnej umeleckej školy.
16. 12. Konalo sa zasadanie Mestského zastupiteľstva s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2000.
3. Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 5/1999 o poplatkoch za úkony alebo konania vykonané MsÚ.
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/1999 o uplatňovaní zákona SNR č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení
neskorších predpisov.
5. Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 7/1999 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
6. Návrh cenníka služieb TS, m. p., Banská Štiavnica.
7. Plán práce MsZ v Banskej Štiavnici a jeho orgánov na 1. polrok 2000.
8. Návrh poradovníka na pridelenie sociálnych bytov na rok 1999 a I. polrok 2000.
9. Štatút Literárnej ceny Banskej Štiavnice.
10. Návrh na úhradu časti výdavkov na plynofikáciu ulíc.
11. Návrh na predaj guličkovne na Zigmundšachte v Banskej Štiavnici.
12. Návrhy na priamy dpredaj pozemkov.
13. Návrh na preplatenie nákladov súvisiacich so zateplením fasády domu č. 20 na ul. J. Horáka.
14. Rôzne.
15. Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy
16. Ipeľský Euroregión
17. Interpelácie a dopyty poslancov.
18. Diskusia.
19. Záver.
Zasadanie Mestského zastupiteľstva viedol primátor Ing. Mariám Lichner, CSc.
Bod č. 2, ku ktorému sa rozvinula rozsiahla diskusia poslancov, uviedol Ing. Jozef Ivanič, zástupca primátora. Poslanci mali pripomienky
k rozdeleniu finančných prostriedkov na jednotlivé položky, k spôsobu zostavovania rozpočtu (najmä k tomu, že navrhnutý rozpočet sa
neskoro prerokúval v komisiách, že rozpočet by sa mal pripravovať s väčším predstihom), pripomienky odzneli aj k problému miesta na
odber krvi, oporných múrov, kanalizácie a problémov Drieňovej. Návrh rozpočtu poslanci napokon schválili s dôležitými pripomienkami.
Viac pripomienok mali poslanci aj k bodu 8, ku ktorému vystúpili aj prítomní občania – žiadatelia o byty. Veľkú pozornosť vzbudil problém
zmeny zatváracích hodín v reštauračných zariadeniach. Prítomný podnikateľ Norbert Kaník, ktorý prevádzkuje podnik U Červeného
kohúta (Nám sv. Trojice), vysvetlil, že zatváracie hodiny tak, ako ich navrhujú poslanci, brzdia podnikanie a turistický ruch v meste.
Vyjadril sa aj k postihom za hlučnosť.
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20. 12. V kine Akademik sa konal vianočný koncert, na ktorom vystúpil súbor Sitňanka, mužský spevácky zbor Štiavničan a deti zo
Základnej školy A. Sládkoviča. Podujatie bolo spojené s vyhodnotením výtvarnej súťaže, rozdaním drobných spomienkových darčekov a s
vianočným punčom.
21. 12. V evanjelickom kostole sa konal Vianočný koncert Základnej umeleckej školy. Poslucháčov zaujali najmä spevy kolied.
26. 12. Štiavnické „A“ divadlo pripravilo v priestoroch Starého zámku divadelné predstavenie so spevmi Štiavnický Betlehem.
29. 12. V rámci mimoriadneho zasadania mestského zastupiteľstva uložili do steny radnice kovovú schránku s odkazom pre samosprávu
21. storočia, ktorú majú otvoriť o sto rokov – v decembri 2099. Do schránky uložili informácie o súčasnom meste, o jeho zápise na
zoznam svetového dedičstva UNESCO, súčasnú leteckú mapu mesta a slovenské mince z roku 1999. Súčasťou odkazu je aj 360
diapozitívov s pohľadmi na naše mesto a jeho okolie, banícky spevník, zborník Náckové vtipy, ale aj ruda z poslednej ťažby roku 1665
a fľaša baníckej slivovice.
31. 12. Nezamestnanosť v našom meste dosiahla 20,82 percenta. Oproti začiatku roku 1999 stúpla o približne o 1,5 percenta a oproti 3.
štvrťroku približne o 3,5 percenta.
ROK 1999
Počet obyvateľov v našom meste 31. decembra 1999 bol 11 040, z toho 5 593 mužov a 5 447 žien. Oproti roku 1988 poklesol počet
obyvateľov o 21. Zomrelo 117 obyvateľov a narodilo sa 108 detí.
V školskom roku 1999/2000 na Katedre ekomuzeológie FPV UMB v Banskej Štiavnici študovalo v prvom a druhom ročníku 47 študentov
na dennom magisterskom štúdiu a 80 študentov na bakalárskom dištančnom štúdiu.
Na Katedre environmentálnej výchovy FPV UMB v Banskej Štiavnici v prvom ročníku študovalo 15 študentov na dennom magisterskom
štúdiu a 46 študentov na bakalárskom dištančnom štúdiu. Na Katedre ekológie študovalo v prvom ročníku 14 študentov denného štúdia a
36 študentov dištančného štúdia.
Roku 1999 sa muselo riešiť umiestenie katedier Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Štiavnici. Napokon katedry sa rozmiestili takto:
Katedra environmentálnej výchovy sídli na Strednej priemyselnej škole S. Stankovianskeho (priestory bytu), Katedra ekomuzeológie v
objekte Geokomplexu na Kammerhofskej ul., Fakulta ekológie a environmenatlistiky Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá bola roku
1998 premiestnená do nášho mesta, bola umiestnená v priestoroch SOUL na Kolpašskej ul. V školskom roku 1998/99 Mala táto fakulta
v Banskej Štiavnici 1.ročník so 106 študentami a v školskom roku 1999/2000 v 3. a 4. ročníku 170 študentov denného štúdia. Ostatné
ročníky zatiaľ ostali vo Zvolene. Okrem toho mesto poskytlo pre fakultu Belházyho dom, ktorý sa bude využívať ako sídlo dekanátu
a Katedry UNESCO. Študenti fakulty bývali v internáte SOUL vedľa školy. Promócie aj imatrikulácie sa konali vo Zvolene.
V r. 1999 mesto skončilo plynofikáciu ulíc: Krčméryho a Exnára a takmer pred dokončením bola plynofikácia Šmidkeho ulice.
Skončila sa obnova tzv. Augustovského domu a priľahlého baníckeho domu na Sládkovičovej ul. č. 8. Investorom obnovy bolo Letisko
Milana Rastislava Štefánika, riadenie letovej prevádzky, ktoré hodlá budovu využívať na rekreáciu svojich zamestnancov. Obnova sa
začala na jar 1998, jej súčasťou obnovy bolo aj reštaurovanie fresky sv. Jána Nepomuckého na čelnej fasáde (ak. soch. Ján Filo, akad.
maliarka Katarína Stojkovová), stavba solitérneho objektu na mieste bývalej hospodárskej budovy, prístavba presklennej verandy na
mieste pôvodnej verandy z prelomu 19. a 10. storočia. Pamiatkový ústav, pracovisko Banská Štiavnice vysoko hodnotil celkovú
pamiatkovú obnovu, najmä zachovanie čitateľnosti pôvodnej dispozície, pôvodných hodnôt pamiatkového objektu, originálov a všetkých
kultúrnych omietkových vrstiev in situ, očistenie a opravu drevených detailov (dvere, okná). Zobytnil sa tak objekt roky neobývaný.
Bolo vydláždené Radničné nám. (s nákladom 6 567 858 Sk) a časť Námestia sv. Trojice (4 502 142 Sk).
V Mestskej pamiatkovej rezervácii boli dokončené obnovy domov na Námestí sv.Trojice č.21, na Višňovského ulici č.9 (12/I),
Kammerhofskej ul. č.29 (19/III), Penziónu KAMI, reštaurácie, cukrárne a obchodu, baníckeho domu na Hornej ružovej č. 6 a na Hornej
ružovej č 2, domu na Striebornej ul. č. 3 s predajne Odevy, na Striebornej ul č.5 s predajňou Odevy-Koža). Slovenské banské múzeum
pokračovalo v rekonštrukčných prácach na Starom zámku. V objekte Slovenských telekomunikácií pokračovali práce na dokumentovaní
cenných fresiek na Pechovej ulici č.5
V roku 1999 sa zvýšil počet trestných činov v našom okrese o 9,4 percenta, ich objasnenosť sa znížila o 11,7 percenta. Najväčší podiel
tvorila majetková kriminalita (66,2 percenta), vzrástol počet krádeží vlámaním. Zvýšil sa počet trestných činov lúpeží (7), z ktorých štyri
sa podarilo objasniť. Polícia vyšetrovala jeden trestný čin vraždy – podobne ako roku 1998. Zaznamenali sa dva trestné činy útoku na
verejného činiteľa, štyri trestné činy vydierania a jeden trestný čin bol spáchaný s rasovým motívom. Všetky tieto trestné činy boli
objasnené.
Najviac trestných činov bolo spáchaných vo vlastnom meste (62,2 percenta, t.j. 217 skutkov), z nich bolo objasnených 132, t.j. 60,8
percenta V meste boli spáchané aj všetky závažné prípady trestnej činnosti, a to sedem lúpeží, vražda i všetky krádeže motorových
vozidiel. Na páchaní trestnej činnosti sa najviac zúčastňovali recidivisti (46 z nich spáchalo dovedna 62 trestných činov, čo predstavuje
34,3 percenta celkovej objasnenej kriminality).
Podiel mládeže na trestnej činnosti bol 29 percent (52 trestných činov, z toho 16 spáchali deti vo veku od 6 do 15 rokov spáchalo 21
skutkov, 14 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov 31 trestných činov.
Roku 1999 bolo v okrese 120 dopravných nehôd, pri ktorých boli tri osoby usmrtené (v predchádzajúcom roku nebol ani jeden smrteľný
prípad).
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