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INZERCIA

V ŠN č.7/2019 sme informovali 

čitateľov, že s jarným čistením 

mesta sa začalo už 18.2.2019. 

Vzhľadom na neustálu zmenu po-

veternostných podmienok Vám pri-

nášame „Harmonogram orientačného 

jarného upratovania a čistenia mesta po 

zimnej údržbe 2018/2019.“

S čistením mesta po zimnej údržbe 

2018/2019 pokračujeme aj v mesia-

ci marec 2019, ktoré je prispôsobe-

né poveternostným podmienkam, 

ktoré sú brané do úvahy počas celé-

ho jarného čistenia a  upratovania. 

Na základe uvedeného jarné čistenie 

a upratovanie prebieha podľa nasle-

dovného harmonogramu za použi-

tia špeciálnej techniky v nižšie uve-

dených uliciach nasledovne:

Mesto Banská Štiavnica je 

vlastníkom objektu budovy súp. 

č. 639 postavenej na pozemku 

par. č. C KN 7233 o výmere 

1 137 m2, zastavané plochy 

a nádvoria a pozemku par. č. 

E KN 2606/1, lesné pozemky, vo 

výmere 1 378 m2, nehnuteľnosti 

sú vedené na LV č. 1 a LV č. 3076. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na 

ul. Nad Rozgrundom č. 1 Banská 

Štiavnica.

Prenájom majetku bol schvále-

ný uznesením MsZ č. 130/2015, 

zo dňa 21.10.2015, uznesením 

č. 183/2015, zo dňa 10.12.2015 

a  uznesením č. 51/2016 zo dňa 

20.04.2016, ktorým bolo schvále-

né poradie návrhov predložených 

v  obchodnej verejnej súťaži a  ná-

jomná zmluva v prospech Nad tým 

– Červená studňa, o. z., so sídlom 

Banská Belá 528, 966 15 Banská 

Belá, v  zastúpení Matejom Luká-

čom, predsedom o. z. Nájomné 

bolo stanovené návrhom zo stra-

ny nájomcu v opakovanej obchod-

nej verejnej súťaži, a  to vo výške 

4 555,60€/ročne.

Súhrn činností, ktoré boli vyko-

nané v roku 2018:

1. Čistenie nelegálnej skládky

Dobrovoľnícka akcia čistenie pri-

ľahlého lesíka od nelegálnej sklád-

ky za pomoci dobrovoľníkov a oko-

loidúcich. 

Jarné čistenie mesta 

Hájovňa na Červenej studni

Čistenie Dolnej ulice  foto Michal Kríž 	3.str.

	3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Liečebné 
hladovanie
História a súčasnosť

Prednáška spojená s  premieta-

ním fi lmu.

Prednášateľ: 

RNDr. Jozef Valuch, CSc.

Miesto: Kino Akademik

Nám. sv. Trojice 1

Banská Štiavnica

27.3.2019 o 17:00 hod.

Vstup: Voľný

www.liecebnehladovanie.sk

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  dopln-

kov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 

4 a) zvolávam zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici na deň 21. marec 2019 

(štvrtok) o 10:00. Zasadnutie sa 

uskutoční v  zasadacej miestnos-

ti historickej radnice, prízemie, 

č.dv. 4. Priestor pre občanov je od 

15:00 hod. Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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11.3.

DIÁR
z programu

primátorky

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Rokovanie k príprave oporného 

múru na ulici Dolná Resla.

Účasť na osadení defi brilátora na 

objekt Hríb v Banskej Štiavnici.

12.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava prezidentských volieb.

13.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Rokovanie s  riaditeľmi škôl 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica.

Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

skej rady v Banskej Štiavnici.

Účasť na otvorení Honorárne-

ho konzulátu Ruskej federácie 

v Banskej Bystrici.

14.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Prezentácia strategického doku-

mentu rozvoja turizmu v  štiav-

nickom regióne v rámci projektu 

Komplexné využitie potenciá-

lu baníckeho dedičstva v lokalite 

Banská Štiavnica prostredníc-

tvom produktov zážitkového tu-

rizmu.

Účasť na výročnej členskej 

schôdzi SZTP.

15.3.

Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Príprava prezidentských volieb.

Viera Lauková

6.3. v Rádiu Devín od 17:00 do 17:30 

hovoril Ján Fakla o  svojich kultúr-

nych aktivitách na Slovensku. Spo-

menul okrem iného aj divadelný fes-

tival Amplión, ktorého už 3. ročníky, 

ako aj štvrtý v  tomto roku spoluor-

ganizuje. Nespomenul však, že sa 

výraznou mierou zaslúžil o program 

Banskej Štiavnice ako „Mesta kultú-

ry 2019“, na ktorých aktivitách sa 

bude výraznou mierou podieľať v ce-

lom tomto roku. 8.3. v Rádiu Devín 

o 7:15 bola spomienka na akad. ma-

liara Jozefa Kollára, národného umel-

ca, ktorý sa narodil 8.3.1899 v Ban-

skej Štiavnici a celý život až do svojej 

smrti 21.10.1982 prežil v  Banskej 

Štiavnici. Nebolo však spomenuté, že 

v Banskej Štiavnici je Galéria Jozefa 

Kollára, ako jedna z expozícii Sloven-

ského banského múzea, kde je sústre-

dená podstatná časť jeho mimoriad-

ne významnej a rozsiahlej umeleckej 

tvorby. 8.3. v Rádiu Regina o 10:15 

bola podrobná informácia o vínnom 

festivale Vulkán v Banskej Štiavnici, 

ktorý tu bol 8. – 9.3. 8.3. v Rádiu Re-

gina o 17:00, 9.3. v Rádiu Slovensko 

o 22:00 a 10.3. v RTVS na Jednotke 

o 19:00 bola podrobná reportáž o ne-

dostatku lekárov v  Banskobystric-

kom kraji. V tejto súvislosti boli zvý-

raznené 3 mestá – Detva, Žiar nad 

Hronom, ale aj Banská Štiavnica. 

Okrem iných mala slovo aj hovorkyňa 

ministerstva zdravotníctva SR, ktorá 

hovorila o tom, že riešením by boli le-

kári zo zahraničia, najmä z Ukrajiny 

a  Izraela, zvýšenie počtu záujemcov 

o štúdium lekárstva, ako aj rezidenč-

né miesta, pričom súčasne hovorila, 

že na tieto miesta sa zatiaľ prihlásilo 

len 7 uchádzačov. 9.3. a následne aj 

v ďalších dňoch vo viacerých médiách 

viackrát odznelo, že dňa 9.3. zomrel 

vo veku nedožitých 97 rokov mimo-

riadne aktívny kultúrny činiteľ Albert 

Marenčin. Rozvedené boli jeho záslu-

hy ako dramaturga, scenáristu, spiso-

vateľa, prekladateľa, básnika surrea-

listu a výtvarníka, ako aj osobnosti, 

ktorá sa mimoriadne zaslúžila o prog-

resívny nástup slovenskej kinemato-

grafi e v  60. rokoch 20. stor. Neboli 

však spomenuté jeho zásluhy o vznik 

a trvalé etablovanie jedinečného me-

dzinárodného festivalu Capalest 

v  Banskej Štiavnici, ktorý v  tomto 

roku vstúpi už do 17. ročníka. Taktiež 

neboli spomenuté jeho zásluhy o od-

borné spracovanie umelecko – histo-

rických zbierok SBM. Takže, česť jeho 

pamiatke! 10.3. v Rádiu Devín o 7:15 

bola spomienka na významného slo-

venského spisovateľa Mila Urbana, 

ktorý sa narodil 24.8.1904 a zomrel 

10.3.1982. Nebolo však spomenuté, 

že v roku 1922 začal študovať na Štát-

nej vyššej lesníckej škole v  Banskej 

Štiavnici, ktorú však po 2 rokoch mu-

sel ukončiť z existenčných dôvodov. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ako sme avizovali v ŠN, 

v mesiaci február sa uskutočnil 

výrub v cintoríne Frauenberg. 

Nakoľko zostal po vyrúbaní kmeň, 

opýtali sme sa RNDr. Zuzany Šuško-

vej z MsÚ, odd. RR a MV, aby nám pri-

blížila, čo sa bude diať po vyrúbaní 

dreviny so spomínaným pňom:

„Na cintoríne zostal po výrube dreviny 

kmeň. Najprv by som však chcela podo-

tknúť, že výrub, ktorý sa vykonával, bol 

odporúčaný aj dendrologickým posudkom 

a vykonávaný v mimoriadne ťažkých a ri-

zikových podmienkach. Firma Arbor Jobs, 

ktorá má dlhoročné skúsenosti s aroboris-

tickými prácami to zvládla bravúrne. Zá-

merom Mesta Banská Štiavnica je z tohto 

kmeňa dať vyrobiť sochu, ktorá bude nie-

len pamiatkou na túto majestátnu drevi-

nu, ale pevne verím, že aj malou útechou 

pre oči pozostalých. S najväčšou pravdepo-

dobnosťou to bude socha anjela. S prácami 

by sa malo začať v najbližšom období.“

Za aktuálne info poďakoval

Michal Kríž

Výrub vo Frauenbergu 

Rozmiestnenie 
VKK
určených na zber objemného od-

padu

Technické služby, mestský pod-

nik, oznamujú, že sa rozmiestňu-

jú veľkokapacitné kontajnery (ďalej 

VKK) na zber objemného odpadu.

VKK budú 15.3.2019 pristavené 

nasledovne:

– 1 ks VKK – ul. P. O. Hviezdoslava, 

Vajanského

– 1 ks VKK – ul. Dolná (pod kosto-

líkom)

Do VKK patrí len objemný odpad

(20 03 07), čo je komunálny od-

pad, ktorý kvôli svojim rozmerom 

a hmotnosti nie je možné umiest-

niť do štandardných zberných ná-

dob, napríklad nepotrebný náby-

tok, staré matrace, koberce, okná, 

dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK na objemný odpad ne-

patria druhotné suroviny (želez-

ný šrot, papier, sklo, plasty), nebez-

pečný odpad a elektroodpad (farby, 

domáca chémia, chladničky, práč-

ky, televízory, počítače, telefóny, 

batérie, žiarivky,...) biologicky roz-

ložiteľný komunálny odpad (zvy-

šky potravín, tráva, konáre, lístie) 

a ani stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné pri-

niesť na Zberný dvor, ul. Antolská 

46, Banská Štiavnica, v  čase od: 

pondelok – piatok: 06:00 – 18:00, 

sobota: 08:00 – 12:00.

V  zmysle požiadaviek občanov 

bude 22.3.2019 na ul. Trate mlá-

deže pri napojení na ul. Okrúhla 

pristavený VKK na zelený biood-

pad – konáre, orezy stromov, krí-

kov, prípadne suché lístie či stará 

tráva. Prosíme občanov, aby sem 

dávali iba zelený bioodpad a nedá-

vali sem iné druhy odpadov.

Ak majú občania požiadavky na pri-

stavenie VKK na objemný odpad, 

prípadne zelený bioodpad, treba to 

nahlásiť na dispečing Technických 

služieb, m. p., tel. č.: 0908 272 630.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

Zvoz 
zmesového komunálneho od-

padu – „2x ročne“

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica, oznamu-

jú občanom mesta, že sa dňa 

8.4.2019 uskutoční zvoz „2x roč-

ne“ a  to na uliciach: Koncová, 

Osadná, Pustá, Hadová, Stratená 

a v častiach Bartkov majer, Široký 

vrch, Vindišlajtňa.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

Oznam
Oznamujeme obyvateľom náš-

ho mesta, že výrub drevín na 

Dolnej ul. bude vykonávaný dňa 

23.3.2019 cca od 9.00 hod. Prosí-

me Vás o trpezlivosť a pochopenie! 

RRaMV
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Sily a prostriedky:

A./ Technika TS, m.p.

1./ Špeciálne vozidlo Mercedes 

Unimog ev.číslo BS 838 AN

2./ Nakladač JCB BS Z007

3./ Nákl.vozidlo na odvoz použi-

tého posyp. materiálu ev.číslo BS 

668 AL

4./ Traktor s čistiacim zariadením 

(tzv.kefa)

B./ Ručné čistenie mesta pracov-

níkmi TS, m.p..

Na jarnom čistení ulíc mesta po 

zimnej údržbe sa podieľajú 9 

kmeňoví zamestnanci z TS, m.p., 

a pracovníci malých obecných slu-

žieb z ÚP. Títo zamestnanci a pra-

covníci MOS sú nasadzovaní hlav-

ne do ťažko prístupných ulíc, kde 

nie je možné nasadiť špeciálnu za-

metaciu techniku.

Čistenie ulíc po zimnej údržbe je 

vykonávané postupne, ako je uve-

dené v harmonograme, nie je vy-

lúčená zmena, resp. opätovné 

nasadenie techniky, resp. zamest-

nancov na vyčistenie konkrétnej 

ulice. Čistenie chodníkov popri 

MK pokrytých asfaltom je vyko-

návané len pracovníkmi MOS po-

čas celej jari až do letných mesia-

cov roku 2019.

C./ Orientačné časy čistenia 

v  uliciach za použitia špeciál-

neho vozidla Mercedes Unimog 

ev.č. BS838AN 

12. kalendárny týždeň: Námestie 

sv.Trojice, Radničné námestie, 

ulice: A.Sládkoviča, Staronová, 

A.Kmeťa, Kammerhofská, Dolná, 

Križovatka, 1.mája, Akademická, 

Mierová, Mládežnícka a parkovis-

ko na starom ihrisku

sídlisko Drieňová: Učiteľská – 

parkovisko pred COOP Jednotou, 

L.Svobodu, Pátrovská, J.Straku, 

Energetikov, Bratská, Kysihýbel-

ská, Roľnícka.

13. kalendárny týždeň: ulice: A.

Pécha, Radničné nám. – priestor 

pred VÚB, A.Kmeťa – priestor za 

mestskými WC, Botanická, Hor-

ná a  Dolná ružová, Hella, Novo-

zámocká, Strieborná.

14. kalendárny týždeň: Ms časť 

Špitálka: ulice: Štúra, P.Dobšin-

ského, Pletiarska, Slovanská, J.

Matušku, A.Bernoláka, M.Hatta-

lu, I.Krasku, Železničiarska, časť 

ulice J.Fándlyho, Staničná, SNP 

(oproti Vion).

15. kalendárny týždeň: ulice: Ro-

botnícka, Remeselnícka, Malé 

trhovisko, Spojná, Tabaková, 

Na Zigmund šachtu, Záhradná, 

Okrúhla, Novomestského.

16. kalendárny týždeň: ulice 

miestnej časti Povrazník a Šteful-

tov: Budovateľská, A.Komenské-

ho, Horná Huta, Obrancov mieru, 

Horáka, Benku, Na Mária šach-

tu, Clementisa, Laskomerského, 

Tajovského, Hutnícka, Urbán-

ka, Cintorínska, Požiarnická a  B.

Němcovej

17. kalendárny týždeň: ulice: D.

Licharda, Vodárenská, Pod Červe-

nou studňou, Horná a Dolná Res-

la, J.K.Hella – medzi cintorínmi, 

Kamenná, Pod Kalváriou, 8.mája, 

Vajanského, Hviezdoslava, Vý-

skumnícka

18. kalendárny týždeň: ulice 

v  častiach mesta: Jergyštôlňa, 

Hájik, ul. Michalská, mestské čas-

ti Banky a Poč. jazero.

Všetky práce na jarnom čiste-

ní mesta riadi a  koordinuje ve-

dúci strediska č. 2 JUDr. Gej-

za Volf. Preto žiadame občanov 

mesta, aby prípadné požiadav-

ky k  jarnému upratovaniu na-

hlasovali priamo vedúcemu na 

MT 0905 491 034. Žiadame pre-

to obyvateľov nášho mesta o zho-

vievavosť a trpezlivosť pri výkone 

jarných prác.

Vypracoval: Gejza Volf, 

ved. stred. 2

Schválil: Peter Heiler, 

riaditeľ podniku

NOVINKY

�1.str.

Odviezli sa 3 veľkokapa-

citné kontajnery smetí (vývody, to-

pánky, komunálny odpad, fľaše...).

2. Oplotenie

Odstránenie starého zrúteného 

„oplotenia“ a stavba nového.

– Betónovanie základu stĺpikov, 

ich následné osadenie a upevnenie 

oplastovaného pletiva. 

3. Sedenie

Výroba 4 setov na sedenie (1 set = 

2xlavica+stôl), vyrovnávanie teré-

nu, úprava podložia, pozostávajú-

ceho z geotextílie a makadamu (4 

– 16mm). Vytvorenie ďalších kapa-

cít na sedenie v exteriéri pri bufete, 

3 sety. Celkom počet novovytvore-

ných miest na sedenie cca 50.

4. Tribúna

Vybudovanie tribúny, oproti pó-

dia s  kapacitou miest na sedenie 

18 ľudí.

5. Hojdačky v korunách stromov

Vytvorenie priestoru aj pre naj-

menších návštevníkov, pieskovis-

ko, preliezky a 2 hojdačky s kapa-

citou sedenia 8 osôb, slúžiacich pre 

veľkých i malých hostí.

6. Útulňa

V rámci vzdelávacích aktivít sa im 

podarilo ako prvým na Sloven-

sku postaviť samonosnú slame-

nú konštrukciu, s novými postup-

mi výstavby za pomoci odborníkov 

z  prírodného staviteľstva. Počas 

vzdelávacích aktivít prebiehali aj 

prednášky celoslovensky známych 

architektov, staviteľov.

– teréne úpravy.

7. Eternit

Likvidácia strešnej krytiny, eterni-

tu certifi kovanou fi rmou. Dočasné 

prestrešenie gumotextíliou.

8. Stavebné úpravy

Stavebné úpravy potrebné na zača-

tie vybudovania nového infocentra 

+ WC v interiéri Hájovne.

9. Výsadba ihličnatých drevín po 

hranici pozemku

10. Iné aktivity súvisiace 

s priestorom

V roku 2018 sa im podarilo nadvia-

zať nové kontakty s rôznymi orga-

nizáciami z umeleckého a turistic-

kého sveta. Prezentovali 2 umelcov 

v 3 výstavách, inštaláciách. Sú sú-

časťou projektu Mesto kultú-

ry 2019. Získali dotáciu na ďalšie 

umelecké aktivity, ako divadlá, vý-

stavy...

V priebehu roka sa uskutočnili ak-

cie, ako napr. zraz veteránov, štar-

tovacie miesto a zázemie pre elek-

tro cyklistov z  blízkeho hotela. 

Nadviazaná spolupráca s E – bike-

om a o.z. Červená Studňa, úprava 

priestorov poskytnutých na ich zá-

zemie v budove Hájovne.

Na základe vyúčtovania za rok 

2018 bolo celkovo vynaložených 

fi nančných prostriedkov vo výške 

4 481,96€. Z tohto dôvodu bol uza-

tvorený dňa 20.12.2018 Dodatok 

č. 4 k  NZ pre započítanie fi nanč-

ných prostriedkov vynaložených 

v  roku 2018 vo výške 1 643,52€ 

pre nasledujúce obdobie, t. j. pre 

rok 2019.

Aktivity plánované v roku 2019:

1. Strecha

Položenie novej strešnej krytiny – 

klampiarske práce, murárske prá-

ce. Osadenie nových žľabov. Úpra-

va podkrovia – stavebné úpravy 

podkrovia, zateplenie.

2. Stavebné úpravy

Stavebné úpravy v  budove Hájov-

ne (vybudovanie info pultu, bu-

fetu, verejných toaliet), pre funkč-

nú zimnú sezónu. Úprava interié-

ru pre možnosť celoročného vyu-

žívania.

3. Iné aktivity

Spolupráca s  Mestom kultúry 

2019, tvorba 2 architektonických 

objektov, ktoré sa stanú súčas-

ťou priestoru hájovne a skvalitnia 

služby ponúkané návštevníkom: 

stojan pre elektro bicykle, dobíja-

cia jednotka, servisný stojan, mini 

wapka...

V letných mesiacoch sa uskutoční: 

letná škola, festival dreva, divadel-

né predstavenia, výstavy, atraktív-

ne podujatia pre návštevníkov Čer-

venej studne.

Súčasnosť:

V  súčasnosti „Hájovňa na Červenej 

studni“ nie je v prevádzke, z dôvodu 

prebiehajúcej rekonštrukcie v inte-

riéri objektu.

Bufet a verejné sociálne zariadenia 

za budovou fungujú v letnej sezó-

ne, v  tomto roku budú otvorené 

nasledovne:

– apríl – máj – cez víkend od 10:00 

– 17:00,

– jún – september – denne od 

10:00 – 18:00,

– október – november – cez víkend 

od 10:00 – 17:00.

Na základe rozhodnutia RÚVZ zo 

dňa 04.10.2017 bola schválená pre-

vádzka horeuvedených zariadení. 

(Info – bufet a sociálne zariadenia)

V decembri nájomca plánuje ukon-

čenie rekonštrukcie v  interiéri 

a  následnú celoročnú prevádzku 

„Hájovne na Červenej studni“.

MsÚ

�1.str.

Jarné čistenie mesta 

Hájovňa na Červenej studni
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Bilancia nakladania 

s komunálnym odpadom 

v meste Banská Štiavnica za 

rok 2018

V r. 2018 sme zrecyklovali len 21% 

komunálnych odpadov vzniknu-

tých v Banskej Štiavnici, čo je pokles 

o 1% v porovnaní s r. 2017 a menej 

ako celoslovenský priemer r. 2017 

(29%). Až 79% komunálnych odpa-

dov skončilo na skládke. Úroveň vy-

triedenia komunálnych odpadov do-

siahla takmer 24%.

Z  grafu a  tabuľky vidno, že množ-

stvo zhodnoteného (zrecyklované-

ho) komunálneho odpadu je už 3. 

rok na približne rovnakej úrovni, 

okolo 20%. Úroveň vytriedenia ko-

munálnych odpadov (počíta sa pod-

ľa metodiky zákona č. 329/2018 Z. 

z. o  poplatkoch za uloženie odpa-

dov) je o niečo vyššia a predstavuje 

pomer vytriedených zložiek k celko-

vému množstvu komunálneho od-

padu. Nie všetko, čo sa vytriedi je 

možné zrecyklovať, preto je miera re-

cyklácie trochu nižšia. ako úroveň vy-

triedenia 

V r. 2019 sa zvýšila cena za uklada-

nie komunálnych odpadov na sklád-

ku o vyše 62%. Jednak sa od 1.3.2019 

takmer zdvojnásobil skládkový po-

platok z 5,17€/t na 10,00€/t a  cena 

za uloženie odpadu na skládke stúp-

la z cca 30€/t na cca 50€/t. Ako uvá-

dzam, na skládku stále ukladáme väč-

šinu komunálnych odpadov mesta 

(79% v 2018), preto sa zvyšovaniu po-

platku pre r. 2020 zrejme nevyhne-

me. Mesto nesmie dotovať naklada-

nie s komunálnym odpadom z iných 

zdrojov, ako z poplatku za odpad, je 

to v rozpore so zákonom o odpadoch. 

Úroveň vytriedenia komunálnych od-

padov je od 1.3.2019 dôležitý ukazo-

vateľ, pretože podľa toho, ako občania 

triedia, nastavuje výšku skládkového 

poplatku. Banská Štiavnica sa zaradi-

la úrovňou vytriedenia (24%) do ka-

tegórie 20 – 30%, ktorej prináleží sa-

dzba skládkového poplatku 10€/t. Ak 

by sme v tejto kategórii zotrvali aj na-

ďalej, čaká nás v r. 2020 sadzba po-

platku 22€/t, čo je ďalší obrovský ná-

rast. Celková 

cena za ulože-

nie odpadu na 

skládku by sa 

tak vyšvihla až 

na cca 72€/t 

(za predpokla-

du nezmene-

nej ceny sklád-

kovania).

Dôležité je 

podotknúť, 

že úroveň vytriedenia sa vypočítava 

z údajov predošlého roka. Teda mu-

síme začať triediť už dnes, aby cena 

za skládkované odpady v r. 2020 dra-

maticky nestúpla. 

Keď sa však pozrieme do kontajne-

rov na zmesový komunálny odpad 

(ZKO), nadobudneme presvedče-

nie, že stále je v našom meste mno-

ho ľudí, ktorým je triedenie celkom 

ľahostajné, hoci im to ukladá VZN 

mesta ako povinnosť. Napriek tomu, 

že každé stojisko je vybavené všet-

kými nádobami na triedený zber, 

v  kontajneroch na ZKO bežne náj-

deme PET fľaše, nápojové plechovky, 

papierové škatule, noviny a časopisy, 

sklenené fľaše – všetko odpady, ktoré 

tam nemajú čo hľadať. A naopak – vo 

farebných nádobách na triedený zber 

nájdeme často vrecia so ZKO a odpa-

dy, ktoré tam nepatria. O  ľahostaj-

nosti a neporiadku v stojiskách som 

už písal minule. Teraz sa však tá ľa-

hostajnosť dotýka peňaženiek nás 

všetkých a poctiví ľudia doplatia na 

lajdákov. 

Od 2. polroka 2019 plánujeme spus-

tiť v BS zber kuchynského bioodpa-

du z domácností – z bytoviek. Kaž-

dá domácnosť dostane vedierko na 

zber kuchynského bioodpadu a kom-

postovateľné vrecká do vedierka. Po 

naplnení vrecka bioodpadom ho ob-

čan vyhodí do hnedej nádoby na bio-

odpad v  stojisku. Zber bioodpadu 

výrazne zvýši úroveň vytriedenia ko-

munálnych odpadov a  zníži množ-

stvo ZKO, preto bude predstavovať 

úsporu fi nancií, ktoré teraz vynakla-

dáme na skládkovanie. Zber a skom-

postovanie bioodpadu však tiež bude 

niečo stáť. Je mimoriadne dôležité, 

aby ľudia neboli ľahostajní a dodržia-

vali zásady správneho triedenia od-

padu. Pokiaľ v hnedých nádobách na 

bioodpad skončia plasty a odpad, čo 

tam nepatrí, znehodnotí sa tým vý-

sledný kompost, ktorý si budú môcť 

bezplatne brať ľudia do záhrad. Ve-

rím, že sa tomu vyhneme a zber bio-

odpadu spolu s  triedeným zberom 

významne znížia v  r. 2019 množ-

stvo zmesového komunálneho odpa-

du ukladaného na skládku, aby som 

vám takto o  rok mohol reportovať 

podstatne priaznivejšie čísla. Musí-

me sa o to pričiniť všetci.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Triedime málo, zvyšovaniu poplatku 
sa zrejme nevyhneme 

Množstvá zhodnotených a zneškodnených druhov komunálnych odpadov (KO) 

vytvorených v Banskej Štiavnici v rokoch 2015 – 2018 a miera recyklácie KO

Odpad
množstvo v tonách

2015 2016 2017 2018

Zhodnotené (zrecyklované):

papier 87,466 135,180 146,780 151,481

papier – podomový zber 75,610 38,890 14,370 40,370

plasty 62,715 41,249 67,300 76,672

sklo 102,108 201,866 141,730 168,404

nápojové kartóny (tetrapaky) 14,303 16,530

kovové obaly 12,840 80,190 29,620 21,927

ostatné kovy 3,51

opotrebované pneumatiky 38,130 24,240 19,800 15,490

textil 14,800 12,600 16,400 36,000

žiarivky 0,076 0,493

elektroodpad 31,874 80,094 35,390 46,374

batérie a akumulátory 0,675 0,200 0,060

minerálne oleje 0,563 0,712 0,060

drevo 70,940 174,670 119,990 141,700

bioodpad (zelený) 35,930 32,700 218,720 120,700

jedlé oleje 0,050 0,100

Zhodnotené spolu: 548,030 826,594 826,800 819,218

Zneškodnené na skládke:

zmesový komunálny odpad (ZKO) 3 320,380 2 962,260 2 887,730 3 024,820

zmiešané odpady zo stavieb 38,640

odpad z čistenia ulíc 19,140

objemný odpad 14,180 14,711

drobný stavebný odpad 36,380 48,770

farby 0,060 1,105

Zneškodnené spolu: 3 320,380 2 962,26 2 976,990 3 108,546

Miera recyklácie KO 14,17 % 21,82 % 21,74 % 20,86 %

Zvoz 
nebezpečného odpadu z  domác-

ností

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica, oznamujú obča-

nom, že v  mesiaci marec 2019 sa 

bude realizovať zvoz nebezpečné-

ho odpadu z domácností. Zvozy sa 

uskutočnia nasledovne:

Dňa 21.3.2019 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z  časti Špi-

tálka (rodinné domy), ul. Drieňová, 

Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 

Poľovnícka a  Roľnícka, zo sídliska 

Drieňová, sídliska Juh (Križovatka), 

ul. Dolná, 1. mája, Okrúhla, L. No-

vomestského.

Dňa 22.3.2019 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z ulíc: J. Au-

gustu, Belianska, Belianske jazero, 

D. Licharda, Dolná a  Horná Resla, 

Dolná a Horná ružová, J. Gagarina, 

Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. 

M. Hurbana, Kamenná, M. Kuku-

čína, Ď. Langsfelda, Malá okružná, 

Mierová, Michalská, A.Pécha, Staro-

mestská, Staronová, Starozámocká, 

Strieborná, V. Václavekovej, Vodá-

renská, Pod Červenou studňou, Vý-

skumnícka, Banícka, Družstevná, 

A. Gwerkovej Göllnerovej, Mládež-

nícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. 

Podjavorinskej, Poľnohospodárska, 

SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. 

mája, Akademická, Botanická, Vilo-

vá, Farská, J. Hollého, Katova, Kam-

merhofská, Malé trhovisko, Novo-

zámocká, J. Palárika, Pod Trojickým 

vrchom, Remeselnícka, Spojná, Š. 

Višňovského, Na Zigmund šachtu.

Dňa 29.3.2019 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu časti Šteful-

tov, vrátane časti Sitnianska a Pov-

razník.

Medzi nebezpečný odpad z domác-

nosti patria odpady toxické pre člo-

veka a  aj životné prostredie ako 

napr. staré farby, riedidlá, batérie 

a aj prenosné batérie, rôzne chemi-

kálie používané v  domácnosti, žia-

rivky, chladničky, minerálne oleje. 

Farby, chemikálie, oleje a  iné teku-

té a sypké odpady musia byť zabez-

pečené voči vyliatiu či vysypaniu pri 

manipulácii, ideálne v  pôvodných 

obaloch a označené, aby bolo zrejmé 

o aký druh odpadu ide. Žiarivky tre-

ba zabezpečiť proti rozbitiu. 

Prosíme občanov, aby si spomí-

naný odpad vyložili v  uvedený 

deň zvozu ráno do 7.00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bu-

deme informovať o náhradnom ter-

míne zvozu.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku
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kam v BŠ 
a okolí ?

V pondelok 11. marca 2019 

sa v Kultúrnom centre 

v Štiavnici Banskej konala 

tradičná oslava pri príležitosti 

Medzinárodného dňa žien, 

ktorú pripravila MO Živena – 

spolok slovenských žien.

Živena je ako stále živá, krásna, pes-

trofarebná záhrada, milujúca svoju 

rôznorodosť, majestátna i trochu ta-

jomná v  plejáde unikátnych farieb, 

omamných vôní, s múdrosťou a silou 

liečivých bylín. Živena je ako záhrada 

vyzdvihujúca jedinečnosť, povznáša-

júca myseľ, prehlbujúca cit, a to všet-

ko v  prirodzenej symbióze, vo vzá-

jomnej úcte a láske. Veď každá žena 

je ako jedinečný kvet a všetky spolu 

tvoria túto obdivuhodnú záhradu. 

Už 150 rokov!

Aj Banská Štiavnica si pripomína 

toto významné jubileum, pretože 

práve v  našom meste pôsobí jedna 

z najväčších a najaktívnejších miest-

nych organizácií na Slovensku. O tra-

díciách i  plánoch osláv najvýznam-

nejších výročí Živeny, ktoré sa mali 

konať v  našom meste, informovala 

predsedníčka MO Živeny Mgr. Re-

náta Taligová. V rámci MO vyhlásila 

1. ročník ankety: Žena mesta Banská 

Štiavnica 2019. Zároveň s poľutova-

ním oznámila, že vzhľadom k tomu, 

že projekt s  názvom „Almázia ženy” 

nebol fi nančne podporený do takej 

miery, aby mohol byť zrealizovateľ-

ný, bude celoslovenská konferencia 

žien naplánovaná na 29. júna 2019 

z dôvodu fi nancií zrušená.

Slávnostný program pokračoval 

krásnym tanečným vystúpením 

v  majstrovskom prevedení Nelky 

Slančíkovej a Ramona Tarača z KTŠ. 

Prednosta OÚ v  Banskej Štiavnici 

Ing. Štefan Filip v  príhovore pripo-

menul históriu MDŽ, pozdravil prí-

tomné dámy a  nežnou rečou kve-

tín im poprial všetko najlepšie k ich 

sviatku. Hudobná skupina Jewel po-

tešila prítomné dámy kyticou pies-

ní na želanie, aj do rezkého tanca. 

O tom, že najväčšia radosť je radosť 

rozdávať, svedčili slzy dojatia zaslúži-

lej členky Živeny pani Jaušovej, kto-

rú láskyplným slovom obdarovala 

Renáta Taligová, nádherným obra-

zom plným ruží maliarka Danica Ko-

šiarová a zbierkou basní Janka Ber-

náthová.

Ďakujeme všetkým, ktorí krásne 

podujatie podporili: Smer – SD Ban-

ská Štiavnica, Mesto Banská Štiavni-

ca, Firma Svetro a rodina Blašková, 

Rodina Rückschlossová, Zámočníc-

tvo Taliga a v neposlednom rade ďa-

kujeme šikovným Živeniarkam za 

chutné pohostenie.

J.B.

Žena mesta Banská Štiavnica

V  rámci MO Živena – spolok slo-

venských žien bol vyhlásený 1. roč-

ník ankety: Žena mesta Banská 

Štiavnica 2019. Do hlasovania sa 

môže zapojiť široká verejnosť ma-

ilom: zivena.bs@gmail.com, alebo 

prostredníctvom anketových lítkov 

v  mestskej knižnici, v  Kníhkupec-

tve p. Drbohlavovej, v Pekárni Anton 

Antol a v predajni Cent na Drieňovej.

MO Živena – SSŽ

Živena je ako záhrada

Odovzdanie obrazu a zbierky básní  foto Archív autora

Vo štvrtok pred 8. marcom 

sme sa stretli na spoločnom 

slávnostnom posedení za 

prítomnosti hostí v reštaurácií 

Ametyst, aby sme spoločne 

oslávili sviatok všetkých žien.

Spolu s nami medzi nás zavítala zá-

stupkyňa mesta Bc. Eva Gregáňová, 

soc. pracovník, poslanec mestského 

zastupiteľstva za časť Štefultov p. 

Štefan Mičura, ktorí k nám preho-

vorili na úvod a obdarovali nás ma-

lými drobnosťami z MsÚ a kvetmi 

od pána poslanca. Pri dobrej hudbe 

sme si aj niektorí zatancovali a pos-

pomínali na minulosť.

Oslava MDŽ pokračovala ďalej 8. 

marca návštevou „Vitality“ – Dom 

seniorov v Banskom Studenci, kde 

sme už skoro stálymi návštevník-

mi v  rámci našej dobrej a  dlhšej 

spolupráce. Naše „Jašteričky“ im 

zaspievali, Nácko s  Lénou zahra-

li malú scénku a M. Štencl sa pred-

stavil vlastnou básňou a  nakoniec 

pridal aj niekoľko vtipov. Po vzá-

jomnej výmene malých darčekov 

a kvetov sme si pochutili na výbor-

nom guľáši, ktorý pre nás pripravi-

li a my sme ich ešte nakoniec obda-

rovali množstvom sladkostí a doma 

pečenými buchtami, ktoré si tiež 

veľmi pochvaľovali. Po spoločnom 

popoludňajšom stretnutí a vzájom-

nej komunikácii sme sa vrátili späť 

domov.

Záverom sa chceme poďakovať 

všetkým zainteresovaným, ktorí 

nám prispeli, či už darčekmi alebo 

dobrou kávou, za príjemné dve po-

poludnia, ktoré sme spoločne strá-

vili mimo denného centra.

Vedúca DC 2 Viera Chladná

Sviatok MDŽ 
v Dennom centre Banská Štiavnica- Štefultov

15.3. Nebojme sa divadla: Hoax. 

Edu – divad. hra pre školy. Gym. 

A. Kmeťa, Kolpaš. 9, BŠ, 10:00.

15.3. Ako jesť, chudnúť a nehla-

dovať. Pred. s výživ. poradkyňou. 

Hotel Kerling, Dolná 12/A, BŠ, 

17:00.

15.3. Masterclass s Jarom Vojte-

kom. Dobré rady z  fi lmárskeho 

života. Kino Akademik, Nám. sv. 

Troj., BŠ, 18:00.

15.3. InMusic Talks. Rozhovo-

ry o hudbe. Art Café, Akad. 2, BŠ, 

19:00.

15.3. Koncert: Kráľovná & Kom-

pas. Predstav. nového albumu. 

Archanjel, Radnič. nám. 10B, BŠ, 

20:00.

15.3. Večer K. Duchoňa. Najväč-

šie hity v podaní L. Kuruca. Tro-

tuar cafe, A. Kmeťa 14/126, BŠ, 

20:00.

16.3. Deň otvorených dverí v Hu-

dob. a  umeleckej akadémii J. 

Albrechta, Botanická 354/2, BŠ, 

14:00.

16.3. Intermezzo – Komorné 

koncerty v  B. Štiavnici. Koncert 

vážnej hudby. KC, Kammer. 1, 

BŠ, 19:00.

16.3. Koncert: Modré hory. Le-

gendárna kapela opäť v Štiavnici. 

Art Café, Akad. 2, BŠ, 20:00.

16.3. Koncert: Agi Hlavenková 

band. Predstavenie mladej bratis. 

skupiny. Archanjel, Radnič. nám 

10B, BŠ, 20:30.

16.3. Koncert: Aftercrow. Pred-

stavenie košic. poprock. skupiny. 

Libressobar – U Templárov, Rad. 

nám. 13, BŠ, 21:00.

17.3. Sláv. otvorenie: Chovateľ-

ská prehliadka poľovníckych tro-

fejí. Sýpka, Kaštieľ Sv. Anton, 

10:00.

17.3. Voňavé nedele v  prírode. 

Aromaterapia pre všetkých. Cha-

ta Lesanka, 14:00.

19.3. Utorkové rozprávkovanie 

v knižnici. Čítanie rozprávok pre 

deti. Mest. Knižnica, Nám. sv. 

Troj. 3, BŠ, 10:00.

20.3. Geobádateľňa pre všetkých. 

Zábavné pokusy a  aktivity pre 

malých aj veľkých. SBM – Mine-

ral. expozícia, BŠ, 13:00.

21.3. Slovák behá po Slovensku. 

Beseda. Čajovňa Klopačka, A. 

Sládkoviča 7, BŠ, 18:00.

21.3. Koncert. Jana Gavačová. 

Biele noci Tour 2019. KC Eleuzá-

na, Hor. ružová 1, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica
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oznamy, 
spomienky

Zájazd
DHZ Štefultov organizuje dňa 

19.3.2019 zájazd do Kováčovej. 

Odchod autobusu z  Križovatky 

je o  11:00 hod. Cena zájazdu je 

10€. Kontakt: Tokárová Janka – 

0908 396 276. 

Vladimír Jarábek, st.

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  B.Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje 3 

– dňový zájazd do poľského Kra-

kowa cez CK Píriová Darina, Ho-

kovce, 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 te-

lesne postihnutých v Banskej 

Štiavnici oznamuje svojim čle-

nom a všetkým ďalším priaz-

nivcom a záujemcom o informá-

cie k členstvu a pod., že úradné 

hodiny v kancelárii zväzu sú: 

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

V sobotu 19. januára 2019 

sa konalo úvodné podujatie 

projektu Mesto kultúry 2019. 

Zoznámili sme sa s duchovným 

rodinných striebrom obyva-

teľov nášho mesta.

Ja by som Vás, vážení čitatelia, 

chcela poinformovať nie o  ro-

dinnom striebre, ale o  srdciach 

obyvateľov nielen nášho mes-

ta, ale celého regiónu. Veď tie-

to srdcia prechádzajú z  jedného 

pokolenia na druhé (ako napr. 

rodina Sombathyovcov) a  sú 

úzko spojené s  baníctvom. Veď 

baníctvo položilo základ tomu-

to mestu, veď baníctvo umožni-

lo založenie Baníckej akadémie, 

vytvorenie unikátneho vodo-

hospodárskeho systému, meš-

tianskych budov (a  škôl) so za-

ujímavou architektúrou. Veď 

v tomto meste pôsobili význam-

ní vedci, technici, ktorí šírili jej 

dobré meno nielen v našej vlas-

ti, ale v  celej Európe. A  práve 

absolventi Baníckej akadémie, 

ktorí okrem získavania technic-

kých vedomostí žili aj bohatým 

kultúrnym a  spoločenským ži-

votom, čo sa odzrkadľovalo aj na 

živote občanov mesta. Ich du-

chovný život sa prejavoval rôz-

nymi podujatiami, ako bol Sala-

mandrový sprievod, Valetanský 

sprievod, šachtág a  pod., kto-

rých život sa snažíme priblížiť 

našim občanom.

Vojnové obdobie pretrhlo reali-

záciu týchto spomínaných po-

dujatí a  k  ich obnoveniu došlo 

až v roku 1949, keď sa uskutoč-

nil prvý Salamander pod zášti-

tou Rudných baní (RB), ktoré 

uskutočnili 9 sprievodov, posled-

ný bol v roku 1988. Tento sa or-

ganizoval po 10 rokoch a bol veľ-

mi úspešný. Jeho návštevnosť sa 

odhadovala na 30 000 divákov. 

V 90. rokoch sa však zlikvidova-

li Rudné bane a  realizáciu toh-

to podujatia na požiadanie vte-

dajšieho primátora Ing. Lichnera 

som začala organizovať ja a  ro-

bím to doteraz. Nakoľko som 

mala skúsenosti z organizovania 

takýchto podujatí ešte ako za-

mestnankyňa RB, vedela som, čo 

je potrebné urobiť. Vytýčila som 

si cieľ, ako zhotoviť všetky rekvi-

zity a  zabezpečiť kostýmy, kto-

ré sme si požičiavali z požičovne 

kostýmov v Martine. Náklady na 

zapožičiavanie boli veľké a mesto 

nemalo toľko fi nančných pro-

striedkov, ktoré by každoročne 

uhrádzalo. Preto som si vypraco-

vala časový harmonogram, podľa 

ktorého som zabezpečovala kos-

týmy hlavne sponzorsky. A práve 

tu sa prejavilo to srdce spojené so 

životom baníkov, tu sa prejavila 

tá nezabudnuteľná láska k  ba-

níckemu povolaniu, tá obrovská 

snaha k udržaniu baníckych tra-

dícií. Obyvatelia mesta, ale aj re-

giónu prinášali rôzne kostýmy, 

tašky, klobúky, ktoré som po ľu-

ďoch hľadala. Mnoho vecí zakú-

pili podnikatelia, ako napr. ko-

žené čižmy za 800€ v roku 2017, 

klobúky pre lesákov za 800€ 

v roku 2018. V súčasnosti máme 

vybudovanú šatnicu pre viac ako 

400 ľudí.

Po zriadení šatnice som sa začala 

venovať zabezpečovaniu ľudí. To 

bola veľmi ťažká úloha. V  roku 

1992 u obyvateľov mesta bola si-

tuácia veľmi vážna. Zlikvidovali 

sa RB, Tabaková továreň, Pleta, 

Preglejka, Kovohuty a  pod. ľu-

dia boli bez zamestnania. Preto, 

keď som chcela zorganizovať Sa-

lamander, musela som do neho 

prijať všelijakých ľudí, ktorých 

by som za iných okolností nikdy 

neprijala. A  preto sprievod ne-

bol taký, aký by som si predsta-

vovala. Preto od roku 2013 som 

sa začala venovať ľuďom, vybe-

rala som si ľudí, ktorí sa hodili 

na tú ktorú postavu a samozrej-

me som hľadala zodpovedných 

ľudí so zmyslom pre udržiavanie 

baníckych tradícií. To sa podari-

lo. Aj tu sa prejavilo to obrovské 

srdce pre udržanie baníckych tra-

dícií. Aj tu sa prejavilo to gene-

račné striedanie starých rodičov, 

rodičov, vnukov a príbuzných. Za 

tých 26 rokov to bolo mnoho ti-

síc ľudí, ľudí, ktorí môžu byť prí-

kladom pre mladšiu generáciu. 

Veď udržať taký dav pracovníkov, 

obliecť, vyzliecť, ale hlavne nájsť, 

nie je ľahké. Súčasťou Salaman-

dra sú aj študenti stredných škôl, 

ale aj detičky z materskej škôlky 

1. mája. Patrí im srdečná vďaka. 

Poďakovanie patrí Baníckemu 

spevokolu, ktorý svojim vystúpe-

ním zviditeľňuje nielen baníctvo, 

ale mesto Banská Štiavnica. Jeho 

vystúpenia sú vysoko hodnotené 

nielen v našej vlasti, ale aj v za-

hraničí. Srdce baníka sa prejavu-

je nielen účasťou v  Salamandri, 

ale i v každodennom živote. Od-

prevádzajú svojich kolegov, zná-

mych, jednoducho všetkých, kto-

rí opúšťajú tento svet. Ich srdcia 

plné lásky a  úcty sa prejavujú 

pri všetkých výročiach, slávnos-

tiach. No postupne aj oni odchá-

dzajú, tak ako zákony prírody 

a života kážu.

V  roku 2018 sa v  Salamandro-

vom sprievode zúčastnilo 420 

obyvateľov nielen z  mesta, ale 

celého regiónu. Poďakovanie 

patrí obciam Štiavnické Bane, Ili-

ja, Sv. Anton, Banská Belá, kto-

ré na čele so svojimi starostami 

hrdo kráčali ulicami nášho mesta 

a svojou účasťou prilákali aj oby-

vateľov nielen týchto obcí, ale ce-

lého regiónu.

Pomerne veľkú účasť sme zazna-

menali obyvateľov Hodruše, ďa-

kujem Vám a veríme, že sa zapo-

jíte do našich baníckych akcií aj 

v  nasledujúcich rokoch. Okrem 

vlastného Salamandra sa sprie-

vodu zúčastnili aj členovia Ba-

níckych spolkov nielen z  našej 

vlasti, ale aj zo zahraničia, z Ma-

ďarska, Poľska, Rakúska, cel-

kovo ide o  cca 600 účastníkov. 

Viac ako 1000 členný sprievod 

je nielen pre naše mesto, ale pre 

celú našu vlasť nezanedbateľný. 

Okrem udržiavania duchovných 

tradícií sa srdce baníka otvára 

aj pre technické udržiavanie sta-

rých baníckych diel, zhotovova-

ním portálov, tabúľ pre historic-

ky zaujímavé miesta, ako aj pre 

významné osobnosti, ktoré mali 

nezabudnuteľný význam pri for-

movaní našej spoločnosti.

V  mesiaci máj pripravujeme Va-

letanský sprievod, ktorý pribli-

žuje dobu, v ktorej sa lúčili bývalí 

poslucháči Baníckej akadémie so 

školou, ale aj s  mestom Banská 

Štiavnica. Záverom chcem po-

dotknúť, že banícke akcie majú 

charakter čisto historický, ktorý 

má pripomenúť dobu dávno mi-

nulú, na ktorú môžeme byť prá-

vom hrdí.

A preto ešte raz sa chcem poďa-

kovať Vám, vážení občania, nie-

len mesta Banská Štiavnica, ale 

celého regiónu a  požiadať Vás, 

aby ste svoje srdcia otvárali i pre 

mladšie generácie, ktoré by mali 

túto históriu udržiavať a  odo-

vzdávať ďalej.

Dalma Štepáneková

Nezabúdajme na históriu baníctva

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Oznam
Dňa 29.3.2019 od 9:00 hod. do 

14:00 hod. budú pracovníci DÚ 

Banská Bystrica pobočka Žiar nad 

Hronom preberať daňové prizna-

nia k dani z príjmov za rok 2018 

v  priestoroch Kultúrneho centra 

v Banskej Štiavnici.

Majerská Andrea,

vedúca odd. správy daní 9,

pobočka DÚ BB ŽH
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Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chce-

li poďakovať rodine,blízkym 

a známym, ktorí sa prišli roz-

lúčiť s našim drahým zosnu-

lým 56 – ročným Mgr. Iva-

nom Koreňom 22.2.2019. 

Sme vďační všetkým za pre-

javy sústrasti a  kvetinové 

dary, ktorými ste sa snaži-

li zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Zároveň ďakujeme za dôs-

tojnú rozlúčku so zosnulým 

p. prednostke MsÚ Ing. Iva-

ne Ondrejmiškovej, Jarmi-

le Simonidesovej, Timonovi 

Turčanovi, Banskoštiavnic-

ko-hodrušskému baníckemu 

spolku a  speváckemu zboru 

Sitňan. Poďakovanie patrí aj 

pohrebníctvu Cháron za ich 

profesionálny prístup, čím 

zabezpečili pre pozostalých 

pokojnú rozlúčku. 

Smútiaca mama Valéria 

Koreňová s rodinou

oznamy, 
spomienky

Oznam
Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – pracovisko Banská 

Štiavnica oznamuje, že od 1. mar-

ca 2019 sídli na adrese Dolná 18, 

969 01 Banská Štiavnica (budova 

Schindlerka) na 1. posch. Kontakt 

na vedúcu pracoviska: Helena Gal-

ková, 0915 819 989.

Súťaž
v reze ovocných drevín

Banská Štiavnica – Štefultov prvý-

krát v histórii SZZ sa koná celoslo-

venská súťaž v reze ovocných stro-

mov. Súťaž je určená predovšetkým 

členom záhradkárov, ktorí ukážu 

svoje znalosti v reze stromov a koná 

sa vo Svätom Antone v  sade u  p. 

Kondeka. Súťaž sprevádzajú aj od-

borné prednášky lektoriek ovocinár-

stva, ktoré sa budú konať na ranči 

Nádej u p. Bindera. Víťaz sútaže zís-

ka zlaté nožnice a vecné ceny získa-

jú aj umiestnení v poradí. Pozývame 

dňa 23.3.2019 aj nečlenov, príďte 

povzbudiť našich členov a všetci mô-

žete získať vedomosti. Občerstvenie 

zabezpečené na ranči Nádej.

Výbor ZO – SZZ v Štefultove

SPŠ Samuela Mikovíniho 

v Banskej Štiavnici sa stala 

dejiskom 55.ročníka Chemickej 

olympiády. 

Celoštátna olympiáda sa konala 

v dňoch 3. – 6. marca 2019 v dôstoj-

ných priestoroch školy, ktorú kaž-

dý občan nášho mesta nepomenuje 

inak ako chemická... Laboratórium 

a triedy prichýlili gymnazistov z celé-

ho Slovenska, ktorí bojovali o prven-

stvo v kategórii A a zároveň o vstu-

penku na Medzinárodnú chemickú 

olympiádu, ktorá sa bude konať v Pa-

ríži. Stredoškoláci z  priemysloviek 

a stredných odborných škôl zabojo-

vali v kategórii EF a postup do súťa-

že Grand Prix Chimique, ktorá bude 

prebiehať v maďarskom Debrecene.

Už na jeseň sa po dohode s vedením 

školy začali prípravy na olympiádu, 

ktorú odborne garantuje Slovenská 

komisia Chemickej olympiády na 

čele s jej predsedom doc. RNDr. Mar-

tinom Putalom, PhD. Organizačne 

olympiádu zastrešila Iuventa v  spo-

lupráci so SPŠ Samuela Mikovíni-

ho. Bez obetavej a  nezištnej práce 

vyučujúcich – chemikov: Ing. Eleny 

Šlaukovej PhD., Ing. Slávky Kašiaro-

vej PhD., RNDr. Zdenky Zupkovej, 

Ing. Jozefa Urbana a  Ing. Melicha 

a  pani asistentky Ľudmily Húsko-

vej, by olympiáda nemohla prebeh-

núť v  takom rozsahu, aký priniesol 

55. ročník CHO. V kategórii A súťa-

žilo 28 gymnazistov a v kategórii EF 

16 stredoškolákov, medzi nimi aj šty-

ri študentky SPŠ Samuela Mikovíni-

ho, ktoré odborne niekoľko mesiacov 

pripravoval Ing. Jozef Urban.

Kadičky, pipety, odmerné valce, tit-

račné banky, kyselina chlorovodí-

ková, kyselina salicylová, kyselina 

dusičná, amoniak, indikátory ako 

fenolftalén, murexid, xylenolová 

oranž, ktoré podľa zmeny farby vedia 

stanoviť koncentráciu látky vo vzor-

ke. Kým laik sa v exotike názvov strá-

ca, pravý chemik je vo svojom živle. 

Maximálne sústredenie študentov 

v  bielych plášťoch, miernu rivalitu 

a  všadeprítomnú lásku k  vede zva-

nej Chémia bolo cítiť v labáku i v trie-

dach, kde počítali a  riešili teoretic-

ké úlohy. Dva dni bojovali študenti 

s  teoretickými a  praktickými zada-

niami, aby sa v  stredu na slávnost-

nom vyhlásení výsledkov v  krásnej 

posluchárni SPŠ Samuela Mikovíni-

ho dozvedeli, ako uspeli. V kategórii 

A 1. miesto obsadil Peter Rukovan-

ský z Gymnázia M.R. Štefánika z No-

vých Zámkov. V kategórii EF vyhra-

la Nikola Králiková zo Spojenej školy 

Nováky. Aj my sme mali svoje želiez-

ka v  ohni, ktoré nesklamali. Barbo-

ra Szabóová zo IV. B obsadila síce 4. 

miesto, ale mala najlepšiu teóriu: 

prírodné látky a  biochémia, celko-

vo v teórii bola druhá. Nebyť malého 

zaváhania v  praxi, mohla siahať po 

umiestnení v najlepšej trojke. Okrem 

nej sa úspešnými riešiteľkami 55. 

CHO stali tretiačky Michaela Smilko-

vá a Beata Pradlovská.

Beata Chrienová

55. ročník Celoštátneho kola CHO 
na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

Chemici - gymnazisti v laboratóriu  foto Archív autora
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Tie najzaujímavejšie hudobné 

projekty zo Slovenska, 

Maďarska, Poľska a Česka sa 

stretnú v projekte Nu sound of 

visegrad. 

Putovná koncertná séria prichádza 

do Banskej Štiavnice, aby sa pre-

zentovala v  rámci aktivít Banská 

Štiavnica – Mesto kultúry 2019. Od 

apríla až do októbra, štyri koncerty 

– štyri tematické večery – ktoré pre-

menia kultúrny dom BŠ na hudob-

ný klub s mnohými prekvapeniami.

Na počiatku stála myšlienka priná-

šať novú a inšpiratívnu hudbu z vy-

šehradského priestoru. Spojiť inter-

pretov zo Slovenska, Česka, Poľska 

a Maďarska. Vytvoriť značku, kto-

rá by prepájala hudobné štýly a špe-

cifi ckosti z týchto rôzno-

rodých hudobných scén. 

Organizátori z  agentú-

ry Music Press Produc-

tion mali dostatočný pre-

hľad a  chcenie vytvárať 

povedomie nielen o  slo-

venskej, ale aj o  hud-

be našich susedov. Prvý 

koncert poľskej speváč-

ky Karoliny Czarnackej 

a  kepely Ghost of You 

nasledoval koncertný 

výjazd skupín Max Ba-

zowski a  Genuine Jacks 

do delty Dunaja. V roku 

2018 vysúpili pre projekt 

#nsov producent Duhan, 

maďarský producent 

Pigment Chemcal a  čes-

koslovenská formácia 

Jay Delver v  Bratislav-

skom V-klube. Vianočný 

koncert projektu #nsov 

s  producentom Grňom 

a  formáciou Jay Delver 

v srbskom Novom Sade. 

Po bratislavskom vystú-

pení a rumunskom a srbskom dob-

rodružstve prináša koncertnú sériu 

Nu sound of visegrad do Banskej 

Štiavnice. Vybrali sme 11 skupín 

a interpretov reprezentujúcich žán-

re ako ambient, elektronika, hip 

hop, post rock, sludge metal či nu 

jazz.

Prvý koncert sa uskutoční 12. aprí-

la a vystúpi na ňom česká skupina 

Nekola hrajúca uhrančivé down-

tempo s  prvkami triphopu. Z  Poľ-

ska príde tajomné duo XdzvønX 

s prekvapivou kombináciou sakrál-

neho noise popu a temnej elektro-

niky a rapu. O bohatý vizuálny hu-

dobný večer sa postará trenčianska 

formácia Autumnist, ktorá len veľ-

mi málo hráva naživo. O necelý me-

siac sa 24. mája predstaví česká ra-

perka/speváčka Hellwana so svojím 

soulovým vokálom a beatmi z  tra-

pu a grimu. Na tomto hiphopovom 

evente zahrá trnavský raper Boy 

Wonder, ktorý predstaví a  pokrstí 

svoj nový album. Na svoje si prídu aj 

priaznivci modernej gitarovej hud-

by s temným pozadím. Do Štiavnice 

20. septembra zavíta pražský pro-

jekt Black Hole Constellation – ex-

perimentálna odpoveď na súčasný 

black metal s výraznými basovými 

linkami alias Igorrr. Atmosférické 

post rockové línie a sludge metalo-

vé prechody zase zdobia nitriansku 

kapelu Jób. Netradičnú zostavu do-

plní poľská skupina Lonker See hra-

júca stoner rock / psychedelic s ob-

časnými výletmi až do free jazzu. 

Posledný koncert zo série Nu sound 

of visegrad In Banská Štiavnica sa 

uskutoční 25. októbra. Sólové sety 

zahrá obľúbený slovenský sklada-

teľ a vibrafonista Stroon a maďar-

ský multiinštrumentalista Ficture, 

ktorí dokážu, že aj naživo vedia pl-

nohodnotne zahrať ako celá kape-

la. Svoje inštrumentálne majstrovo 

predvedie české duo Zabelov Group 

hrajúce netradičný fusion pozostá-

vajúcu z  elektroniky, world music 

a nu jazzu.

Dramaturgia projektu si vybrala 

inovatívnych, inšpiratívnych umel-

cov – nie náhodou až štyria z  cel-

kového počtu jedenástich účin-

kujúcich – hrali na tohtoročnom 

najväčšom showcaseovom festivale 

Eurosonic v  holandskom Groenin-

gene. Rovnako dôležité však bude 

prostredie, v ktorom sa všetky kon-

certy odohrajú – Kultúrne centrum 

Banská Štiavnica. Nepôjde iba o sé-

riu štyroch koncertov, kde ľudia prí-

du, usadia sa, vypočujú interpretov 

a odídu domov spať. Vytvoríme pl-

nohodnotný zážitok, aký sa odo-

hráva na hudobných festivaloch. 

Kultúrny dom sa zmení na hudobný 

klub s  chillout zónou, umelou trá-

vou, posedením a príjemnou obslu-

hou. Po každom koncerte bude na-

sledovať afterpárty v klube Spojár, 

kde zahrajú poprední DJ´s a produ-

centi.

Facebook: https://www.facebook.

com/NuSoundOfVisegrad

Predpredaj: https://predpredaj.

zoznam.sk/sk/listky/nu-sound

-visegrad-banska-stiavnica-2019

web: 

http://www.nusoundofvisegrad.eu/

Tento projekt z  verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia.

Music Press Production, s.r.o.

Banská Štiavnica privíta to najlepšie 
z Vyšehradu – Nu sound of visegrad

Súťaž 
o vstupenky
Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili sú-

ťaž o vstupenky na hudobný pro-

jekt Nu sound of Visegrad. Vašou 

úlohou bude správne odpovedať 

na súťažnú otázku a poslať nám ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN.

Súťažna otázka:

Kde v  zahraničí sa prezentoval 

projekt Nu Sound of Visegrad?

Správne odpovede nám posielajte 

v termíne do 31.3.!

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť 

v súťaži a prajeme veľa šťastia.

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón 10/2019

Pozvánka 
na turistiku

Klub slovenských turistov Dr. Téry-

ho na záver zimnej turistickej se-

zóny organizuje výstup na Jeleniu 

skalu.

Trasa: Banská Štiavnica – Šprocho-

va dolina – Jelenia skala – Červená 

studňa – Banská Štiavnica

Výstroj: Turistická zimná obuv, 

turistické paličky, teplé oblečenie, 

dobrá nálada, tekutý sveter

Zraz účastníkov: dňa 23.3.2019 

o 8.45 hod. pred Billou.

Odchod: autobusom SAD smer 

Vyhne o 9.05hod.

Celkový čas pochodu cca 4 hod.

Info o akcii: Ing. Róbert Melcer

Tel.č.: 0907 522 840

KST Dr. Téryho

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jo-

zefa Kollára na 1. posch. Otvára-

cie hodiny: Po: 8:00 – 12:00, St: 

8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

IN
Z
E
R
C
IA
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Sobota 16.3. o 18:30 hod.Sobota 16.3. o 18:30 hod.
GreeN BookGreeN Book

Komédia, dráma, 130 min., MP12, Komédia, dráma, 130 min., MP12, 
vstupné: 5€. Green Book je inšpirova-vstupné: 5€. Green Book je inšpirova-
ný skutočným príbehom odohrávajú-ný skutočným príbehom odohrávajú-
cim sa v šesťdesiatych rokoch v Ame-cim sa v šesťdesiatych rokoch v Ame-
rike, ktorá nebola prívetivým miestom rike, ktorá nebola prívetivým miestom 
najmä pre pretrvávajúci rasizmus. najmä pre pretrvávajúci rasizmus. 
Tony Lip (Mortensen) je taliansko – Tony Lip (Mortensen) je taliansko – 
americký vyhadzovač z  robotníckej americký vyhadzovač z  robotníckej 
triedy, ktorý príjme prácu šoféra pre triedy, ktorý príjme prácu šoféra pre 
Dr. Dona Shirleyho (Mahershala Ali), Dr. Dona Shirleyho (Mahershala Ali), 
vysoko vzdelaného pianistu afroame-vysoko vzdelaného pianistu afroame-
rického pôvodu. Dvaja úplne odlišní rického pôvodu. Dvaja úplne odlišní 
ľudia sa tak spolu vydávajú na dvoj-ľudia sa tak spolu vydávajú na dvoj-
mesačné koncertné turné do miest na mesačné koncertné turné do miest na 
juhu, kde je rasizmus ešte hlbšie za-juhu, kde je rasizmus ešte hlbšie za-
korenený. No pred nimi samotnými sa korenený. No pred nimi samotnými sa 
otvára cesta k  zmysluplnému a  jedi-otvára cesta k  zmysluplnému a  jedi-
nečnému priateľstvu. nečnému priateľstvu. 

Nedeľa 17.3. o 16:00 hod.Nedeľa 17.3. o 16:00 hod.
Sobota 23.3. o 16:00 hod.Sobota 23.3. o 16:00 hod.
Psie veličeNsTvoPsie veličeNsTvo

Rodinný, animovaný, 85 min., MP, Rodinný, animovaný, 85 min., MP, 
vstupné: 5€. Rex je najobľúbenejším vstupné: 5€. Rex je najobľúbenejším 
psíkom v britskom kráľovskom paláci. psíkom v britskom kráľovskom paláci. 
Jedného dňa sa však stratí jeho psia Jedného dňa sa však stratí jeho psia 
láska. Rozhodne sa preto, že ju náj-láska. Rozhodne sa preto, že ju náj-
de a privedie naspäť. Opúšťa bezpečné de a privedie naspäť. Opúšťa bezpečné 
zázemie kráľovských komnát a vydá-zázemie kráľovských komnát a vydá-
va sa na dobrodružnú cestu. Za brá-va sa na dobrodružnú cestu. Za brá-
nami paláca je život, ktorý dovtedy ne-nami paláca je život, ktorý dovtedy ne-
poznal. Na svojej ceste objavuje nielen poznal. Na svojej ceste objavuje nielen 
silu ozajstnej lásky a priateľstva, ale silu ozajstnej lásky a priateľstva, ale 
objaví najmä svoje naozajstné ja. objaví najmä svoje naozajstné ja. 

Nedeľa 17.3. o 18:30 hod.Nedeľa 17.3. o 18:30 hod.
Čo sMe koMU Čo sMe koMU 

Urobili? 2 Urobili? 2 

Komédia, 98 min., MP12, vstupné: 5€Komédia, 98 min., MP12, vstupné: 5€
Claude a Marie Verneuilovi čelia no-Claude a Marie Verneuilovi čelia no-
vej kríze. Ich štyri dcéry a  ich man-vej kríze. Ich štyri dcéry a  ich man-

želia, David, Rachid, Chao a Charles, želia, David, Rachid, Chao a Charles, 
sa rozhodli opustiť Francúzsko. Každý sa rozhodli opustiť Francúzsko. Každý 
z nich k tomu má dobrý dôvod. Ale čo z nich k tomu má dobrý dôvod. Ale čo 
rodičia? Tí urobia všetko preto, aby im rodičia? Tí urobia všetko preto, aby im 
mladí neodišli niekam na druhý svet.mladí neodišli niekam na druhý svet.

Utorok 19.3. o 18:30 hod.Utorok 19.3. o 18:30 hod.
LéToLéTo

Dráma, 126 min., MP12, vstupné: 5€Dráma, 126 min., MP12, vstupné: 5€
Leningrad, začiatok osemdesiatych Leningrad, začiatok osemdesiatych 
rokov. Neofi ciálny hudobnou scénou rokov. Neofi ciálny hudobnou scénou 
hýbu miestnej nasledovníci Lou Ree-hýbu miestnej nasledovníci Lou Ree-
da, Iggyho Popa, Bowieho alebo Tal-da, Iggyho Popa, Bowieho alebo Tal-
king Heads. Patrí k nim aj mladý Vik-king Heads. Patrí k nim aj mladý Vik-
tor. Keď sa stretne so svojím idolom tor. Keď sa stretne so svojím idolom 
Mikom a  jeho krásnou ženou Nata-Mikom a  jeho krásnou ženou Nata-
šou, začína leto plné hudby, priateľ-šou, začína leto plné hudby, priateľ-
stva a zakázanej lásky. Film o začiat-stva a zakázanej lásky. Film o začiat-
koch skutočných kultových kapiel Kino koch skutočných kultových kapiel Kino 
a Zoopark mal premiéru v hlavnej sú-a Zoopark mal premiéru v hlavnej sú-
ťaži festivalu v Cannes, zatiaľ čo re-ťaži festivalu v Cannes, zatiaľ čo re-
žisér Kirill Serebrennikov trávil čas žisér Kirill Serebrennikov trávil čas 
v domácom väzení v Moskve.v domácom väzení v Moskve.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krí-

žovky z  č.8/2019: „Vždy odpúš-

ťajme svojim nepriateľom. Nič ich 

nedokáže väčšmi rozčúliť.“ Výher-

com sa stáva Gabriela Bene-

diktyová, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň hráte o  poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

25.03.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok O. Wil-

de: „Mám veľmi… (dokončenie 

v tajničke).

A., Slovenská rieka, 3. časť taj-

ničky, sodík,

B., Pridávali soľ, meno psa, praco-

val pluhom,

C., Prihodí, kto si básn., nadáva,

D., Obloky, prilep do niečoho, bola 

mokrá od dažďa,

E., Aká, ytrium, diaľka, už aj, zo-

dieraj,

F., Obyvateľ Oravy, vykonávaj kro-

tenie, hŕba,

G., Papal, časť územia, bolo mu 

fajn,

H., Trieska, plod aj strom, tadiaľ, 

mastná zemina,

I., 2050 v  Ríme, zvuk po blesku, 

časť obleku, bývalý týždenník,

J., Textová skratka, vlastnil si 

básn., kokosová tyčinka, chobot-

natec,

K., Začiatok tajničky, ampér,

L., Hnevá, rastlinné maslo, vlast-

ní, strkal do niečoho.

1., 2. časť tajničky, Odd. Jednoty 

Slovenska skr.,

2., Horkastá, krik, pokoj,

3., Výlučky slinných žliaz, leda na-

opak, Deň detí,

4., Verdiho opera, priestranstvo 

pri dome, nechváli,

5., Vlaje česky, dul, patriaci orlovi,

6., Existuj, rod, terénne preteky, 

501 v Ríme,

7., Ďateľ bez mäkčeňov, okrem ná-

rečovo, časť celku,

8., Liečivá rastlina, strukovina, 

výtvor sochára,

9., Pomoc, pot, takýmto,

10., Trieda, kňaz a biológ, vyrobe-

ná z maku,

11., Samohlásky v  slove rýdzo, 

loďka, starší košický rozhlaso-

vý moderátor, spoluhlásky v  slo-

ve skúpy,

12., Oblak, dolu, jeden zo zmys-

lov,

13., Koniec tajničky, hmyz po-

dobný včele,

14., Spojka, papagáj, ženské 

meno, liter.

Pomôcky: Visa, srdí, Kado, Kmeť.

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
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K

L

Kupón č. 10
Krížovka
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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 programe Banská Štiavnica 

– Mesto kultúry bude aj 

výstava historických fotografi í 

a nevšedných štiavnických 

príbehov Prázdniny na 

Klingeri.

Autor je Vladimír Bárta, štiavnický 

rodák, fotograf a  publicista,  spiso-

vateľ kníh o Banskej Štiavnici – Ako 

sme tu žili, My Štiavničania a v na-

šich spomienkach. 

Výstavu symbiózy baníckej pamiat-

ky a  športového a  spoločenského 

života podporil Fond pre podpo-

ru umenia. Pripravuje ju Slovenské 

banské múzeum 8. – 31. júla 2019.

Tajch Klinger je vzácnou technic-

kou pamiatkou. Postavili ho v roku 

1765. Významný bol rok 1857, 

keď  banský úrad povolil obyvate-

ľom Banskej Štiavnice, aby sa mohli 

v tomto tajchu kúpať. Vydal o tom 

dokument Poriadok kúpania v  taj-

chu, vymenoval plateného plavčíka,  

postavil kabínky a plávajúce pontó-

nové bazény pre neplavcov. Časom 

pri štiavnickom atletickom klube 

(ŠAC) založili plavecký odbor, kto-

rý sa venoval rekreačnému pláva-

niu do roku 1937. Vtedy vstúpili na 

klingerskú plaveckú scénu Ladislav 

Krista, učiteľ telocviku a Anton Gre-

guss, živnostník, majiteľ štiavnic-

kej pekárne. Pán Greguss bol zná-

my tým, že venoval svoj čas, ale aj 

svoje peniaze na rozvoj športové-

ho a spoločenského života v meste. 

Bol jedným z priekopníkov bansko-

štiavnickej turistiky a  plaveckého 

oddielu.

Tajch bol nielen centrom športové-

ho plaveckého života, ale aj centrom 

kultúrno – spoločenského diania 

v  Banskej Štiavnici. Tu prežili svo-

je letné prázdniny i dovolenky via-

ceré generácie obyvateľov mesta. 

Takmer každú nedeľu sa tu konali 

plavecké preteky, vodnopólové zá-

pasy, súťaže v skokoch do vody, vy-

stúpenia krasoplavkýň. Raz v  roku 

sa uskutočnila aj vychýrená Benát-

ska noc, keď na jazere plávali pra-

mice osvetlené lampiónmi, ko-

nala sa tanečná zábava pri živej 

hudbe, ktorá vyvrcholila atraktív-

nym ohňostrojom. To už štafetu pla-

veckého oddielu od Tónybáčiho Gre-

gussa prevzal Ladislav Cseff alway, 

plaveckým menom nazývaný Seňor.

Na výstave fotografi í Prázdniny na 

Klingeri uvidíme tieto legendárne 

postavy štiavnického športu a  ďal-

ších vynikajúcich štiavnických plav-

cov i vodných pólistov z rokov 1940 

až 1968.

Pred výstavou každý týždeň pred-

stavíme v  Štiavnických novinách 

jednu klingerskú osobnosť s jej pla-

veckým menom. Prvou osobnosťou 

bude Tónybáči, teda Anton Greguss. 

Do kolektívu spoluautorov pripra-

vovanej výstavy Prázdniny na Klin-

geri sa môžu ešte zapojiť aj ďalší 

obyvatelia a rodáci z Banskej Štiav-

nice, ktorí  pošlú svoje spomienky 

a požičajú fotografi e z klingerského 

života na: barta@abartpress.sk, tele-

fón: 0484184181.

Martina Bártová

Prázdniny na Klingeri 1

Prírodné kúpalisko Klinger  foto J. Böhm

Výtvarné kurzy plenéristickej 

maľby 

Organizátor:

Slovenské banské múzeum Banská 

Štiavnica, Galéria Jozefa Kollára, 

Námestie sv. Trojice 8 

Výtvarné kurzy plenéristickej maľ-

by štartujú v  rámci projektu „Ple-

nér: Urban legends“. Lektormi budú 

skvelí maliari. Hľadáme účastní-

kov – prihláste sa! Neváhajte, lek-

cie môže vyskúšať každý, aj úplný 

začiatočník.

Čo nás čaká? Zoznámime sa s ple-

néristickým žánrom. Zažijeme po-

cit, keď sa ateliérom stane mesto. 

Zaujíma nás nálada, atmosféra, 

svetlo. V  našej pozornosti nebudú 

úplne typické štiavnické pohľadni-

cové scenérie. Plenéristicky preskú-

mame súčasnosť, každodennosť. 

Sídliskové zátišia, výrobné peri-

férie. Dvojdňové kurzy prebehnú 

v troch turnusoch.

29.3. – 30.3.2019  lektori: Elena 

Rajčanová a Ivan Slovenčák

5.4. – 6.4.2019 lektori: Juraj Flo-

rek a Juraj Toman

6.9. – 7.9.2019 lektori: Elena Raj-

čanová a Ivan Slovenčák

Výuka a  tvorba bude prebiehať 

od 9.00 – 17.00. Kurzy sú zdar-

ma! Počet účastníkov v  jedom tur-

nuse – max. 15. Kolekciu diel, kto-

ré vzniknú počas kurzov vystavíme 

Štiavničanom. Tešíme sa na Vás!

Prihlášky: galeria@muzeumbs.sk, 

0907 076  645, kontaktná osoba 

Iveta Chovanová

Lektori:

Ivan Slovenčák /1980/, absolvent 

ateliéru maľby na Akadémii umení 

v  Banskej Bystrici, venuje sa voľnej 

tvorbe a pôsobí ako pedagóg

Elena Rajčanová /1967/, absolvent-

ka katedry maľby VŠVU v Bratislave, 

pôsobí ako pedagogička

Juraj Toman /1985/, absolvent ka-

tedry maľby VŠVU v Bratislave, ve-

nuje sa voľnej tvorbe a pôsobí ako pe-

dagóg

Juraj Florek /1986/, absolvent atelié-

ru maľby na Akadémii umení v Ban-

skej Bystrici, venuje sa voľnej tvorbe

Podujatie je súčasťou projektu Ban-

ská Štiavnica Mesto kultúry 2019: 

Renovácia identity, ktorý z  verej-

ných zdrojov podporil Fond na pod-

poru umenia.

Ing. arch. Iveta Chovanová, 

galeria@muzeumbs.sk

GJK, SBM

Plenér: Urban legends

Sľúbila som 
modlitbičku
Nájdem si čas na pesničku,

nájdem si aj na básničku,

nájdem si čas na jednu modlitbičku.

Môj bože k Tebe otváram srdce svoje,

aj slová tiché prosiace, k Tebe spejú

pokorne,

prosím o lásku Tvoju, o trochu zdra-

via,

o kúsok šťastia, o silu a nádej, vypo-

čuj ich

pokojne.

Neprosím pre seba, tieto dary od 

Teba,

sľúbila som modlitbičku od seba. Ja 

neviem

čo Ti bože dať, len sľúbiť môžem, že 

každá

moja myšlienka bude už od rána 

k Tebe

smerovať.

Ďakujem bože, ak prosbu moju po-

čuješ, chcem

modlitbičku venovať, osôbke dob-

rej, milej, vzácnej,

statočnej, ktorá si ju zaslúži, veď Ty 

ju poznáš a máš ju rád,

z  Tvojej dobroty a  láskavosti, pro-

sím vrúcne, trošku odovzdať.

Božka Javorská

Pozvánka
Základná škola Jozefa Horáka, 

Ul. P. Dobšinského 17, Banská 

Štiavnica pozýva budúcich prvá-

kov a ich rodičov na Deň otvore-

ných dverí

Deň: 19.03.2019

Čas: od 07:45 hod. do 10:30 

hod.

Miesto: budova pre I. stupeň 

základnej školy

Čo čaká budúcich prvákov: mož-

nosť účasti na vyučovacích ho-

dinách, prehliadka školy a  zod-

povieme všetky Vaše zvedavé 

otázky…

ZŠ J. Horáka
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Posledným pretekom 

v zimnom triatlone pre Bohuša 

boli v Čechách na Pradede 

2. marca 2019 Majstrovstvá 

Česka a Slovenska. 

Prvou disciplínou v zimnom triatlo-

ne nebol beh ale bicykel.

Z Karlovej Studánky sa šľapalo na bi-

cykloch 9 km s prevýšením 600 m, 

do depa pri chate Kurzovní. Pri štarte 

pršalo pri +4 stupňoch a hore ich ča-

kalo sneženie a – 9 stupňov. Po odo-

vzdaní bicyklov v  depe sa prezúva-

lo na bežky a absolvovali sa 2 okruhy 

v  dĺžke 9 km. Po strmých zjazdoch 

boli ostré zákruty s nahrnutým čer-

stvým snehom, čo bolo veľmi ná-

ročné vytočiť bez pádu. Po prezutí 

v depe sa bežalo 6 km na Praded do 

nadmorskej výšky 1491 m a naspäť 

do cieľa ku chate Kurzovní. Bohuš 

bol najlepší zo Slovákov nad 60 rokov 

a v kategórii nad 50 rokov skončil na 

3. mieste.

Majstrovstvá sveta v  zimnom triat-

lone sa uskutočnili 10. februára 2019 

v Talianskom Asiagu. Pre Bohuša to 

bol 8. svetový šampionát v zimnom 

triatlone. Stretla sa tu najväčšia a naj-

kvalitnejšia účasť pretekárov zo všet-

kých svetových zimných triatlono-

vých šampionátov. Zastúpenie mali 

vo vekových kategóriách aj Ameri-

čania, Japonci ale hlavne Európania. 

Na štart prvej disciplíny behu sa po-

stavilo 370 pretekárov. Bohuš ako 

skúsený bežec sa snažil hneď po štar-

te dostať do čím výhodnejšej pozí-

cie, aby mu nezavadzali na trati slab-

ší bežci. Do depa prišiel prvý vo svojej 

kategórii nad 60 rokov. Na štvorkilo-

metrovom behu bol lepší o 1 minútu 

ako 5 – násobný Majster sveta Wolf-

gang Leonhard z Nemecka. Problém 

v depe u Bohuša nastal so zapnutím 

prilby, a tak čas v depe mal najhor-

ší. Na cyklistickej časti sa mu poka-

zila prehadzovačka, má starší horský 

bicykel. Je nevýhodné prehadzo-

vať cez tri stredové súkolesia a  na-

vyše, má ťažší bicykel oproti súpe-

rovým karbónovým rámom o 4 kg. 

Bežky mal dobre namazané, ale doh-

nať stratu už bolo nad jeho sily. Víťa-

zom sa stal Wolfgang Leonhard z Ne-

mecka. Náš rodák obsadil 7. miesto, 

ale je stále vo svetovej špičke, preto-

že časové rozdiely boli v rozmedzí 3 

minút prvých 7. pretekárov. V  ka-

tegórii nad 60 rokov za ním skončil 

na 10. mieste Majster Európy v zim-

nom triatlone 2018 Aldo Nobili z Ta-

lianska, na 12. mieste skončil najlep-

ší z Američanov James Aust a na 15. 

mieste vlani strieborný Nicholas Far-

nell z Anglicka.

Po zimnom triatlone ho čakajú be-

žecké preteky na Slovensku, hlavne 

obhájiť minuloročné víťazstvo De-

vín – Bratislava a  príprava na Maj-

strovstvá Európy v  behu do vrchu. 

Majstrovstvá sveta v  zimnom triat-

lone sú fi nančne náročné na štar-

tovné, dopravu, ubytovanie, stravu, 

materiálne vybavenie, výživové do-

plnky. Výdavky sa z roka na rok zvy-

šujú, a preto ďakuje primátorke Mgr. 

Nadežde Babiakovej, športovej komi-

sii, poslancom mestského zastupiteľ-

stva, pani Janke Tynkovanovej, ako 

aj všetkým, ktorí mu pomáhajú.

Roman Kuruc

Bohuš Melicherčík a jeho výsledky 
na zimných triatlonoch v roku 2019

Bohuš Melicherčík na zimnom triatlone  foto Peter Sitarík

5.ročník Behu oslobodenia 

Krupiny absolvovali aj 

športovci z ŠK Atléti BS. 

Z výsledkov potešili všetci od najmen-

ších sestier Jarotových, Eli Konôpko-

vá, či Kubko Škoda. Stupeň víťazov 

tesne ušiel vo svojej kat. Matúšovi 

Červenákovi, keď dobehol 4-tý a v tej 

istej kategórii starší žiaci bol Boris 

Bátovský tretí. V  dorastenkách do-

behla Adela Prefertusová tretia a pred 

ňou na 2.mieste bola Sara Mišutová. 

V mužoch na 10km dobehol Peter Ur-

síny štvrtý a Jozef Gibala na 5km do-

behol na slušnom 3.mieste.

Ďakujem rodičom za pomoc a Mariá-

novi Čiernemu za podporu klubu.

R. Petro

Beh oslobodenia Krupiny

Športovci z ŠK Atléti BS  foto Archív autora

Tanečné 
úspechy
Ubehli len 2 mesiace roka 2019 

a banskoštiavnický tanečník Mi-

chal Chovan so svojou tanečnou 

partnerkou Rebecou Dudášovou 

majú za sebou krásne úspechy. 

10.2.2019 sa konala veľkolepá 

súťaž Grand Gala International 

Open 2019, ktorú zorganizoval 

Peter Modrovský. Ide o  poduja-

tie najvyššej spoločenskej úrov-

ne aj vďaka hudobnému sprie-

vodu českého rozhlasového 

Bigbandu Gustava Broma. Mi-

chal s Rebecou si v kategórii Veľ-

ká cena Junior 2 LAT vytanco-

vali za  medzinárodnej účasti 3. 

miesto. 23.2. 2019 sa v  Popra-

de konali Majstrovstvá SR v  la-

tinsko-amerických tancoch, kde 

Michal s  Rebecou si vytancova-

li bronzové miesto a získali titu-

ly II. Vicemajster SR a reprezen-

tant SR.

Anna Chovanová

Pozvánka
OZ Život a  zdravie a  MsÚ, odd. 

KŠaMK, Vás pozývajú na bese-

du dňa 19. marca 2019 s  lek-

torom OZ Život a  zdravie Ja-

romírom Novotom na tému: 

„Strukoviny – nenápadné bohat-

stvo“ a dňa 2. apríla 2019 s lek-

torkou RNDr. Ľubou Ludhovou 

na tému: „Vitamín D ako ho ne-

poznáme“. Besedy sa uskutočnia 

o 17:00 v priestoroch Kultúrne-

ho centra na Kammerhofskej 1 

v Banskej Štiavnici. Bližšie info: 

www.zivotazdravie.sk. Ste srdeč-

ne vítaní! 

OZ Život a zdravie



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, Miroslava Luptákovájazyková úprava: Katarína 

Kissovásadzba 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 10 • 14. marec 2019

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Predám prerobený byt 90m² 

s garážou na Baďane, tel.č.: 

0907 358 377

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a iné…, múry z DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Kúpim starý drevený betlehem 

alebo fi gúrky z  betlehemu tel.č.: 

0907 710 630

 Výkup parožia, tel.č.: 

0904 834 937

 Prijmem zdravotnú sestru na 

dôchodku na brigádu v mesiacoch 

júl a august. Dohoda istá, tel.č.: 

0903 748 306

reality

inzercia

služby

práca

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

á ž

e-shop s kozmetikou 

na profesionálne účely, 

ale aj domáce využitie!www.bingospakozmetika.sk

 Kosenie záhrad a pozemkov kro-

vinorezom a lištovou kosačkou, opi-

lovanie a spilovanie motorovou pí-

lou, tel.č.: 0940 870 762

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách


