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INZERCIA

Banská Štiavnica získala 

v minulom roku ako prvá titul 

slovenské Mesto kultúry 2019. 

Odbornú komisiu Fondu na pod-

poru umenia (FPÚ) zaujal pro-

jekt, v  ktorom sa spojilo mesto, 

štátne Slovenské banské múzeum 

a neziskový sektor so spoločným 

cieľom, ktorým je snaha o získa-

nie Štiavničana ako aktívneho či 

pasívneho prijímateľa súčasného 

umenia. 

V sobotu 19. januára 2019 sa na 

Námestí sv. Trojice a  v  priesto-

roch kultúrneho centra konalo 

otvorenie a úvodné podujatie pro-

jektu Mesto kultúry 2019. 

Program na námestí otvorili sym-

bolicky čerství absolventi wor-

kshopu Eddieho Portellu, kto-

rý v dňoch 18. – 19. 1. 2019 učil 

štiavnické deti rytmike a  hre na 

bicie nástroje. Ich nacvičené vy-

stúpenie, radosť v očiach i nadše-

nie, s akým sa vydali na hudobnú 

cestu vyvolali veľký ohlas medzi 

stovkami Štiavničanov, ktorí sa 

podujatia na námestí zúčastni-

li. Impozantnú návštevnosť vy-

zdvihli vo svojom príhovore aj 

hostia – predseda rady FPU Peter 

Michalovič a riaditeľ fondu Jozef 

Kovalčík. 

Vážená pani primátorka 

Babiaková, vážený pán Marko,

v  sobotu 19. januára 2019 sme sa 

na Vaše pozvanie ako zástupcovia 

Fondu na podporu umenia zúčast-

nili slávnostného otvorenia Mesta 

kultúry a  musíme konštatovať, že 

to, čo sme videli nielen splnilo naše 

očakávania, ale v  mnohých ohľa-

doch ich aj predčilo. V prvom rade 

treba povedať, že to, na čom si naj-

viac zakladáme, je vyvolanie záuj-

mu obyvateľov a hostí mesta o toto 

podujatie. Chceme, aby obyvate-

lia brali toto podujatie ako vlastné 

a zdá sa, že ho tak od začiatku berú. 

To, že na otvorenie a aj na následný 

program prišlo veľa záujemcov, nás 

nesmierne teší. Rovnako vysoko 

oceňujeme aj pripravený program. 

Vám ako organizátorom sa poda-

rilo predstaviť hlavnú ideu celého 

ročného podujatia. Je pozitívne, že 

ste jednoducho a zrozumiteľne do-

kázali komunikovať fakt, že toto 

podujatie ruší obvyklú hranicu me-

dzi umelcami na jednej strane a di-

vákmi, poslucháčmi či čitateľmi na 

druhej strane. Každý obyvateľ mes-

ta, bez ohľadu na vzdelanie, pôvod, 

sociálne postavenie, sa môže po-

dieľať na tomto podujatí, môže po-

núknuť svoj alebo rodinný príbeh, 

fotografi e, texty, archívne materiá-

ly či artefakty, ktoré dokážu pripo-

menúť bohaté dejiny mesta a ktoré 

sa môžu stať témou pre umelecké 

spracovanie.

V  meste Banská Štiavnica žijú dob-

rí umelci, ktorí majú vôľu zveľaďovať 

toto mesto a  robiť z neho nielen lo-

kálne umelecké centrum, ale aj vyhľa-

dávané miesto v kontexte minimálne 

stredoeurópskej kultúry. 

Mesto kultúry otvorené

Poďakovanie

Otvorenie Mesta kultúry 2019  foto Lubo Lužina �3.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Utorok, 29.1. o 18:30 hod.Utorok, 29.1. o 18:30 hod.

Mc QUeeNMc QUeeN

Burza Burza 
šatstva a vecíšatstva a vecí 2.2.20192.2.2019

od 10:00-16:00 hod.od 10:00-16:00 hod.
Kultúrne centrum, Kultúrne centrum, Kammerhofská č.1, Kammerhofská č.1, Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

h  p://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Oznam
Slovenská pošta, a. s., pracovis-

ko Pošta Banská Štiavnica 1 do-

časne mení poskytovanie služieb 

pre verejnosť s  účinnosťou: od 

14.1.2019 do 31.7.2019.

Služby pošty budú v tomto termí-

ne poskytované: v  pondelok až 

piatok v  čase od 8:30 – 16:30 

hod., sobota v  čase od 8:00 – 

10:00.

Dôvodom dočasnej zmeny ho-

dín pre verejnosť je rekonštrukcia 

priestorov pošty, služby budú po-

skytované v  náhradných priesto-

roch v budove pošty.

Slovenská pošta, a.s.
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22.1.

DIÁR
z programu

primátorky

„Milá pani primátorka,

píšem Vám, pretože mám na 

srdci niekoľko viet, ktoré 

Vám chcem povedať.

V  sobotu sme v  Štiavnici otvori-

li Mesto kultúry s veľmi výstižným 

názvom Almázia. Mala som mož-

nosť sledovať všetky prípravy zo zá-

kulisia, a spolu so všetkými členmi 

organizačného tímu zažiť to napä-

tie príprav, kedy hlavným cieľom 

bolo priblížiť k sebe všetkých oby-

vateľov a spoločne sa potešiť z tak 

významného ocenenia, aké Štiavni-

ca dostala.

S napätím som prichádzala na ná-

mestie, či sa nám podarilo dosta-

točne poštekliť záujem ľudí, či po-

zvanie Milky Vášáryovej vzbudilo 

chuť prísť v takej zime na Trojicu.

A Štiavničania prišli. Toľko, že ne-

bola šanca, aby sme sa všetci po-

mestili do kultúrneho centra. Boli 

tam zástupcovia starých štiavnic-

kých rodov, aj prindiši, boli tam 

ľudia z  okrajových častí Štiavni-

ce, Drieňovčania, ľudia z Križovat-

ky, Hájika, Drevenej dediny a oko-

litých obcí… Boli tam mladé rodiny 

aj starí ľudia a  zišli sa tam všetci 

bez ohľadu na svoje politické pre-

svedčenie, svetonázor, vierovyzna-

nie, spoločenský status, farbu pleti 

či rodný jazyk. Tí, čo v Štiavnici žijú 

odjakživa, aj tí, čo sa sem prisťaho-

vali len pred chvíľou.

Tá atmosféra, ktorá bola na Troji-

ci prítomná, bola nesmierne vzác-

na, krehká a  výnimočná. Takto sa 

Štiavničania ešte asi nikdy nestretli. 

Viem, že som nebola zďaleka jedi-

ná, kto tú atmosféru vnímal. Nejed-

ny oči slzili od dojatia. V týchto ná-

ročných časoch je veľmi vzácne cítiť 

blízkosť a  jednotu všetkých ľudí. 

Nás spojila láska k Štiavnici.

Pani primátorka, ako Štiavničanka, 

ktorá tu žije celý život a k Štiavni-

ci prechováva veľmi silný vzťah sa 

Vám chcem veľmi pekne poďako-

vať. Spravili ste totiž vec, ktorá je na 

Slovensku ojedinelá a po sobotnom 

večere som si uvedomila, že by ste 

s týmto prístupom mali byť vzorom 

pre ostatných primátorov. Umožnili 

ste totiž, aby vznikol projekt, ktorý 

nielenže oslovuje všetkých Štiavni-

čanov a pomáha nám, často zatvrd-

nutým srdciam nachádzať k  sebe 

cestu, ale vznikol spojením síl umel-

cov a  Štiavničanov pôsobiacich vo 

všetkých oblastiach štiavnického 

sveta, bez ohľadu na akúkoľvek ná-

zorovú alebo politickú príslušnosť. 

Nikto nebol vynechaný. Ďakujem 

Vám, že vznikol projekt, ktorý snáď 

po prvý raz v histórii Štiavnice or-

ganizuje tím ľudí zložených zo všet-

kých komunít a neprevláda v ňom 

iba jeden pohľad na veci.

Po programe v  kultúrnom centre 

som od mnohých známych poču-

la, v rôznych obmenách, túto vetu: 

„Bolo skvelé, že som mohol spoznať prí-

behy Štiavničanov, známych, aj tých, čo 

nepoznám.“

Tým, že ste umožnili vznik Almázie 

ste otvorili cestu pre priblíženie sa 

všetkých Štiavničanov viac k  sebe, 

k  vzájomnému spoznávaniu a  na-

chádzaniu toho, čo nás spája. Veľká 

vďaka, pani primátorka.

Lucia Gašparová, 

(dnes ešte viac ako inokedy) 

hrdá Štiavničanka

Významné ocenenie 
pre Štiavnicu

Sprievod mladých bubeníkov s divákmi foto Lubo Lužina

Upozornenie 
pre prevádzkovateľov malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia – 

právnické osoby.

Podľa zákona NR SR č.137/2010 

Z.z. o  ovzduší, zákona 

č.401/1998 Z.z. o  poplatkoch 

za znečistenie ovzdušia a  VZN 

č.7/2017 §5 písm. k) má pre-

vádzkovateľ malého zdroja zne-

čistenia (ďalej len „MZZO“) po-

vinnosť oznámiť každoročne 

do 15. februára Mestu Banská 

Štiavnica údaje potrebné na zis-

tenie množstva a škodlivosti zne-

čisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia a údaje potrebné na ur-

čenie výšky poplatku podľa sku-

točnosti uplynulého roka, a to za 

každý samostatný MZZO oso-

bitne. Ide najmä o  údaje o  dru-

hu paliva, spotrebe paliva a suro-

vín, z ktorých znečisťujúce látky 

vznikajú, počet prevádzkových 

hodín, druh a účinnosť odlučova-

cích zariadení, atď.

Tlačivo „Oznámenie údajov po-

trebných pre určenie výšky poplat-

ku za znečisťovanie ovzdušia“ tvo-

rí prílohu č.1 tohto VZN, ktoré 

si môžete na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk v  sek-

cii nariadenia mesta alebo v sek-

cii dokumenty a  tlačivá (tlačivá 

k  ochrane životného prostredia 

– Oznámenie údajov potrebných 

pre určenie výšky poplatku za 

znečistenie ovzdušia).

Mesto Banská Štiavnica upozor-

ňuje prevádzkovateľov, že za ne-

splnenie povinností uvedených 

v  §6 ods. 4 zákona č.401/1998 

Z.z. o  poplatkoch za znečiste-

nie životného prostredia a  ur-

čených v  rozhodnutí obce vyda-

nom podľa §6 ods. 6, uloží obec 

v  prenesenom výkone štátnej 

správy prevádzkovateľovi ma-

lého zdroja pokutu do výšky 

663,87eura.

RRaMV

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

23.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Riešenie fi nančných prostried-

kov v súvislosti so zmenou od-

meňovania zamestnancov.

 Príprava podkladov pre riešenie 

úpravy komunikácií po zimnej 

údržbe.

24.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava podkladov k verejným 

obstarávaniam.

25.1.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

26.1.

 Individuálne uvítanie do života.

Viera Lauková

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika – Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v  Banskej 

Štiavnici:

– 6.2.2019 v čase od 8:30 – 15:30 

na ul.: Drevená, Ľ. Štúra, P. Dob-

šinského, Staničná a  Železničiar-

ska.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár,

SSE – Distribúcia, a.s.
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Po krátkom príhovore 

vedúceho projektového tímu Rasti-

slava Marka nasledoval pozdrav od 

Emílie Vášáryovej, premietnutý na 

nainštalovanom plátne. Práve ona 

sa neprihovárala miestnym náhod-

ne, bude totiž patrónkou projek-

tu. Po nej dostali slovo primátorka 

mesta Nadežda Babiaková a minis-

terka kultúry SR Ľubica Laššáková, 

ktorá vyjadrila potešenie z toho, že 

práve naše mesto získalo toto oce-

nenie ako prvé.

Moment otvorenia bol symbolic-

kým odhaľovaním obrazu projekcie 

starej fašiangovej fotografi e z  Tro-

jice v  podaní mladého Štiavničana 

Vojtecha Bartoša. Virtuálnym spre-

jom odhalil scénu, ktorá nielenže 

zachytávala dobový moment, ale aj 

kultúrnu aktivitu, do ktorej boli za-

pojené desiatky miestnych. 

Následne moderátorka večera, po-

pulárna slovenská herečka, mode-

rátorka a standupistka Lujza Gara-

jová – Schrameková vyhlásila Mesto 

kultúry 2019 za otvorené a  sprie-

vod divákov pod vedením mladých 

bubeníkov zamieril do budovy kul-

túrneho centra. 

V  dobových kronikách Kultúrne-

ho a  spoločenského strediska sme 

neraz našli zmienku o  tom, ako 

600 miestna kapacita bola takmer 

či úplne vypredaná. Akoby sym-

bolicky túto skutočnosť a  návrat 

miestnych na kultúru potvrdilo aj 

podujatie Rodinné striebro, kto-

ré nadväzovalo na program na Ná-

mestí sv. Trojice. Po rokoch by uve-

dená kapacita bola znovu potrebná, 

žiaľ, dnes je zhruba polovičná, a tak 

sa časť záujemcov o program do sály 

nedostala. Aspoň čiastočnou kom-

penzáciou pre nich bol priamy pre-

nos vysielaný online na internete 

a súčasne v troch štiavnických pre-

vádzkach.

Program, ktorý podobne ako ten 

na Trojici, režijne, dramaturgic-

ky a  produkčne pripravili členovia 

Ansámblu nepravidelného divadla 

J. Mikitková a J. Fakla v spoluprá-

ci s Mestom Banská Štiavnica, do-

minovali miestni ľudia, ktorí pred-

stavovali svoje duchovné rodinné 

striebro. Ich rozprávanie pozorne 

sledovali členovia programovej rady 

projektu, ktorí si symbolicky “ku-

povali” námety pre svoju umeleckú 

činnosť, prípadne pre činnosť umel-

cov, ktorých počas roka v  Banskej 

Štiavnici privítajú. V programe vy-

stúpili Sombathyovci, Protopopo-

vovci, M. Machárik a  K. Vošková, 

M. Maňkovská a divadelníci z Para-

dájz Pikčr, I. Totkovičová a predsta-

vitelia sektoru služieb, Ľ. Blašková, 

J. Koleda a rómske deti, I. Ladzian-

sky st., J. Červenák, E. Portella a D. 

Klimko s  kapelou Almázia, zlože-

nou z  miestnych hudobníkov rôz-

nych kapiel. Celý záznam je možné 

nájsť na facebookovom profi le Al-

mázia Štiavnica.

Podujatie sprevádzala mimoriad-

ne pozitívna atmosféra a  nadše-

nie, čo pozitívne refl ektovali aj hos-

tia z Fondu na podporu umenia aj 

prítomní Štiavničania. Ďalšie in-

formácie o  projekte, ako aj o  naj-

bližších podujatiach nájdete na 

www.mestokultury.sk.

R. Marko

NOVINKY

�1.str.

Profesionalita a  entu-

ziazmus je pre nás garanciou úspeš-

nej realizácie toho, čo ste si naplá-

novali a  k  čomu ste sa zaviazali. 

Veríme, že tak, ako sme boli nad-

šení z otvorenia a prvých akcií, bu-

deme nadšení z  posledných akcií 

a  naše bilancovanie sa bude niesť 

v  duchu dobre vykonanej práce. 

Áno, vydali sme sa na cestu do ne-

prebádaných území, vlastne ju vy-

meriavate a tvoríte mapu pre tých, 

čo prídu po Vás, ale už samotný 

fakt, že ste sa na túto cestu vyda-

li, svedčí o tom, že viete, odkiaľ vy-

chádzate, kam sa chcete dostať a čo 

všetko musíte pri tom prekonať. 

Úprimne Vám držíme palce a  ak 

to bude len trochu možné, celkom 

určite zavítame na niektoré ďalšie 

podujatia, pretože aj pre nás je ten-

to projekt rodinným striebrom.

Vážená pani primátorka Babiaková, 

vážený pán Marko, prajeme Vám 

veľa úspechov a ešte raz ďakujeme 

za všetko, čo ste doteraz pre úspeš-

nú realizáciu tohto projektu vyko-

nali.

S úctivým pozdravom zostávajú

Peter Michalovič, 

predseda rady FPU

Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU

�1.str.

Návštevníci na Nám. sv. Trojice  foto Lubo Lužina

Mesto kultúry otvorené

Poďakovanie

Pozvánka
Príde Štefan Harabin!
V marci tohto roku ako je 
všeobecne známe sa usku-
točnia voľby nového prezi-
denta SR. Jedným z kandi-
dátov na túto funkciu je aj 
JUDr. Štefan Harabin, sud-
ca Najvyššieho súdu, ob-
čiansky, nestranícky a ne-
závislý kandidát. V tejto 
súvislosti sa príde aj osobne 
uchádzať o priazeň voličov 
Banskej Štiavnice a okresu 
Banská Štiavnica. Predvo-
lebné zhromaždenie s ním, 
na ktorom sa chce informo-
vať aj o problémoch, ktoré 
by pomohol riešiť pre obyva-
teľov mesta a okresu v prí-
pade jeho zvolenia za prezi-
denta SR sa uskutoční dňa 
25.1.2019 v kine Akademik 
o 15:00.

Petičný výbor
Štefana Harabina

PLATENÁ POLITICKÁ

INZERCIA

Podujatie Rodinné striebro v kultúrnom centre  foto Lubo Lužina

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: 

každý deň

január/február: 

8:00 hod. – 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Technické služby, mestský 

podnik, Banská Štiavnica majú 

v správe mestské komuni-

kácie (ďalej MK ), verejné 

priestory (ďalej VP), schody 

a chodníky, na ktorých zabez-

pečujú údržbu s cieľom čistoty 

a najmä v zimnom období tiež 

prejazdnosti a priechodnosti. 

Najmä v  zmysle platnej legisla-

tívy a  tiež vybudovaním pribudli 

na údržbu nové úseky chodníkov. 

Účelom zimnej údržby je zmier-

nenie vplyvu nepriaznivého zim-

ného počasia na prejazdnosť MK 

a  priechodnosť VP. Zimná údržba 

sa vykonáva v  zmysle MsZ schvá-

leného Operačného plánu zimnej 

údržby mestských komunikácií na 

danú sezónu. Pre zabezpečenie ve-

rejnoprospešných služieb v  zim-

nej sezóne disponujú TS personál-

nym, materiálovým a  technickým 

vybavením. V  oblasti personálnej 

pribudli pracovníci na ručné čis-

tenie a malú mechanizáciu. Dôvo-

dom je už spomínané zvýšenie úse-

kov, najmä chodníkov. Tento rok 

menšie obecné služby nebudú za-

bezpečovať zimnú údržbu. Je to 

ovplyvnené situáciou na trhu prá-

ce a časovou viazanosťou v zmluv-

ných vzťahoch. V prípade možnos-

ti pôjde o  výpomoc a  doplnenie 

k  jednotlivým úsekom. Technické 

vybavenie predstavujú najmä vo-

zidlá so zimnou výbavou a výstro-

jom a  mechanizmy na manipulá-

ciu so snehom. Po 13 – tich rokoch 

pribudol do našej fl otily nový veľký 

sypač, ktorý zvýši spoľahlivosť vý-

konu a rozdelenie úseku, čo prispe-

je k  zabezpečeniu výkonu zimnej 

údržby najmä pri súčasnom vrtoši-

vom zimnom počasí.

Operačný plán zimnej údržby MK 

pre zimné obdobie.

Poradie vykonania zimnej údržby:

I.

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) 

pod Drieňovou po nemocnicu, uli-

ce L. Svobodu, Mládežnícka, Ener-

getikov, Bratská, (prejazd sídlis-

kom), hasičský a  záchranný zbor 

Pletiarska ulica, príjazd k nemocni-

ci, parkoviská pod Novým zámkom 

a na ul. Mládežnícka (býv. staré ih-

risko ). Ul.: Mierová, Akademická, 

A. Kmeťa, Radničné nám., Nám. 

sv. Trojice, A. Sládkoviča (aj pred 

hasičskou zbrojnicou), J. K. Hel-

la po Dolnú Roveň, križovatku so 

štátnou cestou, Dolná ul., 1. mája, 

Križovatka, Obrancov mieru (od 

ilijského mosta po Suchý tajch) – 

prejazd Štefultovom.

II.

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na 

Zigmund šachtu, ulice na Špitál-

ke (Ul. P. Dobšinského, Slovanská, 

A. Bernoláka, M. Hatallu, I. Kras-

ku, Ľ. Štúra, J. Matušku), A. Pécha, 

Antolská, M. M. Hodžu, J. M. Hur-

bana, Botanická, Budovateľská, 

Špitálska, Povrazník, parkovisko 

ul. Lesnícka (nad štátnou políciou), 

parkovisko na ul. Mládežníckej (pri 

štátnej polícii). Na týchto úsekoch 

bude zimná údržba vykonaná do 4 

hod. po ukončení sneženia v  pra-

covnom čase.

Mimo pracovného času sa doba 

predlžuje o 2 hod..

III.

Ul. Na Mária šachtu, Brezo-

vá, Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik 

– Lógre, Výskumnícka, 8. mája, 

Družstevná, Banícka, SNP, P. O. 

Hviezdoslava, S. H. Vajanského, 

Ľ. Podjavorinskej, Horná a  Dolná 

Resla, ul. v časti Povrazník, Šteful-

tov (B. Němcovej, B. Slančíkovej – 

Timravy, Brezová, Cintorínska, F. 

Urbánka, Hutnícka, J. Jesenského, 

J. C. Hronského, J. G. Tajovského, 

J. I. Bajzu, J. Kollára, J. Škultétyho, 

Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, 

Na Maximilián šachtu, Nám. pad-

lých hrdinov, Obchodná, Obrancov 

mieru, Potočná, Požiarnická, Raky-

tová, R. Debnárika, S. Chalupku, 

Školská, Š. Krčméryho, Š. Moyze-

sa, Úzka) a Sitnianska (29. augusta, 

Ilijská, Kríková, Krížna, Partizán-

ska, Podhájska, Srnčia, Stratená), 

Horná a  Dolná ružová, Vodáren-

ská, D. Licharda, J. Palárika, J. Hol-

lého a Farská.

Na týchto úsekoch bude vykonaná 

zimná údržba do 8 hod. po ukon-

čení sneženia v  pracovnom čase. 

Mimo pracovného času sa doba zá-

sahu predlžuje o 2 hod..

Na uliciach neuvedených v bodoch 

I. až III. bude výkon zimnej údržby 

do 24 hod..

Komunikácie označené DZ „Cesta 

v zime neudržiavaná“, nie sú prístup-

né technike TS, m. p., B. Štiavnica 

a  kooperujúcich subjektov, a  pre-

to budú riešené individuálne. Spô-

sob výkonu zimnej údržby: Výkon 

zimnej údržby bude zabezpečova-

ný stálou službou na pracovisku, 

pohotovosťou mimo pracoviska 

a dispečerskou platenou službou.

Stála služba na pracovisku bude 

zabezpečovaná: v  pracovných 

dňoch v čase:

• od 06:00 – 14:00 a  od 22:00 – 

06:00

• sobota, nedeľa: od 22:00 – 06:00

Dispečerská služba a pohotovosť 

mimo pracoviska:

• v  pracovných dňoch od 14:00 – 

22:00

• v sobotu, nedeľu od 06:00 – 22:00

Dispečing je zabezpečovaný na mo-

bilnom tel. č.: 0908 272 630.

Požiadavky a  pripomienky na vý-

kon zimnej údržby je možné re-

alizovať prostredníctvom tel. č.: 

0908 272 630 – dispečing

0905 491 034 – miestne komuni-

kácie – ručné čistenie (str. č.2)

0905 262 058 – dopravno – mecha-

nizačné stredisko (str. č.1)

045/6922244, 0905 682 279 – ria-

diteľ TS

Vypracoval: Peter Heiler 

a Ján Hlinka

Zimná údržba miestnych komunikácií

Odpratávanie bohatej snehovej nádielky  foto Archív ŠN

ponuka 
práce

1. Elektromontér a  opravár elek-

trického vedenia, Technické služ-

by, mestský podnik B. Štiav-

nica, Šoltésovej 1, p. Heiler 

– riaditeľ, tel.: 0905682279, e-ma-

il: ts.riaditel@banskastiavnica.sk, 

VPM 1, SO, nástup ihneď

2. Maliar a murár a obkladač, Tep-

lostavservis, s.r.o., A. Kmeťa 14, 

B. Štiavnica, p. Shevchenko, tel.: 

0901779115, VPM 3+3+5, ZV, ná-

stup ihneď

3. Montážny pracovník, Ermont, 

s.r.o., Dolná 12, B. Štiavnica, p. Me-

licherčík, tel.: 0919326276, VPM 7, 

ÚSO, nástup ihneď

4. Elektrikár, iTechMont, s.r.o., 

Pletiarska 1616/12, B. Štiavnica, p. 

Maruniak ,tel.: 0911973200, e-ma-

il: maruniak.jan.ml@gmail.com, 

VPM 6, ÚSO, násup ihneď

5. Pracovník v  kamenárskej diel-

ni, Sial, s.r.o., Na Žigmund šach-

tu 30, B. Štiavnica, p. Kondrát, tel.: 

0903412550, VPM 1, ÚSO, nástup 

ihneď

6. Upratovačka, Banskobystric-

ká regionálna správa ciest, a.s., 

J.K.Hella 11, B. Štiavnica, p. Druž-

backý, tel.: +421918543615, e-ma-

il: juraj.druzbacky@bbrsc.sk, VPM 

1, ZV, nástup ihneď

7. Zodpovedný farmaceut, Lekáreň 

Helios, spol. s r.o., Dolná 3, B. Štiav-

nica, p. Beňo, tel.: 0905418616, 

email: alfaomega67@gmail.com, 

VPM 1,VŠ 2.st., nástup ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová

Ambulancia 
pohotovostnej služby pre do-

spelých

Ambulancia sa nachádza na uli-

ci Bratská 17, v  areáli nemocnice 

v Banskej Štiavnici.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok (od 16:00 popo-

ludní – do 22:00 večera)

Víkendy a sviatky (od 7:00 – 22:00)

Ambulancia pohotovostnej služby 

pre dospelých nie je návštevná. To 

znamená, že pri akýchkoľvek zdra-

votných ťažkostiach Vás ošetria len 

priamo v  ambulancii pohotovost-

nej služby. Deti do 19 rokov sa ne-

ošetrujú, ošetrenie poskytuje Det-

ská pohotovostná služba Zvolen. 

V  prípade akýchkoľvek informácií 

volať na tel. číslo: 0910 864 864. 

Ochotne Vám poradíme!

H.A.M. Academy, s.r.o.
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kam v BŠ 
a okolí ?

25.1. Anjeli a démoni v nás. Poetic-

ký večer s  Dianou Grall. Archanjel 

caff e bar, Radničné nám., BŠ, 18:00.

25.1. Škola alchýmie a šamanizmu. 

Víkendový duchovný seminár. Uby-

tovanie Aura, Staromestská 8, BŠ, 

od 20:00.

25.1. Jana Bezek Trio. Jazzový kon-

cert. KC Eleuzína, Horná ružová 1, 

BŠ, 20:00.

26.1. Bod zlomu? Slovensko a Euró-

pa v roku 2019. Diskusný večer. Art 

Cafe, Akademická 2, BŠ, 16:00.

26.1. Divadlo: Anna Franková. Pre-

stavenie na motívy svetoznámeho 

príbehu. Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, BŠ, 18:00.

26.1. 8. Štiavnický Bál. Ples s  ne-

opakovateľnou atmosférou. Hotel 

Grand Matej, Kammerhofská 5, BŠ, 

18:30.

26.1. Fašiangová zábava. Večera 

a  tancovačka bez masiek. KD Pod-

horie, 19:00.

26.1. Gypsy Jazz. Koncert pod ve-

dením Alexandra Kováča. Trotuar 

cafe, A. Kmeťa 14/126, BŠ, 20:00.

29.1. Načo sú deťom rodičia? Dis-

kusia o potrebe rodičov. KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 18:00.

30.1. Nekvaste doma! Kváskujte 

s nami! Workshop pečenia kvásko-

vého chleba. Škola Bakomi, A. Gwe-

rkovej – Göllnerovej 6, BŠ, 15:30.

31.1. Jam session. Štvrtkové večery 

s dávkou kvalitnej hudby. Archanjel 

caff e bar, Radničné nám., BŠ, 18:00.

Región Banská Štiavnica

V čase, keď svet prekypuje 

materiálnym dostatkom, si 

čím ďalej viac uvedomujeme 

priepastný rozdiel medzi 

tými,ktorí veci vnímajú ako 

spotrebný materiál, a tými, 

pre ktorých sú nevyhnutnou 

súčasťou každodenného 

života.

Medzi tými, ktorí napĺňajú svoje 

príbytky a skrine z rozmaru a tými, 

ktorí zvažujú každý výdavok z  ro-

dinného rozpočtu. Po roku a  jed-

nom dni sme sa rozhodli usporiadať 

v  kultúrnom centre Burzu šatstva 

a vecí.

Radi by sme tak podporili recyklač-

ný cyklus, vďaka ktorému sa aspoň 

malou mierou vyrovná táto prie-

pasť.

V  prípade,že sa nadbytočných 

vecí radi zbavíte, môžete ich do-

niesť do KC od pondelka 28.1. do 

piatku 1.2. v čase od 09:00-17:00 

hod. Vchod od sochy A. Kmeťa. 

Tieto potom budú súčasťou burzy, 

v ktorej si veci môže prísť ktokoľvek 

vybrať pre osobné účely.

V prípade, že máte záujem na burze 

predávať vlastné veci, môžete prísť 

v sobotu 2.2. od 09:00-10:00 hod. 

Dostanete stôl, kde si veci môžete 

rozložiť.

Burza sa uskutoční v kultúrnom cen-

tre v  sobotu 2.2. 2019 od 10:00-

16:00 hod. Vchod od sochy A. 

Kmeťa. V  prípade veľkého záujmu 

môžeme posunúť záver o hodinu.

Do burzy berieme:

Oblečenie/pánske, dámske, det-

ské/, obliečky, obrusy, uteráky, zá-

clony, riad, topánky, tašky, hračky, 

knihy.

Neberieme: Veľmi opotrebované, 

znečistené a staré veci.

Dôvod: Zabezpečenie atraktívnosti, 

a tým aj obehu vecí:-)

Veci ktoré po burze ostanú, poskyt-

neme na ďalšie použitie charitatív-

nej organizácii.

V  prípade, že sa chcete burzy zú-

častniť osobne, ozvite sa na tel. čís-

le: 045/6949651

alebo na mail:zuzana.patkosova@

banskastiavnica.sk

Zuzka Patkošová, odd. KŠaMK

Prezident SR Andrej Kiska 

prijal v prezidentskom 

paláci banícke spolky, cechy 

a bratstvá a primátorku nášho 

mesta.

62 zástupcov baníckeho stavu re-

prezentovaných členmi Združe-

nia baníckych spolkov a  cechov 

Slovenska, taktiež zástupcov hut-

níkov a geológov prijal na už tra-

dičnom novoročnom stretnutí 

17. januára prezident SR Andrej 

Kiska. Osobitne so zástupcami 

baníkov pozval a  v  úvode prija-

tia privítal primátorku mesta 

Mgr. Nadeždu Babiakovú. Náš re-

gión za baníkov zastupovala dele-

gácia Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku pod 

vedením jeho predsedu Ing. Ri-

charda Kaňu a  riaditeľa Sloven-

skej banskej, spol. s r.o. Ing. Ivana 

Baču. Predseda Združenia baníc-

kych spolkov a  cechov Slovenska 

Ing. Erik Sombathy vo svojom prí-

hovore tlmočil pozvanie baníkov 

a  zástupcov samospráv na náv-

števu prezidenta SR ešte v  jeho 

funkčnom období do činnej ban-

skej prevádzky a  prehliadky pa-

miatok montánneho dedičstva 

v  našom štiavnicko-hodrušskom 

rudnom rajóne. Je mi veľkou cťou, 

že tohto novoročného stretnutia 

u  pána prezidenta sme sa mohli 

zúčastniť a  zviditeľniť tak nielen 

naše mesto, jeho históriu a baníc-

ke tradície, ale aj celý región a ba-

nícku obec na Slovensku.

Erik Sombathy,

predseda Združenia baníckych 

spolkov a cechov Slovenska

Prijatie u prezidenta SR

Prezident SR A. Kiska s baníkmi a primátorkou  foto Lubo Lužina

Burza šatstva a vecí

INZERCIA

Zbierka
Sme OZ Murko, Kakalík a  Miš-

ka, ktoré zachraňuje túlavé, opus-

tené a  týrané mačky. Prosíme 

priaznivcov, aby nás podpori-

li symbolickými 2eurami na náš 

transparentný účet č.: SK68 0900 

0000 0051 4712 8597. Ďakuje-

me všetkým, ktorí nám pomáhajú 

a podávajú pomocnú ruku! Bližšie 

info: www.ozmurko.sk. 

OZ Murko

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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V piatok 18. januára 2019 sa 

v kultúrnom dome v meste 

Poltár uskutočnil 6. ročník 

podujatia s názvom „Hasiči 

Hasičom“, ktorý organizovalo 

Krajské riaditeľstvo HaZZ 

v Banskej Bystrici spolu 

s Krajským výborom DPO SR 

Banská Bystrica. 

Slávnostného podujatia, na kto-

rom boli udelené viaceré ocenenia 

za výnimočné činy na úseku ochra-

ny pred požiarmi, sa zúčastnila pri-

mátorka mesta Poltár Martina Bri-

sudová, prezident HaZZ Alexander 

Nejedlý, riaditeľ kancelárie pre-

zidenta HaZZ Stanislav Celleng, 

prezident Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany SR Pavol Ceľuch, generál-

ny sekretár Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany SR Vendelín Horváth, po-

licajný duchovný MV SR Ján Paci-

ga, riaditeľ Krajského riaditeľstva 

HZS ČR Hradec Králové František 

Mencl, riaditeľ Ochrany pred ka-

tastrofami v Novohradskej župe Ti-

bor Seres, splnomocnenec HZS ČR 

na Slovensku Josef Slavík, riaditeľ 

Krajského riaditeľstva HaZZ v Ban-

skej Bystrici Dušan Sľúka, predseda 

krajskej organizácie DPO v Banskej 

Bystrici, ako aj riaditelia krajských 

riaditeľstiev HaZZ, riaditelia okres-

ných riaditeľstiev HaZZ Bansko-

bystrického kraja, predsedovia 

územných výborov DPO SR Ban-

skobystrického kraja a ďalší hostia.

V  kategórii hasičský čin kolektívu 

bolo ocenenie za rýchly a účinný zá-

sah pri dopravnej nehode udelené 

aj kolektívu z radov dobrovoľníkov 

– členom DHZ Mesta Banská Štiav-

nica, časť Štefultov. Dobrovoľní-

ci (v zložení: Vladimír Jarábek ml., 

Dušan Beránek, Martin Kollár, Ing. 

Ľuboš Škvarka, Štefan Knopp, Ľu-

bomír Povinský, Marek Zigler) sa 

vracali osobným automobilom zo 

súťaže Dobrovoľných hasičských 

zborov po štátnej ceste Hodruša 

Hámre – Banská Štiavnica. V  čas-

ti Červená studňa poskytli prvú 

pomoc posádke vozidla – členom 

Dobrovoľného hasičského zboru 

obce Počúvadlo, ktorí krátko pred 

tým havarovali na osobnom vozid-

le s prívesom.

Charakteristika ocenených:

Vladimír Jarábek ml.: členom DHZ 

od roku 1985, vo výbore zastá-

va funkciu veliteľa DHZ a aj velite-

ľa DHZO. Je aktívnym členom pri 

rôznych spoločenských, športových 

ale aj výchovných akcií. Momentál-

ne pracuje ako SZČO – živnostník 

v strojárskej výrobe.

Dušan Beránek: členom DHZ Ban-

ská Štiavnica – Štefultov od roku 

1996. Je členom výboru, kde zastá-

va funkciu predsedu DHZ. V  ÚzO 

DPO SR Žiar nad Hronom je čle-

nom pléna a  komisie výcvikového 

štábu. Pracuje v  spoločnosti Deco-

dom Banská Bystrica. Zúčastňuje sa 

rôznych spoločenských a súťažných 

akcií, ktorých je aj spoluorganizáto-

rom. Je absolventom súťaže memo-

riálu Vladimíra Rúžičku – Schody.

Martin Kollár: členom DHZ Ban-

ská Štiavnica – Štefultov je od roku 

2008. Je členom výboru DHZ. 

V  zásahovom družstve DHZ – 

DHZO má funkciu strojníka. Pra-

cuje na Poľnohospodárskom druž-

stve Dobrá Niva ako vodič.

Ing. Ľuboš Škvarka: členom DHZ 

Banská Štiavnica – Štefultov od 

roku 2014, je členom výboru vo 

funkcií tajomník, členom zása-

hového družstvo DHZO Banská 

Štiavnica – Štefultov. Pracuje na 

Daňovom úrade v  Žiari nad Hro-

nom. Zúčastňuje sa rôznych spolo-

čenských akcií, súťaží a je absolven-

tom súťaže memoriálu Vladimíra 

Rúžičku.

Štefan Knopp: členom DHZ Ban-

ská Štiavnica – Štefultov od roku 

2005 je členom výboru. Pracuje ako 

SZČO – živnostník. Je dlhodobým 

členom súťažného družstva DHZ 

Štefultov, ktoré dosiahlo pekné 

úspechy.

Ľubomír Povinský: členom DHZ 

Banská Štiavnica – Štefultov je od 

roku 2015,vo výbore zastáva funk-

ciu referenta práce s mládežou. Je 

aktívnym členom pri organizova-

ní spoločenských akcií. Pracuje ako 

SZČO – živnostník.

Marek Zigler: členom DHZ Ban-

ská Štiavnica – Štefultov je od roku 

2006, kde je členom výboru s funk-

ciou preventivára. Je absolventom 

školy DPO SR Martin. V ÚzO DPO 

SR Žiar nad Hronom je členom pre-

ventívno – výchovnej komisie a tiež 

pracuje ako okrskový preventivár 

okrsku Banská Štiavnica. Pracuje 

v spoločnosti Tesco.

Na prvé dojmy z  ocenenia sme sa 

opýtali Vladimíra Jarábek ml., veli-

teľa hasičov v Štefultove:

Čo pre Vás osobne toto ocenenie 

znamená a ako ho prijali ostatní 

dobrovoľní hasiči?

„Pre mňa osobne toto ocenenie zname-

ná, že nerobím túto prácu zbytočne, že 

pre mňa má zmysel, myslím, že aj os-

tatní chlapi v  družstve to takto vní-

majú. Samozrejme, že nás to potešilo 

a povzbudilo nás to do ďalšej hasičskej 

práce.“

Aký bol doteraz pri tejto práci 

pre Vás najkrajší zážitok a nao-

pak taký, na ktorý by ste najrad-

šej zabudli?

„Najkrajší zážitok bol, keď sme ako 

noví mladí tím vyhrali prvýkrát súťaž 

u nás v Štefultove, keď nikto z nás ne-

čakal, že to bude 1. miesto a nakoniec 

sme vyhrali o desatinu sekundy, radosť 

všetkých nás bola neskutočná. Najhor-

ší zážitok je vždy, keď ideme zo zásahu 

a pri pohľade na miesto, kde sme hasili, 

mi prejde cez hlavu myšlienka – no mu-

selo sa to stať?“

Čo je na tejto práci dobrovoľ-

ných hasičov najťažšie?

„Pri tejto páci z môjho pohľadu, je naj-

ťažšie naplánovať si čas tak, aby som 

popri zamestnaní nezanedbával rodi-

nu a mal čas aj na tento koníček, akým 

je – byť hasičom.“

A s čím sa musíte pri nej vyrov-

nať?

„Keď si niečo naplánujem a  zrazu mi 

zazvoní mobil s menom Operačné BB, 

vtedy idú plány bokom a vyráža sa do 

terénu na zásah, pomôcť profesionál-

nym hasičom pri požiari.“

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Na konci celého podujatia bola odo-

vzdaná putovná sekera ako symbol 

tohto spoločného podujatia profe-

sionálnych a dobrovoľných hasičov 

primátorovi mesta Hliník nad Hro-

nom. Práve v tomto meste sa budú-

ci rok uskutoční už 7. ročník podu-

jatia „Hasiči Hasičom“ za rok 2019.

Všetkým dobrovoľným hasičom 

z DHZ Mesta Banská Štiavnica sr-

dečne blahoželáme k získaniu oce-

nenia a prajeme im veľa úspechov 

v roku 2019 a čo najmenej zásahov!

DHZ Mesta Banská Štiavnica pri-

pravuje Fajermanskú zabíjačku, 

ktorá sa bude konať 9.2.2019 od 

7:00 hod. na Požiarnej zbrojnici na 

Štefultove.

Foto: www.dobrovolnihasici.sk

Zdroj: dobrovolnihasici.sk

Slávnostné oceňovanie „Hasiči Hasičom 2018“

Ocenení dobrovoľní hasiči mesta B. Štiavnica - Štefultov  foto www.dobrovolnihasici.sk 
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Výbor SZTP v B. Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že dňa 29.1.2019 

usporiada rekondičný zájazd do 

Kováčovej. Odchod autobusu z Kri-

žovatky o 11:00. Prihlásiť a zaplatiť 

poplatok 10eur môžete v kancelárii 

zväzu v stredu od 8:00 – 12:00. 

Ivana Madara

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že organizuje 3-dňový 

zájazd do poľského Krakowa cez 

CK Píriová Darina, Hokovce na 

11. – 13. júna 2019 za 135eur/

osobu. Bližšie info v  kancelárii 

zväzu, alebo u p. predsedníčky ZO 

SZTP Anny Peťkovej

4.február

Príčinou 80 – 90 % prípadov ra-

koviny sú riziká životosprávy, 

5 – 10 % pracovné a životné pro-

stredie a 1 – 5 % dedičnosť. Zása-

dami prevencie sa vieme vyhnúť 

90% z nich:

• Nefajčite, je to najrizikovejší fak-

tor. Ak fajčíte, prestaňte. Ak ne-

viete prestať, nefajčite v  prítom-

nosti nefajčiarov.

• Neprejedajte sa. Obezita je tretím 

najväčším rizikom pre vznik rako-

viny.

• Nejedze často vyprážané a mast-

né jedlá, sú príčinou rakoviny 

hrubého čreva.

• Jedzte denne viac rôznych dru-

hov zeleniny a ovocia aspoň v pia-

tich dávkach. Obmedzte príjem 

potravín, ktoré obsahujú živočíš-

ne tuky.

• Nepite často a pravidelne alkohol 

– vedie to k rakovine hrdla, paže-

ráka, pľúc, žalúdka, jazyka.

• Neopaľujte sa dlho a  uprostred 

dňa – rakovina kože. Pravidelne si 

kontrolujte znamienka.

• Dodržujte všetky zdravotné 

a bezpečnostné predpisy pri sty-

ku s látkami, ktoré môžu spôsobiť 

rakovinu. Dodržujte smernice ná-

rodných kontrolných orgánov pre 

radiačnú ochranu.

• Dbajte o dobrú imunitu (kvalitný 

spánok, pohyb v prírode, otužujte 

sa, športujte) – jej zníženie je rizi-

kové pre spustenie rakoviny.

• Kompenzujte stresy aktívnou re-

laxáciou.

Národný onkologický skríning 

štartuje v januári 2019!

Slovensko spustilo pozývací onko-

logický skríning rakoviny hrubého 

čreva, prsníka a krčka maternice.

Prečo je skríning taký dôležitý? Cie-

ľom je podchytiť čo najskôr onkolo-

gické ochorenie u  pacienta, a  tým 

pádom zvýšiť úspešnosť jeho lieč-

by a šancu na uzdravenie. Onkolo-

gický skríning je jeden z nástrojov 

na znižovanie mortality = úmr-

tí na rakovinu. Rakovina koneční-

ka, hrubého čreva, prsníka či krčka 

maternice sa neprejaví varovný-

mi príznakmi, keď vzniká, nebolí. 

Dôslednosť a  zodpovednosť v  prí-

stupe k prevencii týchto zhubných 

ochorení je preto veľmi dôležitá. 

Pred ochorením na rakovinu krčka 

maternice je najlepšou prevenciou 

očkovanie. Skríning dokáže odha-

liť onkologické ochorenia v  počia-

točných (bezbolestných) štádiách, 

a tak zachrániť mnohé životy.

V  januári a  februári 2019 budú 

všetky 3 zdravotné poisťovne po-

sielať listy a  preventívne testy vy-

braným poistencom. Spoločne po-

zvú 20  000 ľudí do národného 

Skríningu rakoviny hrubého čreva. 

Môžete byť medzi nimi? Áno, ak 

máte viac ako 50 rokov. Nezahoďte 

svoje zdravie a urobte si test.

Zdroj: www.nierakovine.sk; Liga 

proti rakovine SR

RÚVZ so sídlom v Žiari nad 

Hronom, Odd. podpory zdravia 

a výchovy k zdraviu

Svetový deň boja proti rakovine

Otváracie hodiny – plavecký bazén

Deň Verejnosť
Plavecký klub 

celý bazén

Pondelok zatvorené

Utorok 11.00 -15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Streda 13.00 -15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Štvrtok 13.00 -15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Piatok 13.00 - 15.00, 17.00 - 20.30 15.00 – 17.00

Sobota 14.00 - 20.30 –––

Nedeľa 14.00 - 20.30 –––

Mestské kúpele - plaváreň

Otváracie hodiny – sauna

Deň

Pondelok zatvorené

Utorok 13.00 - 20.30 muži

Streda 13.00 - 20.30 ženy

Štvrtok 13.00 - 20.30 muži

Piatok 13.00 - 20.30 ženy

Sobota 14.00 - 20.30 spoločná

Nedeľa 14.00 - 20.30 spoločná

Posledný vstup do budovy je o 19:15 hod.! Bytová správa, s.r.o., BŠ

Šport v kronike 
mesta?
Vážení naši štiavnickí športovci! 

Ak máte záujem zvečniť Vaše špor-

tové výsledky za rok 2018 v kroni-

ke mesta, pošlite ich v prehľadnej 

podobe na IC@banskastiavnica.sk 

s  predmetom Kronika vo formá-

te Word. Uzávierka príspevkov je 

31.3.2019. Kronikár mesta si vy-

hradzuje právo na selekciu a upra-

venie príspevkov.

Peter Chytil,  kronikár mesta 

Banská Štiavnica

Kniha v predaji
Vážení čitatelia, publikáciu Banská 

Štiavnica: mesto svetového dedič-

stva si môžete zakúpiť v Informač-

nom centre Mesta Banská Štiavni-

ca, Trotuarte a v Kníhkupectve p. 

Drbohlavovej za cenu 10€.  red

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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Dobrý deň, sme kolektív 

Špeciálnej základnej školy, 

sídliacej na Novozámockej ulici 

v našom historickom centre. 

Chceli by sme Vám opäť pred-

staviť naše environmentálne 

snaženie.

Možno si spomínate na naše ak-

tivity pred viac ako rokom, kedy 

sme sa s našou školou s konečným 

úspechom snažili o  zriadenie úze-

mia chráneného školou – Čistý le-

sík, medzi tajchom Klinger a ulica-

mi Pavla Kyrmezera a J. K. Hella.

Projekt, zastrešený medzinárod-

ným programom Zelená škola 

a  Mestom Banská Štiavnica v  ko-

operácii s  OOCR Región Banská 

Štiavnica a  podporou mnohých 

partnerov sa nám podarilo zreali-

zovať, získali sme prestížnu vlajku 

a certifi kát Zelenej školy a stále sa 

o zverené územie staráme. Po osa-

dení zberných nádob na odpad nám 

s údržbou Čistého lesíka vlastne po-

máhajú aj všetci jeho návštevníci. 

Občasné „skládky“ sa síce objavujú 

a  sem tam nastane problém s  vy-

prázdňovaním nádob, ale vo veľkej 

miere sa nám spolu s občanmi náš-

ho mesta a  jeho hosťami darí toto 

územie držať pekné, čisté. Naša ze-

lenoškolská téma bola v  tom čase 

Zeleň a ochrana prírody.

Tento školský rok sa naša škola roz-

hodla pracovať v  programe Zele-

ná škola na tému Odpad. Naše dva 

hlavné ciele sú informovať žiakov, 

rodičov a  verejnosť o  problemati-

ke odpadov a  znižovať množstvo 

vyprodukovaného odpadu školou. 

Okrem iných aktivít plánujeme or-

ganizovať niekoľko besied na škole, 

ale napríklad aj prostredníctvom in-

fostánkov poukazovať na tento stá-

le častejšie sa objavujúci problém vo 

svete – Odpad.

Možno ste si nás všimli na „Štjav-

nyckom vjanočnom jarmoku“. Mali 

sme tam malú prezentáciu o  od-

pade,  jeho negatívnom vplyve na 

životné prostredie, ale aj o  jeho 

zbytočnej tvorbe, prehnanom kon-

zume, o novom „plas-

tovom“ kontinen-

te, ale aj o  možných 

riešeniach alebo ví-

ziách do budúcnos-

ti. Poukázali sme 

tiež na kampaň Na-

tional Geographic – 

„Planéta alebo plasty?“ 

a  s  mnohými náv-

števníkmi jarmoku 

sme sa zarozpráva-

li na danú tému. Veľ-

mi nás potešila ocho-

ta hostí zapojiť sa do 

interaktívnej aktivi-

ty, kde sme priraďo-

vali rôznym odpa-

dom dobu rozkladu 

v  prírode. Mnohí sa 

zapotili, ale vraj, aj 

niečo naučili. Ďakuje-

me Vám za pozitívne 

ohlasy a  pochvaly. Tiež sa chceme 

poďakovať organizátorom jarmo-

ku a Mgr. Ďuricovej za možnosť zú-

častniť sa tejto peknej akcie, ako aj 

za možnosť prezentovať ďalej našu 

prezentáciu v Dielničke.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa 

besedy alebo inej aktivity na našej 

škole, neváhajte nás kontaktovať 

na szs@szsbs.edu.sk alebo na tele-

fónnom čísle školy 045/692 26 25, 

kde sa dozviete podrobnosti, nakoľ-

ko aktivity sú stále v  procese prí-

prav a presné termíny budú aktua-

lizované priebežne. Viac informácií 

o nás alebo našich aktivitách nájde-

te na szsbs.edupage.org.

Ak máte záujem, môžete si za-

hrať malú doplňovačku s nami aj 

teraz:

Vedeli ste, že odpadky sa v prírode 

rozkladajú aj niekoľko sto rokov? 

Skúste priradiť správnu dobu roz-

kladu...

a.) 16 dní 

b.) 4 mesiace 

c.) 15 rokov 

d.) 25 rokov 

e.) 50 rokov 

f.) 70 rokov 

g.) 100 rokov 

h.) 250 rokov 

i.) 4000 rokov

1. sklená fľaška?

2. krabica od mlieka, plastová fľaš-

ka?

3. ohryzok z jablka?

4. plastový pohárik?

5. konzerva, žuvačka?

6. ohorok z cigarety, plechovka?

7. papier?

8. igelitová taška?

9. jednorazová plienka?

Odpovede: 1.-i, 2.-g, 3.-a, 4.-f, 5.-e, 

6.-c, 7.-b, 8.-d, 9.-h

Eduard Gemza – ŠZŠ

Špeciálna základná škola 
pomáha prírode

Prezentácia projektu Zelená škola  foto Archív ŠzŠ

Ochrana prírody a krajiny  foto Archív ŠzŠ

Hlasujte!
Milí Štiavničania! Občianske 

združenie Nad Tým – Červená 

studňa pôsobiace v  sedle Červe-

ná Studňa v Banskej Štiavnici má 

rozbehnutý projekt komunitného 

turisticko-kultúrneho uzla. Cie-

ľom projektu je výmena nebez-

pečnej eternitovej strešnej kry-

tiny na Hájovni, ako prvý krok 

k  následnej rekonštrukcii objek-

tu pre celoročné využitie. Cieľom 

projektu je „zastrešiť“ aktivity – 

prednášky, workshopy, čítačky, 

výstavy pod jednou strechou. Ak-

cie sa poriadajú prevažne von-

ku. Od 15.1. do 31.1. sa rozbeh-

lo SMS hlasovanie i zisk z grantu 

na výmenu strechy. Cena SMS je 

bežná cena SMS Vášho operáto-

ra (teda buď zdarma alebo za pár 

centov), 1 telefónne číslo môže 

hlasovať len raz = 1 hlas. Text SMS 

HLAS (medzera) 860 na tel. číslo: 

0902 020 292. Pomôžte, robíme 

to pre nás všetkých! Ďakujeme za 

každý Váš hlas! 

OZ Nad Tým – Červená studňa

Kúpele – 
plaváreň
Poskytujeme služby:

– plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

– prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

– oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou, 

ochladzovacím bazénom a  víriv-

kou

– predaj jednorazových vstupe-

niek a permanentiek

Bytová správa, BS

Pozvánka
Fašiangová paráda s ochutnáv-

kou zabíjačkových špecialít.

Kde: Kultúry dom Beluj

Kedy: 9.2.2019 o 15:00

Potešíme sa každému, kto nás 

príde podporiť svojou fašiango-

vou maskou. Sprievodné akcie: 

od 13:00 sprievod masiek, hrá 

ĽH Mateja Kováča z Hrochote, od 

20:00 fašiangová zábava, DJ An-

drew & hosť. Vstup voľný. Srdeč-

ne pozývame! 

Obec Beluj
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok, 25.1. o 18:30 hod.Piatok, 25.1. o 18:30 hod.
FAvoriTkAFAvoriTkA

Historický, dráma, životopisný, 119 Historický, dráma, životopisný, 119 
min., MP:15, vstupné: 5€. Je 18. sto-min., MP:15, vstupné: 5€. Je 18. sto-
ročie. Anglicko bojuje s Francúzskom. ročie. Anglicko bojuje s Francúzskom. 
Anglická kráľovná Anna je chorá Anglická kráľovná Anna je chorá 
a náladová. Niekedy až veľmi nálado-a náladová. Niekedy až veľmi nálado-
vá. Krajinu za ňu viac či menej spra-vá. Krajinu za ňu viac či menej spra-
vuje jej spoločníčka a  priateľka lady vuje jej spoločníčka a  priateľka lady 
Sarah. Čo sa však stane, keď sa krá-Sarah. Čo sa však stane, keď sa krá-
ľovnina priazeň obráti smerom k novej ľovnina priazeň obráti smerom k novej 
slúžke Abigail, nad ktorou doteraz dr-slúžke Abigail, nad ktorou doteraz dr-
žala lady Sarah ochrannú ruku?žala lady Sarah ochrannú ruku?

Sobota, 26.1. o 18:30 hod.Sobota, 26.1. o 18:30 hod.
GlAssGlAss

Triler, 120 min., MP:12, Vstupné: 5€Triler, 120 min., MP:12, Vstupné: 5€
Hollywood je momentálne posadnu-Hollywood je momentálne posadnu-
tý franšízami a na prvý trailer sa už tý franšízami a na prvý trailer sa už 
nevieme dočkať. Ten by sa mal pod-nevieme dočkať. Ten by sa mal pod-
ľa všetkého ukázať na Comic – Cone ľa všetkého ukázať na Comic – Cone 
v San Diegu. Takto sa o budúcnosti v San Diegu. Takto sa o budúcnosti 

série vyjadrila hlavná hviezda fi lmu, série vyjadrila hlavná hviezda fi lmu, 
James McAvoy, ktorý v snímke stvár-James McAvoy, ktorý v snímke stvár-
nil postavu Kevina Wendella Crumba.nil postavu Kevina Wendella Crumba.

Nedeľa, 27.1. o 16:00 hod.Nedeľa, 27.1. o 16:00 hod.
ĽAdovÁ sezóNA 2ĽAdovÁ sezóNA 2

Animovaný, komédia, MP, vstupné: Animovaný, komédia, MP, vstupné: 
5€. Ľadový medveď Norm si na zimný 5€. Ľadový medveď Norm si na zimný 
spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. 
Keď sa vonku ochladí, začína pre neho Keď sa vonku ochladí, začína pre neho 
a pre celú partiu jeho kamarátov zo se-a pre celú partiu jeho kamarátov zo se-
veru tá pravá Ľadová sezóna, sezóna veru tá pravá Ľadová sezóna, sezóna 
plná dobrodružstiev a  zábavy. Norm plná dobrodružstiev a  zábavy. Norm 
najprv spôsobí riadny rozruch na ceste najprv spôsobí riadny rozruch na ceste 
do New Yorku, aby ho po návrate do-do New Yorku, aby ho po návrate do-
mov čakala jedna dôležitá úloha. Musí mov čakala jedna dôležitá úloha. Musí 
z ostatných zvierat severu postaviť ho-z ostatných zvierat severu postaviť ho-
kejový tím a v jednom veľkolepom zá-kejový tím a v jednom veľkolepom zá-
pase zachrániť drahocenný ľad a  ich pase zachrániť drahocenný ľad a  ich 
ľadový domov.ľadový domov.

Nedeľa, 27.1. o 18:30 hod.Nedeľa, 27.1. o 18:30 hod.
NÁvrAT doMovNÁvrAT doMov

Rodinný, dobrodružný, 92 min., Rodinný, dobrodružný, 92 min., 
MP:12,vstupné: 5€. MP:12,vstupné: 5€. 

Utorok, 29.1. o 18:30 hod.Utorok, 29.1. o 18:30 hod.
Mc QUeeNMc QUeeN

Dokumentárny, 111 min., MP:15, Dokumentárny, 111 min., MP:15, 
vstupné: 3€. Obyčajný chlapec z  ro-vstupné: 3€. Obyčajný chlapec z  ro-
botníckej rodiny sa vďaka svojmu ta-botníckej rodiny sa vďaka svojmu ta-
lentu vypracoval do čela módnych zna-lentu vypracoval do čela módnych zna-
čiek Givenchy alebo Gucci. Hoci by sa čiek Givenchy alebo Gucci. Hoci by sa 
mohlo zdať, že mu nič nechýba, v jeho mohlo zdať, že mu nič nechýba, v jeho 
živote nechýbali osobní démoni, kto-živote nechýbali osobní démoni, kto-
rých cítiť z každej jeho kolekcie a kto-rých cítiť z každej jeho kolekcie a kto-
rí nakoniec jeho život ukončili predčas-rí nakoniec jeho život ukončili predčas-
ne. ne. 

Štvrtok, 31.1. o 18:30 hod.Štvrtok, 31.1. o 18:30 hod.
ŽeNY v behUŽeNY v behU

Komédia, 93 min., MP:12, vstupné: Komédia, 93 min., MP:12, vstupné: 
5€. Viera prežila s Jindřichom skve-5€. Viera prežila s Jindřichom skve-
lý život a  je pevne rozhodnutá splniť lý život a  je pevne rozhodnutá splniť 
i jeho posledné prianie – zabehnúť ma-i jeho posledné prianie – zabehnúť ma-
ratón! Emancipovaná a  rázna matka ratón! Emancipovaná a  rázna matka 
troch dcér v tom nevidí žiadny prob-troch dcér v tom nevidí žiadny prob-
lém. Proste si trasu rozdelí na štyri lém. Proste si trasu rozdelí na štyri 
časti a zdolajú tých viac ako 42 kilo-časti a zdolajú tých viac ako 42 kilo-
metrov ako rodinná štafeta. metrov ako rodinná štafeta. 

Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii BlackM, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.1/2019: „Na-

hnevaný človek otvára ústa a  zatvára 

oči.“ Výhercom sa stáva Vilma Br-

náková, Prenčov. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o  po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v pizzerii, reštaurácii BlackM, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

04.02.2019.

V  tajničke sa ukrýva ľudová múd-

rosť:

A., 2. časť tajničky, podmienková 

spojka,

B., Zdvorilo oslovuje, časť hlavy, 

maďarské žen. meno,

C., Vyčkávam, Chaplinova manžel-

ka, dával hlas pri voľbe,

D., Povzdych, kremičitan trojvápe-

natý, osobné zámeno, nazýva náre-

čovo, ruský súhlas,

E., Časť tváre, štýl, rieka v Juhoslá-

vii, budova,

F., Nová naopak, malá Arana, zabaľ 

do perinky,

G., Prisáľam, trojica, jasanie,

H., Náš denník, Okresný výbor, ne-

vydáva teplo,

I., Podoprel, sváko, rozdeľujem,

J., Česká TV, osobné zámeno, Idka, 

namáčací prostriedok,

K., Koniec tajničky, draslík.

1. Lebo, Začiatok tajničky, nová 

zmluva, skr.,

2., Osobné zámeno, vrav, popod,

3., Je prekvapený zriedkavo, sple-

tenec nervov nad bruchom, vlast-

nou rukou,

4., Akál si básn., zn. kozmetiky, aj,

5., Táto, Emília, 1550 v  Ríme, 

Okresný výbor,

6., 100, dezert, snívaj,

7., Tebe patriaci, patriaci Harovi, 

dvojhláska,

8., Váňa bez mäkčeňa, zasnívaná, 

moderný,

9., Erika, norma, ktorá sa musí do-

držiavať, kam,

10., Pojem duše u Egypťanov, ruské 

meno, otrava, amerícium,

11., Patriaca Erovi, chovaná na paši,

12., Ďalej bez poslednej spoluhlás-

ky, dokončujem solenie,

13., Spojka, dáme dovolenie,

14., Nepríjemná prírodná prekáž-

ka, napr. veľa snehu, tekutina.

Pomôcky: Alit, zove, Sáva, Oona, 

pasená, solar.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 3
Krížovka
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Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica oznamujú 

obyvateľom mesta, že zvozy 

separovaného odpadu sa 

v roku 2019 uskutočnia 

nasledovne:

– ul. A. Bernoláka, P. Dobšinského, 

Drevená, J. Fándlyho, M. Hattalu, 

I. Krasku, J. Matušku, Okrúhla, L. 

Novomestského, Slovanská, Sta-

ničná, Ľ. Štúra, E. M. Šoltésovej, 

Trate mládeže, Železničiarska – 

raz za dva týždne v dňoch: 14.01., 

28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 

25.03., 08.04., 23.04., 06.05., 

20.05., 03.06., 17.06. 01.07., 

15.07., 29.07., 12.08., 26.08., 

09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 

04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 

30.12.

– ul. Drieňová, Kysihýbelská, Kol-

pašská, Okrajová, Ovocná, Poľov-

nícka, Roľnícka a  Bratská 22, 23, 

24, 25, 26 – raz za mesiac v dňoch: 

14.01., 11.02., 11.03., 08.04., 

06.05., 03.06., 01.07., 29.07., 

26.08., 23.09., 21.10., 18.11., 

16.12.

– ul. 1. mája 13, Antolská, M. Ben-

ku, Brezová, Budovateľská, V. Cle-

mentisa, L. Exnára, Horná Huta, 

J. Horáka, J. A. Komenského, G. Z. 

Laskomerského, Rakytová 8, Lin-

tich, Kremenisko, Obchodná, Pov-

razník, A. T. Sytnianskeho, Šmid-

keho, Špitálska – raz za dva týždne 

v  dňoch: 02.01., 15.01., 29.01., 

12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 

09.04., 24.04., 07.05., 21.05., 

04.06., 18.06., 02.07., 16.07., 

30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 

24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 

19.11., 03.12., 17.12., 31.12.

– ul. 29. augusta, J. I. Bajzu, Cinto-

rínska, R. Debnárika, J. C. Hron-

ského, Hutnícka, S. Chalupku, Ilij-

ská, J. Jesenského, J. Kollára, Š. 

Krčméryho, Kríkova, Š. Moyze-

sa, Na Mária šachtu, Na Matej 

štôlňu, Na Maximilián šachtu, B. 

Němcovej, Obrancov mieru, Nám. 

padlých hrdinov, Partizánska, Pod-

hájska, Potočná, Požiarnická, Ra-

kytová (okrem č. 8), Srnčia, Škol-

ská, J. Škultétyho, J. G. Tajovského, 

B. S. Timravy, F. Urbánka, Úzka 

– raz za mesiac v  dňoch: 03.01., 

31.01., 28.02., 28.03., 25.04., 

23.05., 20.06., 18.07., 15.08., 

12.09., 10.10., 07.11., 05.12.

– ul. Banícka, Družstevná, Mládež-

nícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, 

Ľ. Podjavorinskej, Poľnohospodár-

ska, SNP, Športová, I. Tótha, Údol-

ná, 8. mája, Akademická, Malé tr-

hovisko (okrem č. 18), Robotnícka, 

Remeselnícka, Na Zigmund šach-

tu – raz za mesiac v dňoch: 23.01., 

20.02., 20.03., 17.04., 15.05., 

12.06., 10.07., 07.08., 04.09., 

02.10., 30.10., 27.11., 27.12.

– ul. J. Augustu, Botanická, Belian-

ska, Belianske jazero, J. Bottu, , 

Dolná a Horná Resla, Dolná a Hor-

ná ružová, Družicová, J. Gagarina, 

Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. 

M. Hurbana, Kamenná, M. Kukučí-

na, Ď. Langsfelda, D. Licharda, Malá 

okružná, Mierová, Michalská, A. 

Pécha, Radničné nám., Staromest-

ská, Staronová, Starozámocká, Vi-

lová, Vodárenská, Výskumnícka, 

Pod Červenou studňou, Úvozná 

1 – raz za mesiac v dňoch: 04.01., 

30.01., 27.02., 27.03., 26.04., 

22.05., 19.06., 17.07., 14.08., 

11.09., 09.10., 06.11., 04.12.

– ul. 1. mája 5, 16, 17, Malé trhovis-

ko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Boč-

ná, Katova, Spojná, Zvonová 11, 

Strieborná, Š. Višňovského, Novo-

zámocká, Farská, J. Hollého, A. G. 

Göllnerovej, J. Palárika, Záhradná, 

Úvozná (okrem č. 1), Nad Rozgrun-

dom, Kutnohorská, S. Mikovíniho, 

V. Václavekovej, Pod Trojickým vr-

chom 6 – raz za mesiac v  dňoch: 

16.01., 13.02., 13.03., 10.04., 

09.05., 05.06., 03.07., 31.07., 

28.08., 25.09., 23.10., 20.11., 

18.12.

Prosíme o  vyloženie vriec do 7:00 

hod. V prípade zlých poveternost-

ných podmienok sa zvoz uskutoč-

ní v náhradnom termíne, o ktorom 

Vás budeme včas informovať.

Heiler Peter, riaditeľ podniku

Zvozy separovaného zberu v roku 2019

V čase dlhých zimných 

večerov Vás srdečne 

pozývame stráviť príjemné 

chvíle s knihami, ktoré na Vás 

čakajú v regáloch mestskej 

knižnice, milí priatelia! 

Ako sme už avizovali koncom mi-

nulého roka, Mestská knižnica 

v  Banskej Štiavnici bola obohate-

ná o množstvo noviniek, ktoré sme 

predstavili v  rámci mikulášskeho 

podujatia. Niektoré si už našli svo-

jich čitateľov (možno aj recenzen-

tov), iné čakajú na svoje objavenie.

Predkladáme niekoľko ochutná-

vok: Spločensko-vedné a  repor-

tážne: Špitzer, Juraj: Nechcel som 

byť žid (silný príbeh očitého sved-

ka slovenskej mutácie holokaus-

tu, ďalší dôkaz nebezpečenstva ra-

dikalizmu); Márai, Sándor: Herbář 

(životná múdrosť, etika, morál-

na fi lozofi a, aforizmy); Krno, Sve-

tozár: Od Atlantického oceánu po 

Egejské more (ďalší z  nových ces-

topisov autora, zachytávajúci 5 vý-

prav po stredomorských krajinách); 

Mariana Solčanská – Generál M.R. 

Štefánik (životopisný román). De-

tektívne: majstri detektívky a  ich 

tituly hovoria za všetko: Jozef Ka-

rika – Priepasť; Jorn Lier Horst – 

Zmiznutie Felicie; John Grisham 

– Bar U kohúta, Camila Läckberg – 

Bosorka, Ženské romány: Macháč-

ková Monika – Zlodejka otcov; Gil-

lerová Katarína – Dievča v zrkadle, 

Táňa Keleová – Vasilková – Tri ses-

try, Varáčková Miroslava – Spolu 

to zvládneme. Knihy pre deti: Jú-

lius Belan – Prihraj, Carlos!(chlap-

com, pre ktorých futbal znamená 

všetko), Veda: detská encyklopé-

dia (nádherná hodnotná publikácia 

s najnovšími poznatkami vedy), Ka-

tarína Moláková – Mimi a Líza: Zá-

hada vianočného svetla (i  keď po 

Vianociach, stále aktuálny, príklad-

ný a  príťažlivý príbeh o  krásnom 

priateľstve) či novinka Gabriely Fu-

tovej – Hups, Rups a Šups. Poézia: 

Milan Rúfus – Múdrosť hlbín (vý-

ber z  klenotnice múdrosti autora, 

vydanej UMB pri príležitosti jeho 

nedožitých 90. narodenín), Regio-

nálna literatúra: Anton Pižurný – 

Biela skrinka (živý príbeh o bývalej 

spoločnosti cez krehké spomienky 

dieťaťa podáva aj svojim bývalým 

banskoštiavnickým spolupútnikom 

v autobiografi ckej výpovedi náš spi-

sovateľ, textár a publicista).

Všetky novinky je samozrejme 

možné prezerať si v  on-line kata-

lógu mestskej knižnice na http://

www.banskastiavnica.sk/obcan/

mestska-kniznica.html v  ponuke 

Zoznamy a novinky, kde sa vám po 

prekliknutí na konkrétny titul ob-

javí knižný lístok s krátkou anotá-

ciou aj informácia o tom, či je kniha 

požičaná. Tešíme sa na Vaše náv-

števy v knižnici, ako aj na poduja-

tiach, ktoré pre Vás pripravujeme. 

Či už to budú besedy so spisova-

teľmi alebo čítačky v podkroví Ru-

bigallu. Ako prvé pozývame všetky 

mamičky s deťmi, ako aj p. učiteľky 

materských škôl na pravidelné utor-

kové rozprávkovanie o  10.00 hod. 

na detskom oddelení. Nech sa páči, 

brány sú pre všetkých otvorené.

MsK Banská Štiavnica

Z ponuky mestskej knižnice

Novinky v mestskej knižnici  foto Archív MsK
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Milí čitatelia!

Do redakcie sme dosta-

li odpoveď na fotohá-

danku zo ŠN č.1/2019, 

ktorú nám poslal náš 

verný čitateľ:

AD: Hádanka

Horný rad zľava: 

J. Hulina (kapitán), 

K. Šemoda (ved. muž-

stva), J. Schingler, 

Ľ. Lacko, S. Prokeš, 

B. Šipoš, V. Mecho, 

S. Prokeš, A. Pavlík, 

R. Dobrovič.

Dolný rad zľava: 

J. Lepáček, R. Javor-

ský, S. Marko, M. Kyjovský, P. Pi-

varč, D. Marko (asistent kapitána). 

Na fotografi i (zo štadióna v Sl. Lu-

pči) chýba tréner mužstva Eugen 

(Pubo) Matkovič, námestník riadi-

teľa SMZ B. Belá.

Pozn. aut.: V  texte je chyba: „…na 

fotografi i je tím hokejového mužstva 

z B. Štiavnice...“ Pravda je však taká, 

že tento tím bol zložený z  chlap-

cov z  B. Štiavnice, ale aj z  B. Belej 

a  okolitých miest, najväčší úspech 

dosiahli postupom do východoslo-

venskej 1. divízie. Svoje domáce zá-

pasy hrávali v B. Belej na prírodnom 

klzisku vedľa terajšej základnej ško-

ly. Pre nedostatok fi nančných pro-

striedkov klub zanikol. 

Roman Kuruc

Za túto výstižnú odpoveď a opravu 

čitateľ ŠN vyhráva vecnú cenu, kto-

rú si môže vyzdvihnúť v red. ŠN. Sr-

dečne blahoželáme! 

Vaša redakcia

ŠPORT

Jarný kemp
ŠK Atléti BS a ZŠ Jozefa Horáka 

usporiadajú Jarný športový kemp 

2019.

Termín: Jarné prázdniny – 4.3. – 

8.3.2019.

Zameranie: 

1/ Loptové hry – telocvičňa ZŠ

2/ Lyžiarsky kurz – Salamandra 

resort.

Forma: Denná 8:00 hod. – 16:00 

hod..

Zabezpečenie kempov: 3x den-

ne strava, pitný režim, ovocie, do-

prava, skipas.

Poplatok: Loptové hry 100€, Ly-

žiarsky kurz 130€.

Podmienka otvorenia kempov 

je min. počet 10 detí v  každom 

a sneh. Vhodné pre deti od 6 ro-

kov/nie pre nelyžiarov.

Zodpovední vedúci Jar-

ného športového kempu: 

PaedDr. Róbert Petro, tel.: 

0915815669 a  Mgr. Gabriela 

Kravcová.

Uzávierka prihlášok: 1.3.2019. 

Tešíme sa na vašu účasť!

Usporiadatelia

Halová atletická sezóna v roku 

2019 sa rozbehla krajskými 

súťažami prípraviek a ml. 

žiakov v Banskej Bystrici, kde 

sa z ŠK Atléti BS predstavili 

Jakub Škoda, Lukáš Oravec, 

Andrej Šramko, Elizabeth 

Konôpková a Laura Jarotová. 

Na 60 m si osobný rekord a  9. 

miesto zabehol Šramko 9,24 s. Ora-

vec zabehol čas 9,77 s. a  dobehol 

22-hý. Štartovalo 35 pretekárov. Ja-

kub Škoda v najmladších žiakoch na 

60 m dobehol v čase 10,09 s. na 20. 

mieste – štartovalo 42 pretekárov. 

Najmladšie žiačky na 60 m dobehla 

Konôpková na 33. mieste v  osob-

nom rekorde 10,85 s. a  Jarotová 

49. miesto v  čase 14,39 s. Škoda 

a Oravec spolu bežali aj 600 m, kde 

skončili na 9., respektíve 11. mies-

te. V  prípravke 600 m Škoda do-

behol 18-ty z 24 pretekárov v čase 

2:31,72 min. Najlepšie sa na kraj-

ských pretekoch darilo v Bratislav-

skej hale Elán Borisovi Bátovské-

mu, kde sa predstavil na 3000 m st. 

žiakov a dobehol na 3. mieste.

Výsledky aj na: https://www.hrdo-

sport.sk/Content/results/2019/1/

VYS344.pdf

https://www.hrdosport.sk/Con

tent/results/2019/1/VYS345.pdf

Najbližšie nás čakajú míting Elán 

a  Majstrovské preteky juniorov, 

mužov a starších žiakov.

Ďakujem rodičom za pomoc pri pre-

tekoch a Mestu Banská Štiavnica za 

fi nančnú podporu z rozpočtu mesta 

pre ŠK Atléti BS na rok 2019.

R. Petro

Krajské majstrovstvá SsAZ

Riešenie Hádanky

Zlatý vo vrhu 
guľou

Na halových Majstrovstvách stre-

doslovenského kraja získal Štiav-

ničan Igor Gallay 1. miesto vo 

vrhu guľou (5 kg, výkon 14,8 m) 

v  drese Atletického klubu Dani-

ca Zvolen. Ďakujeme za prípra-

vu trénerovi  Jozefovi Páričkovi 

z Dukly Banská Bystrica za skve-

lú zimnú prípravu. Držíme palce 

na februárových Majstrovstvách 

Slovenska. 

ZG

Vážená redakcia!

Táto hádanka hokejová má už 50 ro-

kov, preto ma potešila. Takáto partia 

hokejová sa zíde raz za 100 rokov, pre-

to ďakujem vedeniu mužstva a všet-

kým hráčom, s ktorými som hrával, aj 

tým, čo už nie sú medzi nami. Česť ich 

pamiatke!

Na fotke je Hokejový klub Banská 

Belá, ktorý začal hrať v kraji v r. 1968. 

Za súperov mal hráčov z  Prievidze, 

Žiaru, Podbrezovej, Sl. Ľupče, Žarno-

vice, Hriňovej, Hronova. Na 1. mieste 

skončil Hronov, 2. bola B. Belá. V ďal-

šom ročníku prišli zo Štiavnice 3 hrá-

či: Opiela, Dobrovič, Brzík a 1 hráč zo 

Zvolena. S kolektívom hráčov B. Belej 

– B. Štiavnice bolo radosť hrávať a po-

stúpili sme až do 1. divízie. 

Dušan (Alexander) Marko

AD: Hádanka

Boris Bátovský  foto Archív Atleti BS
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Ponúkam rizikové pílenie a orezá-

vanie stromov, kontakt: 0940 870 762

Masáž zdarma u  Vás doma, Ďa-

kujem! Tel.č. 0950 418 850

Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené obklady, tel.č.: 0902 147 715

 Kúpim starý drevený betlehem 

alebo fi gúrky z  betlehemu, tel. č.: 

0907 710 630

Výkup parožia, tel. č. 0904 834 937

Hľadám maliara na súkromné ho-

diny olejomaľby, tel. č. 0910 138 180

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

inzercia služby

Od 1.3.2019 prenájom originálneho 
podnikateľského priestoru: 

 gotická izba 25 m štvorcových, 

podlahové vykurovanie, toaleta, 
teplá voda, cena 300€ mesačne 

vrátane energií. 

Dom – kultúrna pamiatka 
 sa nachádza priamo v centre mesta 
Banská Štiavnica, na Novozámockej 

ulici 6, v blízkosti VÚB banky 
a reštaurácie Erb. 

Mobil: 0910 138 180

U nás máte pizze už od 3,90€3,90€
a denné menu od a denné menu od 3,30€.3,30€.
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 
045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Pedikúra
Denisa Pavlíková

Ludvíka Svobodu 14
969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 0915 269 966

Prijmeme do príjemného prostredia 
a rodinného podniku mladú sympatickú čašníčku 

(študentku) aj bez praxe do dlhodobého pracovného 
pomeru a pracovnú silu do kuchyne (iba s praxou) 

do prevádzky reštaurácie v meste BS/ZH. 
Nástupný plat 600 – 800eur v čistom. 

Kontakt: 0903 506 693 

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00


