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INZERCIA

V zmysle VZN č. 2/2018 

o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica, bolo k 31. decembru 

2018 na mestský úrad doru-

čených celkovo 46 žiadostí 

o poskytnutie dotácie. 

Z  toho pre oblasť sociálnu a  zdra-

votnú boli podané 4 žiadosti, pre 

oblasť školstva 8 žiadostí, pre oblasť 

kultúry 17 žiadostí, pre oblasť špor-

tu 11 žiadostí a pre oblasť regionál-

neho rozvoja a životného prostredia 

6 žiadostí. Žiadosti boli predložené 

na posúdenie príslušným komisiám 

mestského zastupiteľstva.

Pridelenie dotácie na návrh prís-

lušnej komisie mestského zastu-

piteľstva schvaľuje primátor mes-

ta v  čiastke do 1 000€ vrátane 

a  mestské zastupiteľstvo v  čiast-

ke nad 1 000€. Mestské zastupiteľ-

stvo v uznesení č. 38/2019 schváli-

lo 7 žiadosti o poskytnutie dotácie, 

konkrétne pre žiadateľov Sloven-

ský Červený kríž, územný spolok 

Banská Štiavnica, Špeciálna zák-

ladná škola Banská Štiavnica, FK 

Sitno Banská Štiavnica, Športový 

klub Atléti BS, Červená studňa Ban-

ská Štiavnica, Plavecký klub Banská 

Štiavnica a  Kalvársky fond. Ostat-

né žiadosti, ktoré sú v kompetencii 

primátora mesta, boli schválené vo 

výške odporúčanej príslušnými ko-

misiami mestského zastupiteľstva.

MsÚ

Pridelenie dotácií
Prehľad dotácií poskytovaných z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa 
VZN č. 2/2018 pre rok 2019.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Utorok 16.4. o 18:30 hod.Utorok 16.4. o 18:30 hod.

TrAbANATeM TrAbANATeM 

TAM  A  zAse spÁTkYTAM  A  zAse spÁTkY

	4, 5.str.

Mesto Banská Štiavnica 

každoročne prevádzkuje 

v časti mestskej plavárne 

priestor na prenocovanie 

pre občanov bez prístrešia 

v nepriaznivých klimatických 

podmienkach.

Tento priestor sa pre občanov otvo-

ril 1. decembra 2018 a  zatvorený 

bol 31. marca 2019. Priestor je vy-

bavený sprchovým kútom, WC, ku-

chynkou a počtom lôžok 10. 

Občania žijúci na „ulici“ tu mali mož-

nosť prenocovania, ako aj zabezpe-

čenia osobnej hygieny a  starostli-

vosti o  bielizeň prostredníctvom 

prania a sušenia. Čistotu priestoru 

a  obsluhu spotrebičov zabezpečo-

val správca, ktorý bol tiež jedným 

z  občanov bez domova. Jednotli-

vé služby boli spoplatnené vo výš-

ke 0,50€/noc, 0,10€/sprchovanie 

a 0,20€/pranie, sušenie. Za uvede-

né obdobie evidujeme 946 preno-

covaní. Spolu sa vyzbieralo 407,50€ 

za prenocovanie (správca priesto-

ru za prenocovanie neuhrádza), 

22,40€ za sprchovanie, pranie a su-

šenie. Vyzbierané poplatky sú pou-

žité na zabezpečenie čistiacich, pra-

cích prostriedkov a na iné výdavky 

súvisiace s  prevádzkou priesto-

ru. Evidenciu nocľahov a  kontrolu 

priestoru viackrát denne vykonáva-

la mestská polícia, ktorej boli uhrá-

dzané aj poplatky za prenocovanie. 

Okrem prenocovania sa tu obča-

nia bez domova v  zimnom období 

mohli zdržiavať aj počas celého dňa. 

V  súčasnosti je už tento priestor 

vyprataný, v  nasledujúcom období 

bude zrekonštruovaný a  bude vy-

menený nábytok.

Eva Gegáňová, MsÚ

Zhodnotenie pomoci občanom 
bez domova v priestore na prenocovanie

Súťaž
Stredná odborná škola služieb 

a  lesníctva v  spolupráci s  fi rmou 

Husqvarna Vás pozýva na 4. roč-

ník súťaže Husqvarna Drevoru-

bač Junior 2019. Súťaž bude pre-

biehať v  dňoch 16. a  17. apríla 

2019 na Kolpašskej ulici v  Ban-

skej Štiavnici a zmerajú si v nej sily 

mladí pilčíci z lesníckych škôl z ce-

lého Slovenska. Súčasťou súťaže je 

prehliadka profesionálnej techni-

ky fi rmy Husqvarna.

Program:

Dňa 16. apríla 2019

9:00 – 16:00 v areáli školského in-

ternátu

• súťaž výmena reťaze na čas na 

ručnej motorovej reťazovej píle

• presný rez na podložke

• kombinovaný rez

9:00 – 13:00 parkovisko pri škole 

na Kolpašskej ulici

• ťažba – stínka 12 m kmeňa

Dňa 17. apríla 2019

9:00 – 12:00 v areáli školského in-

ternátu

• odvetvovanie – paralelná sú-

ťaž 2 pilčíkov v odvetvovaní na 

presnosť a čas, 13:30 slávnostné 

ukončenie súťaže

Príďte povzbudiť mladých pilčí-

kov a vidieť ich zručnosť a techni-

ku v práci s ručnou motorovou re-

ťazovou pílou.

SOŠSaL
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8.4.

DIÁR
z programu

primátorky
kam v BŠ 
a okolí ?

2.4. v Rádiu Devín o 8:50 bola infor-

mácia, že Múzeum Andreja Kmeťa 

v Martine sprístupnilo výstavu „Kre-

meň – kráľ minerálov“, pričom bolo 

zdôraznené, že najkrajšie a  najpo-

zoruhodnejšie exponáty sú z  Ban-

skej Štiavnice. 3.4. vo viacerých mé-

diách odznelo, že medzi kandidátmi 

na sudcov Ústavného súdu, ktorých 

zvolili poslanci NR SR je aj JUDr. Mi-

chal Truban, banskoštiavnický rodák, 

predseda Špecializovaného trestné-

ho súdu. Minulý týždeň bolo vo via-

cerých médiách spomínané meno Mi-

chala Trubana v  súvislosti s  tým, že 

na sneme strany „Progresívne Sloven-

sko“ 8.5. by sa mal stať novým pred-

sedom tejto strany. K  tomu len toľ-

ko, že v tomto prípade nejde o „nášho“

JUDr. M. Trubana. 4.4. vo viacerých 

médiách bola spomienka na Štefana 

Lumnitzera (4.4.1749 – 11.1.1806) 

rodáka z  B. Štiavnice, vynikajúceho 

botanika a lekára európskeho formá-

tu v súvislosti s tým, že tento deň bol 

jeho dňom narodenia. 6.4. vo viace-

rých médiách bola reportáž o tom, že 

v okolí B. Štiavnice sa natáča fi lm „Kriš-

tof“, v ktorom ústredným motívom je 

„Barbarská noc“ z  13. na 14.4.1950, 

keď boli zlikvidované mužské rehoľ-

né rády na Slovensku. 7.4. v RTVS na 

Jednotke v relácii „O 5 minút 12“ bol je-

diný poslanec NR SR z nášho okresu 

Miroslav Číž.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Dňa 3. 4. 2019 sa uskutočnilo roko-

vanie vedenia Mesta Banská Štiav-

nica za účasti zástupcov OO PZ 

a mestskej polície s majiteľmi, resp. 

zástupcami prevádzok, ktorých otvá-

racie hodiny sú v dňoch štvrtok, pia-

tok a  sobota dlhšie ako 22:00 hod. 

z  dôvodu opakovaných sťažností 

obyvateľov mesta na rušenie nočné-

ho pokoja, neporiadok na verejných 

priestranstvách, ktorý zanecháva-

jú zákazníci prevádzok a veľký počet 

áut parkujúcich na uliciach Dolná, 

Robotnícka a Remeselnícka.

V  rámci rokovania boli majiteľom, 

resp. zástupcom prevádzok pred-

ložené opatrenia, ktoré navrhlo 

Mesto Banská Štiavnica so záme-

rom, aby sa uvedená situácia zlepši-

la. Prítomní vyjadrili súhlas s pred-

loženými opatreniami. Jedným 

z opatrení bude osadenie troch sta-

tických kamier, ktoré budú moni-

torovať ulicu Záhradnú, Remesel-

nícku a Robotnícku, ako aj priestor 

pred prevádzkami na ulici Kam-

merfhofskej a Dolnej, pred ktorými 

vzniká najväčší hluk a neporiadok. 

Ďalším opatrením je vyriešenie si-

tuácie s parkovaním na uliciach Ro-

botnícka a Remeselnícka osadením 

dopravného značenia tak, aby náv-

števníci prevádzok neparkovali na 

uvedených uliciach, ale na parkovis-

ku na Mládežníckej ulici. Čo sa týka 

čistoty verejných priestranstiev 

v  okolí prevádzok, bolo dohodnu-

té, že túto zabezpečia majitelia pre-

vádzok, resp. prevádzkovatelia na 

vlastné náklady bezprostredne po 

uzatvorení prevádzky. Medzi na-

vrhovanými opatreniami je aj ná-

vrh na posilnenie hliadok mestskej 

polície o  2 – 3 členov, ktorí budú 

monitorovať situáciu na uliciach 

a priestranstvách pred otvorenými 

pohostinskými a  zábavnými pod-

nikmi od Radničného námestia po 

Dolnú ulicu a minimálne hodinu po 

ich zatvorení. Ide najmä o dni štvr-

tok od 18:00 – 22:00 hod., piatok 

a sobota od 22:00 – 05:00 hod. za 

podmienky, že na nákladoch súvi-

siacich so zvýšením počtu hliadok 

sa budú podieľať majitelia prevá-

dzok na základe dohody, ktorá bude 

pripravená v  najbližších dňoch. 

V  súvislosti s  VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 5/2011 o  podnikateľ-

skej činnosti a určení pravidiel času 

predaja v  obchodoch a  času pre-

vádzky služieb na území mesta, 

v tomto sa zatiaľ neplánujú zmeny 

otváracích hodín prevádzok. So zá-

stupcami prevádzok bolo dohodnu-

té, že situácia s prijatými opatrenia-

mi sa bude monitorovať 6 mesiacov. 

Po tejto dobe sa vyhodnotí dodržia-

vanie opatrení, na základe ktorého 

bude rozhodnuté o prípadnej zme-

ne otváracích hodín, a tým aj VZN. 

Uvedené VZN sa bude dopĺňať do-

datkom, ale z dôvodu zmien v nie-

ktorých zákonoch, ktoré majú vplyv 

na znenie VZN.

MsÚ

Stretnutie k riešeniu 
problematiky rušenia nočného pokoja 
a neporiadku v okolí „diskoték“

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

9.4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k Mestským 

lesom, spol. s r.o., Banská Štiav-

nica.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie k  povrchovej úprave miest-

nych komunikácií a  vodorov-

nému a  zvislému dopravnému 

značeniu MK.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie na Ministerstve fi nancií SR.

10.4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie s  riaditeľom 

Cirkevnej základnej školy sv. F. 

Assiského v Banskej Štiavnici.

Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta pánom Jozefom Truba-

nom, bývalým dlhoročným riadi-

teľom Technických služieb mesta 

Banská Štiavnica.

11.4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Rokovanie k návrhu VZN o par-

kovaní.

12.4.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k Mestu kul-

túry 2019.

Viera Lauková

Oznam
Oznamujeme našim čitateľom, že 

veľkonočné číslo ŠN č. 15 vyjde už 

v stredu 17.4. popoludní. 

red.

12./13.4. Veľkonočné dielničky 

v Kammerhofe. Kammerhof, Kam. 

2, BŠ, enviro@muzeumbs.sk.

12.4. Masterclass Petra Kerekesa. 

Beseda s  dokumentaristom. Kino 

Akademik, Nám. sv. Troj. 1, BŠ, 

18:00.

12.4. Koncert: Edo Klena & Kleno-

ty – Vata. Rockový koncert. Art Cafe, 

Akad. 2, BŠ, 20:00.

12.4. Nu Sound of Visegrad. Pred-

stavenie interpretov z V4. KC, Kam-

mer. 1, BŠ, 20:30.

12.4. Afteparty: Duhan. Pokra-

čovanie Nu Sound of Vis. Spojár 

Kafe&Klub, Kammer. 181/6, BŠ, 

23:30.

13.4. Štiavnický trail 2019. Beh 

v Štiavnických vrchoch. Salamandra 

resort, Hornohod. tajch, H. Hámre, 

10:00.

13.4. Vítanie jari. Veľkonočné trhy, 

dielničky a skvelé jedlo. Obec Baďan, 

11:00.

13.4. Veľkonočné popoludnie 

v  Kafé na Rínku. Dobroty a  súťa-

že pre všetkých. Obec Svätý Anton, 

12:00.

13.4. Pálenie Moreny a vítanie jari. 

Sprievod, tvorivé dielne a veľk. trhy. 

KD Banský Studenec, 15:00.

13.4. Vernisáž: Krajina, čo sa odrá-

ža sama v sebe. Otvorenie výstavy 

Ž. Dubová. Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 

17:00.

13.4. Koncert: Alan&Stefan Bartus 

& David Hodek trio. Archanjel, Rad-

nič. nám. 10B, BŠ, 21:00.

14.4. Rodinný cyklomaratón. Prí-

jemné športové popoludnie. Komu-

nitné centrum Prečov, 14.30.

16.4. Utorkové rozprávkovanie 

v  mestskej knižnici. Čítanie det-

ských rozprávok. MK, Nám. sv. Tro-

jice 3, BŠ, 10:00.

16.4. Beseda: Miroslav Marcelli – 

Myslenie v sieti. O pudovom sprá-

vaní. KC Eleuzína, Hor. ruž. 1, BŠ, 

18:30.

16.4. Worskshop: Je to v nás. S W. 

Wuačkowcom a  D. Klimkom. Ko-

mun. centrum Šobov, BŠ, 17:00.

17.4. Geobádateľňa pre všetkých. 

Ponuka aktivít pre všetkých bádate-

ľov. SBM – Mineral. expo., Nám. sv. 

Trojice 6, BŠ, 13:00.

17.4. Jeden svet: Osamelý boj Th o-

masa Reida. Premietanie fi lmu. KC 

Eleuzína, Hor. ruž. 1, BŠ, 18:30.

18.4. Prednáška: Čaro posvät. 

dymu. O vydymovadlách z byliniek. 

Archanjel, Radnič. nám. 10B, BŠ, 

17:00.

Región Banská Štiavnica
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Petícia proti odsťahovaniu 

SVP, a.s., dosiahla 2000 

podpisov a skupina mestských 

poslancov plánuje podniknúť 

ďalšie kroky. Sú pripravení sa 

so štátom aj súdiť.

Už niekoľko mesiacov sledujeme 

snahu z  Banskej Štiavnice odsťa-

hovať Slovenský vodohospodár-

sky podnik, š.p.. Skupina poslan-

cov MsZ za KDH, SPOLU, SAS 

a  nezávislí iniciovali petíciu, kto-

rá presiahla počet 2000 podpisov. 

Podpisovali ju nielen Banskoštiav-

ničania ale aj ľudia z  celého Slo-

venska. Petícia naďalej pokračuje.

„Požiadali sme SVP, š.p., o  audit, na 

ktorý sa pri sťahovaní odvolávajú. 

Nie sú však ochotní nám ho ukázať“ – 

hovorí Milan Kabina, poslanec za 

KDH.

„Požiadali sme tiež odbor Hodnota za 

peniaze na MFSR, aby preveril me-

dializovanú informáciu, že štát týmto 

sťahovaním ušetrí milión eur ročne“ 

hovorí Martin Macharik zo stra-

ny SPOLU.

V  prípade, ak SVP a  MŽPSR od 

presídlenia SVP z Banskej Štiavni-

ce neupustí, pevne veríme, že ná-

pravu nezákonného rozhodnutia 

dosiahneme našimi podnetmi na 

príslušnú prokuratúru v  zmys-

le zákona č. 153/2001 Z.z., ktorý-

mi budeme žiadať vydanie upozor-

nenia prokurátora, resp. protest 

prokurátora  za účelom odstráne-

nia porušovania zákonov a  ostat-

ných všeobecne záväzných práv-

nych predpisov.

Taktiež pripravujeme žalobu na 

štát. Sme presvedčení, že ide o po-

rušenie zákona č. 100/2002 Z.z. 

o  ochrane a  rozvoji územia Ban-

skej Štiavnice a okolia, najmä jeho 

ustanovením, že „vláda Slovenskej 

republiky v  súčinnosti s  ústrednými 

orgánmi štátnej správy napomáha pri 

zachovaní a  rozvoji administratívne-

ho, hospodárskeho a  kultúrneho po-

stavenia Banskej Štiavnice v  rámci 

SR...“;

SVP, š.p., ktoré patrí pod rezort ži-

votného prostredia, patrí strane 

MOST-HÍD. Skupina miestnych 

poslancov vyzýva stranu MOST-

HÍD, aby jednoznačne preukázala, 

že za sťahovaním nie je ekonomic-

ký záujem jednotlivcov a dokázala 

efektivitu takéhoto riešenia.

Petičný výbor

Petícia proti odsťahovaniu 

sídla Slovenského vodohos-

podárskeho podniku, š.p., 

z Banskej Štiavnice

My, obyvatelia Banskej Štiavni-

ce a ďalší občania SR, žiadame od 

vlády Slovenskej republiky, aby 

rozhodla o  ponechaní sídla Slo-

venského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., v  Banskej Štiav-

nici.

Vedú nás k tomu tieto dôvody:

– sme presvedčení, že rozhodnu-

tie Ministerstva životného pros-

tredia SR o  odsťahovaní sídla Slo-

venského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., z  Banskej Štiavnice 

je v  príkrom rozpore so zákonom 

č. 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvo-

ji územia Banskej Štiavnice a oko-

lia, najmä s  jeho ustanovením, že 

„vláda Slovenskej republiky v súčinnos-

ti s ústrednými orgánmi štátnej správy 

napomáha pri zachovaní a rozvoji ad-

ministratívneho, hospodárskeho a kul-

túrneho postavenia Banskej Štiavnice 

v rámci Slovenskej republiky,...“;

– SVP, š.p., je v  súčasnosti naj-

významnejším podnikom na úze-

mí okresu a  jedným z  najväčších 

zamestnávateľov (120 zamestnan-

cov);

– SVP, š.p., generuje v meste uby-

tovacie, stravovacie, dopravné a iné 

služby v odhadovanom objeme nie-

koľko stotisíc eur ročne a to v prie-

behu celého roka;

– štát za ostatných 20 rokov in-

vestoval nemalé prostriedky do 

infraštruktúry pre tento podnik, 

vrátane rekonštrukcie jeho síd-

la, lukratívnej historickej budovy 

v centre Banskej Štiavnice. Obáva-

me sa, že budova sa stane predme-

tom špekulácií, bude prázdna a za-

čne pustnúť;

– Banská Štiavnica prišla v posled-

ných dekádach postupne o banský, 

textilný a tabakový priemysel, ako 

aj o vysoké školstvo a s ním peda-

gogický zbor a  stovky študentov. 

Hoci mesto má povesť kultúrneho 

klenotu Slovenska, počet jeho rezi-

dentov neustále klesá a odsťahova-

nie sídla SVP, š.p., k tomuto trendu 

výrazne prispeje.

Vyzývame preto vládu SR, aby 

v tejto veci zakročila a zabránila vý-

konu rozhodnutia odsťahovať sídlo 

SVP, š.p., z Banskej Štiavnice.

Petičný výbor

Sme pripravení sa so štátom aj súdiť

Dňa 29.11.2018 o 04.49 hod. 

v Banskej Štiavnici na ul. 

Výskumnícka došlo k požiaru 

odparkovaného vozidla zn. 

Lancia Thema. 

Požiar bol oznámený obyvateľmi 

danej ulice a  následne likvidovaný 

príslušníkmi HaZZ Banská Štiav-

nica. Na základe podnetu danú vec 

v  súčasnej dobe preveruje MsPo, 

pričom ohliadkou vozidla bolo zis-

tené, že vozidlo má z karosérie od-

stránené identifi kačné čísla /tzv. 

VIN/ a  vozidlo nemá ani evidenč-

né čísla. Ďalším preverovaním prí-

slušníci MsPo zistili majiteľa uve-

deného vozidla, 

ktorý sa však v sú-

časnej dobe nena-

chádza v  Banskej 

Štiavnici. Z  uve-

deného dôvodu 

bolo postupova-

né v  zmysle zák. 

č. 79/2015 Z.z. 

o  odpadoch a  vo-

zidlo bolo dňa 

8.4.2019 z  mies-

ta odstránené na 

náklady majiteľa 

auta.

Vladimír Kratoš, 

náčelník MsPo

Zhorené auto na Výskumníckej ulici

Vrak zhoreného auta  foto MsPO

DOD
Materská škola sv. Františka As-

siského, ul. Gwerkovej – Göllne-

rovej č. 9, 969 01 Banská Štiav-

nica Vás srdečne pozýva na deň 

otvorených dverí, ktorý sa usku-

toční dňa 18.4.2019 v  priesto-

roch materskej školy. Srdeč-

ne ste vítaní! Bližšie info: 

http://www.katgymbs.sk, tel.č. 

0911 258 323.

MŠ sv. F. Assiského

Pozvánka
OZ Život a  zdravie a  MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na bese-

du dňa 16. apríla 2019 s  lek-

torom OZ Život a  zdravie Jaro-

mírom Novotom na tému: „Ako 

sladiť zdravo – s  cukrom i  bez cuk-

ru“ a  dňa 30. apríla 2019 s  lek-

torom Mgr. Bohumilom Kernom 

na tému: „Vnímanie, emócie a  ko-

munikácia“. Besedy sa uskutoč-

nia o 17:00 v priestoroch Kultúr-

neho centra na Kammerhofskej 

1 v Banskej Štiavnici. Bližšie info: 

www.zivotazdravie.sk. Ste srdeč-

ne vítaní! 

OZ Život a zdravie

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská distribučná, a.s.. Bez el. 

energie budú v B.Štiavnici:

– 30.4. v čase od 8:30 – 16:30 na 

ul.: Akademická, J. Hollého, J. 

Palárika.

– 2.5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, J. Horá-

ka, L. Exnára, M. Benku, Na Má-

ria šachtu.

– 6.5. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul. Šobov.

– 7.5. v čase od 8:30 – 16:30 na 

ul.: Belianske jazero, J. M. Hur-

bana, M. M. Hodžu, Osadná.

– 7.5., 9.5., 10.5., 14.5. v  čase 

od 7:00 – 18:30 a 13.5. v čase od 

7:00 – 16:30 v  časti Sitnianska 

na ul.: Ilijská, Partizánska a Srn-

čia.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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a 1. Dom seniorov Vitalita Banský Studenec Sociálne služby v Dome seniorov Vitalita 3 750,00€ 852,40€

2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica Spolu poznávame a relaxujeme 1 900,00€ 1 900,00€

3. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 125 Banská Štiavnica
Rekondícia pre ľudí so zdravotným postih-

nutím
610,00€ 610,00€

4. Špeciálna základná škola Banská Štiavnica Denný letný tábor 2019 1 637,60€ 1637,60€

Spolu 7 897,60€ 5 000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2019: 5 000€

Š
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k

o
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 d
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m
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lá

d
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o
u 1. Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

Lesnícky deň v  Botanickej záhrade SOŠL 

B. Štiavnica
500,00€ 0,00€

2. Občianske združenie „Rébus“, Banská Štiavnica Detský letný tábor 950,00€ 0,00€

3.
Občianske združenie Rodičia a priatelia MŠ, ul. 1. mája 4, Banská 

Štiavnica
ŠkôlkArt 1580,00€ 150,00€

4. Schola silva, Banská Štiavnica 100. výročie založenia SOŠL B. Štiavnica 2 000,00€ 100,00€

5. Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ, Banská Štiavnica
Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnic-

kej Kalvárie 2019
1 110,00€ 150,00€

6. Priatelia Centra voľného času v Banskej Štiavnici
Letný tábor pre tínedžerov – týždeň bez mo-

bilu a wifi 
700,00€ 150,00€

7.
Slovenský skauting, 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálu-

žie (oddiel Banská Štiavnica)
Život skauta 2 705,00€ 250,00€

8.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Banská Štiavnica
Challenge day – deň výzvy a tolerancie 380,00€ 200,00€

Spolu 9 925,00€ 1 000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2019: 1 000€
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ú
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1. Občianske združenie Capalest, Štiavnické Bane Festival Cap a l´Est 2019 6 300,00€ 300,00€

2. Iniciátíva za živé mesto, Banská Štiavnica Festival kumštu remesla a zábavy, 22. ročník 1 500,00€ 500,00€

3. Živena, spolok slovenských žien, MO Banská Štiavnica
Almázia ženy – žena ako fenomén v umení, 

kultúre, vzdelávaní a biznise
900,00€ 250,00€

4. Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
Vydanie publikácie Kvety bane – minerály 

stredoslovenskej banskej oblasti
1 000,00€ 500,00€

5. Divadielko Concordia, Banská Štiavnica Celoročná činnosť Divadielka Concordia 4 500,00€ 200,00€

6. Sitnoblues Počúvadlo, n. o. Sitno blues – Hudba nás spája 2019 5 000,00€ 0€

7. Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2019 1 200,00€ 700,00€

8. Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdeláva-

cie podujatia pre mesto Banská Štiavnica
850,00€ 200,00€

9. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Kultúrny rok 2019 v  Slovenskom banskom 

múzeu
4 730,00€ 850,00€

10.
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v  Banskej 

Štiavnici

Banskoštiavnické kladivká 2019 4. ročník ce-

loslovenskej klavírnej súťaže pre žiakov ZUŠ
3 200,00€ 200,00€

11. Nad tým – Červená Studňa, o. z. , Banská Belá vstUp 1 130,00€ 200,00€

12. Občianske združenie Spectaculum, Banská Štiavnica Zvuk for Štiavnica 2019 2 000,00€ 200,00€

13. Šukar – Dživipen, n. o., Banská Štiavnica Komunitná obývačka 1 000,00€ 150,00€

14. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Belá
Digitálny organ pre Kostol sv. Juraja na Jer-

gištôlni
1 000,00€ 250,00€

15. Folklórny súbor Sitňan, Banská Štiavnica
Reprezentácia Banskej Štiavnice a Slovenska 

v partnerskom meste Ptuj (Slovinsko)
1 500,00€ 300,00€

16. Ansámbel nepravidelného divadla, n.o., Banská Štiavnica
Festival Amplión – Nový kabaret & pouličné 

umenie (4. ročník)
1 500,00€ 0€

17.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia 

č. 61, Banská Štiavnica

Partnerské mesto Moravská Třebová – nad-

viazanie spolupráce Úniou nevidiacich a sla-

bozrakých v  Česku, návšteva historických 

centier mesta

1 300,00€ 200,00€

Spolu 38 610,00€ 5 000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2019: 5 000€

Pridelenie dotácií
Prehľad dotácií poskytovaných z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2019.
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1. Futbalový klub Sitno Banská Štiavnica

Športová činnosť futbalových mužstiev FK 

Sitno 2019. Celoročné súťaže mužstiev prí-

pravky, žiakov, dorastu a  dospelých pre rok 

2019

22 900,00€ 14 400,00€

2. Rádioklub Banská Štiavnica – OM3RBS

Úprava klubových priestorov a  reprezentá-

cia mesta Banská Štiavnica a Slovenskej re-

publiky v rádioamatérskych pretekoch v rám-

ci Európy

590,00€ 200,00€

3. Športový klub stolného tenisu Banská Štiavnica
4. liga v stolnom tenise, krúžok žiakov, MO 

v stolnom tenise
2 000,00€ 1 000,00€

4. Športový klub Atléti BS, Banská Štiavnica Športová činnosť ŠK Atléti BS v roku 2019 10 000,00€ 5 200,00€

5. Rotobalance, s.r.o., Banská Štiavnica
Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone Asia-

go-Taliansko
630,00€ 400,00€

6. Červená studňa, Banská Štiavnica Bežecké lyžovanie na Červenej Studni 2 300,00€ 1 300,00€

7. Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica, o. z. Plavecká a triatlonová sezóna 2019 1 000,00€ 300,00€

8. Klub slovenských turistov Dr. Téryho Banská Štiavnica

Značenie a úprava turistických trás, výmena 

poškodených smeroviek, údržba TIM (sme-

rovníkov)

300,00€ 300,00€

9. Športový klub SKI Dúbravy, Banská Štiavnica
Volejbalový turnaj o Pohár primátorky Ban-

skej Štiavnice
300,00€ 0,00€

10. Plavecký klub Banská Štiavnica, o. z. Činnosť PKBS v roku 2019 8 000,00€ 5 200,00€

11. Šachový klub Opevnenie Banská Štiavnica
Zabezpečenie štandardných činností a rastu 

mestského šachového klubu
3 000,00€ 700,00€

Spolu 51 020,00€ 29 000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2019: 29 000€
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ia 1. OZ Murko, Kakalík a Miška, Dekýš Záchrana mačiek 5 950,00€ 650,00€

2. Kalvársky fond, Banská Štiavnica
Úprava vstupného chodníka na Kalvárii – 

II. etapa
1 800,00€ 1 050,00€

3. Túlavá labka, Banská Štiavnica Kastrácie pouličných mačiek a sučiek 4 200,00€ 650,00€

4.
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 27 – 1 Banská 

Štiavnica – Štefultov

Organizovanie celoslovenskej súťaže v  reze 

ovocných stromov
1325,00€ 1 000,00€

5. Sitnianski rytieri, Banská Štiavnica – Počúvadlianske Jazero Čítanie v prírode 3 000,00€ 1 000,00€

6. Senior Lilien, Banská Štiavnica Kastrácie 1 500,00€ 650,00€

Spolu 17 755,00€ 5 000,00€

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2019: 5 000€

Takmer 200 návštevníkov 

veľkej štvorvernisáže – 

Otvorenie výstavnej sezóny 

v Galérii Jozefa Kollára 

v sobotu 4. apríla potvrdilo 

zmysel intenzívnych príprav 

a pracovného nasadenia, 

ktoré tejto slávnosti predchá-

dzali. 

Ďakujeme týmto vedúcej Galérie 

Jozefa Kollára Ivete Chovanovej 

a jej skvelému tímu Marte Ková-

čovej, Tomášovi Pomfymu a  Bo-

žene Výbochovej, 

tiež Inge Valacho-

vej, Alžbete Ruma-

novej a  Zuzane Fe-

herpatakyovej za 

pomoc pri realizácii 

všetkých menších 

aj väčších zmien 

v  galérii a  pozýva-

me návštevníkov 

na výstavy.

o.z. Štokovec, 

priestor pre kultúru 

a Galéria HIT Otvorenie výstavnej sezóny v Galérii J. Kollára  foto Lubo Lužina

Poďakovanie

Pridelenie dotácií
Prehľad dotácií poskytovaných z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2019.
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Leto v CVČ
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas let-

ných prázdnin denné letné tábo-

ry rekreačného charakteru v  ter-

mínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 12.7., 

v  prípade záujmu zo strany ro-

dičov a  detí aj v  termíne 15.7. – 

19.7.. Pobytový zájazd pri mori 

v Tučepi pre rodičov s deťmi a do-

spelých v termíne od 30.7. – 8.8.. 

Bližšie info na t.č.: 0907 598 567.

J. Machilová

Zájazd
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici s pris-

pením MsÚ oznamuje svojim 

členom, že organizuje rekondič-

ný zájazd do Podhájskej v  uto-

rok 28. mája 2019. Odchod au-

tobusu je o 8:00 z BŠ Križovatka. 

V prípade záujmu je potrebné pri-

hlásiť sa v kancelárii SZTP a záro-

veň tiež uhradiť poplatok 3€ za 

cestovné, stravu si zabezpečí kaž-

dý sám. Bližšie info na tel. čísle: 

045/ 692 08 75 počas úradných 

hodín, (v pondelok, utorok a stre-

du) v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor SZTP

Na Povrazníku bol kvíz 

o Európskej únii a beseda 

o histórii Rómov.

Centrum komunitného organizo-

vania zorganizovala na Povrazníku 

v Banskej Štiavnici dve aktivity pre 

deti aj dospelých. Kvíz o Európskej 

únii a  beseda o  histórii Rómov sa 

uskutočnili v piatok 5. apríla 2019 

o 15.30 a o 16.30. V sobotu komu-

nita na Povrazníku uskutočnila aj 

brigádu v okolí svojej bytovky.

"Aktivity sú súčasťou Týždňa občian-

skej participácie, ktorého hlavným cie-

ľom je prepojiť väčšinu skupín, s  kto-

rými pracujú komunitní organizátori 

a  organizátorky Centra komunitného 

organizovania (CKO) a efektívne docie-

liť synergický efekt jednej veľkej CKO 

komunity", uviedla Mária Koledová, 

komunitná organizátorka pre Ban-

skú Štiavnicu.

Slovensko je žiaľ veľakrát pozadu 

s volebnou účasťou a špeciálne pri 

europarlamentných voľbách sme 

na absolútnom konci v  rámci kra-

jín EÚ. Jedným z dôvodov môže byť 

aj to, že Slováci a Slovenky vnímajú 

politiku z Bruselu ako veľmi vzdia-

lené a abstraktné. Komunitní orga-

nizátori a organizátorky chcú počas 

niekoľkých dní vo svojich komu-

nitách priblížiť činnosť europarla-

mentu, jeho politík, ako ovplyvňujú 

naše každodenné, bežné fungova-

nie a naopak, čo všetko vieme spra-

viť pre to, aby sme ich ovplyvnili. 

Aktívne využívanie volebného prá-

va vo všetkých voľbách je výsledok 

zrelosti akejkoľvek demokracie.

Kvíz a  beseda sa konali v  priesto-

roch komunitnej obývačky na Bu-

dovateľskej 15 na Povrazníku.

Kontakt: Mária Koledová, komu-

nitná organizátorka, maja@cko, t.č. 

0948 883 360. Srdečne Vás všet-

kých pozývame na návštevu!

Komunitná obývačka

Komunitná obývačka na Povrazníku  foto Archív CKO 

Prišla jar, zazelenala sa tráva, 

vtáčiky spievajú. 

Všetci sa tešíme. Na sídlisku Drie-

ňová, kde žije najviac obyvateľov 

Banskej Štiavnice sa už po zime 

dali do poriadku chodníky a aj ze-

leň, treba pochváliť pracovníkov 

TS ako to zvládli, pravdaže s  vý-

datnou pomocou domácich oby-

vateľov, ktorí sa starajú o svoje ži-

votné prostredie, aj kvôli deťom. 

Pri našej takmer každodennej pre-

chádzke so sestrou do mesta, je to 

náš dôchodcovský Mount Everest, 

(každý ho nejaký máme) ideme po 

drieňovských schodoch. Sme veľmi 

radi, že sú opravené, iste to pocíti-

li aj stovky školákov, mladých ľudí 

i dôchodcov pri ceste do školy, prá-

ce do mesta a späť. Na jeseň minu-

lého roka sa okolo schodov konečne 

vyrúbali náletové dreviny, dve sta-

ré čerešne, časť kríkov. Je to dob-

re, aj v zime sú schody pre nás bez-

pečnejšie. S čím sa ale ťažko možno 

zmieriť je tá spúšť – odpílené kme-

ne čerešní, konáre, kríky, spadnutá 

lieska, sa ponechali uprostred kop-

ca. Tiež odhodený stavebný odpad 

pracovníkov, ktorí obnovovali scho-

dy, fľaše, konzervy a pod. Aby tam 

zhnili? Mňa asi ťažko niekto pre-

svedčí, že je to správne, keďže otec 

bol lesnícky pedagóg. Zhnije, ale asi 

za desiatky rokov, to tu už nebude-

me. Banská Štiavnica má dlhoroč-

nú lesnícku tradíciu, t.r. si pripo-

menie 100 rokov Strednej lesníckej 

školy, žije tu veľa environmentalis-

tov, ekológov, pracovníkov životné-

ho prostredia. Bolo by správne, aby 

sa drieňovský kopec pohrabal a trá-

va mohla dýchať a dávať prepotreb-

ný kyslík, stromy a  konáre sa od-

viezli, snáď i na štiepku a bolo tam 

čisto a  pekne. A  vhodné by bolo 

dať tam aj dva smetné koše, kde by 

deti, mládež, ľudia dávali odpad-

ky, ktoré by sa pravidelne vynášali. 

Len tak môžeme vychovávať a viesť 

mladých k  ochrane životného pro-

stredia. Ak by mali pracovníci TS 

v harmonograme aj náš drieňovský 

kopec, prosím o prepáčenie, že som 

bola netrpezlivá. Pomôžme prírode.

Mária Čelková

Pomôžme
prírode popri drieňovských schodoch

DOD
Materská škola, Bratská č.9 Ban-

ská Štiavnica Vás srdečne pozýva 

na Deň otvorených dverí, ktorý 

sa uskutoční dňa 16.4.2019 v do-

poludňajších hodinách od 8,30 

do 11,30. Pripravené sú pre Vás 

ukážky krúžkovej činnosti:

8,30 – Trieda Dubáčiky, kde máte 

možnosť oboznámiť sa s priestor-

mi najmenšej triedy

9,00 – 9,15 – Planetárium, ukáž-

ka výtvarného krúžku

9,20 – 9,35 – Trieda Lienky, ukáž-

ka hudobno – pohybového krúžku

9,45 – 10,00 – Trieda Zajace, 

ukážka výučby nemeckého jazyka

10,05 – 10,20 – Trieda Vranky, 

ukážka výučby anglického jazyka

10,25 – 11,25 – školský dvor, rôz-

ne hry na školskom dvore 

Tešíme sa na Vás!

MŠ Bratská 9

„Ak má človek dôvod, vydrží takmer 

všetko.“ 

Fridrich Nietzsche

myšlienka
dňa
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Poďakovanie

Touto ces-

tou by som sa 

chcela poďa-

kovať všetkým 

pr ítomným, 

ktorí sa zúčastnili poslednej 

rozlúčky našej drahej mam-

ky, babky, prababky, p. Ľud-

mily Pastrierovej, ktorá 

nás náhle opustila dňa 22.3. 

Ďakujeme za dôstojnú roz-

lúčku pohrebnej službe Chá-

ron, p. farárovi Frindtovi, p. 

Kvakovej a všetkým za účasť, 

prejavy sústrasti a kvetinové 

dary, ktorými ste sa snažili 

zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Deti s rodinami 

a vnúčatami

Spomienka

Dňa 12.3. 

uplynú 3 roky, 

čo náhle odi-

šiel do več-

nosti Roman 

Mikulčík. V  týchto dňoch 

si na neho viac ako inokedy 

spomína jeho matka, kto-

rú vrúcne miloval a staral sa 

o  ňu až do poslednej chví-

le svojho života, syn Lukáš, 

bratia Pavol a  Ján s  rodina-

mi, jeho najvernejší priateľ 

Peter a  mnohí jeho priate-

lia a známi. Všetci, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku. 

Smútiaca matka s rodinou 

oznamy, 
spomienky

Výlet
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

výlet na Pustý hrad Zvolen v stre-

du 15. mája 2019. Odchod au-

tobusu je o 8:00 z BŠ Križovatka. 

V prípade záujmu je potrebné pri-

hlásiť sa v kancelárii SZTP a záro-

veň tiež uhradiť poplatok 3€ za 

cestovné, stravu si zabezpečí kaž-

dý sám. Bližšie info na tel. čis-

le 045/ 692 08 75 počas úradných 

hodín, (v pondelok, utorok a stre-

du) v čase od 8:00 – 14:00 hod.

Výbor SZTP 

Minulý mesiac sa dožila 

životného jubilea banskoštiav-

nická lekárka – neurologička 

MUDr. Eva Petrášková. 

Je nielen uznávanou odborníč-

kou vo svojej profesii na Slo-

vensku, ale má vysoký kredit aj 

v  zahraničí. Čo je však najpod-

statnejšie, my, jej pacienti z Ban-

skej Štiavnice, nášho okresu, ale 

aj mimo neho si to bez nej ne-

vieme ani len predstaviť. Dvere 

na jej ambulancii sa každodenne 

nikdy nezatvárajú, a  aj keď má 

pred dverami koľkokoľvek pa-

cientov, vždy si našla na každého 

pacienta toľko času, koľko bolo 

treba. Aj tú najvážnejšiu a  naj-

zložitejšiu diagnózu vedela vždy 

zrozumiteľne a súčasne neuveri-

teľne trpezlivo vysvetliť, ale tiež 

zabezpečiť komplexnejšie vyšet-

renie či liečenie nech by to bolo 

kdekoľvek na Slovensku. Vážená 

pani doktorka, patrí Vám zato, 

čo najúprimnejšia vďaka a samo-

zrejme s  tým najvrelejším pria-

ním, aby ste sa nám mohli ešte 

dlho – predlho venovať s  takou 

láskou a tak obetavo ako doteraz 

a aby ste ďalšie roky Vášho živo-

ta prežili v zdraví, šťastí a osob-

nej pohode! 

Vaše vďačné pacientky 

a pacienti

K životnému jubileu MUDr. Evy 
Petráškovej

19. apríl 1919 bol posledný 

deň, z ktorého sa dochoval 

ofi ciálny záznam o existencii 

Vysokej baníckej a lesníckej 

školy v Banskej Štiavnici (do 

roku 1904 známa Banská 

a lesnícka akadémia). 

Je to zápis zo záverečného zasad-

nutia jej vysokoškolskej rady, na 

ktorom sa prerokúvalo už len do-

končenie sťahovania do Šoprone.

Odsťahovanie sa, samozrejme, 

neuskutočnilo zo dňa na deň. Už 

v roku 1905 profesorský zbor vy-

pracoval memorandum, v ktorom 

žiadal presťahovanie školy do Bu-

dapešti. Dôvodom bolo úsilie do-

stať sa do veľkomestského pro-

stredia, keďže Banská Štiavnica 

sa s poklesom banskej výroby po-

stupne menila na upadajúce vi-

diecke mesto. O presťahovanie sa 

paradoxne zasadzovali najmä pro-

fesori lesníckej časti školy, ba do-

konca žiadali o  rozdelenie školy 

a  presťahovanie osamostatnenej 

lesníckej časti do vhodnejšieho 

sídla.

Uhorská vláda sa však ich problé-

mami vážnejšie nezaoberala. Na-

opak, roku 1911 bola dokonče-

ná rozsiahla budova laboratórií, 

na svoj čas veľmi dobre zariadená 

a vystrojená, pripravovala sa aj vý-

stavba vysokoškolského interná-

tu.

Osudu školy sa nakoniec stalo tra-

gickým, že na nej nebol ani jedi-

ný slovensky cítiaci profesor. Uda-

losti pred koncom prvej svetovej 

vojny nabrali totiž rýchly spád. 

Politické pomery v  strede Euró-

py sa zásadne menili. Bolo jas-

né, že maďarský štát na troskách 

Uhorska sa musí vzdať  Sloven-

ska v  prospech vznikajúcej Čes-

ko-slovenskej republiky. Na škole 

sa po skončení vojny síce ešte za-

čas vyučovalo, ale keď už bolo ko-

nečné riešenie jasné, maďarská aj 

maďarónska inteligencia začali zo 

Štiavnice sťahovať školský inven-

tár. Uskutočňovalo sa to vlakom. 

Možné to však bolo len do 19. de-

cembra 1918, keď čs. vojsko obsa-

dilo Zvolen. Tesne pred jeho prí-

chodom ešte vyviezli na vozoch do 

Hontianskych Nemiec časť kniž-

nice a archívu. Ten sa však do Ma-

ďarska údajne nedostal – časť bola 

zničená, zvyšok sa neskôr dostal 

naspäť do Banskej Štiavnice.

Dovedna bolo odvezených 69 991 

predmetov v  hodnote 889  746 

vtedajších korún. Mesto sa po-

kúšalo toto rabovanie zastaviť, 

ale bezvýsledne. Sťahovaniu asis-

tovali študenti, ktorí sa po skon-

čení vojny vrátili do školy aj so 

zbraňami. Zaujímavý osud mal 

výskumný ústav, ktorý po odcho-

de maďarských zamestnancov 

a  vyhnaní maďarskej Červenej 

armády ostal takmer nedotknu-

tý. Napokon ho „spustošili českí vo-

jaci...“ Takto sa skončilo vyše sto 

päťdesiatročné trvanie prvého 

vysokého technického školstva 

na Slovensku. Ďalšia vysoká škola 

technická na Slovensku bola zria-

dená až zák. č. 170/1937 v Koši-

ciach.

Viac : Vozár J. – Odsťahovanie Vy-

sokej baníckej a lesníckej školy..., 

Zborník SBM 1968

Nás samozrejme najviac zaují-

ma, čo z  toho, čo bolo v Banskej 

Štiavnici, ešte existuje. Podľa in-

formácií zo Západomaďarskej 

univerzity v  Šoprone sa okrem 

jednotlivých exponátov zachovala 

len zoologická zbierka s originál-

nymi vitrínami. Je to údajne naj-

staršia zbierka tohto typu na sve-

te (napr. výr je z r. 1883).

Peter Chytil

Nepripomínané výročie

Palác akadémie - budova Lesníckeho ústavu foto Archív autora 
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Na marcové aktivity 

v mestskej knižnici sa 

každoročne tešia najmä 

naše ratolesti, pre ktoré 

je stretnutie s knižkami 

a knižnicou úprimnou radosťou 

a príjemným zážitkom, no 

nielen pre nich.

Zdraví ľudia v produktívnom veku 

si už nájdu svoje cestičky ku kni-

he, ak ju majú radi, preto podujatia 

mestskej knižnice na podporu čí-

tania zameriavame predovšetkým 

na deti všetkých vekových kategó-

rií, príp. znevýhodnené skupiny 

obyvateľov, pre ktorých je problé-

mom zavítať do priestorov knižnice 

– v takom prípade ide knižnica za 

nimi. I pre nás veľmi obohacujúce 

boli stretnutia s klientmi denných 

stacionárov pre dôchodcov v  Ban-

skom Studenci a v Domove Mária 

na drieňovskom sídlisku. Milé be-

sedovanie o knihách spojené s lite-

rárnymi hádankami vždy padnú na 

úrodnú pôdu. Snáď potešili aj kni-

hy, ktoré sme priniesli darom. In-

formatické hodinky si prišli vypo-

čuť nejedni školáci, dokonca vážení 

hostia – klienti z  Domova sociál-

nych služieb pri Slovenskom Čer-

venom kríži, no najpočetnejší, ako 

každý rok, boli predsa len škôlka-

ri. Marcová návštevnosť lámala re-

kordy mesiacov celého kalendár-

neho roka, potešili sme sa tisícke 

návštevníkov. Pripravili sme i  tra-

dičnú vedomostnú súťaž Ak vieš – 

odpovieš pre starších žiakov nielen 

ako prípravu na monitor, ktorý nie-

ktorí z  nich nedávno absolvovali. 

Chceme sa zároveň poďakovať zú-

častneným základným školám a ich 

reprezentantom: 3. m. – ZŠ J. Kol-

lára – Alica Hornická, Daniela Mati-

sová, 2. m. – KSŠ sv. F. Assiského – 

Ondrej Cánik, Nicolas Slezák a 1.m. 

– ZŠ J. Horáka – Matej Mojžiš a Mi-

roslav Vančo. Srdečne gratulujeme 

spolu s autorkami 1. ročníka súťa-

že (pokračovala už 27. kolom) a zá-

roveň s  porotkyňami p. Vierkou 

Luptákovou a  Bibkou Stankovou. 

Vyvrcholením marcových podu-

jatí, ku ktorým patrilo aj Utorko-

vé rozprávkovanie v  knižnici, bola 

taktiež už tradičná Noc s Anderse-

nom, motivačné podujatie pre deti 

školského veku do 12 rokov, ktoré 

boli vybrané na základe množstva 

prečítaných kníh v minulom roku, 

návštev a  aktivít spojených s  čin-

nosťou mestskej knižnice. Oslávi-

li sme spolu 110. výročie narode-

nia českého klasika Ondřeja Sekoru 

spolu s Ferdom mravcom, chrobá-

kom Truhlíkom a  lienkou Gven-

dolínou. Samozrejme sme neobišli 

pána Andersena, ktorý veľmi rád 

našiel svoje pozemské telo v  oso-

be veselého Ivana Beňa a  večerný 

program sa mohol začať. Čítanie 

Ferdových príbehov striedalo súťa-

ženie, vedomostné i  zábavné, hľa-

danie pokladu pri Starom zámku, 

dopĺňanie energie, až sme sa do-

pracovali k  fi nále – vyhodnoteniu 

a odmeňovaniu všetkých zúčastne-

ných lienok a mravčekov, odovzda-

niu cien a  diplomov a  príjemné-

mu posedeniu s  tradičnou tortou. 

Nebolo by to možné bez našich 

dlhoročných priaznivcov a  pod-

porovateľov, ktorými boli okrem 

zriaďovateľa mestskej knižnice 

a každoročného, už spomínaného, 

„p. Andersena“ a  obetavého foto-

grafa L. Lužinu aj: COOP Jednota 

Žarnovica, pekáreň Anton – Antol, 

p. Szegéň: ovocie – zelenina a v ne-

poslednom rade pizzeria Black M 

– Marián Čierny. Ešte raz všetkým 

sponzorom: „Srdečná vďaka!“ a s os-

tatnými sa tešíme na ďalšie poduja-

tia, najbližšie na Scrabble 11.4. pre 

školy a 26.4. na literárne stretnutie 

s Monikou Macháčkovou, autorkou 

románov pre ženy. 

MsK

Noc s Andersenom 
a iné podujatia v mestskej knižnici

Deti s „Andersenom“ pred morovým stĺpom  foto Archív MsK

V Banskej Štiavnici sa od 27. 

marca do 5. apríla 2019 konala 

medzinárodná mládežnícka 

výmena pod názvom We have 

rights. Humans.

Hlavným koordinátorom niekoľ-

kodňového podujatia bolo Th alia 

Teatro (Budča/Zvolen), ktoré spo-

ločne s  partnerskými organizá-

ciami vďaka programu Erasmus+ 

pozvalo do Banskej Štiavnice mla-

dých ľudí zo Slovenska, Portugal-

ska, Španielska, Poľska, Rumun-

ska i Talianska. Cieľom aktivít bolo 

umožniť mladým rozvinúť tému 

ľudských práv prostredníctvom di-

vadla a  improvizácie a  poskytnúť 

im možnosť pobudnúť v medziná-

rodnom a multikultúrnom prostre-

dí.

Program Erasmus+ v  rámci mlá-

dežníckej výmeny podporuje ne-

formálne vzdelávanie, ktorého do-

sahy môžu byť nedozerné na rozvoj 

osobnosti mladého človeka. Účast-

níci počas pobytu pripravili aj wor-

kshop o  ľudských právach pre lo-

kálnu strednú školu a  nadviazali 

kontakt s domácim obyvateľstvom. 

Všetky aktivity viedli k  vzájom-

nému porozumeniu, pochopeniu 

problematiky, ale aj spoločným zá-

žitkom v Banskej Štiavnici.

Monika Necpalová, riaditeľka 

Thalia Teatro

Cez improvizáciu k ľudským právam

Rozsiahla 
výstava fotografi í

V  máji bude vystavovať autor Vla-

dimír Protopopov výber fotografi í 

zo svojej tvorby v  priebehu 50 ro-

kov (1967 – 2017) vo výstavnom 

priestore Mesta Banskej Štiavnice – 

Kultúrnom centre v Banskej Štiav-

nici. Vernisáž výstavy bude 2.mája 

2019 (štvrtok) o  17.00 hod. vo 

výstavnom priestore kultúrneho 

centra (vchod od A. Kmeťa). Po-

čas vernisáže bude aj premietanie 

videopásma autora o  B. Štiavnici. 

Súčasťou výstavy budú fotografi e 

z Banskej Štiavnice v minulých de-

saťročiach, fotografi e z  kultúrnych 

akcií tvorivej skupiny s  názvom 

„Štiavnica kultúrna“, ktoré boli úspeš-

ne realizované v  rámci kultúrne-

ho revitalizačného projektu autora 

a snahy o oživenie kultúry a zviditeľ-

nenie Banskej Štiavnice v 90.rokoch. 

Poetické divadelné predstavenia 

sa odohrávali väčšinou v  prirodze-

ných kulisách mesta, ale aj v Kostole 

sv. Kataríny a čerpali z histórie a zo 

slávnej minulosti mesta. Umelecký 

súbor Štiavnické mažoretky repre-

zentoval mesto doma, ale aj v  za-

hraničí. Súčasťou výstavy bude aj 

humor vo fotografi i a množstvo fo-

tografi í autora z ciest po Európe a po 

Turecku.

Michal Kríž

Veľkonočné 
dielničky

Slovenské banské múzeum po-

zýva do Dielničky v  Kammerho-

fe, kde sa v termíne 12. – 13. aprí-

la 2019 uskutočnia tvorivé dielne 

pod názvom Veľkonočné dielnič-

ky. Program: Piatok, 12.apríl 

2019, 13:00 – 17:00: Batikova-

nie kraslíc voskom 2,00€, Zdobe-

nie kraslíc slamou 2,00€, Zdobe-

nie kraslíc leptaním 2,00€, Pletenie 

a zdobenie medovníkov 2,00€. So-

bota, 13.apríl 2019, 9:00 – 17:00: 

Batikovanie kraslíc voskom 2,00€, 

Zdobenie kraslíc slamou, lepta-

ním 2,00€, Zdobenie kraslíc si-

tinou 2,00€, Háčkovanie vajíčok 

2,00€, Bábiky – Morenky 2,00€, 

Zdobenie medovníkov 2,00€, Ple-

tenie korbáčov 3,00 – 8,00€. Kde: 

Kammerhof – Dielnička, Kammer-

hofská 2, Banská Štiavnica. Kon-

takt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.: 

045/694 94 36, enviro@muzeumbs.sk.  

Info: www.muzeumbs.sk. Mediálny 

partner: Štiavnické noviny. Tešíme 

sa na stretnutie v Dielničke.

Petra Páchniková, SBM
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 12.4. o 21:00 hod.Piatok 12.4. o 21:00 hod.
Nedeľa 14.4. o 18:30 hod.Nedeľa 14.4. o 18:30 hod.
ShAzAMShAzAM

Akčný, fantasy, dobrodružný ,131 Akčný, fantasy, dobrodružný ,131 
min., MP:15, vstupné: 5€. V každom min., MP:15, vstupné: 5€. V každom 
z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho 
odhaleniu postačí občas trochu má-odhaleniu postačí občas trochu má-
gie. V prípade Billyho Batsona, stačí gie. V prípade Billyho Batsona, stačí 
vykríknuť jedno slovo – SHAZAM! – vykríknuť jedno slovo – SHAZAM! – 
a toto 14 ročné decko vychované uli-a toto 14 ročné decko vychované uli-
cou sa zásluhou starého čarodejníka cou sa zásluhou starého čarodejníka 
môže premeniť na dospelého super-môže premeniť na dospelého super-
hrdinu Shazama.Shazam sa rozhodne hrdinu Shazama.Shazam sa rozhodne 
otestovať všetky svoje superschopnos-
ti. No osvojiť si ich bude musieť veľ-
mi rýchlo aby dokázal bojovať proti 
smrteľným silám zla, ovládaných Dr. 
Thaddeusom Sivanom. 

Nedeľa 14.4. o 16:00 hod.
DUMbo

Rodinný, dobrodružný, 112 min., 
MP, vstupné: 5€. Majiteľ trápiaceho vstupné: 5€. Majiteľ trápiaceho 
sa cirkusu Max Medici angažuje bý-

valú hviezdu manéže Holta Farriera valú hviezdu manéže Holta Farriera 
a jeho deti, aby sa starali o malé sloní-a jeho deti, aby sa starali o malé sloní-
ča. To sa narodilo s neprimerane veľ-ča. To sa narodilo s neprimerane veľ-
kými ušami a v cirkuse, beztak zápa-kými ušami a v cirkuse, beztak zápa-
siacom s problémami, je iba na smiech. siacom s problémami, je iba na smiech. 
Keď však vysvitne, že Dumbo doká-Keď však vysvitne, že Dumbo doká-
že lietať, Maxov cirkus zažije neuveri-že lietať, Maxov cirkus zažije neuveri-
teľný comeback. Správa o  lietajúcom teľný comeback. Správa o  lietajúcom 
slonovi sa donesie aj do uší výrečné-slonovi sa donesie aj do uší výrečné-
ho podnikateľa V. A. Vandevera, kto-ho podnikateľa V. A. Vandevera, kto-
rému sa podarí pretiahnuť Dumba do rému sa podarí pretiahnuť Dumba do 
svojho nového veľkolepého zábavného svojho nového veľkolepého zábavného 
podniku Dreamland. Dumbo stúpa do podniku Dreamland. Dumbo stúpa do 
nových výšin a zdá sa, že príbeh spe-nových výšin a zdá sa, že príbeh spe-
je k šťastnému koncu. Holt však zisťu-je k šťastnému koncu. Holt však zisťu-
je, že pod nablýskaným pozlátkom je je, že pod nablýskaným pozlátkom je 
Dreamland plný temných tajomstiev… Dreamland plný temných tajomstiev… 
Réžia: Tim BurtonRéžia: Tim Burton

Utorok 16.4. o 18:30 hod.Utorok 16.4. o 18:30 hod.
TrAbANATeM TAM TrAbANATeM TAM 

A zAse spÁTkYA zAse spÁTkY

Dokument, outdoor, 105 min., MP:12, Dokument, outdoor, 105 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Velká cesta kolem svě-vstupné: 5€. Velká cesta kolem svě-

ta končí! Poslední výprava uzavírá ta končí! Poslední výprava uzavírá 
cesty žlutých trabantů napříč konti-cesty žlutých trabantů napříč konti-
nenty ve velkém stylu. V týmu tento-nenty ve velkém stylu. V týmu tento-
krát není žádná žena a putování smeč-krát není žádná žena a putování smeč-
ky mužů v čele s cestovatelem Danem ky mužů v čele s cestovatelem Danem 
Přibáněm nabírá často divoké obrát-Přibáněm nabírá často divoké obrát-
ky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. ky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. 
Překonává Himaláje i diktatury, láme Překonává Himaláje i diktatury, láme 
výškové rekordy i prchá před policií. výškové rekordy i prchá před policií. 
Přestože jde mnohokrát do tuhého, Přestože jde mnohokrát do tuhého, 
mezinárodní česko – slovensko – pol-mezinárodní česko – slovensko – pol-
ská posádka bojuje se všemi nástra-ská posádka bojuje se všemi nástra-
hami s  černým humorem, sebeironií hami s  černým humorem, sebeironií 
a občas na hraně politické korektnosti. a občas na hraně politické korektnosti. 

Štvrtok 18.4. o 18:30 hod.Štvrtok 18.4. o 18:30 hod.
CYNTorYN zvierATiekCYNTorYN zvierATiek

Horor, 115 min., MP:15, vstupné: 5€Horor, 115 min., MP:15, vstupné: 5€
Keď sa hráte so smrťou, môžete sa Keď sa hráte so smrťou, môžete sa 
veľmi ľahko aj spáliť. Niekedy je lepšie veľmi ľahko aj spáliť. Niekedy je lepšie 
ak mŕtvi zostanú mŕtvymi. Cyntoryn ak mŕtvi zostanú mŕtvymi. Cyntoryn 
zvieratiek je adaptáciou rovnomenné-zvieratiek je adaptáciou rovnomenné-
ho slávneho hororu Stephena Kinga. ho slávneho hororu Stephena Kinga. 
Ten o tejto svojej knihe prehlásil, že ju Ten o tejto svojej knihe prehlásil, že ju 
považuje za svoj najdesivejší rompovažuje za svoj najdesivejší rom

tt

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č.12/2019: 

„Tomu, kto má vieru, netreba nič vy-

svetľovať. Kto vieru nemá, tomu sa vy-

svetliť nedá nič.“ Výhercom sa stáva 

Eva Koledová, BŠ. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o  po-

ukážku 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 termí-

ne do 23.04.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok J. Powe-

lla: „Ľudská myseľ je ako záhrada, ak 

chceme… (dokončenie v tajničke).

A., 100, had, niečo divotvorne, výr,

B., 3. časť tajničky,

C., Natiera smolou, Danica, ozná-

mila úradom,

D., Ostrov v Indonézii, ruské meno, 

omotal, ozn. lietadiel Švajčiarska,

E., Vzdeláva, vrhne, smeroval, stred 

slova cheryl,

F., Staroegyptský boh Slnka, kole-

so, naša politická strana, meno Ko-

menského,

G., Spojka, skupenstvo vody, Karol 

po nemecky, Oľga,

H., Časti tváre, bojové vozidlo, kni-

ha snov, literárna výchova,

I., Azy naopak, kosáky česky, meno 

Palúcha, starý holandský názov pre 

liter,

J., Žni, drozd česky, klátik, česká 

rieka,

K., 2. časť tajničky, jód.

1., Textová správa, koniec tajnič-

ky, úder v boxe,

2., Tuto, mačiatko, pozobaj,

3., Pridá soľ, pokladňa, slovenský 

jazyk,

4., Pracuje pílou, lesy, tká zriedka-

vo,

5., 951 v Ríme, kričí, míňaj,

6., Ozn. áut Rakúska a Španielska, 

Jožko dom., mizni, existuješ,

7., Oznámi, cudzie meno, klavír 

skr.,

8., Pieskový val, smrek česky, alebo 

po rusky,

9., Izabela, nemecké auto, sváko,

10., Verejná bezpečnosť, ver, osob-

né zámeno, televízia,

11., Dával semeno do pôdy, vyhy-

nutý kočovník, lekárska etika skr.,

12., Okruh, správca emirátu, po-

pravca,

13., Plietol, slovenská rieka, zviera-

cie nohy,

14., Nech česky, 1. časť tajničky.

Pomôcky: Kos, Ska, Alán, Hron, 

Srpy, Ili.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 14
Krížovka
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V programe Banská Štiavnica 

– Mesto kultúry 2019 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 ďal-

ších. Výstavu o  symbióze baníckej 

pamiatky a športového a spoločen-

ského života podporil Fond na pod-

poru umenia. Pripravuje ju Sloven-

ské banské múzeum na 8. – 31. júla 

2019. Ešte predtým predstavujeme 

legendy života na Klingeri ich klin-

gerskou prezývkou. Dnes je to Tó-

nybáči.

Takto sme na Klingeri nazývali An-

tona Gregussa st., zakladateľa špor-

tového diania v  Banskej Štiavnici. 

Roku 1935 s učiteľom telocviku La-

dislavom Kristom založili plavecký 

oddiel ŠAC. Tónybáči Greguss popri 

plávaní začal aj s aquabelami. Diev-

čatá Balónové, Szépová, Plathyová, 

Ujcová, Sedláčková, Murárová plá-

vali vo vode, on im z klingerského 

múrika pískal a dievčatá aj pod vo-

dou vedeli, čo má ísť a vytvárali rôz-

ne obrazce.

Tónybáči viedol štiavnických plav-

cov, ktorí v  rokoch 1939 až 1942 

patrili medzi najlepších na Sloven-

sku. Prispel k  tomu aj prvý štiav-

nický plavecký tréner Fridrich Pó-

czi z Bratislavy. Tónybáči ho počas 

tohto pobytu vo svojom dome bez-

platne ubytoval a stravoval. Po roku 

1945 sa venoval svojej pekárni, 

až kým ju neznárodnili. Plaveckú 

štafetu vtedy odovzdal Ladislavovi 

Cseff alvayovi a sám sa venoval tu-

ristike. Založil turistický oddiel TJ 

Sitno Banská Štiavnica.

Martina Bártová

Prázdniny na Klingeri 4

Anton Greguss s členom turistického oddielu Jozefom Sámelom  

foto Vladimír Bárta

Jar sa prebudila, slnko svoje 

lúče štedro na zem posiela, 

každý deň sa nám zdá krajší 

a veselší. 

Naši žiaci oddýchnutí po jarných 

prázdninách sa vrátili do školských 

lavíc. Štvrtáci a  piataci zabojova-

li a veríme, že úspešne zvládli prvé 

maturitné písomky.

U nás sme radi privítali pani Helen-

ku Galkovú, ktorá sa s  nami priš-

la podeliť o  svoje cestovateľské zá-

žitky pod názvom “Cestovanie po 

Indonézii“ a skúsenosti počas pobytu 

v  zemi mnohých kontrastov. Nád-

herná bola fotografi cká prezentácia 

výroby látok, ako sa batikujú – ruč-

ne voskom nanášajú vzory na ich 

tradičné látky. Jedinečná, zaujíma-

vá práca typická len pre Indonéziu.

Pred prázdninami sme sa zúčastni-

li módnej prehliadky pod záštitou p. 

Miloty Tokárovej.

Veľmi sa nám páčili modely pre 

všetky vekové kategórie na akúkoľ-

vek príležitosť slávnostne sa obliecť, 

upraviť a  nalíčiť. Hlavne móda pre 

mladých „tínedžerov“ alebo len tak 

pekne a  vkusne sa obliecť do ško-

ly alebo do práce. A to v jednom ob-

chodíku, ktorý prevádzkujú a záso-

bujú milé osôbky, majiteľka Milotka 

s maminkou Milkou. Sú nielen milé, 

ústretové ale aj ochotné pomôcť, po-

radiť a hlavne ceny sú prijateľné.

Dvaja zástupcovia skupiny tzv. „po-

žiarne hliadky“ sa zúčastnili školenia, 

ktoré prezentovali p. Lupták a p. Go-

lian, profesionálni hasiči. Školenie je 

veľmi dôležité, aby aj žiaci dokáza-

li správne zareagovať pri vzniknu-

tom probléme, keďže obývame veľ-

ké priestory.

Radi žijeme športom. Uskutočnil sa 

volejbalový turnaj chlapcov a  diev-

čat. Nadšenie aj sily boli vyrovnané.

Náš folklórny súbor „FS Valetant“ 

pri príležitosti MDŽ navštívil na-

šich starkých v DD Prenčove s kul-

túrnym programom „Vítanie jari“. 

Naši starkí ako ich familiárne nazý-

vame boli obdarovaní sladkými me-

dovníčkami – srdiečkom zo srdieč-

ka, ktoré pripravili naše prváčence.

Beseda „Načo sú nám humanitné vedy“ 

s erudovanými vysokoškolskými pe-

dagógmi p. Michalom Zvaríkom a p. 

Marekom Debnárom, bola vhodná 

pre staršie ročníky, keď sa budú roz-

hodovať kam na vysokú školu.

Už druhýkrát prijal pozvanie p. Ko-

váč zo Žiaru nad Hronom, ktorý sa 

venuje popri práci v  štátnej službe 

bojovému umeniu – karate a prišiel 

ukázať dievčatám ďalšie prvky seba-

obrany. Záujem zo strany dievčat je 

veľmi veľký, čo nás teší.

Nájdi si čas na jednu báseň – žia-

ci v  priebehu mesiaca marca mali 

možnosť potešiť naše srdcia vlast-

nou básňou na rôzne témy láska, 

škola.... Všetci, ktorí sa zapojili do 

tejto milej aktivity sú odmenení.

Ponožková výzva – Deň downové-

ho syndrómu. Žiaci aj vychovávate-

lia sme sa pripojili k  tým, ktorí sú 

iní a predsa takí istí ako my. Na no-

hách sme mali rôznofarebné ponož-

ky. Vyjadrili sme tým svoju podpo-

ru, solidaritu a úctu k nim.

Naši chlapci a dievčatá reprezento-

vali náš ŠI v  stolnotenisovom tur-

naji vo Zvolene, kde obsadili pekné 

tretie miesta.

Veľká noc sa blíži míľovými krokmi, 

náš ŠI je už teraz pekne vyzdobený 

na každom poschodí vlastnoručne 

vyrobenými vajíčkami a  voňavými 

fi gúrkami z medovníkového cesta.

Za kolektív vychovávateľov Kolpaš-

ská 9 

Božena Javorská

Zo života študentského...

Anketa 
Žena mesta BŠ 2019

Milí spoluobčania, možno ste už 

viacerí postrehli rozbehnutie anke-

ty, ktorú vyhlásila Živena – Spolok 

slovenských žien, MO B. Štiavni-

ca. Jej cieľom je zviditeľniť mimo-

riadne ženy, ktoré žijú medzi nami 

a  hoci často prechádzajú ťažkými 

obdobiami alebo neľahkými osud-

mi, nevzdávajú sa, idú proti prú-

du a svojou neúnavnou prácou sú 

inšpiráciou pre nás ostatných. Na-

ším zámerom je odštartovať tým-

to 1.ročníkom tradíciu, ktorá začne 

práve v  tomto významnom roku 

150.výročia vzniku Spolku sloven-

ských žien. Táto myšlienka vznik-

la s dobrým a čistým úmyslom, no 

po prvom zverejnení ankety sa ob-

javili aj pochybnosti súvisiace so 

spôsobom hlasovania. Anketo-

vé lístky sme totiž rozmiestnili na 

miestach, ktoré sú ľahko prístupné 

všetkým občanom mesta: v Mest-

skej knižnici, v Kníhkupectve p. Dr-

bohlavovej, v  pekárni Anton An-

tol v  Dužine, v  potravinách Cent 

na Drieňovej. Žiadne postranné 

úmysly (napr., že si lístky nomino-

vaná dáma hromadne vypíše a vho-

dí sama) nám pri organizácii nao-

zaj nenapadli, a  garantujem vám, 

že ani jednej z  týchto žien! Vyna-

liezavosť ľudí nám ale bude pouče-

ním do budúcna. Veríme, že každý, 

kto bude chcieť podporiť nomino-

vané dámy v  jednotlivých kategó-

riách, zahlasuje jedným anketovým 

lístkom. Na ňom vyznačíte vždy 

1 meno v  každej kategórii (čiže 4 

mená). Hlasovať môžete aj mailom 

na: zivena.bs@gmail.com.

Ponúkame vám zoznam žien, kto-

ré Výbor MO Živena nominoval 

v  tomto roku: Kategória: Ume-

nie a  kultúra: Janka Bernátho-

vá, Helena Chovanová, Monika 

Maňkovská, Mária Petrová. Ka-

tegória: Vzdelávanie: Viera Gre-

gáňová, Irena Chovanová, Oľga 

Moravčíková, Renata Taligová. Ka-

tegória: Turistický ruch: Eva Ko-

lembusová, Ľubica Kuková, Dalma 

Štepáneková. Kategória: Obchod 

a  podnikanie: Ľudmila Blaško-

vá, Miroslava Breznoščáková, Jú-

lia Popracová. Absolútna Žena 

roka 2019 (dáma s najväčším poč-

tom hlasov). Hlasovať môžete do 

20.mája. Výbor MO Živena vaše 

hlasovanie zodpovedne vyhodno-

tí. Výsledky ankety budú slávnost-

ne vyhlásené v mesiaci jún, podrob-

nosti ešte zverejníme.

Živena Banská Štiavnica
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U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

4.4. vo štvrtok o 4-tej poobede fut-

balisti prípravky odštartovali jarnú 

časť sezóny 2018/19 prvým kolom 

v súboji s favoritom súťaže, futba-

listami FK Pohronia. Chalani zo 

Žiaru pricestovali na zápas s mlad-

šou kategóriou U10, avšak v najsil-

nejšom zložení.

Po dohode s trénerom FK Pohronie 

sme hrali 6+1 a na väčšom ihrisku, 

čo bola pre obe mužstvá nová skú-

senosť. Sám som bol zvedavý ako 

si chalani poradia s väčším priesto-

rom a prvým zápasom na prírodnej 

tráve, po zimnej príprave, prevaž-

ne strávenej v  telocvični a  turna-

joch v hale.

Úvod zápasu sme nezachytili a po 

chybách pri rozohrávke sme pre-

hrávali 0:2. V  prvom polčase sme 

mali ešte problém s  prihrávkou 

a  pohybom do voľného priestoru, 

na čom budeme musieť zapraco-

vať v tréningovom procese. V pre-

stávke sme si povedali čo zlepšiť 

a v druhom polčase sa chalani pre-

brali, zlepšili pohyb, spresnili na-

hrávky a hra začala mať futbalovú 

fazónu. Po výbornom výkone ce-

lého mužstva sme súpera zo Žiaru 

prevalcovali a  ôsmimi gólmi oto-

čili výsledok v  náš prospech. Cha-

lanom gratulujem k  peknému vý-

sledku a  mohli sa presvedčiť, že 

keď makajú a  hrajú disciplinova-

ne, môžu zdolať tak kvalitné muž-

stvo ako je Pohronie a potvrdili tým 

aj výborný výsledok z  prípravné-

ho zápasu s našimi mladšími žiak-

mi, ktorých tiež dokázali zdolať... 

Nedá mi však za dnešný výkon ne-

vyzdvihnúť Dada Pastiera a Samka 

Hanzlíka, ktorí počas celého zápasu 

bojovali ako levy a sú vzorným prí-

kladom pre mladších spoluhráčov.

FK Sitno Banská Štiavnica – FK Po-

hronie U10 11:5 (3:3)

Góly: Hanzlík S. – 5x, Olej – 2x, Do-

bák – 2x, Truban, Hrubčo

Pavel Hanzlík

Jarná časť sezóny 2018/19 
futbalistov

Klub Z V R P Skóre Body

1
FK Pohronie Žiar nad Hro-
nom Dolná Ždaňa

10 9 0 1 116:35 27

2 FK Sitno Banská Štiavnica 10 9 0 1 88:25 27

3 TJ PS Hliník nad Hronom 10 6 2 2 67:29 20

4 MFK Nová Baňa 10 6 1 3 60:22 19

5 MFK Žarnovica 10 6 1 3 48:22 19

6 ŠK Hodruša - Hámre 10 5 0 5 31:40 15

7 TJ Partizán Župkov 10 3 2 5 42:51 11

8 FK Vyhne 10 1 1 8 8:89 4

9 MFK Nová Baňa B 10 1 0 9 4:87 3

10 OŠK Brehy 10 0 1 9 8:72 1

Po úspešných dvoch ročníkoch 

Štiavnickeho Trailu, prinášame 

nadšencom trailového behu 

a štiavnickej prírody jeho 

ďalšie pokračovanie! 

Ďalší, t.j. 2. ročník sa uskutoční 

v  sobotu, 13.4.2019, so štartom 

o  10:00 hod. v  areáli Salamadra 

Resort. Keďže Štiavnický Trail 

vzbudzuje záujem medzi širokou 

bežeckoku komunitou a  darí sa 

nám založiť dlhodobú tradíciu, 

každý rok náš beh spestrujeme. 

Aj tento rok máme pre účastní-

kov pripravené 2 úplne nové tra-

te, ktoré odhalia osobité zákutia 

Štiavnických vrchov. Prvý beh, 

označený ako Short run má dĺž-

ku 13km a bežci v ňom nastúpa-

jú 580 výškových metrov. Druhý 

beh, Long run, je 18,6km tra-

sa s celkovým prevýšením 760m 

dokonale preverí ich telo aj dušu. 

Bežcom ale aj ostatným záujem-

com v spolupráci s  lekármi z ne-

mocnice Svetu zdravia zo Žiaru 

nad Hronom budeme merať tlak 

a  glykémiu v  krvi. Mimo toho 

máme pre všetkých účastníkov 

pripravené občerstvenie a  zaují-

mavé balíčky. Štiavnický Trail je 

určený pre bežcov od 15 rokov, 

mužov a ženy, ktorí môžu do 10. 

apríla získať pri registrácii zvý-

hodnené štartovné.

Očakávame, že podujatia sa zú-

častní viac ako 200 pretekárov 

a tešíme sa na účasť bežcov nielen 

z celého Slovenska, ale aj zo zahra-

ničia.

V  prípade akýchkoľvek otázok 

som Vám kedykoľvek k dispozícii 

na telefónnom čísle 0905 536 001 

alebo na elko@stiavnickytrail.sk. 

Detailnejšie informácie k  orga-

nizacii podujatia sú tiež uvedené 

na stránke www.stiavnickytrail.sk, 

https://www.facebook.com/

stiavnickytrail/.

Dušan Elko

Štiavnicky Trail 2019

3. ročník trailového behu  foto Archív autora 

Futbal
Všetky mužstvá víťazne. 

Strelecký tajfún. VI. liga 16. kolo. 

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Bacúch 2:0 (1:0). Góly: 35´ 

Kminiak, 64´ Budinský. Zostava: 

Kališek – Beňadik, Beňo, Pastier I., 

Necpal, Kuma, Chmelina, Drexler, 

Pastier M., Kminiak, Budinský, 

striedali: Lupták, Číž, Javorský. Za 

pekného počasia v takzv. 6 bodo-

vom stretnutí začali lepšie hostia, 

ktorým patrilo prvých 20´. Hra-

li pekný kombinačný futbal, ktorý 

predvádzali celý zápas. Naši hrá-

či tak museli čakať na svoje šan-

ce z protiútokov. Jeden im vyšiel 

dokonale ešte v prvej 45´ po pek-

nej spolupráci Budinského s Kmi-

niakom, ktorý potešil našich fanú-

šikov. Do 2. polčasu vybehli naši 

hráči na hostí zlepšenou hrou s vy-

sokým napádaním, z  čoho pra-

menilo podstatne viac príležitos-

tí. Jednu takú po peknom centri 

Necpala bravúrne zakončil Budin-

ský. Po tomto momente si naši 2 

– gólové vedenie umnou hrou po-

strážili a  ukázali, že patria k  po-

predným celkom celej súťaže. IV. 

liga muži 18. kolo. FK Sitno B. 

Štiavnica/TJ Baník Š. Bane „B“ – 

Trnavá Hora 9:1 (3:1). Góly: 20´, 

38´, 47´, 58´ Budinský, 30´, 66´, 

83´, 86´ Kminiak, 90´ Michalek. 

Zostava: Kraják – Kuma, Micha-

lek, Vician, Vilmon, Javorský, Ba-

rák Ľ. (78´ Lupták), Beňadik, Bu-

dinský (69´ Nedoroščík). Naše „B“ 

začalo veľmi zle a už v 5´ sme pre-

hrávali. Kľud na kopačky prišiel 

pri vyrovnávajúcom góle. 1. pol-

čas skončil 3:1. 2. polčas priniesol 

hotovú smršť, keď sme druhú 45´ 

vyhrali 6:0. Dalo by sa povedať, že 

hráčov hostí rozstrieľali na fran-

force dvaja 4 – góloví hráči: Bu-

dinský a Kminiak. IV. liga dorast 

16. kolo. FK Sitno B. Štiavnica/TJ 

Baník Š. Bane – Šalková 1:0 (0:0). 

Gól: 90´ Neuschl. Zostava: Kruž-

lic – Gallo, Javorský, Vanko, Bin-

der, Vozár, Valovič, Jurica, Hrab-

ko, Bartoš, Lupták (73´ Neuschl). 

S  obrovským favoritom získali 

naši chlapci senzačné víťazstvo.

Kam na futbal?

13.4. II. liga SŽ a MŽ o 10 a 12:00: 

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Detva

13.4. IV. liga dorast o  14:00: FK 

Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Hrochoť

14.4. o 11:00 SŽ: FK Sitno B. Štiav-

nica/TJ Baník Š. Bane „B“ – B. Belá

Ivan Beňo
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 Kúpim starý dom aj v zlom stave 

v BŠ, príp. kúpim neprerobený byt 

v historickom centre mesta, tel. č.: 

0903 506 693

Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené 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 tvár-

nic, www.kamennemury.sk, tel.č.: 

0902 147 715

 Spilovanie a opilovanie stromov 

motorovou pílou, tel.č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

Hľadáme odborného pracovníka 

do stolárskej dielne, na odd. montá-

že kovania a zasklievania na jedno-

smennú prevádzku. Ponúkaná 

mzda v čistom 600 až 1000EUR 

(základná zložka mzdy 624€ v hru-

bom). Kontakt: 0948 304 604

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

Akcia 
pelety, biele certifi kované.

Slovenský výrobca

Tona - 220€ s DPH, 
1 vrece - 3,50€ s DPH.

Skladom 
v Banskej Štiavnici.

Kontakt: 
0903 391 303,

e-mail: 
palivodebnar@gmail.com

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

ZÁLOŽŇA opäť OTVORENÁ už od 02.05.2019
Dolná 4, Banská Štiavnica (pod Poštou)

Ponúkame aj služby:
Vedenie účtovníctva

Ekonomické a účtovné poradenstvo
Výroba a predaj bižutérie a suvenírov

Novootvorený bufet
v nemocnici ponúka:

domáce koláče domáce koláče 
z kvalitného maslaz kvalitného masla

bezlepkovú tortubezlepkovú tortu

zachovanú tradíciu zachovanú tradíciu 
minit fornetovminit fornetov

Príďte ochutnať!

Reštaurácia Kantína Tratória Reštaurácia Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku prijme pomocnú kuchárku (aj popri zamestnaní)(aj popri zamestnaní)
iba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistomiba s praxou, mzda 4,-eurá/hod. v čistom

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Hotel Salamander
prijme s nástupom ihneď:

recepčný/-á, mzda od 700€
chyžná, mzda od 500€

žiadosti do 20.4.2019 na:
hotelsalamander@gmail.com

0456913992


