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INZERCIA

V predchádzajúcom čísle 

Štiavnických novín sme vás 

informovali o hrozbe, že 

v Banskej Štiavnici by opäť, 

v súvislosti s novelou zákona 

o zdravotnej starostlivosti, 

mala zaniknúť Lekárska služba 

prvej pomoci (LSPP). 

Na základe listu primátorky mes-

ta adresovanej ministrovi zdra-

votníctva, a  následného pozvania 

zo strany ministra, sa primátorka 

mesta Nadežda Babiaková, dňa 15. 

februára 2017 zúčastnila na mi-

nisterstve zdravotníctva stretnu-

tia s  ministrom Tomášom Drucke-

rom, za účasti štátnej tajomníčky 

Andrey Kalavskej a  Petra Salona, 

generálneho riaditeľa Sekcie stra-

tégie a  programov ministerstva 

zdravotníctva. Stretnutie trvalo 

viac ako 1 hodinu a bolo zamerané 

na prípravu organizácie tzv. „No-

vých pohotovostí“, podľa ktorej zo 

zákona majú vzniknúť pevné po-

hotovostné ambulancie s nepretr-

žitou prevádzkou a doplnkové po-

hotovostné ambulancie založené 

na dobrovoľnosti lekárov slúžiť,  

s ordinačnými hodinami od 16.00 

do 22.00 hod. 

Bilancia nakladania 

s komunálnym odpadom 

v meste Banská Štiavnica za 

rok 2016

Vďaka všetkým občanom mesta sa 

v  r. 2016 podarilo vytriediť a  zre-

cyklovať výrazne viac komunálne-

ho odpadu ako v r. 2015. Kým v r. 

2015 Štiavnica zhodnotila 55,4 kg 

odpadu na obyvateľa, v r. 2016 sme 

dosiahli až 83,7 kg/obyv. Množstvo 

zmesového komunálneho odpa-

du, ktorý končí na skládke, sa zní-

žilo oproti minulému roku takmer 

o 360 t. 

Celkovo sme v r. 2016 odovzdali na 

recykláciu (materiálové zhodnote-

nie) až 826,59 t komunálneho od-

padu vyzbieraného v meste Banská 

Štiavnica. Zhodnotené množstvá 

jednotlivých druhov odpadov (ko-

modít) sú v tabuľke na str.3.

Nápojové kartóny (tetrapaky), kto-

ré patria do červených nádob/vriec 

zbierame, spracovávame, ale v  r. 

2016 sa nám ich nepodarilo zhod-

notiť, keďže jediný recyklátor v SR 

ich prestal odoberať. Hľadáme však 

iné možnosti zhodnotenia, dúfa-

me, že tento rok budeme úspešnej-

ší.

I  napriek výraznému nárastu vy-

triedených odpadov stále prevažná 

väčšina komunálneho odpadu – až 

78 % (2  962,26 t) skončila nevy-

triedená ako zmesový odpad, ktorý 

sa už nedá zhodnotiť a ide na sklád-

ku. 

Bude v Banskej Štiavnici lekárska 
pohotovosť aj naďalej ?

Viac sme vytriedili, 
menej išlo na skládku

�3.str.

�3.str.
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Štiavnica 
našimi očami
Fotogenickosť Štiavnice je neod-

škriepiteľná. Vnímajú ju aj do-

máci fotografi  združený vo Fo-

toklube Blur. Tí sa pri každej 

príležitosti snažia zachytiť neopa-

kovateľné momenty, ktoré Štiav-

nica a jej okolie ponúkajú. Príď-

te si pri výbornom vínku prezrieť 

veľkoformátové fotografi e s krá-

sami Štiavnice! Uvidíme sa v pia-

tok 24.2.2017 o 18:00 vo Vino-

centre!

Ján Petrík

LSPP pre 
dospelých
Ambulancia sa nachádza na Ulici 

bratská 17, v areáli nemocnice v 

Banskej Štiavnici.

Ordinačné hodiny:

Pondelok - piatok (od 16:00 popo-

ludní - do 6:00 do rána)

Víkendy a sviatky (nepretržite 24 

hodín)

Lekárska služba prvej pomoci je 

aj návštevná. To znamená, že pri 

akýchkoľvek zdravotných ťažkos-

tiach Vás navštívi vo Vašom do-

mácom prostredí lekár so sanit-

ným vozidlom. Treba len zavolať 

na tel. číslo: 0910 864 864, kde 

Vám hneď ochotne poradia a v 

prípade potreby k Vám pošlú leká-

ra, ktorý sa o Vás postará.

H.A.M. Academy, s.r.o.
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z programu
primátorky

20.2.

Aj v 2. decéniu februára venovali 

celoslovenské médiá významnú 

pozornosť nášmu mestu a jeho 

súčasným i niekdajším obyva-

teľom. 

8.2. si s  veľkou úctou zaspomínal 

v Rádiu Devín o 17:00 Pavol Hudík na 

nášho rodáka a čestného občana Ban-

skej Štiavnice Antona Hykischa z ob-

dobia, kedy pracoval v  Slovenskom 

rozhlase v  Bratislave. 9.2. v  Rádiu 

Devín o  6:45 bola venovaná pozor-

nosť Ladislavovi Sárovi, hlásateľo-

vi Slobodného slovenského vysiela-

ča v Banskej Bystrici počas SNP, ktorý 

študoval na Učiteľskom ústave v Ban-

skej Štiavnici. Ladislavovi Sárovi bola 

venovaná pozornosť aj v  Rádiu Slo-

vensko v relácií „Verejné tajomstvá“ naj-

prv 4.2. od 11:05 do 11:55 a aj 12.2. 

od 5:05-5:55. V tejto istej relácií vy-

slovil taktiež Jaroslav Rezník, riadi-

teľ TASR, absolutórium exštiavni-

čanovi, spisovateľovi a  dramatikovi 

Karolovi Horákovi v súvislosti s jeho 

organizovaním bezprecedentných li-

terárno-dramatických festivalov. Je 

potešiteľné, že za naše mesto sa na 

zastupiteľstve BBSK dňa 13.2. priho-

váral aj poslanec BBSK Ľubomír Mo-

tyčka z Banskej Bystrice, ktorý žiadal, 

aby v periodiku BBSK Banskobystric-

ký kraj bola náležitá pozornosť veno-

vaná aj Banskej Štiavnici ako mestu 

UNESCO. Táto informácia odznela 

13.2. v Žurnále Rádia Regina o 17.00. 

13.2. v Téme dňa o 19:50 na TA3 bol 

hosťom v tejto relácii Pavol Virág, 

technicko-prevádzkový riaditeľ Slo-

venského vodohospodárskeho pod-

niku, š.p. v Banskej Štiavnici. Banská 

Štiavnica rezonovala aj na Valentína 

na RTVS v Rádiu Regina 14.2. o 5:50, 

kde odznela aj súťažná otázka, kde 

sa nachádza mreža lásky a kde býva-

la Sládkovičova láska, Marína. 15.2. 

na TA3 o 15:00, 15:30, 16:00 a 18:30 

bola slovenská verejnosť s defi nitív-

nou platnosťou informovaná o  osu-

de hrobu na svahu Kalvárie. V hrobe 

nie je pochovaný neznámy vojak Čer-

venej armády, ale český vojak, kto-

rý bojoval v československom vojsku 

proti maďarským boľševikom Ma-

ďarskej republiky rád, ktorej vojsko 

v júni 1919 obsadilo aj Banskú Štiav-

nicu. Podľa vyjadrenia primátorky 

mesta v  tomto zmysle bolo uprave-

né aj označenie hrobu. Okrem primá-

torky tu ešte vystúpili aj ďalší Štiavni-

čania – poslanec MsZ Mgr. Mikuláš 

Pál, Miroslav Peťko a Ľudovít Dupal. 

K tejto istej téme hovorili v televízii 

Markíza dňa 19.2. o 19:00 aj všet-

ci predchádzajúci diskutujúci, okrem 

primátorky mesta, avšak pribudol 

ešte Mgr. Martin Macharik, predse-

da Kalvárskeho fondu. Verný svojej 

tradícii zostal aj Miroslav Číž, jediný 

poslanec NR SR z nášho okresu, kto-

rý minulotýždňové zasadnutie NR SR 

komentoval vo viacerých celosloven-

ských médiách, z  ktorých uvádzam 

aspoň jeho vystúpenia v RTVS 17.2. 

v Rádiu Slovensko o 7:00. V ten istý 

deň v Slovenskej televízii na Jednot-

ke o 19:00 a 19.2. v relácii „O 5 minút 

12“. Podobne aj rodák z Banskej Štiav-

nice Jaroslav Paška, poslanec NR SR 

bol jedným zo štyroch diskutujúcich 

poslancov NR SR 19.2. v tej istej tele-

víznej relácii RTVS.

Ján Novák

Štiavnica a Štiavničania 
v médiách

Veselo bolo deťom z KC Šobov 

v Banskej Štiavnici, keď sa dňa 

17.2.2017 zabávali na svojom 

maškarnom plese. 

Deti sa zmenili na princezné, zvierat-

ká, pirátov či šašov. Celé dopoludnie 

tancovali, súťažili, pochutnávali si na 

pohostení a sladkostiach, ktoré sme 

pre nich pripravili. Každá maska bola 

odmenená, no najkrajšou odmenou 

boli rozžiarené detské očká, radosť, 

dobrá nálada a pekný zážitok, na kto-

rý budú dlho spomínať, lebo: „Už še 

Fašang kraci, už še nenavraci!"

Iveta Kováčová

Detský karneval

Detské karnevalové masky  foto Archív autora

Petra Polnišová 
a Zuzana Šebová zahviezdia

Nielen dve najznámejšie tváre 

z televíznej obrazovky, ale aj Vik-

tor Horján, Darina Abrahámo-

vá a Anikó Vargová sa 11. apríla 

predstavia na pódiu štiavnického 

Kultúrneho centra v  komédii Vi-

liama Klimáčka Nízkotučný život. 

Divadelné predstavenie prináša 

do nášho mesta Exclusive Agen-

cy a Divadlo Gunagu, na ktorého 

doskách táto pôvodná slovenská 

komédia o diétnej láske, vzdelaní 

a viere vznikla. Prítomným garan-

tujeme veľa smiechu, absurdných 

situácií i  skvelého humoru. A sa-

mozrejme výborný kultúrny zá-

žitok. Divadelné predstavenie sa 

stretáva po celom Slovensku s veľ-

kým ohlasom, netreba preto vá-

hať a  lístky naň si treba zaobsta-

rať čím skôr.

Lístky je možné zakúpiť prostred-

níctvom stránka kultura.banskas-

tiavnica.sk alebo v  Informačnom 

centre, cena v predpredaji 15 €, na 

mieste 17 €.

OKŠaMK

Jarné bylinky
Kluby zdravia a Mestský úrad, 

odd. KŠaMK Vás pozývajú na be-

sedu dňa 7. marca 2017 na tému: 

„Jarné bylinky – Ing. Zuzana Kladiví-

ková.“ Beseda sa uskutoční o 17:00 

hod. v Kultúrnom centre, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica. 

Kluby zdravia na Slovensku or-

ganizuje Občianske združenie Ži-

vot a zdravie. Bližšie info na www.

klubyzdravia.sk. 

KZ

  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.

  Pracovné rokovanie k  riešeniu 

problematiky cyklotrás.

21.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  riadite-

ľom Všeobecnej nemocnice v 

Žiari nad Hronom – Svet zdra-

via, a. s. Mgr. MVDr. Branisla-

vom Jaďuďom, MBA k  uspo-

riadaniu a  využitiu objektu 

banskoštiavnickej nemocnice 

pre zdravotnícke zámery mesta.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie s  majiteľmi skeletu bý-

valého podniku Pleta k  rieše-

niu postupu prípravy projektu 

pre rekonštrukciu objektu vo 

väzbe na komunikácie a  úpra-

vu okolia.

22.2.

 Účasť na pracovnom rokovaní 

zástupcov štátnej správy s pred-

staviteľmi miestnej samosprá-

vy za okresy Lučenec, Banská 

Štiavnica, Detva a Krupina, kto-

ré sa uskutočnilo v kongresovej 

sále Okresného úradu Banská 

Bystrica.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

23.2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

25.2.

  Slávnostné prijatie pri príleži-

tosti významného životného 

jubilea.

Andrea Benediktyová
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Okrem tejto proble-

matiky zúčastnení rozobrali ši-

rokú tému zdravotníctva zamera-

nú aj na iné oblasti poskytovania 

zdravotnej starostlivosti.

Po dôkladnom zvážení dopadov 

návrhu Novej pohotovosti a v ne-

malej miere aj pripomienok zo 

strany primátorky nášho mes-

ta sa ministerstvo rozhodlo za-

radiť do siete pohotovostí aj pev-

né doplnkové pohotovosti, ktoré 

budú zo zákona povinné v čase od 

16.00 – 22.00 hod. Zriadenie síd-

la takejto ambulancie lekárskej 

pohotovosti v  Banskej Štiavnici 

bude zaradené priamo do návrhu 

zákona priamo ministerstvom.

Návrh bude ďalej posunutý na 

medzirezortné pripomienkové 

konanie a bude poslaný na pripo-

mienkovanie aj primátorke mes-

ta Banská Štiavnica. 

V  závere rokovania prítomní 

predstavitelia ministerstva zdra-

votníctva ubezpečili primátorku 

nášho mesta, že podporujú sna-

hy Mesta Banská Štiavnica, aby 

sa zlepšila zdravotná starostli-

vosť ľudí, ktorí v regióne Banská 

Štiavnica žijú.

V  súvislosti so zabezpečovaním 

ďalšej zdravotnej starostlivosti 

v našom meste treba ešte spome-

núť, že primátorka nášho mes-

ta na zasadnutí zastupiteľstva 

BBSK, ktorého je poslankyňou 

za náš okres, dňa 13.2.2017 re-

agovala faktickou pripomienkou. 

Touto pripomienkou opätov-

ne hájila záujmy občanov okresu 

Banská Štiavnica, ktorí sú aj ob-

čanmi BBSK vo väzbe na zdravot-

níctvo v súvislosti s poskytnutím 

fi nančných prostriedkov vo výš-

ke 300 tis. € z  predaja rozosta-

vaných objektov vo vlastníctve 

BBSK, ktorý zatiaľ zmluvne rea-

lizovaný nebol.

Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Z  celkového vyprodu-

kovaného komunálneho odpadu 

sa vytriedilo a  zhodnotilo len 22 

% (miera recyklácie). Hoci to nie je 

veľa v porovnaní s r. 2015 ide o ná-

rast o  7,8 percentuálnych bodov 

(z 14,2 %). V r. 2020 musí Sloven-

sko dosiahnuť mieru recyklácie ko-

munálneho odpadu 50 %. Ak by 

triedený zber v  našom meste rás-

tol takým tempom ako tento rok, 

mohli by sme tento cieľ za Štiavnicu 

splniť. V zmesovom odpade je stá-

le veľa surovín, ktoré by na sklád-

ke nemuseli končiť a mohli by byť 

zhodnotené. Je na každom z nás, či 

daný odpad hodíme do tej správnej 

farebnej nádoby/vreca, alebo či do 

zmiešaného koša. Ako správne trie-

diť odpad nájdete na odpady.ban-

skastiavnica.sk.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

�1.str.

Komodita
množstvo 

[tony]

Papier 174,07

Plasty 41,25

Sklo 201,87

Kovové obaly 80,19

Ostatné kovy 3,51

Nápojové kartóny 0,00

Elektroodpad 80,09

Opotrebované 

pneumatiky
24,24

Batérie a akumulátory 0,20

Odpadové oleje 0,71

Textil 12,60

Žiarivky 0,49

Drevo 174,67

Zelený bioodpad 

(konáre a i.)
32,70

Spolu 826,59

Viac sme vytriedili, menej išlo 
na skládku

Bude v Banskej Štiavnici lekárska 
pohotovosť aj naďalej ?

Spoločenska 
kronika
Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali

14.1. Ing. Lukáš Vaško a  Ing. Eva 

Smutná, PhD., 20.1. Juraj Bendžala 

a Lujza Király, 11.2. Radoslav Zup-

ka a Katarína Pažická, 17.2. Marko 

Adamec a Vladimíra Molnárová.

Odišli z našich radov

17.1. Margita Páchniková vo veku 

91 rokov, 17.1. Ján Minka vo veku 

79 rokov, 18.1. Štefan Ivanič vo 

veku 82 rokov, 20.1. Jana Mýtto-

vá vo veku 67 rokov, 22.1. Jaroslav 

Vodnák vo veku 54 rokov, 22.1. Si-

dónia Šimková vo veku 81 rokov, 

24.1. Martin Líškay vo veku 19 

rokov, 26.1. Zdenka Žiarovská vo 

veku 69 rokov, 30.1. Mária Mojži-

šová vo veku 77 rokov, 30.1. Jaro-

slav Chmelíčiek vo veku78 rokov, 

26.1. Ervín Strmeň vo veku 70 ro-

kov, 31.1. Vilma Skalníková vo 

veku 64 rokov, 10.2. Dalibor Viš-

ňa vo veku 73 rokov, 11.2. Bianka 

Nemcová vo veku 85 rokov, 14.2. 

Vlasta Bartošová vo veku 78 rokov, 

Ján Berky vo veku 49 rokov.

Jarmila Simonidesová

Mesto Banská 
Štiavnica 
hľadá kronikára mesta

Mesto Banská Štiavnica hľadá kro-

nikára mesta pre písanie mestskej 

kroniky. Kronikár mesta počas roka 

chronologicky zaznamenáva čo naj-

vernejšie dôležité fakty a udalosti zo 

života nášho mesta do návrhu (kon-

ceptu), ktorý predkladá na schvále-

nie mestskému zastupiteľstvu.

Kronikár musí spĺňať nasledujú-

ce požiadavky:

- písať gramaticky správne, vyhýbať 

sa dialektizmom a používať správnu 

spisovnú slovenčinu,

- o udalostiach písať pravdivo a úpl-

ne (k úplnosti patria predovšetkým 

mená osôb, presné určenia miesta, 

dátum a všetky ostatné údaje, ktoré 

robia zápis vierohodným a cenným),

- ovládať prácu s počítačom a texto-

vým editorom.

Záujemcovia o  prácu kronikára sa 

môžu hlásiť písomne na Mestský 

úrad, Radničné nám. 1, 96924 Ban-

ská Štiavnica, v termíne do 28. feb-

ruára 2017. Bližšie info: Ing. Jaro-

mír Piliar, ved. odd. organizačného, 

vnútornej správy a sociálnych vecí, 

tel.č.: 045/6949617, e-mail: jaromir.

piliar@banskastiavnica.sk.

MsÚ
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Kórejské 
denníky 
Olivera Filana

Pozývame na cestovateľské roz-

právanie, ktoré sa uskutoční 10. 

marca 2017 o 19.00 hod. v kine 

Akademik.

Zoberte svoje oči a uši na druhý 

koniec sveta. Strhujúca prednáš-

ka o živote v Južnej Kórei. Oliver 

Filan prichádza so svojimi zážit-

kami, ktoré nazbieral počas sied-

mich mesiacov v Južnej Kórei. Žil 

tam, pracoval a spoznal krajinu 

nielen ako do turista, ale poriad-

ne do hĺbky. A verte, že aj hyper-

moderná spoločnosť vie byť po-

riadna exotika! Naozaj Kórejci tak 

tvrdo pracujú? Koľko asi tak za 

večer vypijú sodžu? A čo je vôbec 

sodžu? Odporučil by ho someliér 

k hostine zo surových rýb?Alebo 

radšej k dožang džige? Naozaj je 

Soul New Yorkom Ázie? Ako žije 

mesto s 25 miliónmi obyvateľov? 

Nie je im tesno? A čo majú spoloč-

né so Slovákmi? Surové morské 

červy, hyperrýchle vlaky, najväč-

šie nákupné centrum sveta, kláš-

tory uprostred mrakodrapov, noci 

v džimdžilbangu, najkrajšie pláže 

Džedžu, idoly Kórejského popu... 

Toto a ešte oveľa viac iba v Kórej-

ských denníkoch!

Vstupné: predpredaj 5 €, na mies-

te 7€. Rezervácia a predaj lístkov 

na kultura.banskastiavnica.sk. 

 OKŠaMK

Posledné aktivity a plány na 

rok 2017.

Rád by som štiavnickú verejnosť 

oboznámil s nedávnymi aktivitami 

a  plánmi organizácie Región Ban-

ská Štiavnica. Začal by som projekt-

mi turistickej infraštruktúry. Pre 

podnikateľov nie sú fi nančne zaují-

mavé a predsa sa bez nich nezaobí-

de žiadna turistická destinácia. Ku 

koncu minulého roku sme ukon-

čili projekt na Sitne, ktorý zahŕňal 

opravu zdevastovaných schodov na 

Sitno, vytvorenie úplne nového ná-

učného chodníka, odvodnenia Ka-

nej studničky a postavenia zásteny 

na toalety na vrchole Sitna. Scho-

dy už boli miestami nepriechodné 

a  nebezpečné, na náučný chodník 

máme veľmi dobré odozvy. Projekt 

podporilo sumou 10 tis. Eur BBSK, 

RBŠ ho spolufi nancoval sumou asi 7 

tis. Eur, ktoré sme získali z predaja 

bedekra. Podali sme malý grant na 

Ekopolis na dotiahnutie vecí na Sit-

ne, na ktoré v minulom roku nevy-

šli peniaze – hlavne na tak potrebné 

toalety. Podali sme ďalšie dva gran-

ty na BBSK, jeden na opravu Dol-

nohodrušského jarku, ktorý je hoj-

ne navštevovaný pešími turistami, 

bajkermi aj bežkármi, druhý na pre-

rábku náučného chodníka Geopark 

(vedúceho od Červenej studne po 

hrebeni), kde je našou ambíciou po-

núknuť turistom nové, menej od-

borné informácie o  geológii Štiav-

nických vrchov. Našim plánom je 

tiež pre bicyklistov sprejazdniť pô-

vodnú trasu Štiavnickej Anče od 

Hronskej Dúbravy až po Štiavnicu. 

Keď zlezie sneh, pustíme sa do ob- 

hliadky, ktorá ukáže nakoľko je ten-

to zámer realizovateľný.

Ďalšou oblasťou našej práce je tvor-

ba podujatí. Tento rok nás čaká 

už tretí ročník Štiavnickej vínnej 

špacírky, piaty ročník Sitnianskej 

paškrty a  druhý ročník divadelné-

ho festivalu Vlnoplocha. Prvé dve 

robíme z vlastných zdrojov, na po-

sledný sme získali fi nančnú podpo-

ru 12 tis. Eur z Fondu pre podporu 

umenia. Festival je organizačne aj 

fi nančne náročný, z našich zdrojov 

ho spolufi nancujeme vo výške 5 tis. 

Eur a snažíme sa získať ešte ďalšie 

sponzorské zdroje. Spolupracujeme 

a fi nančne sa spolupodieľame aj na 

mnohých ďalších podujatiach mes-

ta a regiónu.

Tretiu zložku našej práce tvoria in-

formácie pre turistov. Pripravuje-

me a tlačíme skoro všetky tlačoviny, 

ktoré návštevník zdarma dostane 

v  turistickom informačnom cen-

tre, či v  ubytovacích zariadeniach 

našich členov. Celkový náklad do-

sahuje v  4 jazykových mutáciách 

desaťtisícové počty. V  tomto roku 

tiež inovujeme a vytlačíme letá-

ky piatim našim členským obciam. 

Hlavným informačným kanálom je 

však stránka banskastiavnica.tra-

vel, ktorá sa za niečo viac ako dva 

roky stala najnavštevovanejšou tu-

ristickou stránkou regiónu. Za rok 

2016 mala 100 tis. návštevníkov 

a viac ako pol milióna zobrazení, to 

sú naozaj dobré výsledky. Na strán-

ke pracujeme v  podstate na den-

nej báze, v  tomto roku inovujeme 

našu ponuku ubytovacích zariade-

ní v  regióne. V  minulom roku sa 

cez našu stránku k  ubytovateľom 

prekliklo viac ako 40 tis. záujem-

cov o prenocovanie. Štvrtou oblas-

ťou našej činnosti je marketing, kde 

podporujeme návštevnosť podujatí 

v Štiavnici aj v regióne. V minulom 

roku sme cez kampane facebooku 

oslovili trištvrte milióna ľudí (re-

klamy mali 2,5 milióna zobrazení), 

na konečné stránky podujatí sa pre-

kliklo viac ako 21 tis. ľudí. Na kam-

pane používame krátke videá z pod-

ujatí, v tomto roku pripravíme päť 

nových. Aj tieto naše aktivity viedli 

k  rekordnej minuloročnej návštev-

nosti. Začiatkom roku sme v spolu-

práci s mestom prezentovali turis-

tickú ponuku regiónu na veľtrhoch 

cestovného ruchu v  Bratislave, 

Viedni a  Brne, testujeme efektivi-

tu veľtrhov v porovnaní s marketin-

gom na internete. Posledná oblasť 

našej činnosti je najkomplikovanej-

šia, a súčasne čím ďalej dôležitejšia. 

Takzvaný destinačný manažment 

má zacieľ spraviť celý pobyt náv-

števníka čo najpríjemnejším, pri 

súčasnom zabezpečení udržateľ-

nosti tohto stavu v budúcnosti. Je 

to široká oblasť, povedzme od do-

pravnej dostupnosti, parkovania, 

cez kvalitu reštauračných zariade-

ní až po pobyt v prírode. Tu už nej-

de o naše aktivity, ale o koordináciu 

subjektov, ktorých sa daný prob-

lém dotýka. Zriadili sme pracovné 

stretnutia, na ktoré pozývame na-

šich členov a dotknuté organizácie, 

najčastejšie mesto. Prvým vkladom 

sú pripomienky branže k  novým 

pravidlám parkovania (VZN o par-

kovaní bude prejednávať najbližšie 

zasadnutie mestského zastupiteľ-

stva), a 2.3.2017 od 10 hod. orga-

nizujeme stretnutie k  pripomien-

kovaniu štúdie pešej zóny na Nám. 

sv. Trojice. Je to horúca a otvorená 

téma, veríme že sa do diskusie za-

poja všetci, ktorým na rozvoji mes-

ta záleží.

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

Región Banská Štiavnica

Región Banská Štiavnica informuje...

Nová informačná tabuľa na Sitne  foto Región BS

ponuka
práce

1. Šička, Falco SK, s.r.o., Zigmund 

šachta 13, Banská Štiavnica, tel.: 

0911294198, e-mail: info@falco.sk, 

SO, aspoň 1 rok praxe, 3 VPM, ná-

stup ihneď

2. Tesár, Teskont s.r.o., SNP 

1802/29, Banská Štiavnica, p. Mi-

zera, tel.: 0905521938, e-mail: 

teskont@gmail.com, SO, aspoň 6 

alebo viac rokov praxe, 2 VPM, ná-

stup ihneď

3. Triedič odpadov a údržbár, Ro-

tobalance, s.r.o., Antolská 2, Ban-

ská Štiavnica, p. Palovičová, tel.: 

0908501963, e-mail: martina.pa-

lovicova@rotobalance.sk, SO, ÚSO, 

2 VPM, nástup ihneď

4. Vedúci barman J & T Logistic, 

s.r.o., Dolná 12/A, Banská Štiav-

nica, p. Tereň, tel.: 0902903290, 

email: penzionkika@penzionkika.

sk, SO, 1 VPM, nástup ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Nie vždy sa stáva, že hudba 

dokáže strhnúť viaceré vekové 

kategórie. 

Ak má však muzikanti majú tem-

perament, hrajú od srdca a  s  lás-

kou pre ľudí, zrodí sa neobyčajná at-

mosféra, v ktorej všetci zabudnú na 

starosti a oddajú sa pozitívnej nála-

de. Presne to sa stalo počas vydare-

ného podujatia Balkánska fašiango-

vá veselica.

V  utorok 16. februára sa ako prví 

postavili na pódium v  Kultúr-

nom centre Žilinčania zo skupi-

ny Balkansambel. Pre tých, ktorí 

ich počuli pred niekoľkými rokmi 

na Salamandrových dňoch nebo-

li neznámymi postavami a  vede-

li, že môžu očakávať poriadnu dáv-

ku hudby z juhovýchodnej Európy, 

prepletenú prvkami jazzu, s  vlast-

ným tvorivým vkladom. Kapele sa 

podarilo publikum výdatne rozo-

hriať predtým, ako sa na pódium 

predstavili hlavní hostia, rumun-

ská kapela Fanfara Transylvania. 

Desaťčlenná dychovka od prvého 

momentu nenechala nič na náho-

du a  spustila záplavu najznámej-

ších skladieb, ktoré preslávili Bal-

kán. Keďže viacerí muzikanti majú 

rómske korene, nechýbali ani typic-

ké pesničky tohto etnika, odohrané 

s veľkým nadšením a energiou. Vý-

sledkom bola skutočnosť, že veľká 

časť návštevníkov koncertu neob-

sedela a rozpútala sa tak naozajstná 

veselica – ako sme nakoniec aj plá-

novali. Tancovali všetci – osemnásť-

roční i sedemdesiatroční. Príjemné 

tri hodiny dobrej zábavy ukončili 

hudobníci prídavkom priamo me-

dzi návštevníkmi.

Aj keď podľa slov návštevníkov vy-

darenému podujatiu by pristala 

vyššia návštevnosť, tí čo prišli, ne-

ľutovali. Veríme, že dobrý ohlas pri-

láka na ďalšie podujatia aj tých, kto-

rí možno tentoraz zaváhali.

Na záver naše poďakovanie:

Pani Irenke Píšovej ďakujeme za 

nezištnú pomoc, skvelé pampú-

chy i slané dobroty, ktoré pripravi-

la pre návštevníkov koncertu; Miro-

vi Bahnovi a Vinocentru za pomoc 

s  občerstvením; Hostelu sv. Juraj 

a  reštaurácii Kachelman za spon-

zorskú pomoc s ubytovaním a stra-

vou hostí a  všetkým, ktorí prišli 

a dobre sa bavili, za skvelú atmosfé-

ru, ktorú vytvorili.

Rastislav Marko

Veselica na balkánsky spôsob

V sobotu 18. februára sa 

konal druhý mestský detský 

maškarný bál. 

Do priestorov Kultúrneho centra 

zavítali mnohé tajomné i menej ta-

jomné postavy. Medúza, rytieri, ha-

sič, princezné, kovbojka, pirátka, 

čert, baletka či dokonca originál-

ne kura sa spoločne zabávali a jaši-

li so sašom Jašom, či obdivne po-

zerali a  oceňovali tance v  podaní 

talentovaných žiakov Fáber Dance 

School, Štiavničana Michala Cho-

vana a  jeho partnerky Rebeky Du-

dášovej. Takmer trojhodinová zába-

va priniesla okrem tanca aj niekoľko 

súťaží a  nechýbalo ani symbolické 

oceňovanie masiek. Porota mala ná-

ročnú úlohu, ale o víťazstvo tentoraz 

vôbec nešlo. Hlavným poslaním ak-

cie bolo šíriť dobrú náladu a posme-

liť deti k tancu a pohybovej aktivite, 

čo sa nám, dúfame, podarilo. Spo-

kojné detské tváre boli znamením, 

že aj tieto podujatia má zmysel orga-

nizovať a tanečný parket, na ktorom 

sa spojili rodičia s  deťmi bol ukáž-

kou toho, že aj takto zmysluplne sa 

dá tráviť víkendový voľný čas. Ďaku-

jeme všetkým, ktorí sa do akcie za-

pojili a podporili ju svojou účasťou.

Rastislav Marko

Aj deti mali svoj ples

Program:

24.2. Listy pod snehom - Múzeum 

vo Sv. Antone, vždy o 13.00. Premie-

tanie fi lmu o zvieratkách, prehliadka 

poľovníckej expozície so zvukmi zvie-

rat, pre každé dieťa malý darček a pre 

aktívnejších milé prekvapenie.

24. – 25.2. Zimomravenie v múzeu 

- Expozície Slovenského banského 

múzea. Tvorenie v Dielničke, bádanie 

v Geobádateľni, portrétovania v Kam-

merhofe a hravý Starý zámok – to je 

fantastická ponuka Slovenského ban-

ského múzea.

Tvorivé dielne v Dielničke 

24.2.2017 piatok (12,00 – 16,00) Ple-

tenie košíkov z pedigu, 3-8 €. Smalto-

vanie príveskov, náušníc, 1,5 – 4,5 €. 

Drôtovanie, 1,5 €

25.2.2017 sobota (9,00 – 14,00) 

Vlastnoručne vymiesený a upečený 

chlebík, 1,5 €. Smaltovanie príveskov, 

náušníc, 1,5 – 4,5 €. Drôtovanie, 1,5 €

Mária Terézia a komorskí grófi  na 

portrétoch - 20. – 24.2. 2017, 8:00-

16:00, vstup vždy celú hodinu (po-

sledný vstup o 15:00 hod.,) Kammer-

hof: Baníctvo na Slovensku. Program 

pre rodiny s deťmi alebo pre nahláse-

né školské skupiny.

Hravý Starý zámok - 25.2.2017, 

8:00-16:00 hod., Starozámocká 1. 

Zimná rodinná hra zameraná na spo-

znávanie Starého zámku. (ďalšie in-

formácie aj na na www.muzeumbs.

sk).

24.2. Veselá Červená studňa - Čer-

vená studňa, 13.00 – 17.00. „Žehling“, 

sánkovanie do diaľky a hokej pre všet-

ky deti v aktraktívnom prostredí Čer-

venej studne. Akcia sa uskutoční v prí-

pade priaznivých poveternostných 

podmienok.

24.2. Zimomravenie s Antikvariá- 

tiokom. - Základná škola Bakomi, 

Akademická 15, 15.00 – 17.00. Dest-

ský workshop ku knihe M. Vadasa: 

Útek s  ilustrátorkou D. Olejníkovou. 

Vstup voľný.

25.2. Veľké Zimomravenie - Kul-

túrne centrum, Kammerhofská 1, od 

10:00 hod. Hlavný program poduja-

tia. Paci Pac, Erik, Miro Kasprzyk, Di-

vadlo Juraja Benčíka, bublinová šou a 

workshop Jana Kodeša, tvorivé diel-

ne, spoločenské hry, hra po meste a 

iné.

Bonus... 

27.2. – 2.3. Kniho – mravenie - 

Mestská knižnica, Námestie sv. Troji-

ce, od 15.30. Dozvuky Zimomravenia. 

Tvorivé dielne pre šikovné deti, číta-

nie s porozumením, kreslenie a každý 

deň súťaž o dva lístky do kina.

OKŠaMK

Zimomravenie

Do 25.2. Terra permonia. Otvore-

né 13:00-17:00.

23.-24.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Smaltovanie, plstenie, pletenie 

košíkov, drôtovanie. 12:00-16:00.

24.2. Vernisáž: Štiavnica našimi 

očami. Fotografi e Štiavnice členov 

Fotoklubu Blur. Vinocentrum, 

18:00.

24.-26.2. Zimný fi lmový seminár 

4 živly: Osud. Kino Akademik, 4zi-

vly.sk.

24.2. Farebný workshop: pokro-

čilí. S farbami Chalk Paint, 0903 

766 376. Kammerhof, 9:00-12:30.

24.2.-30.3. Výstava: Kristína Ši-

meková- Recollection. Art Cafe.

24.2. Oldies party v  Bowlingu. 

Cosmopolitan, 22:00.

24.-25.2. Weekend s DJ Th omas 

Tracy & Dj Kinet. Art Cafe, od 

21:00.

24.2. Eclectic Selector. Archanjel 

Cafe, 20:00-23:00.

24.2. Ilustrátorský workshop s 

Danielou Olejníkovou ku knihe 

"Útek". ZŠ Bakomi, 15:00-17:00, 

vstup voľný.

24.2. Divadlo: Navždy alebo nik-

dy. Divadlo Pivovaru Erb, 19:00.

25.2. Hravý Starý zámok. Rodin-

ná hra, od 8:00-16:00.

25.2. Veľké Zimomravenie. Ro-

dinné podujatie. KC.

25.2. Dielnička v  Kammerho-

fe. Pečenie chlebíka, smaltovanie, 

drôtovanie, 9:00-14.00.

25.2. Tradičná dedinská zabíjač-

ka. Fašiangový sprievod, ochut-

návka špecialít. KD, Banská Belá, 

od 8:00.

25.2. 50 odtieňov basy. Fašiango-

vá zábava v maskách. Banská Belá, 

20:00.

25.2. Workshop modrotlače s Ma-

tejem Rabadou. Nazrite do tech-

nológie modrotlače. Luft cowor-

king, 11:00.

25.2. Svätoantonský Hajnál. 

Sprievod masiek, zabíjačka pri 

harmonike.

25.2. Koncert: Live Piano & Violin 

music. Trotuar Cafe, 20:00.

25.2. Koncert: Ukrajinský spevák 

Postman. Art Cafe, 23:00.

27.2-4.3. Terra Permonia. Otvo-

rené 13:00-17:00.

1.3. Karnevalové popoludnie. In-

teraktívne divadielko, maľovanie 

na tvár, detská diskotéka. Divná 

pani, 16:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Občianske združenie Za zdravší ži-

vot v spolupráci s mestom a  škol-

ským úradom Banská Štiavnica, 

uskutočnilo dňa 14. februára 2017 

v  priestoroch ZŠ Jozefa Kollára 

edukačné stretnutie učiteľov zá-

kladných škôl v  rámci celosloven-

ského projektu realizovaného pod 

záštitou Ministerstva školstva SR 

a  Národného športového centra 

Zdravý chrbátik.

Projekt je na Slovensku unikátny, 

učí deti správne sedieť a  starať sa 

o  svoj chrbátik  a  podieľajú sa na 

ňom okrem iného odborníci z  ob-

lasti neurochirurgie, ortopédie, fy-

zioterapie, pedagogiky. Po úvod-

nom skríningovom vyšetrení detí 

prebehla edukácia učiteľov, počas 

ktorej si učitelia prakticky osvojili 

kompletnú cvičebnú zostavu, kto-

rú budú využívať v  praxi, preto aj 

všetci zúčastnení učitelia dostali 

DVD s cvičebnými zostavami. Deti, 

ktoré sú v projekte priamo zapoje-

né, budú cvičiť na špeciálnych dy-

namických podložkách a  v  triede 

sedieť na fi tloptách. Odborný ga-

rant projektu bude pravidelne kon-

trolovať a usmerňovať cvičenia detí 

na hodinách telesnej výchovy a po 

12 mesačnom cvičebnom progra-

me sa projekt vyhodnotí ako sa 

upravil, zlepšil stav detí, u ktorých 

sa pri skríningu objavili prvé de-

formity (skolióza, poruchy držania 

tela a iné). Do projektu sa zapojili: 

ZŠ J.Kollára, ZŠ J.Horáka, ZŠsMŠ 

Prenčov, ZŠsMŠ Banská Belá a ako 

pozorovatelia aj Materská ško-

la Bratská. Mesto Banská Štiavni-

ca ďakuje touto cestou ZŠ J.Kollára 

a pani učiteľke Mgr. Vierke Bačíko-

vej za pomoc a aktívnu spoluprácu 

pri realizácii projektu.

Viera Ebert, Školský úrad

Edukačné stretnutie

Cvičebná zostava pre učiteľov  foto ZŠ J.Kollára

Výstavba budovy pre 

bansko-hutnícky odbor 

terajšej hlavnej budovy 

Strednej priemyselnej školy 

S. Stankovianskeho mala byť 

odovzdaná do prevádzky 31. 

augusta 1899. 

Plánované práce na výstavbe novej 

budovy akadémie sa oneskorili, pre-

tože správu o jej dokončení bola zve-

rejnená až 2. novembra 1899, takže 

v novembri 1899 ju už bolo mož-

né zariadiť. Budova bola aj zvonku 

taká mohutná - monumentálna a jej 

vnútro taktiež zodpovedalo požia-

davkám modernej výstavby. K  tej-

to mohutnej dvojposchodovej bu-

dove s  tromi dvornými krídlami, 

so zvýrazneným vchodom a  porti-

kou s  jónskymi hlavicami na prie-

čelí, vedie impozantné travertínové 

schodište od cesty v zákrute pri bu-

dove bývalej Strednej priemyselnej 

školy S. Mikovíniho. Schodište bolo 

také pekné a ozdobné, že "stálo v po-

predí" od schodišťa ústrednej budovy 

univerzity v Budapešti. Na opornom 

múre prístupového schodišťa k no-

vej budove bola na pamiatku ukon-

čenia výstavby objektu v štukovom 

orámovaní osadená pamätná ta-

buľa z  čierneho mramoru. V  roku 

1964 pri príležitosti osláv 200. vý-

ročia založenia akadémie bola vy-

menená za tabuľu z  bieleho mra-

moru so slovenským textom, ktorá 

sa tam nachádza doposiaľ. Vnútor-

né vybavenie budovy s veľkými piv-

nicami v  suteréne zodpovedalo aj 

najvyšším požiadavkám. V budo-

ve bol zavedený vodovod, ústredné 

parné kúrenie, elektrické osvetle-

nie, slovom, budova bola dopodrob-

na vybavená potrebným pohodlím. 

Nevýhodou mohlo byť už len staré 

zariadenie v prednáškových sálach 

a v jednotlivých pracovniach profe-

sorov. V prednáškových sálach síce 

zostali staré lavice, iba boli prema-

ľované, ale vôbec neboli pohodlné. 

Preto sa očakávalo, že ministerstvo 

fi nancií vybaví túto budovu aj prís-

lušným novým zariadením. Po do-

končení tejto budovy sa v roku 1899 

presťahovali do nej ostatné kated-

ry tohto odboru. Na prvé poschodie 

sa čiastočne presťahovala a dočasne 

umiestnila Katedra chémie pre ban-

sko – hutnícky odbor, ktorá tu mala 

laboratórium pre študentov, váhov-

ňu, laboratórium profesora, spo-

ločné laboratórium asistentov, prí-

pravné miestnosti, miestnosť na 

uloženie chemických prístrojov, 

zbierok a  chemikálií. Okrem toho 

tam bolo špeciálne laboratórium na 

elektrolýzu, tmavá komora a pred-

nášková miestnosť. Na I. poschodí 

bola aj reprezentačná zborovňa s his-

torickým neorenesančným mobiliá-

rom a tromi portrétmi – panovníka 

Františka Jozefa I. a bývalých rekto-

rov E. Pöschla a Š. Farbakyho.

Plánované slávnostné otvorenie bu-

dovy sa uskutočnilo 30. júna 1900, 

o ktorom napíšeme v budúcom čísle. 

Ivan Herčko

Budova bansko - hutníckeho odboru 
akadémie

Celoslovenská 
výtvarná a spevácka súťaž 

„Duchovný a  umelecký odkaz bansko-

štiavnickej kalvárie 2017“. Propozície

Organizátor súťaže: ZUŠ Ban-

ská Štiavnica. Spoluorganizátor: 

Kalvársky fond, OZ Priatelia ban-

skoštiavnickej ZUŠ, OZ Fotoklub 

Blur, Mesto Banská Štiavnica, Far-

nosť Banská Štiavnica. Uzávier-

ka prijímania výtvarných prác, 

fotografi í a  prihlášok: 1. marec 

2017. Termín a čas vernisáže: 

otvorenie výstavy 15. marec 2017 

o 15.00 hod. Trvanie výstavy: do 

konca letnej sezóny 2017. Termín 

a  čas speváckej súťaže: 15. ma-

rec 2017 v ZUŠ (8.00 až 9.00 pre-

zentácia). Miesto konania spevác-

kej súťaže: ZUŠ Banská Štiavnica, 

Námestie sv. Trojice č. 4, 96901 

Banská Štiavnica. Miesto vyhod-

notenia výtvarnej a  speváckej 

súťaže: „Návštevnícke centrum Kal-

várie“ Pod Kalváriou č. 1, 96901 

Banská Štiavnica. 

Kategórie:vo výtvarnej súťaži:

Odborná porota navrhne práce na 

ocenenie v:

1. kat.- žiaci ZŠ a ŠŠ 1. – 3. ročník 

2. kat. - žiaci ZŠ a ŠŠ 4. – 6. ročník

3. kat. - žiaci ZŠ a ŠŠ 7.- 9 . ročník

4. kat. - žiaci ZUŠ (1.- 3. v ZŠ)

5. kat. - žiaci ZUŠ (4.- 6. v ZŠ)

6. kat. - žiaci ZUŠ (7.-9. v ZŠ)

7. kat. – žiaci ZUŠ II.stupeň a žiaci 

SŠ umeleckého zamerania

Špeciálna kategória:

Kalvária vo fotografi i - vekovo ne-

obmedzené. Fotografi e prosí-

me zasielať na mailovú adresu: 

zus.bs.kalvaria@gmail.com. (víťaz-

né práce budú ohodnotené pod od-

borným vedením predsedu OZ Fo-

toklub Blur Jána Petríka)

Kategórie súťažné podmienky v 

speváckej súťaži:

Odborná porota navrhne práce na 

ocenenie v:

1. kategórii - žiaci ZUŠ do 9 rokov 

veku

2. kategórii - žiaci ZUŠ do 12 rokov 

veku 

3. kategórii - žiaci ZUŠ do 15 rokov 

veku

4. kategórii  - žiaci  ZUŠ nad 15 ro-

kov veku

Výtvarné práce je nutné označiť 

a poslať do 1. marca 2017 na adresu:

ZUŠ Banská Štiavnica, Námestie sv. 

Trojice č. 4, 96901 Banská Štiavnica

Bližšie info: Mgr. Irena Chovano-

vá, 0911 435 729, Mgr. Miroslava 

Knezovičová, 0911 435 728, e-mail: 

zus.bs.kalvaria@gmail.com.

ZUŠ
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OZNAMY

Pozvánka
Milí priatelia,

Dobrovoľný Hasičský zbor Banská 

Štiavnica – Štefultov Vás srdečne 

pozýva na Pravú Fajermanskú za-

bíjačku s ukážkou výroby tradič-

ných zabíjačkových špecialít ako 

jaternice, klobásky, tlačenka, ka-

pustnica, oškvarky, pečené mäsko 

a  iné dobroty. Všetko v  sprievo-

de dobrej nálady, vareného vínka, 

domácej pálenočky a heligónky.

Dňa 25.2.2017 na Hasičskej 

zbrojnici v Štefultove so začiat-

kom prác od 8:00 hod. a  ochut-

návkou výrobkov od 13:00 hod. 

“Bufet samozrejme k dispozícií“. Teší-

me sa na Vás s našimi dobrotami! 

DHZ BŠ - Štefultov

MDŽ
Milé dámy! Srdečne Vás pozý-

vame na podujatie Medzinárod-

ný deň žien, ktoré sa bude konať 

8.marca o 16:00 hod. v KASSe 

(Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, Banská Štiavnica). Na Vašu 

účasť sa tešia účinkujúci a orga-

nizátori: Živena – Spolok sloven-

ských žien, MO Banská Štiavni-

ca, SMER – SD, Banská Štiavnica 

a Mesto Banská Štiavnica. Vopred 

ďakujeme členkám Živeny, ktoré 

prinesú občerstvenie. 

SSŽ Živena

Dňa 10.2.2017sa uskutočnil v 

hoteli Grand - Matej v Banskej 

Štiavnici jubilejný „25. repre-

zentačný banícky ples –17. 

celoslovenský“ za účasti 102 

platiacich osôb, medzi ktorými 

boli aj viaceré významné 

osobnosti: 

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., de-

kan Fakulty BERG TU Košice, Ing. 

Ján Hrabovský, riaditeľ úradu Slo-

venskej banskej komory a  pre-

zident Slovenskej baníckej spo-

ločnosti, Ing. Norbert Werner, 

podpredseda Slovenského zdru-

ženia výrobcov kameniva, Ing. Jo-

zefína Pekarčíková, členka pred-

stavenstva Slovenskej banskej 

komory, Ing. Erik Sombathy, pred-

seda Združenia baníckych spol-

kov a  cechov SR, Ing. Richard 

Kaňa, predseda Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku 

a dôstojný pán ICLic. Ing. Ľudovít 

Frindt, farár rímskokatolíckej far-

nosti v Banskej Štiavnici.

Podujatie sa začalo tradičným uví-

tacím prípitkom,  zápisom do ple-

sovej kroniky, založenej na Sloven-

skom banskom úrade v  Bratislave 

v  roku 1975, prefáraním banský-

mi svietidlami vysvietenej ban-

skej štôlne a uvítacím „skokom cez 

kožu“ vo vestibule hotela. Slávnost-

né otvorenie plesu vykonal zaklo-

paním na banícku klopačku Ing. 

Sombathy a  potom už moderátor 

podujatia Mgr. Peter Danáš ohlásil 

začiatok slávnostného programu, 

ktorého prvým bodom bola into-

nácia baníckej hymny „Banícky stav“ 

v  podaní operného speváka Mgr. 

art. Stanislava Bartku. Po ňom na-

sledoval príhovor Ing. Kaňu a sláv-

nostný prípitok, ktorý predniesol 

prof. Cehlár. Po prípitku nasledo-

val kultúrny program, recitál Mgr. 

Bartku, ktorého  na klavíri sprevá-

dzal Mgr. art. Martin Jánošík s re-

pertoárom ária: „Uprostred hlučné-

ho bálu“ od Petra Iljiča Čajkovského 

a pieseň Eduarda di Capuo: „O sole 

mio“. Potom nasledovalo predtan-

covanie, ktoré zabezpečila tanečná 

skupina " Anna dance" zo Žarnovice 

a po ňom sa už začalo otváracie ple-

sové valčíkové kolo pod vedením 

tanečného orchestra Pavla Zajáčka 

z Bratislavy.

Za vydarené spoločenské podujatie 

patrí poďakovanie personálu hote-

la Grand-Matej, organizačnému vý-

boru a hlavným sponzorom podu-

jatia, ktorými boli: Mesto Banská 

Štiavnica, Hornonitrianske bane 

Prievidza, a.s. Prievidza, Engas, 

s.r.o. Nitra,  LBK Perlit, s.r.o., Le-

hôtka pod Brehmi, Slovenská ban-

ská komora, Slovenské magnezi-

tové závody, a.s. Jelšava, Luvema, 

s.r.o. Nová Baňa,  Slovenská ban-

ská, s.r.o., Hodruša-Hámre, Sloven-

ská banícka spoločnosť,  Slovenská 

spoločnosť pre trhacie a vŕtacie prá-

ce a  Ekosystémy, s.r.o. Prievidza. 

Za mediálnu podporu parí poďa-

kovanie Štiavnickým novinám. Po-

ďakovanie patrí  aj všetkým ďalším 

nemenovaným sponzorom, ktorí 

prispeli cenami do tomboly v celko-

vej sume vyše 3 000 €. V tombole 

sa šťastie usmialo v podobe 1. ceny, 

ktorou je týždenný pobyt v  Hoteli 

Repiská v Nízkych Tatrách, na Petra 

Zajáčka, člena orchestra, ktorý zho-

dou okolností oslavoval 70 ročné ju-

bileum. Na podujatí bola uskutoč-

nená aj dražba dvoch vzoriek rudy 

z Bane Rozália v Hodruši-Hámroch, 

z  ktorej sa získalo 80,00 €. Z  pre-

daja tombolových lístkov sa získa-

lo 660,00 €. Získané fi nančné pro-

striedky budú použité na vydanie 

publikácie: „Odkazy minulosti II. – 

Banské technické a  kultúrne pamiat-

ky lokality UNESCO Banská Štiavnica 

a  Štiavnické Bane“, ktoré pripravuje 

banícky spolok v roku 2017.

Milan Durbák

Jubilejný banícky ples

Otvorenie jubilejného plesu  foto Lubo Lužina

Okresný úrad Banská Štiavnica, od-

bor starostlivosti o životné prostre-

die upozorňuje všetky právnické 

osoby a  fyzické osoby - podnika-

teľov, na povinnosť držiteľa odpa-

du uvedenú v  zákone č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov § 14 ods. 

1 písm. g) - ohlasovať údaje z  evi-

dencie príslušnému orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva. 

Ohlásenie o  vzniku odpadu a  na-

kladaní s  ním sa podáva za rok 

2016 v termíne do 28. februára 

2017. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z. z. o  evidenčnej po-

vinnosti a  ohlasovacej povinnos-

ti ohlásenie podáva držiteľ odpa-

dov ak nakladá v súhrne s viac ako 

50 kg nebezpečných odpadov ale-

bo 1 tonou ostatných odpadov. Ak 

ide o  vznik biologicky rozložiteľ-

ného kuchynského a  reštauračné-

ho odpadu a  odpadov uvedených 

v  prílohe č. 3 tejto vyhlášky ohlá-

senie sa podáva bez ohľadu na ich 

množstvo. Za porušenie týchto po-

vinností uloží správny orgán poku-

tu od 500 do 50 000 eur. V prípa-

de nejasností kontaktujte: Okresný 

úrad Banská Štiavnica, odbor sta-

rostlivosti o životné prostredie, Ing. 

Mária Golabová, t.č.: 0961645774, 

e-mail: maria.golabova@minv.sk.

Mária Golabová

odborný radca

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní 
s ním za rok 2016

Spievankovo 
po rokoch v Štiavnici

Najpopulárnejší detský projekt 

Spievankovo, vystúpi po rokoch na 

verejnom podujatí v Banskej Štiav-

nici. V  roku 2011 vystupovali Za-

hrajko a Spievanka v našom meste 

v rámci akcie Zimomravenie. O šesť 

rokov neskôr sú z  nich už veľké 

hviezdy, ktoré sú „povinnou jazdou“ 

takmer každého dieťaťa. 26. mar-

ca 2017 tak očakávame plnú sálu 

Kultúrneho centra, keďže zábava je 

zaručená. Lístky na koncert v cene 

9 € (mimochodom, míňajú sa veľ-

mi rýchlo, preto netreba zaváhať) je 

možné zakúpiť na kultura.banskas-

tiavnica.sk alebo v  Informačnom 

centre na Námestí sv. Trojice. Ka-

pacita koncertu je obmedzená!

OKŠaMK
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Centrum voľného času 

v Banskej Štiavnici dňa 

18.2.2017 zorganizoval 1. ročník 

Memoriálu Janka Mojičku vo 

fl orbale.

Všetci prítomní sme venovali spo-

mienku na nášho priateľa, kama-

ráta a spolužiaka, ktorý miloval 

šport a spolu so svojím ocinom sa 

zúčastňoval na našich sobotňajších 

fl orbalových turnajoch. Turnaja 

sa zúčastnilo 67 chlapcov a  diev-

čat, ktorí svojím výkonom prispeli 

k  spomienkovej atmosfére hodnej 

skvelého hráča. Hlavným rozhod-

com bol Mgr. J. Minka. I  keď sa 

v  ten deň hralo nie pre víťazstvo, 

predsa len putovné poháre museli 

získať svojich majiteľov. V kategó-

rii chlapcov po desiatich zápa-

soch piatich družstiev získalo:

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ s MŠ Banská Belá

3. miesto: ZŠ s MŠ Ferdinanda Co-

burga vo Sv. Antone

V kategórii dievčat sa zúčastnili 

dve družstvá :

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ J. Ho-

ráka

Všetci zúčastnení hrá-

či boli odmenení pa-

mätnou medailou, 

vecnými cenami a ví-

ťazné družstvá pu-

tovným pohárom,  ví-

ťaznými pohármi 

a  cenami za najlep-

šieho hráča v kateg. 

chlapcov a dievčat, najlepšieho 

brankára v  kateg. chlapcov a  diev-

čat. Za všetky ocenenia, ktoré deti 

veľmi potešili, ďakujem celej rodine 

p. Jána Mojičku, ich rodinným pria-

teľom a známym.

A odkaz od nás všetkých: „Stretneme 

sa o rok a spomíname“.

J. Machilová

1. ročník Memoriálu Janka Mojičku 
vo fl orbale

ŠKST – Revúca 12:6

Stolnotenisová 4.liga pokračovala 

13.kolom v  ktorom sa ŠKST stre-

tol na domácich stoloch v  súboji 

o  4.miesto s  Magnezitom Revúca. 

Naši hráči po veľmi dobrom výko-

ne zvíťazili 12:6 a v tabuľke svojho 

súpera vymenili na 4.mieste. Body 

za ŠKST: M.Dobrovič 4,5, Buzal-

ka 3, Marko 2,5, Maďar 2. Tým-

to dobrým výkonom a  výsledkom 

ako aj 4.miestom v tabuľke chceme 

pozvať čo najviac stolnotenisových 

priaznivcov na ďalší domáci zápas 

26.2.2017 s ŠK Žarnovica. Ako vždy 

v Katolíckej škole o 10.00hod.

KSTZ Banská Bystrica - 4. liga, muži 

2016/2017. 

Stolný tenis
Tabuľka súťaže po 13. kole - Základná časť:

http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=4241                                    ŠKST

6. kolo

ŠK Čebovce B - Opevnenie Banská 

Štiavnica 5:3. Za Banskú Štiavnicu 

vyhrali Koleda a Cabáková, remizo-

vali Kuchyňa a Zicho. ŠK Mestské 

lesy Kremnica - PŠK Rimavská So-

bota 1,5:6,5. Slovan Nová Baňa - ŠK 

Vinica 3:5. Slávia TU Zvolen - FTC 

Fiľakovo Junior 5,5:2,5. Veža CVČ 

Banská Bystrica B - ŠK Magnezit 

Jelšava B 6:2. ŠK Slovan Sliač - ŠK 

Podpoľanie Detva 1:7

Standa Kuchyňa

3. liga v šachu skupina C2

Poradie Mužstvo
S

tr
et

.

V
ýh

ry

Remízy Prehry

S
k

ó
re

B
o

d
y

1.  STK Vyhne A 13 12 1 0 176:58 38

2. Mladosť Lučatín A 13 11 1 1 165:69 36

3. Podkonice A 13 11 0 2 185:49 35

4. ŠKST B.Štiavnica A 13 8 1 4 132:102 30

5. Revúca-Tisovec B 13 7 1 5 122:112 28

6. STK Predajná A 13 6 3 4 120:114 28

7. STK Tomášovce A 13 3 4 6 107:127 23

8. MTK Žarnovica A 13 3 2 8 89:145 21

9. STK Fiľakovo A 12 3 2 7 87:129 20

10. Balog n. I.-Čalomija A 13 3 1 9 105:129 20

11. Sokol Sielnica A 13 2 0 11 65:169 17

12. Žarnovica B 12 0 0 12 33:183 12

1  ŠK Vinica 6 6 0 0 18 33,5

2 Slávia TU Zvolen 6 6 0 0 18 32,0

3 ŠK Podpoľanie Detva 6 4 0 2 12 28,5

4 FTC Fiľakovo Junior 6 4 0 2 12 28,0

5 Slovan Nová Baňa 6 3 1 2 10 29,0

6 ŠK Veža CVČ B.Bystrica B 6 3 0 3 9 26,5

7 ŠK Magnezit Jelšava B 6 2 0 4 6 21,0

8 ŠK Čebovce B 6 2 0 4 6 20,0

9 PŠK Rimavská Sobota 6 2 0 4 6 18,5

10 Šachový klub Slovan Sliač 6 2 0 4 6 16,0

11 ŠK Mestské lesy Kremnica 6 1 0 5 3 15,5

12 Opevnenie Banská Štiavnica 6 0 1 5 1 19,5

Za divadlom 
do galérie

Prvý marcový piatok 3.3.2017 

o  19.00 hod pozývame do ban-

skoštiavnickej Galérie Jozefa Kol-

lára na komorné divadelné pred-

stavenie inscenácie „Mučeník“. 

Hru renomovaného súčasného 

nemeckého dramatika Mariu-

sa von Mayenburga naštudoval 

divadelný súbor Gaparego, kto-

rý má domovské zázemie v  Lip-

tovskom Mikuláši. Súbor patrí 

v  súčasnosti k  najvýraznejším 

neprofesionálnym divadelným 

zoskupeniam na našej scéne. Sú-

bor sa orientuje na progresívny 

výber titulov a  nekonvenčné re-

žijné stvárnenie. Ostatné insce-

nácie súboru získali mnoho oce-

není na domácich i zahraničných 

festivaloch a  prehliadkach. Hra 

„Mučeník“ otvára živé európske 

témy súčasného človeka – úvahy 

o  konzume, povrchnosti, extré-

mizme a  fanatizme. Vďaka hu-

moru, ale i dramatickým témam, 

nechýba nadhľad. Predstavenie 

je vhodné pre dospelých divákov 

a stredoškolákov.

Jednu z hlavných ženských pos-

táv v predstavení stvárňuje Ban-

skoštiavničanka Ľudmila Klim-

ková, ktorá pedagogicky pôsobí 

na tunajšej Základnej umeleckej 

škole. Výtvarnou kulisou insce-

nácie bude aktuálny výstavný 

projekt súčasného banskoštiav-

nického autora Ivana Slovenčáka 

„Plán B“. Prostredie galérie ožije 

multižánrovou náladou.

Prijmite pozvanie na výnimočný 

večer v galérii. Zľavnené vstupen-

ky sú v predpredaji v Infocentre: 

cena 2 €, zľava - študenti, dô-

chodcovia 0,50 €. Komorné pred-

stavenie má limitovanú kapacitu 

divákov.

Predstavenie sa uskutoční aj vďa-

ka podpore sponzorov: Topky 

Počúvadlo, Zámočníctvo Rück-

schloss, Antikvariatik, Ľudmila 

Blašková – Terasa u Blaškov, Mar-

tin Macharík, Pavol Balžanka.

Iveta Chovanová, SBM

Ponuka práce
Technické služby, mestský pod-

nik Banská Štiavnica hľadá na 

TPP  spoľahlivého a pracovité-

ho ekonóma/účtovníka s praxou. 

Bližšie info na tel.č.: 0911 523 404 

- Ing. Benková alebo osobne.
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik
Pondelok 27.2. o 16:30 hod.Pondelok 27.2. o 16:30 hod.

Bodi: PsiA sUpersTArBodi: PsiA sUpersTAr

Animovaný/komédia, VstupAnimovaný/komédia, Vstupné: 4€.né: 4€.

Utorok 28.2. o 16:30 hod.Utorok 28.2. o 16:30 hod.

SpievAjSpievAj

Rodinný/animovaný/komédia/muzi-Rodinný/animovaný/komédia/muzi-
kál, MP. Vstupné: 4€. Koalí kráľ zá-kál, MP. Vstupné: 4€. Koalí kráľ zá-
bavného priemyslu (bývalý) márne bavného priemyslu (bývalý) márne 
premýšľa, ako udržať svoj podnik na premýšľa, ako udržať svoj podnik na 
nohách, keď ho napadne usporiadať nohách, keď ho napadne usporiadať 
spevácku súťaž. Ukáže sa, že mesto, v spevácku súťaž. Ukáže sa, že mesto, v 
ktorom žije, je plné talentov. Ako vy-ktorom žije, je plné talentov. Ako vy-
brať len jeden? brať len jeden? 

Utorok 28.2. o 18:30 hod.Utorok 28.2. o 18:30 hod.

MUzzikANTiMUzzikANTi

Romantický/hudobný/muzikál, ČR, Romantický/hudobný/muzikál, ČR, 
109 min., MP:12. Vstupné: 4€.  109 min., MP:12. Vstupné: 4€.  

Streda 1.3. o 16:30 hod.Streda 1.3. o 16:30 hod.

Divoké vlNY 2Divoké vlNY 2

Animovaný, rodinný, MP, 2017, Animovaný, rodinný, MP, 2017, 
Vstupné: 4€. Tučniaky už zase me-Vstupné: 4€. Tučniaky už zase me-
nia zavedené pravidlá, venujú sa sur-nia zavedené pravidlá, venujú sa sur-

fovaniu a trávia čas na pláži. Možno fovaniu a trávia čas na pláži. Možno 
nie úplne všetci, ale celkom iste mladý nie úplne všetci, ale celkom iste mladý 
tučniak Cody, ktorý sa vo fi lme Divo-tučniak Cody, ktorý sa vo fi lme Divo-
ké vlny stal prekvapivým šampiónom ké vlny stal prekvapivým šampiónom 
v surfovaní, sa teraz vracia v novej v surfovaní, sa teraz vracia v novej 
animovanej komédii Divoké vlny 2. A animovanej komédii Divoké vlny 2. A 
zase vo veľkom štýle - na surfe!zase vo veľkom štýle - na surfe!

Streda 1.3. o 18:30 hod.Streda 1.3. o 18:30 hod.

JohN Wick 2JohN Wick 2

Thriller, akcia, krimi, 122 min., 2017, Thriller, akcia, krimi, 122 min., 2017, 
MP:15. Vstupné: 4€. Je späť a zase MP:15. Vstupné: 4€. Je späť a zase 
naštvaný. S novým psom, Mustan-naštvaný. S novým psom, Mustan-
gom, ale aj so starými dobrými zbra-gom, ale aj so starými dobrými zbra-
ňami. John Wick cestuje do Ríma, aby ňami. John Wick cestuje do Ríma, aby 
splatil dlh starému kolegovi, ktorý sa splatil dlh starému kolegovi, ktorý sa 
snaží prevziať medzinárodnú organi-snaží prevziať medzinárodnú organi-
záciu tajných zabijakov. A to nebude záciu tajných zabijakov. A to nebude 
žiadna sranda, pretože musia čeliť naj-žiadna sranda, pretože musia čeliť naj-
nebezpečnejším vrahom zo všetkých nebezpečnejším vrahom zo všetkých 
kútov sveta.kútov sveta.

Štvrtok 2.3. o16:30 hod.Štvrtok 2.3. o16:30 hod.

BAleriNABAleriNA

Rodinný, animovaný, dobrodružný, Rodinný, animovaný, dobrodružný, 
2017, 89 min. Vstupné: 4€. Malá Fe-2017, 89 min. Vstupné: 4€. Malá Fe-

licia vyrastá na francúzskom vidieku licia vyrastá na francúzskom vidieku 
bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje 
tanec. Spolu so svojím najlepším ka-tanec. Spolu so svojím najlepším ka-
marátom Victorom, ktorý sa chce stať marátom Victorom, ktorý sa chce stať 
veľkým vynálezcom, vymyslia riskant-veľkým vynálezcom, vymyslia riskant-
ný plán ako utiecť zo sirotinca. Túžia ný plán ako utiecť zo sirotinca. Túžia 
sa dostať do Paríža, veľkého mesta pl-sa dostať do Paríža, veľkého mesta pl-
ného svetiel, v ktorom práve vyrastá ného svetiel, v ktorom práve vyrastá 
Eiff elova veža. Eiff elova veža. 

Štvrtok 2.3. o 18:30 hod.Štvrtok 2.3. o 18:30 hod.

BAbA z ľAdUBAbA z ľAdU

Dráma, 107 min, ČR, MP:12. Vstup-Dráma, 107 min, ČR, MP:12. Vstup-
né: 4€. Po stretnutí s otužilcom né: 4€. Po stretnutí s otužilcom 
Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľ-Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľ-
na meniť svoj stereotypný život, kto-na meniť svoj stereotypný život, kto-
rý sa doteraz krútil výhradne okolo jej rý sa doteraz krútil výhradne okolo jej 
synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesť-synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesť-
desiatnička Hana prežíva love story, desiatnička Hana prežíva love story, 
tradičné víkendové obedy v rodinnej tradičné víkendové obedy v rodinnej 
vile strácajú na idylickosti a postupne vile strácajú na idylickosti a postupne 
vypláva na povrch, že každý z hrdinov vypláva na povrch, že každý z hrdinov 
má nejaké tajomstvo. Haniným neča-má nejaké tajomstvo. Haniným neča-
kaným spojencom sa stáva vnuk Ivan-kaným spojencom sa stáva vnuk Ivan-
ko, ktorý si zamiloval nielen svojrázne-ko, ktorý si zamiloval nielen svojrázne-
ho Broňa, ale aj jeho sliepku Adelu a ho Broňa, ale aj jeho sliepku Adelu a 
komunitu otužilcov na brehu Vltavy. komunitu otužilcov na brehu Vltavy. 

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumá-

ciu v hodnote 10,-eur v pizzérii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.5/2017: „Žena je krehká nádoba, ale 

má pevné dno.“ Výhercom sa stáva 

rodina Selecká, Krupina. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 6.3.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok M. Tul-

lio Cicera: „Lenivosť... (dokončenie 

tajničky).

A., Ukrajinské prístavné mesto, 

kríženec osla a koňa, hudobný ná-

stroj,

B., Začiatok tajničky, kňaz,

C., Hudobné dielo, Lolita, hrôzovlá-

da,

D., Dorka domácky, sliepka detsky, 

tvárová gestikulácia,

E., Osobné zámeno, vyjadruje spo-

kojnosť – mačka, ruská rieka, ozn. 

áut Luxemburska a Španielska,

F., Literárne noviny, snívajú, nebu-

dú, kokosová tyčinka,

G., Urán, mohol, rodič, smú česky,

H., Červená planéta, dravý vták, 

moc, povzdych,

I., Stred slova vínko, zabijak, onko-

logický skr., len,

J., 2. časť tajničky, časť aromatic-

kých olejov,

K., Palivo, však nárečovo, zn. koz-

metiky, sirup.

1., Povzdych, zubná pasta, vie čes-

ky, v poriadku,

2., Sklad, podpis anonyma, mexic-

ké meno,

3., Ruskí bojovníci, smrek česky, 

ozn. áut Rakúska a Kambodže,

4., Zotri, dones dnu, spoluhlásky 

v slove vkus,

5., Papagáj, čistiaci prostriedok, 

kto orie,

6., Lesné ovocie, kraj na Slovensku,

7., Vezme do ruky, kopa slamy, 

podmienková spojka,

8., Ozn. gramoplatní, popevok, zn. 

auta, osobné zámeno,

9., Stred slova marat, 2099 v Ríme, 

horenos,

10., Povedala básn., náš politik 

z KDH,

11., Kráčame, koleso, nech česky,

12., Podopri, dolná končatina, seri-

álová postava,

13., Okno anglicky, orgán zraku, 

kraj na Slovensku,

14., Spojka, koniec tajničky, sála.

Pomôcky: MMIC, Opel, Mikuš, 

Sančo, Eseri, Odol, Pril.

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. 7
Krížovka
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Sezóna osobných rekordov 

našich pretekárov.

Zimné obdobie je vždy v znamení ha-

lovej atletickej sezóny. Keďže na Slo-

vensku je iba jedna regulérna 200m 

hala "Elán" v Bratislave, naši bežci z 

ŠK Atléti BS od januára absolvova-

li štvrté preteky v spomenutej hale a 

ešte dve majstrovské súťaže poniek-

torých čakajú. Vrcholom doterajšej 

halovej sezóny 2017 boli M SR mu-

žov a žien. Fantasticky výsledok do-

siahli Marko, ktorý ako 16 ročný do-

behol medzi mužmi na 7. mieste na 

800m časom 2:00,79min. čo je osob-

ný rekord. Peter Ursíny si taktiež be-

žal o.r na 1500m 4:23,43min. Naj-

vyššie umiestnenie dosiahol novic v 

klube Matúš Verbovský, ktorý o prsia 

prehral medailu na 3000m behu. Šte-

fan Sumerling taktiež nová akvizícia 

v klube, ako jeden z najlepších vete-

ránov na Slovensku so cťou bojoval 

s mladšími a pripravuje sa na vete-

ránsky šampionát. Gibala na šampi-

onáte doplatil na nádchu, a preto mu 

preteky nevyšli. V halovej sezóne 

sme absolvovali preteky Olympijské 

nádeje V4, míting hala Elán M ZSaZ 

a HMSR. Ursíny si v tejto halovej se-

zóne zlepšil už 4x osobný rekord, 

Marko 2x, Gibala 2x. Gratulujem!

Ďakujem fi rme sedacky.com Bohu-

mír Zvrškovec, za možnosť absolvo-

vať tréningy v priestoroch tabakovej, 

ďakujem za fi nančnú podporu Jan-

ke Tynkovanovej a Tomášovi Ruck-

schlossovi.

Najbližšie sa naši bežci predstavia 

na HMSR ml. žiakov Juraj Juki Ju-

rica pobeží 600m a Boris Bátovský 

1500m, na šampionáte st. žiakov po-

beží Barbora Švenková 800m, Mar-

ko bude útočiť na titul a obhajovať 

na dorasteneckých majstrovstvách 

a Ursíny s Markom a Verbovským 

zavŕšia 5.3. halovými juniorskými 

majstrovstvami celú zimnú sezónu. 

Držte prosím palce športovcom ban-

skoštiavnického klubu.

Výsledky nájdete na: http://www.

hrdosport.sk/Online?Competitio-

nId=195&DisciplineCode=2&Co-

de=RES.

Róbert Petro

Halová sezóna atlétov v plnom prúde

Potrebujeme dnes páračky? 

Alergológovia by povedali, že určite 

nie, lebo perie môže slúžiť ako zdroj 

roztočov a ako náplň do paplónov a 

vankúšov sa neodporúča. Pre etno-

grafov by to zase nebola ľahká otáz-

ka...

Čomu v minulosti páračky slúžili? V 

prvom rade bola to činnosť potreb-

ná pre prežitie, aby bolo čo naplniť 

do nadýchaných perín a podušiek. 

A to, že sa pri páračkách ženy zišli a 

mohli sa pritom porozprávať a za-

spievať si, to už bola z dnešného po-

hľadu pridaná hodnota. A pri tej pri-

danej hodnote zostaneme. Problém s 

komunitným (nie spoločenským) ži-

votom sa v dnešnej dobe netýka už 

iba miest, ale je, takpovediac, celoná-

rodnou chorobou. Ľudia sa uzatvá-

rajú do svojich bytov alebo domov a 

tam žijú svoje súkromné životy. Ta-

kzvaný spoločenský život sa zas stal 

doménou komercie. Chceme sa za-

baviť, chceme si zájsť niekam medzi 

ľudí, tak si zaplatíme a ideme. Do di-

vadla, do kina, do baru či do dobrej 

reštaurácie. A máme pritom pocit, že 

spoločensky žijeme... Ľudia však čím 

ďalej menej komunikujú medzi se-

bou, s ľuďmi, ktorí žijú vedľa nich... 

Životy našich celebrít poznáme až do 

najmenších detailov a pritom ani ne-

tušíme, čo za človeka je náš sused... 

Prečo je to tak? No, lebo už nemáme 

páračky a im podobné aktivity... Tu 

by mal byť v texte smajlík...

Takže, dovolím si povedať, že párač-

ky a podobné akcie dnes potrebuje-

me ako soľ. Potvrdilo sa to aj v Beluji, 

kde sa po dlhánskej pauze vrátili aj k 

tejto tradičnej akcii. Páralo sa, debati-

lo a bolo aj čo jesť a piť. A fakt, že šlo 

naozaj aj o spoločenskú udalosť, do-

kázala prítomnosť mužov. Páni ne-

prišli párať – prišli sa pozerať, rozprá-

vať sa a počúvať. Lebo veď, kde inde 

by sa dalo. Jedine na pôde obecného 

úradu, kde sa páračky konali. Obec 

Beluj totiž nemá vlastnú krčmu a 

nemá ju už roky... Takže, ak chceme, 

aby obec viac žila, budeme musieť 

oživiť ďalšie tradičné aktivity a nie-

len páračky.

Alergológov môžem uistiť, že na vy-

páranom perí nebude nik spávať. Na-

plnia sa ním ozdobné vankúše.

Alena Dzvoníková

Starým tradíciám možno dať nový život

Páranie peria na Beluji  foto Archív autora

Pretekárka Katka Beľová  foto Archív autora

Z mestskej 
knižnice
V  rámci tohtoročného Zimomra-

venia sme pripravili dozvuky zim-

nej zábavy aj v mestskej knižni-

ci. Pod názvom Kniho - mravenie 

môžu prázdninujúce deti nájsť 

v  priestoroch mestskej knižnice 

súťažnú atmosféru, zábavu, od-

dych a  príjemne strávený voľný 

čas. Pre najšikovnejších bude prí-

jemné spojené s užitočným, ak sa 

im podarí získať dve vstupenky do 

kina Akademik na práve aktuál-

ne prázdninové predstavenie, kto-

ré každý deň začína o 16.30 hod. 

Aktivity v knižnici, ktorými budú 

tvorivé dielne, čítanie a  ilustro-

vanie, ako aj iné súťaže, začínajú 

vždy o 15.00 hod. na oddelení pre 

deti mládež v  MsK na Nám. sv. 

Trojice č. 3 - v tzv. Rubigallovom 

dome. Na všetky deti sa už teraz 

tešíme!

Z nových kníh na február odpo-

rúčame:

Pre deti:

Domov pre neobyčajné deti sleč-

ny Peregrinovej- Riggs, Ranson /3 

pokračovania/

Minpinkovia - Roald Dahl

Môj malý zverinec - Gabriela Fu-

tová

Pre dospelých:

Detektívka: Babičky: Smrť vo ve-

černom háji /1. časť trilógie/

Pre ženy: Nakresli mi vietor - Ur-

baníková Eva

Životopisy: Einstein & Einstein

Pre milovníkov poézie: Básne 

2016 /výber ocenených básní 

z prestížnej lit. súťaže/

Z  histórie: Glanzenberg v  Ban-

skej Štiavnici - PhDr. Jozef Labu-

da, CsC.

MsK

Kam za 
športom?
Aktivity na jarné prázdniny.

Neviete kam s deťmi? Koľko ro-

dičov má záujem o denný tá-

bor? Cena na týždeň je 100€ 

vrátane zabezpečenia desiaty, pl-

nohodnotného obedového menu, 

olovrantu, pitného režimu, ovo-

cia a sladkostí. Zapojenie deti za-

meraním na šport a aktivity podľa 

počasia od 8 do 16 hod. v termíne 

od 27.2. - 3.3. Bližšie info: 0915 

815 669. 

Robo Petro
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Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiavnica

Poskytuje 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 a 

ochladzovacím bazénom

- predaj jednorázových vstupe-

niek a permanentiek

Cenník bazén:

Dospelí: 2,-€/hod.

Deti 3 – 10 rokov 1,-€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov,

členovia SZPB, ZŤP 1,50€/hod.

Sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ST: ženy – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ŠT: muži – 14:00 – 20:00

PI: ženy – 14:00 – 20:00

SO: muži – 14:00 – 18:00, 

zmiešaná: 18:00 – 20:00

NE: zmiešaná: 14:00 – 20:00

Cenník sauna:

Dospelí: 3,70€/hod., 7,-€/hod.

Deti 3 – 10 rokov: 1,70-€/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov: 2,70€/hod.

Členovia SZPB, ZŤP: 2,-€/hod.

Bytová správa, BS

Pomoc pre 
zvieratká
OZ Senior Lilien pomáha opuste-

ným a týraným zvieratkám (psí-

kom a mačkám) v núdzi. Ak aj Vy 

patríte k tým, ktorí by ste chceli 

pomôcť, či už materiálne alebo fi -

nančne, stačí ak sa obrátite na nás 

na tel.č.: 0904 151 820, 0905 463 

058 a 0910 903 947, príp. pošle-

te hotovosť na č. účtu: SK29 0200 

0000 0037 5445 4459 (VÚB). 

Bližšie info na: www.ozseniorli-

lien.sk. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

V sobotu 11. februára 2017 sa 

v Banskej Štiavnici uskutočnilo 

úvodné kolo ,,Banskobystric-

kého plaveckého pohára“ pre 

rok 2017. Zúčastnilo sa ho 9 

klubov. 

Náš klub reprezentovalo 28 regis-

trovaných plavcov, ktorým sa po-

darilo spoločne za klub zaplávať 60 

osobných rekordov. Veľmi dobre sa 

darilo našim najmladším, ktorí si 

vychutnali stupne víťazov niekoľ-

kokrát. Všetci spolu získali 30 krát 

prvé miesto, 27 krát druhé miesto 

a 12 krát tretie miesto.

Prinášame výsledky:

Muži:

Balázs Michal (2002):3. 50m VS 

- 27.95, 3. 100m VS - 1:01.90, 1. 

400m VS - 4:55.17, 4. 50m Z - 

35:65, 4. 100m Z - 1:16.31, 3. 50m 

P - 37.20, 1. 200m P - 2:53.75, 5. 

50m M - 33.19,

Berlanský Andrej (2003): 4. 50m 

VS - 30.59, 2. 100m VS - 1:06.98, 1. 

50m Z - 34.72, 1. 100m Z - 1:15.62, 

3. 50m P - 38.77, 4. 50m M - 33.43,

Buzalka Adam: (2007): 7. 50 m VS - 

42.47, 2. 50m Z - 48.70, 2. 100m Z - 

1:41.83, 2. 50 m P - 49.36, 1. 200m 

P - 3:40.57, 1. 50m M - 47.61,

Borguľa Martin (2006): 5. 50m 

VS - 37.98, 5. 100m VS - 1:25.07, 

7. 400m VS - 6:57.50, 2. 50m P - 

47.41, 5. 200m P - 3:48.20,

Dóczy Filip (2001): 5. 50m VS - 

29.50, 4. 100m VS - 1:02.80, 4. 

400m VS - 5:27.96, 5. 50m Z - 

37.59, 4. 50m P - 37.26, 2. 200m P 

- 2:54.02,

Doletina Dárius (1995): 5. 50m VS - 

30.29, 4. 100m VS - 1:10.74, 5. 50m 

P - 39.45, 2. 50m M – 32.18,

Ernek Šimon (2000): 1. 50m VS - 

25.20, 1. 100m VS - 58.12, 1. 50m 

Z - 28.72, 1. 100m Z - 1:01.60, 1. 

50m P – 33.24,1. 50m M - 27,20, 1. 

200m PP - 2:33.07,

Harčár Nicolas (2006): 3. 50m VS 

- 35.97, 2. 100m VS - 1:22.40, 5. 

50m Z - 46,00, 4. 100m Z - 1:30.82, 

2. 50m M – 38.02, 1. 200m M - 

3:19.00,

Holcz Patrik (2008): 6. 50m VS - 

42.20, 2. 100m VS - 1:34.79, 7. 50m 

P -54.50, 4. 50m M -50.63,

Konečný Marek (1994): 4. 50m VS 

- 29.51, 3. 100m VS - 1:08.77, 2. 

50m P - 34.75, 2. 200m P - 2:51.92, 

1. 200m PP - 2:47.20,

Macharík Mikuláš (2008): 19. 50m 

VS - 58.42, 15. 50m P - 1:07.39,

Macharík Samuel (2005): 8. 50m 

VS - 38.95, 8. 100m VS - 1:29.94, 4. 

50m Z - 45.59,

Maruniak Patrik (2006): 2. 50m VS 

- 35.60, 4. 100m VS - 1:24.13, 3. 

50m Z - 45.56, 1. 50m P - 44.37, 1. 

200m P - 3:36.13, 5. 50m M - 47.16,

Mráz Peter (2002): 7. 50m VS - 

30.68, 6. 100m VS - 1:08.26, 6. 

50m P - 37.83, 3. 200m P - 3:11.48, 

2. 50m M -30.69,

Orság Dalibor Daniel (1998): 1. 

50m VS - 26.80, 2. 100m VS - 

1:06.50, 1. 50m P - 32.40, 3. 200m 

P - 2:53.25, 1. 50m M - 30.03,

Čamaj Ján st. (1978): 2. 50m VS - 

27.59, 1. 100m VS - 1:02.74, 1. 50m 

Z - 32.64, 1. 100m Z - 1:09.87, 4. 

50m P - 35.05,

Čamaj Janko ml. (2010): 4. 25m VS 

- 23.38, 3. 25m Z - 27.95, 2. 25m P - 

27.63, 1. 25m M  - 31.09,

Ženy:

Celderová Kristína (2009): 2. 

25mVS - 22.60, 3. 25m Z - 27.64, 3. 

25m P - 29.59,

Chladná Stacy (2007): 6. 50m VS - 

41.95, 2. 50m Z - 46.64, 5. 100m Z 

- 1:40.75, 1. 50m p- 48.29, 1. 200m 

P - 3:38.73, 1. 200m PP - 3:26.20,

Hocková Alex (2007): 14. 50m VS 

- 48.79, 7. 100m VS - 1:49.76, 14. 

50m P - 56.99, 8. 50m M - 56.26,

Hornická Alica (2004): 14. 50m 

VS - 35.82, 13. 100m VS - 1:19.89, 

9. 50m Z - 42.49, 11. 100m Z - 

1:30.13, 9. 50m M - 39.08, 10. 

200m PP - 3:11.13,

Kašiarová Hana (2010): 5. 25m VS - 

25.93, 5. 25m Z - 30.01, 5. 25m P - 

32.59, 3. 25m M - 31.47,

Kašiarová Tatiana (2007): 2. 50m 

VS - 41.13, 2. 100m VS - 1:31.11, 5. 

50m Z - 47.59, 4. 100m Z - 1:40.23, 

3. 50m P - 50.09, 1. 50m M - 43.48,

Melicherčíková Timea (2004): 13. 

50m VS -35.71, 14. 100m VS - 

1:20.24, 5. 50m Z - 38.60, 8. 100m 

Z - 1:25.89, 8. 50m P - 43.09, 2. 

200m P - 3:18.75, 9. 200m PP - 

3:08.89,

Macharíková Žofi a (2009): 6. 25m 

VS - 27.19, 4. 25m P - 32.12,

Michalová Barbora (2001): 1. 50m 

VS - 30.23, 2. 100m VS - 1:07.32, 2. 

50m Z - 34.86, 3. 100m Z - 1:16.20, 

1. 50m P - 39.18, 2. 50m M - 32.57, 

2. 200m PP - 2:51.87,

Ruckschlossová Sára (2010): 4. 

25m VS - 25.75, 4. 25m Z - 29.31, 

6. 25m P - 34.01, 2. 25m M - 31.37,

Šavoltová Ivana (2006): 19. 50m 

VS - 44.21, 9. 100m VS - 1:33.46, 6. 

50m Z - 46.65, 6. 100m Z - 1:42.70, 

17. 50m P - 55.29, 10. 50m M – 

51.67.

Štafety:

2. 4x50m VS – 1:56.83 - Orság D., 

Melicherčíková T., Michalová B., Er-

nek Š.

1. 4x50m VS – 2:44.94 - Holcz P., 

Chladná S., Kašiarová T., Buzalka A.

Vysvetlivky: P - prsia, VS - voľný 

spôsob, M - motýlik, Z - znak, PP- 

polohové preteky

PK Banská Štiavnica

1. kolo banskobystrického kola 
v plávaní

Najlmadší plavci na stupni víťazov foto PKB BS 



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v  pondelok do 14:00 

redaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka 

Bernáthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Mgr. Zuzana Paškayovájazyková úprava: Mgr. 

Tatiana Protopopovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. 

zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, 

IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy 

rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných 

riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s 

názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 7 • 23. február 2017

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  Prenajmem veľký 2-izbový byt 

Pod Kalváriou za 300€ + energie. 

Bližšie info na: 0905 360 307

  Predám v BŠ časť Štefultov slneč-

ný pozemok 5200m2, tel.č.: 0940 

870 762

  Predám 3 – izbový byt na sídlisku 

Drieňová, tel.č.: 0907 506 415

  Prenajmem 2-izbový byt na Kri-

žovatke, nájomné 150,-Eur + ener-

gie, tel.č.: 0903 964 689

 Hľadáme spoľahlivú osobu na 

upratovanie penziónu a práce okolo 

domu. Požadujeme samostatnosť, 

predošlé skúsenosti výhodou. Kon-

takt: 0915 779 620

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, garan-

cia vysokej kvality a ľudovej ceny! 

Kontakt: 0902 147 715

  Klietky pre chov prepelíc, krá-

liky, činčily, pasce na líšky a kuny, 

liahne na vajíčka, odchovne pre ku-

riatka, krmítka a napájačky, robí-

me rozvoz po celom Slovensku, viac 

na www.123nakup.eu , tel.č.: 0907 

181 800

sn@banskastiavn

reality

prácappppppppppppp

 Hľadám príjemnú, spoľahli-

vú osobu na pomoc pri opatrovaní 

pani na invalidnom vozíku v  obci 

ILIJA. Pondelok až Piatok od 8:30 

do 13:00, možnosť dohodnúť sa na 

zmene hodín. Info na tel.č.: 0911 

832 903, 0908 924 595

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

U nás máte pizze už od 2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
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

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

Od 01.03.2017 na prenájom 3-izbový 
byt s balkónom (80 m) na Ul. energetikov 

sídl. Drieňová, komplet prerobený a 
zariadený. Preplatky po úspore energií 

zostávajú nájomcovi, ďalej v cene nájmu 
je aj káblová TV a vlastné parkovacie 

miesto, ktoré je monitorované 
kamerovým systémom. Záujemcovia sa 
môžu informovať od 9:00 – 20:00 na tel. 
čísle: 0907 854 849, 0917 308 983.

Spoločnosť Účtovanie, s.r.o. 

Vám ponúka komplexné účtovné, 
poradenské a ekonomické služby 

pre právnické osoby. 

Viac info: www.uctovaniesro.sk; 
info@uctovaniesro.sk; 

0907 991 556.

Spoločnosť BETA - CAR, s.r.o. 
prevádzka: Penzión Cosmopolitan 

- Bowling Bar prijme do TPP/
dohodu zodpovedného barmana/

čašníka. Platové ohodnotenie: 
Dohoda    Pre viac info a zasielanie 

životopisov: cosmopolitan1@
penzioncosmopolitan.sk, 

Tel.č.: +421918601147. 


