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V pondelok 18.2. sa konala
v zasadacej miestnosti radnice
prezentácia štúdie dočasnej
pešej zóny na Nám. sv. Trojice.

Prezentácia štúdie na radnici

foto Michal Kríž

3.str.

Ako ďalej so SVP, š. p., v našom meste
Vo veci zachovania sídla SVP,
š. p., v Banskej Štiavnici som
sa obrátila aj na ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý na môj
list s požiadavkou promptne
zareagoval a informoval ma,
že sa uvedenou požiadavkou
bude zaoberať.
Vážený pán minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí,
obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri zachovaní sídla Slovenského

vodohospodárskeho podniku, š. p.,
v Banskej Štiavnici. Dôvodom mojej
žiadosti je nielen Váš vrúcny vzťah
k Banskej Štiavnici, ale hlavne Vaša
erudovanosť ako ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SK
a predsedu Slovenskej komisie pre
UNESCO, keďže Banská Štiavnica je
na Zozname UNESCO.
Dovoľte mi, aby som Vám bližšie objasnila problém týkajúci sa presťahovania SVP, š. p., z Banskej Štiavnice,
keďže sa jedná o dôležitú a pre mesto
Banská Štiavnica veľmi zásadnú vec.

Samospráva mesta Banskej Štiavnice a všetci obyvatelia vyjadrujeme jednoznačný nesúhlas k pripravovanému zámeru, ako aj nesúhlas
s dôvodmi, ktorými sa toto presťahovanie zdôvodňuje. Umiestnenie
Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p., v Banskej Štiavnici
malo nezvrátiteľné opodstatnenie.
Nikde inde na svete ako práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol v 18.
storočí taký jedinečný, dômyselný
a efektívny vodohospodársky sys3.str.
tém ako práve tu.
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Oznam

Pešia zóna na Námestí sv. Trojice

Na prezentácii sa zúčastnili viceprimátor mesta, prednostka MsÚ,
poslanci MsZ, projektant mesta,
spracovatelia štúdie a zamestnanci MsÚ.
Predmetom riešenia štúdie je časť
Trojičného námestia v Banskej
Štiavnici, ohraničená na južnej strane: priestorom pred Kostolom sv.
Kataríny (ulica A. Kmeťa a Radničné nám.), na severnej strane:
priestorom pred objektom tzv. Centrálky, na východnej strane:

cena 0,40 €

Svetové GHGLþVtvo od roku 1993

Výbor Miestnej organizácie SRZ
v Banskej Štiavnici oznamuje svojim členom, že výročná členská
schôdza sa uskutoční dňa 9. marca 2019 o 8:00 hod. v kine Akademik v Banskej Štiavnici s nasledovným programom:
l. Otvorenie schôdze
2. Voľba predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia zo schôdze
v roku 2018
4. Správa o činnosti MO SRZ za
rok 2018
5. Správa o hospodárení MO za
rok 2018
6. Správa o zarybňovaní a úlovkoch v revíroch MO SRZ
7. Správa kontrolnej komisie
8. Správa o činnosti rybárskej
stráže
9. Návrh rozpočtu MO SRZ na rok
2019
10. Správa mandátovej komisie
o účasti na schôdzi
11. Odovzdanie vyznamenaní členom MO SRZ
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia z členskej
schôdze pre rok 2019
14. Záver – ukončenie schôdze.
Ján Mravík,
podpredseda MO SRZ
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Štiavničania,
Štiavnica, médiá a súvzťažnosti
V týždni od 11.2. nebolo takmer
dňa, aby v rôznych médiách nevystupoval banskoštiavnický rodák Róbert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu
na Slovensku v Bratislave. V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré v SR budú
25.5.2019.
13.2. v TA3 o 19:15 v relácii „Téma
dňa“ bol banskoštiavnický rodák
Jaroslav Paška, poslanec NR SR.
14.2. v televízii JOJ bol Štiavničan Miroslav Kyjovský v prestrojení za sv. Mikuláša, tak ako ho môžeme vidieť každoročne začiatkom
decembra v Banskej Štiavnici i na
okolí. Podrobnejšie o tom píšeme
v samostatnom článku „Miroslav
Kyjovský – jedinečný na Slovensku“
na str. 4. 15.2. v Rádiu Devín od
07:20 bola spomienka na akademického maliara Edmunda Gwerka, ktorý sa narodil práve v tento
deň v r. 1895 v Banskej Štiavnici.
15.2. v Rádiu Devín o 9:00 hovorila naša primátorka Mgr. Nadežda
Babiaková o tom, ako bude slúžiť
aj niekdajšia hájovňa na Červenej
studni pre kultúrne účely.
Ján Novák
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Jarné čistenie mesta
Mesiac marec je spojený
s jarným upratovaním
a v tomto smere nezaháľa ani
Mesto Banská Štiavnica.
Na jarné čistenie mesta sme sa
opýtali vedúceho strediska č.
2, ktorý je priamo zodpovedný pri organizovaní jarného čistenia mesta po zimnej údržbe,
JUDr. Gejzu Volfa:
1. Odkedy sa začalo s jarným
čistením mesta Banská Štiavnica?
S jarným čistením mesta sme už
začali v 8. týždni od 18.2.2019 aj
napriek tomu, že počasie nie je
veľmi priaznivé. Začali sme Radničným námestím a Námestím
sv. Trojice a postupne budú ručne
vyzametané ul. Kammerhofská
až po Dolnú ul. Na jarné čistenie
bol vypracovaný harmonogram
orientačného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe
2018/2019, v ktorom sú orientačne určené ulice k postupnému
vyčisteniu a vyzametaniu od zimného posypu. Prioritou jarného
čistenia budú mestské časti, kde
sa zdržuje najviac občanov nášho

mesta, t.j. celá centrálna mestská
zóna, ul. Križovatka, ďalej prejdeme na sídlisko Drieňová a postupne na mestské časti Povrazník, Štefultov, Hájik, Jergyštôlňa
až do mestskej časti Banky a Počúvadlianskeho Jazera. Po vyčistení a vyzametaní od zimného posypu z jednotlivých lokalít bude
technika nasadzovaná aj na priľahlé ulice a parkoviská v našom
meste. Všetka vyzametaná štrkodrva po zimnom posype bude
použitá na vysprávkovanie priľahlých miestnych komunikácií
v našom meste.
Jarné čistenie vykonávajú zamestnanci Technických služieb,
m.p., Banská Štiavnica a nemôžeme zabudnúť ani na pracovníkov
malých obecných služieb, ktorí sa taktiež sporadicky zapájajú
do jarného upratovania a čistenia
mesta Banská Štiavnica.
2. Aká technika je nasadená na
jarné čistenie mesta?
Na jarné čistenie je nasadené špeciálne vozidlo Mercedes UNIMOG
– zametacie vozidlo. Špeciálne vozidlo bude nasadené hneď v mesiaci marec, nakoľko je nutné, aby

boli plusové teploty, kvôli rozprašovacím tryskám vody pri rotačných zametacích kefách. Ďalej
bude použitý na odvoz vyzametanej štrkodrvi nakladač JCB,
nákladné motorové vozidlo na
odvoz vyzametaného použitého posypového materiálu – Avia
a traktor s čistiacim zariadením
s tzv. zametacou rotačnou kefou,
ktorý bude použitý v okrajových
častiach a uliciach nášho mesta, najmä bude využitý v častiach
Horná, Dolná Resla, Jergyštôlňa,
Hájik a mestská časť Počúvadlianske Jazero.
3. Na koho sa môžu občania
mesta obracať v prípade dopytov a pripomienok ohľadom
jarného čistenia mesta?
Obyvatelia mesta v prípade konkrétnych pripomienok ohľadom
jarného čistenia mesta sa môžu
obracať na vedúceho strediska
č.2 JUDr. Gejzu Volfa na MTČ:
0905 491 034. V prípade oprávnených požiadaviek zo strany občanov týmto bude vyhovené v prípade nutnosti okamžite.
Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

Zhorené stojisko na Zvonovom vŕšku
Dňa 15.1.2019 v čase o 20:42
hod. nahlásil operačný
dôstojník HAZZ – Banská
Bystrica, na MsPo Banská
Štiavnica, že na Zvonovom
vŕšku v Banskej Štiavnici
na križovatke ulíc Údolná
a Pletiarska pri cintoríne,
došlo k zhoreniu troch
zberných nádob na odpad.
Následným prešetrením MsPo
zistila, že dňa 15.1.2019 v čase
o 17:25 hod. neznáma osoba vysypala do plastovej nádoby dve vedrá
neznámej zmesi, z ktorej sa pravdepodobne vznietila plastová nádoba,
od ktorej sa následne vznietili ďalšie dve plastové nádoby.
Zhoreli zberné nádoby na zmesový
odpad, na papier a kovy. Nádoba na
plasty bola poškodená teplom.
Zhorenisko bolo tento týždeň vyčistené, zvyšky nádob odstránené.
Bol sem umiestnený jeden 1100 l
kontajner na zmesový komunálny
odpad z cintorínov.
Ak nerátame náklady na vyčistenie

priestranstva a odstránenie zhorených nádob
a odpadov, len na zhorených a poškodených
nádobách vznikla škoda
760€. Prípad bol postúpený na prešetrenie OO
PZ Banská Štiavnica.
Žiadame občanov, aby
v žiadnom prípade nesypali do zberných kontajnerov na odpad horúci popol, pretože tým
môžu spôsobiť veľké
škody. Popol patrí do
kontajnera na zmesový komunálny odpad
(ZKO) až po vychladnutí! Každý rodinný
dom má v zmysle VZN
Mesta Banská Štiavni- Pozostatky po zberných nádobách foto Lenka Kaškötőová
ca č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi povin- te drevom, popol si môžete vysypať o odpadoch aj spomínaným VZN
nosť mať svoju vlastnú nádobu na do záhrady, alebo v primeranom Mesta Banská Štiavnica č. 3/2016
ZKO, a preto nie je dôvod, aby nie- množstve aj do kompostu. Upo- o nakladaní s komunálnymi odpadkto sypal popol do kontajnerov pri zorňujem, že spaľovanie odpadov mi.
Miloš Veverka,
cintorínoch alebo na iných verej- v domácich kúreniskách je zakáTechnické služby, m. p., BS
ných priestranstvách. Pokiaľ kúri- zané aj zákonom č. 79/2015 Z. z.
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Pešia zóna na Námestí sv. Trojice
vjazdmi do ulíc Dolná ružová a J. Bottu a na západnej strane:
vjazdmi do Radničného námestie
a ulice Starozámocká.
Východiskom pre spracovanie predmetnej architektonicko – urbanistickej štúdie bol zámer Mesta
Banská Štiavnica preveriť v reále
možnosť dočasného zriadenia pešej
zóny v priestore Trojičného námestia na časovo vymedzené obdobie
letných mesiacov (máj – september).
Posudzovali sa jednotlivé hľadiská:
Kultúrno-historické východiská,
dopravné a komunikačné východiská.
Riešila sa charakteristika riešeného
1.str.

územia – Námestia sv. Trojice a to:
doprava, plochy, mobiliár, zeleň,

funkcia.
Odprezentoval sa návrh architektonického riešenia:
Funkčno-prevádzkové zónovanie,
mobiliár a drobná architektúra, zeleň, vzrastlá zeleň a iná zeleň.
Samotnému uvedeniu do prevádzky pešej zóny bude musieť predchádzať návrh nového VZN o parkovaní.
Všetci prítomní sa v diskusii zaujímali o samotnú realizáciu projektu
a možné dopady na obyvateľov nášho mesta, ako aj návštevníkov a turistov. Vzniklo veľa nezodpovedaných otázok, na ktoré bude treba
nájsť odpovede.
Michal Kríž

Ako ďalej so SVP, š. p., v našom meste
1.str. To rozhodlo, že sa podnik etabloval v Banskej Štiavnici v r.
1997, pretože bolo všeobecne známe, že od r. 1993 bola Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí zaradené do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO, hlavne kvôli tomuto fenoménu. Druhým, následne nadväzujúcim dôvodom je, aby
sa zvýraznilo ekonomické a inštitucionálne postavenie Banskej Štiavnice a celého regiónu ako lokality
UNESCO jedinečnej a v celom svete známej. To, že pre toto sídlo bola
vybratá Banská Štiavnica nebola náhoda, ale opodstatnené dôvody, ktoré vtedy viedli ministerstvo a vládu
SR k takémuto rozhodnutiu. Banská Štiavnica po roku 1990 stratila všetky významné podniky a závody, ktoré zabezpečovali viac ako
4000 pracovných miest pre región
Banská Štiavnica. Vláda SR, ministerstvá, v záujme záchrany historických jedinečností sa vždy snažili
udržať úroveň mesta, ktoré sa stalo svetovo chráneným nielen obnovou historických, architektonických
a technických skvostov, ale aj inštitucionálnym postavením, ktoré súvisí s ekonomickým posilnením mesta formou zamestnanosti. Národná
rada SR prijala za týmto účelom aj
rozhodnutie, že Banská Štiavnica sa
stala opäť sídlom okresu a následne prijala viaceré uznesenia týkajúce sa rozvoja územia a rozvoja mesta
Banská Štiavnica a v neposlednom
rade osobitný zákon č. 100/2002 Z.
z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia, kde v §4 má

vláda SR napomáhať pri zachovaní
a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia
Banskej Štiavnice v rámci SR. Tu sa
však deje úplný opak. Vziať z Banskej Štiavnice sídlo SVP, š. p., predať
historické budovy a po nás potopa.
Ani jedna vláda SR a ani jedno ministerstvo nepristúpilo k tomu, aby
likvidovali inštitúcie v Banskej Štiavnici, ale naopak, robili všetko pre
to, aby aj za ťažkých a nevýhodných
podmienok pomohli mestu Banská
Štiavnica, ktoré je svetovým unikátom.
Ministerstvo životného prostredia
SR a súčasná vláda ide pristupovať
k takémuto kroku, pričom ja osobne
som hlboko presvedčená, že sa jedná o jeden z najhorších politických
krokov. Tu neobstoja dôvody, ktoré mi napísal pán minister životného prostredia v odpovedi na môj list,
že konkrétny prínos bude predstavovať ekonomickú úsporu a zlepšenie situácie jeho zamestnancov, keďže z celkového počtu zamestnancov
SVP, š. p., zo 119 zamestnancov až
70 zamestnancov dochádza do Banskej Štiavnice. A pýtam sa, do Banskej Bystrice dochádzať nebudú? Tu
by som mohla poukázať aj na skutočnosť, koľko ľudí dochádza za prácou do Bratislavy, a tiež, koľko ľudí
dochádza z Banskej Štiavnice za prácou v rámci Slovenskej republiky, ba
dokonca do zahraničia, aby dokázali ekonomicky zabezpečiť svoje rodiny a tiež sú odlúčení od svojich rodín
a tiež je pre nich cestovanie náročné.
To nie je iba problém zamestnancov

SVP, š. p..
Vážený pán minister,
Vy osobne viete, akú náročnú cestu
mestská samospráva musela prejsť
k opätovnému oživeniu a revitalizácii unikátneho historického mesta
Banská Štiavnica. A teda, ak má Banská Štiavnica ako lokalita UNESCO
zohrávať význam v slovenských, európskych a svetových dejinách, tak je
našou povinnosťou pomáhať tomuto mestu predovšetkým zo strany
vlády, ministerstiev a napĺňať Dohovor svetového dedičstva UNESCO.
Vážený pán minister,
prosím, aby ste vo Vláde SR tlmočili náš rezolútny nesúhlas s presťahovaním a váhou Vašej osobnosti
nás podporili, pretože tento nepremyslený krok môže výrazne uškodiť
mestu Banská Štiavnica ako lokalite UNESCO. Aj v Banskej Štiavnici je
plnohodnotný život a žijú tam ľudia,
aj tento región ako lokalita UNESCO
má právo rozvíjať sa nielen z regionálneho a celoslovenského, ale aj celosvetového hľadiska.
Je potešiteľné, že Vláda Slovenskej
republiky rieši principiálne zaostalé
regióny SR, lenže keď SVP, š. p., odíde z Banskej Štiavnice, aj toto bude
jeden z predpokladov, aby sa Banská
Štiavnica a celý región stal taktiež
zaostalým. Nedopusťme teda, aby
Banská Štiavnica bola opäť umierajúcim mestom. Ďakujem za Vašu
podporu, ústretovosť a ochotu pomôcť. Vašu podporu a pomoc si vysoko vážim.
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta
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Zisťovanie SILC
SR sa prostredníctvom Štatistického úradu zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností
(EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
Svojím obsahom a zameraním
nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v r.2005
– 2018 (EU SILC 2005 – 2018).
Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ
o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný
zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ. To
umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej
úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska a Európskej únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania
pre rok 2019 vybraných viac ako
350 miest a obcí a medzi nimi aj
Banská Štiavnica. Do zisťovania
je zaradených 6 760 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 4.2.
do 28.6.2019. V tomto období
vybrané domácnosti vo Vašom
meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý
je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Ochranu dôveryhodných údajov upravuje zákon č.540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie info
sa môžete dozvedieť na stránke
ŠÚ SR www.statistics.sk alebo na
tel.č.: 048/4323287 – Ing. Mária
Vozárová.
Zlata Jakubovie, gen. riaditeľka
sekcie ŠÚ SR v BB

čriepok
„Mnohé úrady, ale aj mnohí ľudia by
aj mohli, keby chceli.“
Ján Petrík
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Z mestského zastupiteľstva
Primátorka mesta
Mgr. Nadežda Babiaková
zvolala na 6.2.2019 rokovanie
MsZ.
MsZ schválilo:
– program rokovania ustanovujúceho zasadnutia MsZ, konaného dňa
6.2.2019
– návrhovú komisiu v zložení:
JUDr. Dušan Lukačko, predseda,
Mgr. Ján Kružlic, člen, Helena Koťová, členka
– plán práce hlavného kontrolóra
Mesta Banská Štiavnica na I. polrok
2019
– Zadanie pre územný plán zóny „Pamiatková rezervácia, časť historické jadro, Banská Štiavnica“, ktoré vypracoval
Ing. arch. Anton Supuka, Landurbia,
Banská Bystrica
MsZ súhlasilo:
– s vyhodnotením stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokúvania Zadania
pre ÚPN-Z obstarávateľom a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok
a námietok v súlade s týmto vyhodnotením
MsZ sa neuznieslo:
– na Návrhu VZN o ﬁnancovaní ZUŠ,
MŠ a školských zariadení na území
mesta Banská Štiavnica
MsZ sa uznieslo na:
– na Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská
Štiavnica
MsZ odvolalo:
– členov rady školy:
Základnej školy Jozefa Horáka: Dušana Beráneka
Základnej školy Jozefa Kollára: Ivana Beňu
Materskej školy 1. mája: Renátu Antalovú
Materskej školy Bratská: Ivana Beňu,
Ing. Jána Čamaja
Základnej umeleckej školy: Renátu

Mestská
knižnica

Antalovú, Ing. Juraja Čabáka, Mgr.
Karola Palášthyho
MsZ delegovalo:
– v zmysle §6 ods.1 a §11 ods.4 g) Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších zmien
a doplnkov a v zmysle §25 ods.5) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov poslancov MsZ – ako zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica:
– Základnej školy Jozefa Horáka: Ing.
Jána Čamaja
– Základnej školy Jozefa Kollára: Mgr.
Petra Erneka
– Materskej školy 1. mája: Štefana Mičuru
– Materskej školy Bratská: Mgr. Petra
Erneka, Ing. Mateja Michalského
– Základnej umeleckej školy: Mgr.
Martina Macharika, Ing. Mateja Michalského, Mgr. Milana Kabinu
MsZ vzalo na vedomie:
– kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ v B. Štiavnici, konaného
dňa 22. októbra 2018 a ustanovujúceho MsZ, konaného dňa 5. decembra 2018
– plán práce MsZ Mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 2019
– Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica za rok
2018
– Informatívnu správu o vypracovaní
a prerokovaní Urbanistickej štúdie –
Rekreačná zóna Počúvadlianske Jazero (F.P. B.19.1), Banská Štiavnica
– stanovisko Okresného úradu, odbor výstavby a bytovej politiky v B.
Bystrici zo dňa 31.10.2018 pod č.
OU-BB-OVBP1-2018/030077-2-BA
o preskúmaní súladu Zadania na spracovanie ÚPN – Z s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa
a so všeobecne záväznými predpismi
(v zmysle §20 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov)

– informatívnu správu o konaní zasadnutia Správnej rady Regionálnej
nemocnice, n. o., v likvidácii, konaného dňa 13.12.2018 na MsÚ v B. Štiavnici
– Správu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica v čase od 26.6.2018 do
6.11.2018 a návrh opatrení
– informatívnu správu o doterajších
činnostiach a cieľoch vyplývajúcich
z nájomného vzťahu „Hájovne na Červenej studni v Banskej Štiavnici“ v súlade s nájomnou zmluvou č. 8/2017
zo dňa 2.6.2017, Dodatku č. 3 zo dňa
21.12.2017 a Dodatku č. 4 zo dňa
20.12.2018
– informatívnu správu o stave realizácie parkoviska na ulici Dolná, Mierová
a stav realizácie pešej zóny na Námestí sv. Trojice
Majetkové veci:
a) Zámer na prevod bytov na Nám.
sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 rokov
b) Prenájom pozemku k. ú. Banky
(žiadateľ Ivan Macko s manž.)
c) Zámena pozemkov ako prípad
hodný osobitného zreteľa (Ing. Ján
Pisoň s manž.)
d) Zámena pozemkov – usporiadanie hranice pozemkov podľa skutočného stavu (Tomáš Rückschloss)
e) Prevod pozemku parc. č. C KN
2078/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúca Ing. Ľubica
Grossmanová)
f) Prevod pozemkov parc. č. CKN
3127 a E KN 978/1 v k. ú. Banská
Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. Erik
Sombathy)
g) Zámer na prevod pozemku parc. č.
CKN 1546/1, 1547/3, 1547/4 v k. ú.
Banská Štiavnica (kupujúci Ladislav
Bernáth, Denisa Bernáthová)
h) Zámer na prevod pozemku parc.
č. CKN 1549/1, 1548/4, 1548/5 v k.
ú. Banská Štiavnica, (kupujúca Martina Luptáková)

i) Zámer na prevod časti pozemku
parc. č. CKN 4590/1 v k. ú. Banská
Štiavnica, (kupujúci Miroslav Osvald
s manž.)
j) Zámer na prevod pozemku parc. č.
1815/4 v k. ú. Banská Štiavnica, (kupujúci Ing. Slavomír Palovič s manž.)
l) Návrh na zriadenie vecného bremena pre StVS, a. s., – kanalizácia Ul.
SNP a 8. mája
m) Uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – stavba: Horná Huta
n) Zámer na prevod pozemku pod
stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Horná Huta, pre SSD, a. s., Žilina
o) Zámer na prevod pozemkov parc.
č. E KN 6409/76 a 1081/1 v k. ú.
Banská Štiavnica, (kupujúci Stanislav
Vančo)
p) Zámer na prevod pozemkov parc.
č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú.
Banská Štiavnica (kupujúci Ing. Jaroslav Krnáč)
q) Prevod pozemku parc. č. C KN
3723/9 v k. ú. Banská Štiavnica (kupujúci J. Líškay)
r) Zámer na prevod pozemku parc. č.
C KN 1243/4 v k. ú. Banská Štiavnica
(kupujúci J. Blaško s manž.)
s) Zámer na prevod pozemkov parc.
č. C KN 3890/3 a E KN 6409/100 v k.
ú. Banská Štiavnica (kupujúci MUDr.
J. Baláž)
MsZ neschválilo:
k) Zámer na prevod časti pozemku
parc. č. CKN 5741/4 v k. ú. Banská
Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. Peter Hanusek s manž.)
Po interpeláciách a dopytoch primátorka mesta rokovanie MsZ ukončila.
Kompletné
znenia
schválených uznesení sú zverejnené na
www.banskastiavnica.sk.
Spracoval: Michal Kríž

Miroslav Kyjovský
– jedinečný na Slovensku

Pobočka Drieňová
Oddelenie pre deti a mládež
v priestoroch Základnej školy Jozefa Kollára na 1. posch. Otváracie hodiny: Po: 8:00 – 12:00, St:
8:00 – 12:00
Kontakt: 045/321 44 61
Email: kniznica@banskastiavnica.sk
MsK

V doterajšej histórii Banskej
Štiavnice preslávilo toto mesto
množstvo osobností z oblasti
vedy, techniky, školstva,
kultúry i športu.
V televízii JOJ dňa 14.2. o 20:35 v súťažno-zábavnej šou „S pravdou von“ sa

však objavil náš spoluobčan Miroslav
Kyjovský s prezentáciou svojej už viac
ako 50-ročnej záľuby v prestrojení za
sv. Mikuláša, ktorého postavu stvárňuje nepretržite takto dlho ako nikto iný na Slovensku. Zaimponovalo
aj jeho vtipné a pohotové rozprávanie v tejto relácii, ktorým určite zaujal

nielen Štiavničanov. Určite mi dáte za
pravdu, keď mu poprajeme aj v mene
mnohých, ktorí ho poznajú, aby v tejto ušľachtilej záľube ešte dlho pokračoval a prinášal radosť každoročne začiatkom decembra, hlavne mnohým
deťom.
red

číslo 7 • 21. február 2019
sn@banskastiavnica.sk

Víno z vulkánu priamo vo vulkáne
Banská Štiavnica 8. – 9. marca
2019
Vulkán je festivalom vinárstiev
z okolia štiavnického stratovulkánu a ich naturálnych aj reduktívnych vín. Víno, ktoré vyrástlo na sopečnej pôde je vo svete
veľmi žiadané pre jeho špeciﬁckú chuť. Aby to bolo naozaj jedinečné, budete mať možnosť porovnať ako chutia vína z rôznych
sopiek.
Počas dvoch dní ochutnáme za
účasti vinárov aj odborníkov
víno až z troch vulkánov: Štiavnica, Tokaj a Somló. Tokaj nie je
len svetoznáme sladké víno, ale aj
bývalá sopka, hrozno tu rastie na
sopečných tufoch. Šomló je malý
sopečný kopček v Maďarsku, vi-

Dedina - vinica

ničom je obrastený zo všetkých
strán. Vinári tu fungujú ako jedna značka. Víno zo štiavnického
stratovulkánu je ešte stále málo
známe, ale o to zaujímavejšie.
Kedysi 4 km vysoký stratovulkán rozlial lávu až 50 km ďaleko,
na jeho južných svahoch sú dnes
najsevernejšie a najvyššie položené vinohrady na Slovensku.
V piatok večer v programe Vulkán
vs. Vulkán spoznáte typické odrody z každej lokality a porovnáme sortu, ktorá ako jediná rastie
vo všetkých troch regiónoch. Večer bude moderovať Gabriel Kollár, niekoľkonásobný majster someliérov SK. Hosťami budú Eva
Cartwright (HU / UK) – odborníčka na vína z vulkánov a geológ
prof. Pavel Uher, ktorý porozprá-

va o charakteristikách jednotlivých sopiek a vplyve ich podložia
na víno.
V sobotu od 12:00 do 20:00
na deviatich zastávkach v centre Banskej Štiavnice ochutnáte
viac ako 100 vzoriek vína od 20
vinárstiev. Zastávky budú aj na
miestach, kam sa návštevník obvykle nedostane – v starých dvoroch a štôlňach podzemia.
Podrobný program a zoznam vinárstiev nájdete už čoskoro na
www.vulkan.stiavnicavino.sk.
Predpredaj spúšťame od 11. 2.
2019 výhradne cez stránku festivalu.
Vínny festival Vulkán organizujú spolu Región Banská Štiavnica
a Vinocentrum.
Igor Kuhn, Miro Bahna

foto Archív OOCR

Pokračovanie vzdelávania seniorov
– kurz záhradkárstvo
Mesto Banská Štiavnica
ukončilo v mesiaci november
2015 projekt s názvom:
Vzdelávanie seniorov v meste
Banská Štiavnica, ktorý bol
spoluﬁnancovaný zo zdrojov
EÚ v rámci operačného
programu Vzdelávanie.
V rámci udržateľnosti projektu
Mesto Banská Štiavnica realizovalo z vlastných zdrojov v roku
2017 kurz zameraný na Počítačové znalosti – základy práce s PC
a v roku 2018 kurz Ľudové remeslo – práca s drevom (inovovaný
modul).
V 1. polroku 2019 mesto bude
realizovať kurz záhradkárstvo.
Začiatok kurzu: 5. 3. 2019.
Kurz sa bude uskutočňovať dva-

krát týždenne (utorok a štvrtok).
Rozsah kurzu 25 hodín.
Čas konania kurzu: 15:00 –
18:00 hod.
Miesto: zasadačka MsÚ, radnica,
č. dverí 4.
Na kurz sa môže prihlásiť každý
obyvateľ mesta Banská Štiavnica,
ktorý dovŕšil vek 50 rokov. Kurz
je bezplatný a môžete sa na ňom
oboznámiť s témami ako ekologické poľnohospodárstvo a permakultúra, výsadba a pestovanie
ovocných aj okrasných drevín, založenie záhradky, pestovanie trvaliek, balkónových kvetín, byliniek a pod. Bližšie informácie
a prihlasovanie sa na kurz na adrese: Mestský úrad Banská Štiavnica, odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov,

Nám. sv. Trojice 3 (Rubigall, 2.
posch.), kontakt: Mgr. Henrieta Godová, tel.: 045/6949655,
0905 823 404, e-mail: henrieta.
godova@banskastiavnica.sk
RRaMV

Projekt Vzdelávanie seniorov
v meste Banská Štiavnica (ukončený v novembri 2015):
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.“

AKTUALITY

5
kam v BŠ

a okolí ?
22.2. Ako na čítanie a čitateľskú
gramotnosť. Workshop pre pedagógov. Škola Bakomi, Gwer. – Göll.
6, BŠ, 12:30. 22.2. Totalitarizmus.
Diskusia s M. Šimečkom a J. Smatanom. KC Eleuzána, Horn. ružová, BŠ, 18:30. 22./24.2. 8. Zimný ﬁlmový festival 4 Živly – téma
Nula. BŠ, od 17:00. 22.2. Prebudenie posvätného ženstva. Prednáška a beseda. Archanjel, Radnič.
nám. 10B, BŠ, 18:00. 22.2. Skorojar. Zábava s DJ Marchellom. Art
Cafe, Akad. 2, BŠ, 19:00. 22.2. Robert Pospiš & Martin Sillay. Koncert sloven. ľud. balád. Archanjel, Radnič. nám. 10B, BŠ, 21:00.
22./24. 2. Škola alchýmie a šamanizmu. Víkendový seminár
s D. Grall. Ubytovanie Aura, Staromes. 8, BŠ, od 20:30. 23.2. Farebný workshop ChalkPaint. sFarbami.sk, Kammer.2, BŠ, 9:30.
23.2. Beseda s Dianou Mašlejovou. Téma – Súč. detská literatúra
v eur. kontexte. KC Eleuzína, Hor.
ružová, BŠ, 11:00. 23.2. 5.ročník
tradičnej zabíjačky v podaní DHZ
Ban. Studenec, KD Banský Studenec, 13:00. 23.2. Piargske fašiangy. Zábava pre malých aj veľkých.
ZŠ a MŠ M.Hella a DK Štiavnické
Bane, od 15.30. 23.2. Peter Šulej/ Koloman Kertész Bagala. Diskusia: O vydávaní kníh na Slovensku. KC Eleuzína, Hor. ružová, BŠ,
18:00. 23.2. Kubo Ursíny & Teatro
Fatal. Koncert v rámci festivalu 4
Živly. Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 22:00.
24.2. Mercedes Benz Snow Show
2019. Zábava na svahu. Salamandra resort, Hornohod. tajch, H.
Hámre, od 9:00. 26./28.2. Prázdniny v múzeu. Dielničky a iné počas prázdnin. SBM, Kammerhof,
Starý zámok, BŠ, od 9:00. 26.2.
Kváskovanie 2. Nekvaste doma!
Kváskujte s nami! Škola Bakomi,
Gwer. – Göll. 6, BŠ, 15:30. 26.2.
Skrotenie zlého školstva. Diskusia na tému súč. školstva. Spojár Kafe&Klub, Kammer. 181/6,
BŠ, 18:00. 27.2. Filmový festival: Expedičná kamera. Premietanie dokum. ﬁlmov. Kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1, BŠ, 17:00.
28.2. Prvá módna a vizážistická
show. Módna prehliadka. Spojár
Kafe&Klub, Kammer. 181/6, BŠ,
17:00. 28.2. Nafarbi si svoj stolček
s Annie Sloan. sFarbami.sk, Kammer.2, BŠ, 13:00.
Región Banská Štiavnica
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Záhradkárske
okienko
Funkcie koreňa a výhonku
s listami:
Koreň: strom
i ker sú upevnené v pôde
pomocou koreňa, najmä hrubších kotviacich koreňov. Cez sieť
jemne rozvetvených vláskových
a najmenších korienkov, ktoré
sa rozprestierajú pomerne plytko a zabezpečujú vodu a minerály pre strom. Prijímať minerálne
látky sú schopné len počas vegetácie neustále rastúce konce korienkov, počas vegetácie sa jemné korienky rozrastajú. Okrem
dvoch funkcií prijímať vodu
a minerály zabezpečujú korene
aj zásobu látok, ktoré sú potrebné pri jarnom vyháňaní. Dokázalo sa že v koreňoch sa vytvárajú
hormóny a organické látky.
Os = výhonky maliny, poplazy
ostružiny, ale aj ker bobuľovín
a ovocných stromov sú v botanickom zmysle (výhonky). Jedny
sú len slabo rozkonárené a majú
krátku životnosť, druhé vytvárajú dlhoročné systémy, rozkonárenie. Výhonky nesú listy, kvety,
plody a majú mechanickú funkciu. Okrem toho prechádzajú cez
ne minerálne látky a vitamíny
prijaté koreňmi stromu do listov
a plodu.
Listy = listy sediace na letoraste, ktoré vytvárajú fotosyntézu =
komplikovaný chemický proces
viazaný na svetelnú energiu, pri
ktorom sa z vody a oxidu uhličitého zo vzduchu vytvára cukor.
Okrem toho sa v listoch vytvárajú bielkoviny, tuky a rastové látky. Je známe, že listy odparujú
vodu, čím sa udržuje prijatie živín s pôdnou vodou od koreňa
cez výhonky až do listu a plodu.
Michaela Mojžišová

Pozvánka
na vystúpenie detského tanečného súboru Applause.
Centrum voľného času v Banskej
Štiavnici Vás pozýva na vystúpenie detského tanečného súboru
Applause, ktoré sa uskutoční dňa
1. marca 2019 o 16.00 hod. v jedálni ZŠ J.Kollára na sídlisku Drieňová v B. Štiavnici.
J.Machilová
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Program 8. zimného ﬁlmového
festivalu 4 živly: Nula

Piatok, 22. 2. 2019
17.00 Art Cafe
Ukradená galerie: Stitches Bitches
Vernisáž z diel šikovných štiavnických „prindišiek“, ktoré sa tu udomácnili a zaštrikovali.
18.00 Kino Akademik
Mesto Zero
(Gorod Zero, Karen Šachnazarov,
SU, 1988, 103 min., slovenské titulky)
Kultová sovietska komédia, ktorá
zavádza hrdinu do bizarného mesta, odkiaľ nemusí byť úniku.
20.30 Kino Akademik
Leningradskí kovboji dobývajú
Ameriku
(Leningrad Cowboys Go America,
Aki Kaurismäki, SE/FI, 1989, 78
min., slovenské titulky)
Fínska komédia o hudobných nulách, ktoré sa snažia preraziť vo svete.
22.30 Kafe & Klub Spojár
Veľký ﬁlmový kvíz 2019
Príďte si overiť svoje ﬁlmové znalosti, postreh i výdrž. Stačí sa pár
minút pred začiatkom prihlásiť
v Spojári.
23.30 Kafe & Klub Spojár
DJ Admiral
Párty s jedným z popredných slovenských púšťačov empétrojok, ale
aj ﬁlmárom a vizuálnym umelcom
Andrejom Kolenčíkom.

Sobota, 23. 2. 2019
10.30 Kino Akademik
118 dní v zajatí ľadu
(Pavol Barabáš, SK, 1998, 56 min.,
slovenské znenie)
Jeden z prvých (a najlepších) ﬁlmov
Pavla Barabáša o výprave do Arktídy.
12.00 Kino Akademik
Nemecko v roku nula
(Germania anno zero, Roberto Rossellini, IT, 1948, 75 min., anglické titulky)
Legendárny ﬁlm legendárneho režiséra, v ktorom sa vracia do povojnových
rokov Nemecka.
14.00 Kino Akademik
V bode nula – pásmo ﬁlmov
rôzni režiséri, CS, 1945 – 1990, 80
min., slovenské a české znenie
Blok krátkych ﬁlmov z archívu Slovenského ﬁlmového ústavu zostavila
a uvedie ﬁlmová historička Eva Filová.
16.30 Kino Akademik
Iné vízie SK
(rôzni režiséri, SK, 2017 – 2018, 52
min, slovenské znenie)
Vyhodnotenie súťaže slovenských experimentálnych ﬁlmov a premietanie
ﬁnalistov.
19.30 Kino Akademik
Dobrá smrť
(Tomáš Krupa, SK/CZ/FR/AT, 2018,
83 min., slovenské titulky)
Slovenská predpremiéra dokumentárneho ﬁlmu o ceste ťažko chorej
INZERCIA

ženy za eutanáziou. Film osobne uvedie delegácia tvorcov.
22.00 Kino Akademik
Nič nekrváca večne
(Matej Hradský, SK, 2003, 76 min.,
slovenské medzititulky)
Slovenská parodická pocta svetovým
hororom nemej éry.
22.00 Art Cafe
Kubo Ursiny & Teatro Fatal
Koncert zoskupenia výnimočných
hudobníkov.
23.00 Kafe & Klub Spojár
DJs Dve nuly
Párty v hudobnej réžii dvojice svojím
spôsobom unikátnych Djov.
Nedeľa, 24. 2. 2019
11.00 Art Cafe
Raňajky s... príbehmi „from Zero to
Hero“
Prezentácia projektov zo Štiavnice
a okolia, ktoré sa vypracovali „od nuly
na vrchol“ – Hájovňa (Červená studňa), štiavnická detská kniha Lakiho
Mestečko, banskobystrické Artforum
s projektom Literárna bašta a zaježovsko – zvolensko – bratislavský Sokratov inštitút.
13.00 Kino Akademik
Cesta na západ
(Xi You, Tsai Ming – liang, FR/TW,
2014, 56 min., nemá dialógy)
Filmová meditácia sledujúca cestu
budhistického mnícha.
OZ 4 živly
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Podmienky umiestňovania

oznamy,

spomienky

volebných plagátov v Banskej Štiavnici
Dňa 16.3.2019 sa uskutočnia
voľby prezidenta Slovenskej
republiky.
Pre účely volebnej kampane sú zaregistrovaným kandidátom na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Banská
Štiavnica vyhradené miesta na verejnoprospešných zariadeniach:
betónová skruž na ulici Križovatka,
Ludvíka Svobodu, Učiteľská a Obrancov mieru.
Skruže sú označené nápisom „Miesto
na umiestňovanie volebných plagátov: Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019“ a rozdelené očíslovanou
mriežkou, pričom každý kandidát má
priestor 42x42 cm na pridelenom čísle:
1. Béla Bugár, Ing., 60 r., poslanec Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana Čaputová, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin Daňo, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan Harabin, JUDr., 61 r., sudca
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.,
47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian Kotleba, Ing., Mgr., 41 r.,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan Krajniak, Bc., 46 r., poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky,
Bratislava
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD., 42
r., predseda politickej strany, Vrakúň
9. František Mikloško, RNDr., 71 r.,
publicista, Bratislava

10. Róbert Mistrík, Dr., Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 52 r.,
podpredseda EU komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila Tauchmannová, Ing.,
60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD., 56
r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo vyhradených miest na umiestňovanie
volebných plagátov je zakázané.
Podrobné informácie nájdete na
www.banskastiavnica.sk.
Ján Petrík, OKŠaMK

Pravidlá zverejňovania inzercie
a oznamov politických strán, hnutí, kandidátov a tretích strán
počas volebnej kampane v
Štiavnických novinách pre
voľby prezidenta Slovenskej
republiky, ktoré sa budú
konať v sobotu 16. marca
2019 (1. kolo) a 30. marca 2019
(2. kolo).
(ďalej „Pravidlá“)
Mesto Banská Štiavnica ako vydavateľ periodika Štiavnické noviny týmito pravidlami určuje v zmysle zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) nasledovné:
1. Týmito pravidlami sa určujú podmienky zverejňovania oznamov, politickej inzercie politických strán a politických hnutí v Štiavnických novinách
v období volebnej kampane.
2. Pod oznamom, politickou inzerciou sa rozumie akákoľvek písomná forma prezentácie politickej strany alebo hnutia, ako sú pozvánky na
stretnutia, reklama, tematicky ladené články, rozhovory a pod.
3. Volebná kampaň podľa §2 ods. 2
zákona č.181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) začína dňom

zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie
volieb“) a končí 48 hodín predo dňom
konania volieb.
Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického
hnutia, koalície politických strán
a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§2 ods. 1 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa
platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za
účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj
v neprospech uvedených subjektov.
4. Počas obdobia uvedeného v bode
6, majú politické strany, politické hnutia a tretie strany možnosť
umiestniť v Štiavnických novinách
oznam, politickú inzerciu v zmysle
vzorkovníka a cenníka inzercie Štiavnických novín.
5. Oznam, politickú inzerciu je možné rozdeliť na niekoľko častí do viacerých čísiel Štiavnických novín, ale
jej celkový rozsah v jednom čísle nemôže prekročiť veľkosť max. 268 x
190 mm.
6. Oznam, politickú inzerciu zadávanú na základe týchto pravidiel je politický subjekt povinný objednať, dodať a uhradiť do termínu uzávierok,
t.j. vždy v pondelok do 14:00 hod.
od 25. februára až do 4. marca 2019
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a 18. marca, do redakcie Štiavnických novín. Cenník inzercie v Štiavnických novinách je voľne prístupný
na www.banskastiavnica.sk, prípadne si ho je možné vyžiadať na adrese: michal.kriz@banskastiavnica.sk.
7. Uvedený oznam, politická inzercia
bude následne v Štiavnických novinách uverejnený vždy vo štvrtok 28.
februára, 7. marca a 21. marca 2019.
8. Akýkoľvek oznam, politická inzercia v zmysle týchto pravidiel musí byť
dodaný v štandardnom formáte určenom pre použitie v novinovej tlači
(pdf, bez orezových značiek).
9. Redakcia Štiavnických novín neposkytuje pre oznamy, politickú inzerciu v zmysle týchto pravidiel
žiadne nadštandardné služby, napr.
graﬁckú úpravu a spracovanie inzercie.
10. Za oznam uverejnený v zmysle týchto pravidiel nesie plnú zodpovednosť jeho zadávateľ (politická
strana alebo hnutie).
11. Nerešpektovanie týchto pravidiel
môže viesť k zamietnutiu uverejnenia oznamu na základe pochybenia
zo strany zadávateľa a nemôže byť
považované za porušenie horeuvedeného zákona.
Schválil: Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta.
Spracoval: Mgr. Michal Kríž,
redaktor Štiavnických novín.
V Banskej Štiavnici, 18.2.2019

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnutých v B. Štiavnici oznamuje svojim 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

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých v Banskej
Štiavnici oznamuje svojim členom a všetkým ďalším priaznivcom a záujemcom o informácie
k členstvu a pod., že od februára sú úradné hodiny v kancelárii zväzu stanovené takto: pondelok, utorok v čase od 7:30
– 14:00 a streda v čase od 7:30
– 14:30. Bližšie info na tel.č.:
045/692 08 75.
Ivan Madara, predseda OC SZTP

Môj pudelár
Neviem čo sa porobilo môjmu pudeláru, ktorý som ja pred pár rokmi dostala do daru.
Z roka na rok stále chudne, obávam sa veru, či nedostal tú nešťastnú eurovú choleru.
Stále iba vzdychá, jojká, že má život ťažký.
Ku šťastiu mu vraj chýbajú, slovenské peniažky.
Lebo tieto majú tuším, dve vrtule v zadku a vydržia v pudelári, iba
chvíľku krátku.
Už som ho aj chlácholila, že aj lepšie bude, len nech sa už upokojí
a dožije v kľude.
Do obchodu ho neberiem, lebo má
tam stresy.
Na tovare každá cena ho k smrti
vydesí.
Tuším si ja budem musieť, kúpiť
peňaženku, aby mal ten môj pudelár k sebe super žienku.
Jeho nechám odpočívať, veď si to
zaslúži, keď tak veľmi po slovenských peniažkoch on túži.
To čo bolo, sa už veru nikdy nenavráti a tak ako pudeláru, aj pre nás
to platí...
Alica Gajanová
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Prázdniny
v múzeu

Spolupráca poľovníckych múzeí

Slovenské banské múzeum pozýva do svojich expozícií špeciálne
počas jarných prázdnin.
Starý zámok pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok, ktorá sa uskutoční
2. marca 2019 v čase od 9:00 do
15:00 hod.
Kontakt: Mgr. Ivana Čengerová,
tel.: 045/694 94 72, staryzamok@
muzeumbs.sk
Dielnička v Kammerhofe ponúkne tvorivé aktivity 7. marca 2019: batikovanie, tvarovanie
z hliny, miesenie a pečenie chleba
a 8. marca 2019: malé šitie, smaltovanie príveskov a náušníc, miesenie a pečenie chleba, vždy od
12:00 do 16:00 hod.
Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová,
tel.: 045/694 94 51, 045/694 94 36,
enviro@muzeumbs.sk
Expozícia Baníctvo na Slovensku, Kammerhof pozýva zažiť
špeciálny vstup pre rodiny s deťmi pod názvom Kammerhof deťom, ktorý sa uskutoční v stredu
6. marca 2019
o 14:00 hod.
Kontakt: Mgr. Gabriela Marková, tel.: 045/694 94 18, hramesa@
muzeumbs.sk
Mineralogická expozícia, Berggericht pozýva do Geobádateľne
na aktivitu: Čačky mačky pre detičky a možno aj pre mamičky –
výroba náramkov z rôznych druhov minerálov podľa vlastného
výberu
Kontakt: tel.: 045/692 05 36,
geobadatelna@muzeumbs.sk
Info: www.muzeumbs.sk
Mediálny partner: Štiavnické noviny
Tešíme sa na stretnutie.

Múzeum vo Svätom Antone

na výstave FeHoVa 2019

Petra Páchniková, vedúca Odboru marketingu a environmentálnej výchovy, SBM

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

V dňoch 7. – 10. februára 2019
sa uskutočnila v areále Hungexpo
v Budapešti tradičná a medzi slovenskými poľovníkmi známa výstava zbraní, rybárstva a poľovníctva
– FeHoVa 2019. Už 26. ročník výstavy poskytol veľmi dobré podmienky pre stretnutie poľovníkov žijúcich v Karpatskej kotline. Pri tejto
príležitosti Ministerstvo poľnohospodárstva Maďarska v spolupráci
s Maďarským poľovníckym zväzom
a Maďarskou poľovníckou komorou
prezentoval výsledky chovu a lovu
jednotlivých druhov voľne žijúcej
zveri cez jednotlivé podniky obhospodarovateľov lesov a poľovných revírov v Maďarsku. Zároveň to bola
príležitosť pre prezentáciu poľovníckych predajcov z rôznych stredoeurópskych krajín.
Múzeum vo Svätom Antone, ako jediné poľovnícke múzeum na Slovensku v spolupráci s Poľovníckym
múzeom v Keszthely – Vadászati
Múzeum Keszthely a Nadáciou poľovníckych trofejí Bélu Hidvégiho
(Hidvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány) pripravilo expozíciu zameranú na
atypické trofeje, presnejšie na tzv. zakliesnené trofeje.
K vzniku týchto „trofejí“ dochádza
v období reprodukcie počas ruje pri
súbojoch samcov tejto raticovej zveri. Jedince svoje parohy alebo rohy
tlačia proti sokovi takou silou, že
zhodou okolností môže dôjsť k ich

Expozícia poľovníckych trofejí

foto Archív MsA

zakliesneniu. Bez pomoci človeka
často dochádza k úhynu takto spojenej zveri.
Z revírov Slovenska sa Múzeu vo Svätom Antone podarilo zabezpečiť tri
páry takýchto zakliesnených trofejí, za čo patrí poďakovanie najmä ich
majiteľom ako František Belokostolský a správcom OZ Levice a OZ Topolčianky z Lesov SR, š.p., ktorí tieto
trofeje uchovali. Trofeje boli vystavené v expozícii v pavilóne „A“ medzi podobnými trofejami pochádzajúcimi z rôznych kútov Maďarska.
Trofeje boli označené štítkami v anglickom a maďarskom jazyku a zvýraznená bola aj spolupráca dvoch
poľovníckych múzeí pri príprave spomínanej časti výstavy.
V piatok, 8. februára 2019 sme mali
možnosť navštíviť výstavu a stretnúť
sa v spomínanom stánku s predstaviINZERCIA

teľmi poľovníckeho múzea v Kesthély ako Béla Hidvégi, Sándor Juhász
a Csaba Tóth, kde sme dostali príležitosť vymeniť si názory ohľadom
možností ďalšej spolupráce medzi
poľovníckymi múzeami.
Na výstave boli odprezentované aj
ďalšie zaujímavé expozície venované
poľovným druhom zveri na jednotlivých svetadieloch a tiež známym
historickým osobnostiam. Smerom
k verejnosti bola samostatným stánkom prezentovaná príprava Svetovej
poľovníckej výstavy, ktorá sa bude
konať v roku 2021.
Výstava FeHoVa 2019 bola peknou
prezentáciou pre laickú a odbornú
verejnosť zameranou na trvalo udržateľné využitie prírodného bohatstva cestou obhospodarovania lesov,
poľovníctva a rybárstva.
Štefan Engel

číslo 7 • 21. február 2019
sn@banskastiavnica.sk
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Aktuálne ﬁlmy v kine Akademik

22.2. – 24.2. 2019

ZiMNý ﬁlMový
fesTivAl 4 živlY
Filmový festival 4 živly bude tentoraz
vo svojej zimnej edícii rozoberať tému
Nula. Ponúkne hrané, dokumentárne
a animované filmy, ale aj experimentálne snímky na pomedzí filmu, animácie a výtvarného umenia v národnej
súťaži Iné vízie. Do Banskej Štiavnice zavíta viacero zaujímavých hostí
a hostiek, tešiť sa môžete napríklad na
predpremiéru nového slovenského filmu s delegáciou tvorcov.

Utorok 26.2. o 18:30 hod.

Štvrtok 28.2. o 18:30 hod.

DievčA

Ako vYcvičiť drAkA 3

Dráma, 108 min., MP:15, Belgicko,
vstupné: 4€
Lara je trans žena, ktorá sa narodila
s telom a menom chlapca. Podstupuje hormonálne a chirurgické procedúry, ktoré z nej spravia ženu. Zároveň
sa zapisuje na prestížnu baletnú školu,
kde oddych nemá miesto. Všetci v jej
okolí jej snahu a túžbu chápu a podporujú ju, film nie je o boji s okolím. Je
o vnútornom boji Lary, o túžbe, ktorá
je tak silná, že jej v nej nič nezabráni.

Animovaný, dobrodružný, 105 min.,
MP, vstupné: 5€
Ostrov Blp je dračí raj obývaný Vikingami, alebo vikingský raj obývaný
drakmi, ako sa to vezme. Bývalí odvekí
nepriatelia tu žijú v závideniahodnej
harmónii. Vládne im mladý náčelník
Štikút, ktorý miluje lietanie s okrídleným parťákom Bezzubým. A miluje aj
svoju kamarátku Astrid, len jej to ešte
nestačil naplno povedať. Paradoxne
práve láska sa stane predzvesťou mrakov, ktoré sa nad Blpem začnú sťahovať. Štikút je v tom nevinne, môže za
to rozkošná biela dračica, ktorá doslova omráči Bezzubého, ktorý sa pod jej
vplyvom premení z obávaného Nočného draka na neistého pubertiaka.

Streda 27.2. o 17:00 hod.

ExpedičNÁ kAMerA
Dokumentárne, 158min., vstupné: 3€
Najlepšie filmy s outdoorovou tematikou.

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

K
Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na konzumáciu v hodnote 10eur v pizzerii,
reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica si výherca môže vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne znenie krížovky
z č.5/2019: „Hanba nie je niečo nevedieť, hanba je nechcieť sa niečomu
učiť.“ Výhercom sa stáva Tamara
Pižurná, Banská Štiavnica. Srdečne blahoželáme! Tento týždeň
hráte o poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii 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 04.03.2019.
V tajničke sa ukrýva výrok Matky
Terezy:
A., Kyslík, pracuj hrabľami, pomoc, spoluhlásky v slove návyk,
prsník,
B., Začiatok tajničky, 5 v Ríme,
C., Číra tekutina, nealkoholický
nápoj, almary,
D., 100, koleso, ohrada, roh,
E., Výrobný zdroj, daruje, krv čes-

R

Í

Ž

ky, slovenská ľudová skr., severovýchod,
F., Kraj na Slovensku, rozloha,
meno Chačaturjana, síra,
G., Meno Kocianovej, dotieravý
hmyz, bojové vozidlo, iniciálky herečky Krížikovej,
H., Meno herečky Rapaičovej, opísanie, vozík,
I., Babylonská bohyňa Zeme, poľská rieka, meno Rolins, knôt česky,
J., Znížený tón E, dvojka, čierne
zlato, rómska iniciatíva, iniciálky
Kukučína,
K., 3. časť tajničky, 6. časť – záver tajničky, nula,
L., Osobné zámeno, Lýdia, Verdiho opera, list papiera.
1., Odvodnenie skr., 2. časť tajničky, jeden z Vlkolínskych,
2., Špic, zradenie, sínus,
3., Rudolf, Daniela, odmoc,
4., Ukazovacie zámeno, polynézsky nápoj, dokonči volenie,
5., Patriaca býkovi, liace,
6., Tér, nákladné auto, klan,
7., Hl. mesto Nórska, vápencová
oblasť, v byte,
8., Francúzske mesto, popred,
vrecko,

O
1

V
2

3

4

K
5

6

7

A
8

9

10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

9., Časť tváre, žen. meno, trepe,
51 v Ríme,
10., Patriaci vlkovi, švajčiarska
rieka, rehoľa,
11., Tenisový dvorec, srnka, nástroj na kosenie,
12., Psíky, slovenská obec, Anna
zriedkavo,
13., Ronenie, 4. časť tajničky,
ozn. lietadiel Rumunska,
14., Orbit, 5. časť tajničky.

Pomôcky: Oslo, Anika, Aara,
Kľak, Roi, Odra.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka sa neberú do úvahy!
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka
Kupón č. 7
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O srdci
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Láska nie je len slovo

Aké nežné prívlastky dávajú sa
srdcu,že je spokojné, dobré,
láskavé, statočné, zlaté, čisté,
všetci to poznáte iste.
Kde je jeho stred ukrytý, veď maličké je ako päsť,
koľko šťastia, radosti, pohody
a všetko krásne sa tam zmestí,
niet v ňom miesta na neresti.
V ňom vzniká lásky cit a človeka,
ktorý ho nosí,
každý si ho váži a má rád.
Od spokojného srdca sa všetko
odráža, aj úsmev na tvári,
vtedy človek šťastím zažiari.
Pýtala som sa lekára, že či srdce
bolí, odpovedal s úsmevom,
aj keď bolí – prebolí.
A čo s takým človekom, keď
prívlastok má, že je bez srdca,
má srdce z kameňa, či bezcitné je,
také srdce ublížiť dokáže,
veď aj jeho úmysly väčšinou sú nečestné.
Vtedy malá ranka, alebo len trhlinka vznikne,
zacelí sa ona rýchle, jazvička však
ostane.
Takému človeku už nikto neverí
a zloba vpíše sa mu
a odrazí v jeho tvári.

Vo štvrtok 14. februára 2019
sa v Reštaurácii Gallery
uskutočnilo už tradičné
valentínske podujatie pod
názvom Láska nie je len slovo,
ktoré je zároveň prehliadkou
tvorby členov Autorského
klubu literátov, hudobníkov
a výtvarníkov v Banskej
Štiavnici.
Večer venovaný najvznešenejšiemu ľudskému citu otvorila nádhernou piesňou Mária Beňová.
Prvú kyticu veršov priniesla predsedníčka A – klubu Mária Petrová, ktorá celý program aj moderovala. Pri mikrofóne sa postupne
vystriedali členovia klubu: Oľga
Kuchtová, Naďa Kvaková, Zdenka Turáneková, Janka Bernáthová, a milí hostia: Júlia Popracová,
Edmund Višňovský a prvýkrát sa
verejne predstavil doposiaľ skrytý
autor Ján Mádel. Poézia, hudba,
spev, dojemné spomienky, tombola a nádherná vôňa človečenstva, vyznania lásky rodnému
mestu, manželom, dcéram, synom, matkám, otcom, priateľom,

Členovia A-klubu

foto Lubo Lužina

ale aj samotnej poézii, prírode,
či omamným nápojom, umocnili autorské piesne Majky Beňovej
a Ľubomíra Štrengera. Mnohí
hostia si okrem umeleckých dojmov vychutnávali neodmysliteľné „pampúchy lásky“ a výhercovia
tomboly si z podujatia odnášali aj
hodnotné ceny.
Ceny do tomboly venovali: Mesto
Banská Štiavnica, pani primátorka
Nadežda Babiaková, Banskoštiav-

nický betlehem – p. Emília Babicová, p. Peter Ernek, p. Ľudmila
Blašková, Marián Čierny a členovia A – klubu. Hlavnou cenou bol
krásny obraz, ktorý venovala výtvarníčka Danica Košiarová. Podujatie pripravili: BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari
nad Hronom – pracovisko Banská
Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, A – klub a Reštaurácia Gallery.
Janka Bernáthová

Božka Javorská

Začiatok
Začiatky sú pozvoľné až nedočkavé,
obrazy života musia byť ligotavé.
Hodiny pomaly tikajú,
príde k nám pripomínajú,
tá neodvratná udalosť,
nebojme sa však o budúcnosť.
Odovzdajme starosti vyšším cieľom,
obloha sa vyjasní pod nebom.
Ján Mádel

Pozvánka
OZ Život a zdravie a MsÚ, odd.
KŠaMK Vás pozývajú na besedu dňa 5. marca 2019 s lektorom doc. Ing. Rastislavom Lagaňom, PhD. na tému: „Rok
v biozáhrade – tipy pri pestovaní zeleniny a drobného ovocia“.
Beseda sa uskutoční o 17:00
v priestoroch Kultúrneho centra na Kammerhofskej 1 v Banskej Štiavnici. Bližšie info:
www.zivotazdravie.sk. Ste srdečne vítaní!
OZ Život a zdravie

Valentínska kvapka krvi sa tento
rok začala presne na Valentína
Láska má veľa podôb – láska
partnerov, rodičov a detí,
láska súrodencov, láska k sebe
samému, k svojim blízkym, ale
aj k neznámym ľuďom.
Rovnako je aj veľa možností, ako
ju prejaviť. Pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený kríž opäť oslovuje verejnosť
a vyzýva k darovaniu krvi. Zapojte sa do Valentínskej kvapky krvi,
začali sme už 14. februára.

raz sme oslovili darcov i prijímateľov krvi, ich rodinných príslušníkov,
aby sa podelili o svoj vlastný príbeh.
Spoznáte ich počas kampane“, hovorí Zuzana Rosiarová o 24. ročníku kampane. „Odkaz a výzva Valentínskej kvapky krvi zostávajú už
24 rokov rovnaké – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka
ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať kúsok zo seba,“ dodáva Zuza-

„Darovanie krvi sú tisíce navzájom prepletených osudov neznámych
ľudí, ktorí sa nikdy nestretli. Tento-

na Rosiarová.
Darovať krv a zapojiť sa do Valentínskej kvapky krvi môžete na

ktoromkoľvek odberovom mieste
po celom Slovensku od 14. februára až do 21. marca 2019. Aktuálne informácie, miesta a dátumy
odberov krvi bude počas kampane zverejňovať Slovenský Červený kríž na webovej stránke
darujkrv.redcross.sk a na Facebookovej stránke Slovenský Červený kríž – Spolu pomôžeme.
V Banskej Štiavnici sa Valentínska kvapka krvi uskutoční dňa 26.2.2019 v priestoroch
Gymnázia A. Kmeťa, Kolpašská
9/B Banská Štiavnica.
Kampaň organizuje Slovenský
Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
a hematologicko-transfúznymi
oddeleniami nemocníc. Ďalšími
partnermi tohtoročnej kampane sú minerálna voda Lucka a PR
agentúra Neuropea. Kampaň Valentínska kvapka krvi® je ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža.
SČK
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Jarné prázdniny

Banskobystrický plavecký pohár
1. kolo v Žiari nad Hronom 9.2.2019
Dňa 9.2.2019 sa na plavárni
v Žiari nad Hronom začal
jubilejný 15. ročník Banskobystrického plaveckého pohára.
Preteku sa zúčastnilo 9 klubov z BB
kraja. Zúčastnilo sa 151 pretekárov.
Spolu si urobili 42 osobných rekordov. Darilo sa aj našim najmenším
plavcom, ktorí boli na pretekoch
prvýkrát. Štyria najmladší plavci
z nášho klubu si vyplávali dve prvé
miesta, tri druhé miesta a dve tretie miesta.

13. 35.38, 100m vs – 9. 1:17.68,
50m p – 7. 43.71, 50m m – 2. 34.59,
200m m – 1. 3:17.28, 200m pp –
3:05.93,
Hornický Miroslav r. 2010: 50m vs –
7. 48.94, 100m vs – 6. 1:52.45, 50m
z – 7. 59.31, 50m p – 7. 1:01.56,
Holcz Patrik r. 2008: 50m vs –
5. 35.91, 50m z – 2. 42.23, 100m
z – 2. 1:25.97, 50m m – 2. 41.82,
200m m – 1. 3:43.75, 200m pp –
2. 3:09.08,
Labuda Jerguš r.2008: 50m vs –
20. 46.32, 100m vs – 15. 1:45.23,

Plavecký klub Banská Štiavnica

foto Archív PK BS

Prinášame výsledky:
Muži:
Beňo Jakub r. 2010: 50m vs –
5. 45.64, 100m vs – 5. 1:44.16, 50m
p – 4. 55.72, 200m p – 3. 4:14.34,
Borguľa Martin r. 2006: 50m vs
– 10. 33.46, 100m vs – 6. 1:15.11,
50m p – 5. 40.36, 200m p –
3. 3:08.84,
Buzalka Adam r. 2007: 50m vs –
7. 36.92, 100m vs – 5. 1:21.03,
100m z – 3. 1:28.89, 50m p –
2. 45.13, 200m p – 2. 3:21.44, 200m
pp – 3. 3:11.51,
Ernek Šimon r. 2000: 50m vs –
1. 26.46, 100m vs – 1. 58.94, 50m
z – 1. 29.99, 100m z – 1. 1:05.09,
50m p – 1. 37.14, 50m m – 1. 28.54,
Harčár Nicolas r. 2006: 50m vs –

50m z – 8. 52.88, 50m p – 11. 57.96,
Labuda Juraj r. 2011: 25m vs –
3. 24.89, 25m z – 1. 26.42, 25m p –
4. 29.83, 25m m – 4. 35.15,
Macharik Mikuláš r. 2008: 50m vs
– 17. 44.86, 100m vs – 14. 1:43.75,
50m z – 7. 52.64, 50m p – 8. 54.13,
Maruniak Patrik r. 2006: 50m vs
– 7. 31.46, 100m vs – 4. 1:09.78,
100m z – 3. 1:20.36, 50m p –
1. 37.01, 200m p – 2. 2:56.34, 200m
pp – 3. 2:57.85,
Rückschloss Tomáš r.2012: 25m vs
– 4. 25.37, 25m z – 5. 30.59, 25m m
– 1. 30.50, 25m p – 2. 28.17,
Sikula Tomáš r. 2011: 25m vs –
2. 24.32, 25m z – 6. 30.83, 25m p –
6. 32.43, 25m m – 5. 35.30,
Trenčan Sebastián r. 2011: 25m vs
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– 6. 26.77, 25m z – 2. 27.88, 25m p –
7. 34.58, 25m m – 3. 33.18,
Čamaj Ján r. 1978: 50m vs – 2. 27.77,
100m vs – 2. 1:01.54, 50m z –
2. 32.27, 100m z – 2. 1:10.40, 50m
p – 2. 37.20, 200m pp – 1. 2:34.69,
Čamaj Ján r. 2010: 50m vs – 1. 37.34,
100m vs – 1. 1:24.26, 50m z –
1. 43.82, 100m z – 1. 1:34.66, 50m p
– 2. 49.78, 50m m – 1. 43.99
Ženy:
Celderová Kristína r. 2009: 50m vs –
2. 39.44, 100m vs – 1. 1:31.93, 50m
p – 1. 47.91, 200m p – 2. 3:44.97,
Chladná Stacy r. 2007:
50m vs – 10. 37.10,
50m z – 7. 44.29, 100m
z – 6. 1:30.57, 50m p
– 4. 44.98, 200m p –
4. 3:23.16, 200m pp –
5. 3:13.23,
Drgoňová
Zuzana r. 2010: 50m vs –
12. 52.34, 100m vs
– 9. 2:06.66, 50m z –
11. 1:04.37, 50m p –
11. 1:09.90,
Hornická Alica r. 2004:
50m vs – 10. 35.33,
100m vs – 8. 1:16.97,
400m vs – 6. 6:01.26,
50m z – 3. 40.61, 50m
m – 7. 38.94, 200m m
– 2. 3:21.14, 200m pp –
6. 3:05.48,
Kašiarová Hana r. 2010:
50m vs – 5. 44.31,
100m vs – 3. 1:36.85,
50m z – 4. 52.45, 100m
z – 3. 1:45.56, 50m p
– 6. 56.84, 50m m –
1. 53.07,
Kašiarová
Tatiana
r. 2007. 50m vs –
6. 35.80, 100m vs – 2. 1:16.79, 50m
p – 3. 43.37, 50m m – 3. 38.96,
200m m – 1. 3:21.14, 200m pp –
3. 3:08.17,
Kernáčová Hana r. 2010: 50m vs –
13. 54.58,100m vs – 8. 2:03.48, 50m
z – 10. 1:00.86, 50m p – 8. 1:01.76,
Machariková Žoﬁa r. 2009: 50m vs
– 3. 41.66, 100m vs – 2. 1:36.09,
100m z – 1. 1:42.72, 50m p –
2. 53.92, 200m p – 3. 3:55.82, 200m
pp – 1. 3:42.09,
Rückschlossová Sára r. 2010: 50m
vs – 4. 43.58, 100m vs – 4. 1:38.95,
50m z – 2. 50.67, 50m p – 4. 55.29,
50m m – 3. 57.66.
Legenda: vs – voľný spôsob, m –
motýľ, z – znak, p – prsia
PKBS

v centre voľného času
Centrum voľného času v B. Štiavnici organizuje počas jarných
prázdnin 3 – dňové aktivity.
4.3. Korčuľovanie – Salamandra
Resort
5.3. Mixiland – detský svet vo
Zvolene
6.3. Jazdenie na koňoch
Poplatok na každý deň je 8eur,
v ktorých je zahrnutá doprava, poistenie a vstupné. Na uvedené aktivity sa musia prihlásiť najneskôr
do 26.2.2019.
Bližšie informácie v CVČ na č.tel.:
0907 598 567.
J. Machilová

Výzva
športovcom
Komisia športu bude vyhodnocovať športovú sezónu 2018. Aby
mohla komisia vybrať a oceniť tých
najlepších a najúspešnejších športovcov z Banskej Štiavnice, potrebuje od športových klubov nasledovné informácie: zhodnotenie
sezóny 2018, nomináciu na najlepšieho športovca mesta Banská
Štiavnica roku 2018 a predbežný
plán činnosti klubu na rok 2019.
Informácie posielajte na e-mail:
petrik@banskastiavnica.sk. Termín na zaslanie informácií je
28. február 2019.
Ján Petrík, OKŠaMK

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 – 20:30
PK – Plavecký klub Banská Štiavnica
Cenník bazén:
Dospelí: 2€/hod.
Deti 3 – 10 rokov 1€/hod.
Žiaci 10 – 18 rokov,
členovia SZPB, ZŤP 1,50€/hod.
Posledný vstup do budovy je
o 19:15 hod.!
Bytová správa, BS
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reality
 Ponúkam na prenájom kancelárske, obchodné, skladové a výrobné priestory v rôznych veľkostiach
v rámci Banskej Štiavnice. Tel.č.:
0944 410 636
 Stredná odborná škola služieb
a lesníctva ponúka na prenájom nebytové priestory garáže. Podrobnejšie informácie budú zverejnené na
stránke školy: www.sosbs.sk a na
vchodových dverách do hlavnej budovy školy.

inzercia
 Kúpim starý drevený betlehem
alebo ﬁgúrky z betlehemu tel.č.:
0907 710 630
 Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

Sociálna – Senior

prepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 700

služby

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

 Tesárske, stolárske práce, krovy,
altánky, podbitie striech, vikierov,
drevené obklady, tel.č.: 0902 147 715

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0,55/km
v BS

práca
 Reštaurácia/bar 4sochy hľadá
čašníka a pomocnú silu do kuchyne,
hod. mzda od 3 – 5EUR, kontakt:
0915 740 261

0910 525 999
0915 525 999

Tu môže byť
práve váš
inzerát
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