
Kultúrne
leto

na Drieňovej

str. 6, 7

50 rokov
Slovenského

klubu sokoliarov

str. 10

Pravidlá
pri

triedení

str. 3

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAVN I C A

17. jún 2021 číslo 23 ročník XXXII cena 0,50 €

INZERCIA

Od 15. 4. sa stal novým 

riaditeľom Mestských lesov 

Banská Štiavnica, spol. s r. o., 

Ing. Slavomír Kicko, ktorý 

vystriedal v tejto funkcii 

Ing. Jaroslava Dudíka. 

Z  tohto dôvodu sme ho oslovili 

a požiadali o rozhovor: 

Pán riaditeľ, predstavte sa na-

šim čitateľom:

Pochádzam z lesníckej rodiny. V sú-

časnosti v  rôznych pozíciách, či už 

v  mestských alebo štátnych lesoch 

alebo štátnej správe pracuje šesť po-

tomkov môjho ocka, ktorý bol lesník. 

V termíne od 15. 2. do 31. 3. 

2021 prebiehalo na Slovensku 

po 10 rokoch v gescii Štatis-

tického úradu SR sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov. 

Prvýkrát bolo integrované a  plne 

elektronické. Od 3. 5. do 13. 6. 

2021 sa uskutočnilo asistované sčí-

tanie obyvateľov, ktoré zastrešovali 

stacionárni a mobilní asistenti.

Najrozsiahlejšie štatistické zisťo-

vanie domov a  bytov vďaka zod-

povednej práci zamestnancov – 

poverených osôb MsÚ a  dobrej 

spolupráci so správcami nehnuteľ-

ností a spoločenstvami vlastníkov 

bytov máme úspešne za sebou. 

Stacionárni asistenti na kontakt-

ných miestach a mobilní asistenti 

prispeli k najvyššiemu počtu sčíta-

ných občanov nášho mesta. Celko-

vo sa sčítalo 97,36% obyvateľov.

Preto by som sa touto cestou chce-

la poďakovať všetkým obyvate-

ľom, ktorí pristúpili k  sčítaniu 

obyvateľov zodpovedne a sčítali sa 

v  prvej etape samosčítania alebo 

v  druhej etape využili asistované 

sčítanie. Od počtu sčítaných ob-

čanov sa odvíja výška podielových 

daní, vďaka ktorým sa budú môcť 

v  meste zrealizovať mnohé prá-

ce, ako je obnova historických ob-

jektov vo vlastníctve samosprávy, 

zimná údržba, verejné osvetlenie, 

školstvo, sociálne služby, kultú-

ra, šport, infraštruktúra pre voľný 

čas – oblasti, ktoré patria do kom-

petencie mesta budú môcť fungo-

vať a naplnia sa rozvojové aktivity 

Banskej Štiavnice.

S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Nový riaditeľ Mestských lesov 
v Banskej Štiavnici

Poďakovanie

Piatok 18.6. o 19:30hod.
Nedeľa 20.6. o 19:30hod.

Rýchlo a zbesilo 9
Akcia, 135min., MP:12, vstupné: 5€. 

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

10:00- 11:00 a 15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Ing. Slavomír Kicko foto Archív ML BŠ �3.str.

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v  Banskej Štiavni-

ci na deň 23. jún 2021 (streda) 

o  9:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadačke MsÚ, č. dv. 4.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Dovolenky
lekárov pre deti a dorast

MUDr. Kubinská:

28. 6. – 11. 7. 2021 

(zastupuje MUDr. Višňovská)

26. 7. – 1. 8. 2021 

(zastupuje MUDr. Višňovská)

16. 8. – 29. 8. 2021 

(zastupuje MUDr. Višňovská)

MUDr. Višňovská:

12. 7. – 25. 7. 2021 

(zastupuje MUDr. Kubinská)

2. 8. – 15. 8. 2021 

(zastupuje MUDr. Kubinská)

30. 8. – 5. 9. 2021 

(zastupuje MUDr. Kubinská)

ŠN

citát

„Veľa ľudí ťa v živote sklame, preto 

nesklam aj sám seba.“

Jaroslav Melega
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Odvodňovací kanál na Ul. L. Svobodu foto Michal Kríž

DIÁR
z programu

primátorky

Začiatkom mesiaca jún 2021 

sa začali na sídlisku Drieňová 

práce na odvodňovaní 

oddrenážovaním za bytovkami 

na Ul. L. Slobodu pri detskom 

ihrisku. 

Mesto Banská Štiavnica pristúpilo 

k  týmto odvodňovacím prácam po 

požiadavkách občanov, ktorí apelo-

vali, že pri prudkých dažďoch zapla-

vuje tento chodník voda, no najmä 

po daždi ostávajú kaluže vody, kto-

ré dlho vysychali a po vyschnutí sú 

zdrojom prachu a nečistôt. Z tohto 

dôvodu zamestnanci Technických 

služieb, m. p., Banská Štiavnica za-

čali budovať odvodňovací kanál, aby 

dažďová voda mohla byť odvodne-

ná, včas odvedená a  chodník ostal 

bez kaluží a prachu. Ukončenie prác 

na tomto odvodňovaní sa predpo-

kladá do 22. v tomto mesiaci.

Gejza Volf, zástupca riaditeľa 

TS, m. p., BŠ a súčasne vedúci 

strediska č. 2 

Odvodňovanie 
Ul. L. Svobodu

14. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada ŠN.

15. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zasadnutie Krízového štábu 

mesta Banská Štiavnica.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie s  poslancami k  mestskému 

zastupiteľstvu.

16. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie s  poslancami k  mestskému 

zastupiteľstvu.

17. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mestské 

zastupiteľstvo.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Rastislavom Ba-

lúchom.

18. 6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie v Základnej 

škole J. Kollára k  požiadavkám 

a potrebám školy.

 Príprava podkladov pre súťaž na 

PHSR pre IÚS.

19. 6.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!                     red.

Testovanie 
v našom meste

Od konca mája testovanie ATG 

testami v  priestoroch Kultúrne-

ho centra (KC), Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica zamestnanca-

mi Slovenského Červeného kríža 

z Banskej Štiavnice skončilo.

Do 30. 6. aj naďalej spoločnosť 

Dej, s. r. o., testuje na COVID-19 

v  objekte mestskej plavárne 

v  dňoch pondelok– nedeľa v  ča-

soch 8:00 – 17:00 hod., s  pre-

stávkou medzi 12:00 - 13:00 hod. 

a  posledným odberom pred pre-

stávkou o 11:40 a 16:40 hod.

Mobilné odberové miesto testo-

vacích vzoriek na COVID-19, kto-

ré sa nachádza aj v unimobunkách 

pri kotolni na Ul. L. Svobodu (sídl. 

Drieňová), je otvorené v  ponde-

lok, v stredu– nedeľu v čase 8:00 

– 16:00 hod., s prestávkou 12:00 

– 12:30 hod. a  posledným odbe-

rom o 15:30 hod. Pozor, v utorok 

sa netestuje!

Výsledky testovania – 23. týž-

deň (7. 6.– 13. 6. 2021):

Váš Lekár, s. r. o., (unimobunky, 

sídl. Drieňová)

7. 6. – 160 – otest., z toho 1– po-

zitív

9. 6. – 91 – otest., z toho 0 – po-

zitív

10. 6. – 87 – otest., z toho 1 – po-

zitív

11. 6. – 138 – otest., z toho 1 – po-

zitív

12. 6. – 98 – otest., z toho 1 – po-

zitív

13. 6. – 102 – otest., z toho 0 – po-

zitív

DEJ, s. r. o., (plaváreň)

31. 5. – 83 – otest., z toho 3 – po-

zitív

1. 6. – 65 – otest., z toho 1 – po-

zitív

2. 6. – 48 – otest., z toho 0 – po-

zitív

3. 6. – 49 – otest., z toho 0 – po-

zitív

4. 6. – 83 – otest., z toho 0 – po-

zitív

5. 6. – 88 – otest., z toho 0 – po-

zitív

6. 6.– 68 – otest., z toho 0 – po-

zitív

Zoznam ďalších odberných miest, 

v ktorých sa dá objednať, nájdete 

na https://covid.freevision.sk/.

Dôležité informácie ohľadom ak-

tuálnych opatrení nájdete aj na 

https://korona.gov.sk/.

Zdroj: OÚ BŠ

MsÚ

Chceli by sme sa poďakovať 

pani Veselej a jej synovi 

Alešovi, ale aj všetkým 

ostatným slušným ľuďom, 

milovníkom prírody a bansko-

štiavnických krás.

Pri bežnej kontrole pracovísk 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, spol. s r.o., sme v lokalite Čer-

vená Studňa stretli pani Veselú 

so synom Alešom z  obce Hodru-

ša-Hámre, ktorí z  vlastnej inicia-

tívy zbierali odpadky po „tiež turis-

toch“. Po krátkom rozhovore sme 

sa dozvedeli, že túto aktivitu ne-

vykonávajú prvýkrát, a  teda čis-

tá príroda ich očiam lahodí určite 

viac ako smeti po iných milovní-

koch prírody a  turistiky. Kiež by 

takýchto rodín bolo v  našom re-

gióne viac.

Za takýto šľachetný počin im patrí 

naše veľké poďakovanie.

Miroslava Orolinová, Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Poďakovanie

Aleš Veselý vyzbieral odpadky na Červenej studni foto Archív ML BŠ
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Moje korene siahajú 

do Štefultova, terajšej Podsitnian-

skej, odkiaľ pochádza moja mam-

ka. Sem som chodil na prázdniny. 

Mal som tam starých rodičov. Na 

štiavnicku som v  mladosti strá-

vil veľa času. Môj srdcový vzťah 

k Štiavnici umocnilo to, že som si 

zobral manželku z Banskej Belej. 

Máme spolu dve už dospelé dcéry 

a jedného vnuka Gustíka. Život to 

zariadil tak, že sme sa pred dvomi 

rokmi nasťahovali do domu v Be-

lej, ktorý sme niekoľko rokov pre-

rábali. A tak som využil možnosť 

uchádzať sa o  pozíciu konateľa 

Mestských lesov Banská Štiavni-

ca. 15. 4. 2021 som do tejto funk-

cie aj nastúpil. Celý profesijný ži-

vot /37 rokov/ som pracoval na 

Odštepnom závode Žarnovica. 

Tam som prešiel postupne rôzny-

mi funkciami od manipulačného 

majstra na expedičnom sklade až 

po pozíciu riaditeľa Odštepného 

závodu Žarnovica.

Venujete sa aj poľovníctvu 

a  bolo Vás často vidieť aj na 

Hubertových slávnostiach, sú-

ťažiach „Čo šepká les“ vo Sv. 

Antone. Aký máte vzťah k  les-

níctvu?

Ja sám som sa v  mladosti zú-

častňoval prírodovedných súťaží. 

S  kolegami v  Žarnovici sme pri-

šli na to, že v  súčasnej dobe nie 

je žiadna aktivita, v ktorej by sme 

žiakom základných škôl priblížili 

prírodu s jej bohatstvom a tajom-

stvami. Túto myšlienku sme po-

stupne začali realizovať. Toto sna-

ženie vyústilo do organizovania 

súťaže „Čo šepká les“ pre základné 

školy z  okresov Banská Štiavni-

ca, Žiar nad Hronom a Žarnovica. 

Týmto sme chceli podchytiť naj-

mladšiu generáciu, žiakov 6. roč-

níkov k  láske k prírode. Súťaž sa 

koná každoročne vo Sv. Antone, 

kde hlavným organizátorom je 

Odštepný závod Žarnovica a Ob-

vodná poľovnícka komora, Regi-

onálna organizácia SPZ, Stredná 

odborná škola lesnícka, Mestské 

lesy Banská Štiavnica, Múzeum 

Sv. Anton. Boli sme prekvapení 

množstvom sponzorov, ktorí boli 

ochotní dať fi nančné prostried-

ky na túto vec. Každý rok sa tu 

stretlo a  súťažilo 17 až 20 druž-

stiev ZŠ z uvedených okresov. Te-

raz sa to na 2 roky prerušilo, ale 

pevne verím, že keď sa táto situ-

ácia zlepší, tak sa opäť budeme 

môcť vrátiť k tejto činnosti.

Aké máte nové vízie a  ciele vo 

Vašej novej funkcii?

Chcel by som svoje dlhoročné skú-

senosti v  oblasti lesného hospo-

dárstva uplatniť v  Mestských le-

sov Banská Štiavnica. Našiel som 

tu veľmi dobrý kolektív odbor-

ne zdatných ľudí. Pevne verím, 

že ciele, ktoré sme si predsavza-

li, spoločným úsilím dokážeme 

naplniť. Predchádzajúci konateľ, 

Ing. Dudík, tu za 17 rokov svoj-

ho pôsobenia nechal svoj rukopis. 

Určite chcem nadviazať na to, čo 

robil, aby bola zachovaná konti-

nuita. Na mnohé veci mám iný ná-

zor, a preto ich budem realizovať 

iným spôsobom. Týka sa to hlav-

ne odvozných miest, vytvorenia 

centrálneho skladu dreva, ktorý 

nám chýba a  samozrejme sa bu-

dem snažiť zlepšiť hospodárenie 

v  mestských lesoch. Nevyužívali 

sa tu lanovkové systémy, momen-

tálne sme ukončili ťažbu lanov-

kovým systémom od fi rmy Fores-

ta. Tento spôsob je oveľa šetrnejší 

k prírodnému prostrediu a je pri-

jateľnejší aj pre verejnosť. Na-

ším cieľom je vyčleniť časť mest-

ských lesov pre širokú verejnosť 

na rekreačné účely pre obyvate-

ľov i  návštevníkov mesta Ban-

ská Štiavnica. Máme pripravený 

v  pracovnej verzii koncept Lesov 

osobitného určenia na rekreáciu, 

ktorý by sme chceli realizovať po 

prerokovaní v mestskom zastupi-

teľstve. Športovo-rekreačná čin-

nosť by sa realizovala na území, 

ktoré vyčleníme z  hospodárskej 

činnosti a prioritne by sa tu vyko-

návali tieto aktivity. Chceme pri-

zvať na diskusiu širokú verejnosť, 

záujmové skupiny cykloturistov, 

turistov, OOCR, občianske zdru-

ženia, Správu CHKO Štiavnické 

vrchy, obyvateľov a  návštevní-

kov Banskej Štiavnice. Len vte-

dy to má zmysel, keď budú všet-

ky záujmové činnosti v  projekte 

zadefi nované a  obyvatelia by tak 

mohli lesy využívať aj na rekreá-

ciu. Táto myšlienka nie je nová. 

V roku 1987 Ing. Mojžita napísal 

diplomovú prácu na tému „Lesy 

osobitného určenia“ časť Kysihýbel. 

V  roku 1988 Lesprojekta urobi-

la podobnú štúdiu a v roku 1992 

mesto uvažovalo s vytvorením le-

sov osobitného určenia, v ktorých 

by nebola hlavná činnosť len hos-

podárska, ale aj rekreačná.

Za rozhovor poďakoval, poprial 

v  novej funkcii veľa energie, ná-

padov a úspechov

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

Nie je jedno, aký odpad 

vhodíme do akej nádoby

Aj pri triedení odpadu treba dodr-

žiavať stanovené pravidlá, inak to 

nefunguje. Tie pravidlá, ako trie-

diť, sú na tabuli v každom murova-

nom stojisku, sú aj na webe mes-

ta (odpady.banskastiavnica.sk). 

Ich nerešpektovanie znehodno-

cuje vytriedené odpady a  vytvá-

ra náklady, ktoré napokon zapla-

tia všetci.

Nedávno nejaký ignorant dal do 

plastov zvyšky srny. Nechcem tu 

teraz menovať, koľko viacerých 

zákonov a  nariadení týmto poru-

šil, isté však je, že aj vďaka takým-

to „darčekom“ nám celú zásielku 

plastov na dotriedenie vyúčtujú vo 

vyššej sadzbe. Vzniknutá škoda je 

cez 650€.

Za ten čas, čo sa triedi odpad (vyše 

15 rokov), by sa mohol už hádam 

každý naučiť, že do žltých nádob 

patria plasty a  nie zvyšky mäsa 

a ani sklo, papier či iný zmiešaný 

odpad. Netreba na to vysokoškol-

ské štúdium a ani špeciálne kurzy. 

Stačí len prečítať si nápis na kon-

tajneri a trochu sa zaujímať o veci 

okolo seba.

V triedení odpadu nastali teraz ne-

jaké zmeny, povieme si o nich v na-

sledujúcom čísle. Ak však budete 

triediť odpad podľa pravidiel plat-

ných doteraz, neurobíte chybu.

Preto prosím všetkých normálne 

zmýšľajúcich ľudí: „Nebuďme ľaho-

stajní a robme veci tak ako treba!“

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Zlé triedenie zvyšuje náklady

Nový riaditeľ Mestských lesov 
v Banskej Štiavnici

Zverejnenie 
zámeru 
nakladania s majetkom mesta.

Mesto Banská Štiavnica v zmys-

le príslušných ustanovení záko-

na SNR č. 138/1991 Zb., o ma-

jetku obcí v  znení neskorších 

predpisov zverejňuje:

podľa § 9a, ods. 8, písm. e) záko-

na SNR č. 138/1991 Zb., o ma-

jetku obcí v  znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa: Zámer Mes-

ta Banská Štiavnica č. 6/2021 na 

prevod pozemkov v k. ú. Banská 

Štiavnica:

– pozemku parc. č. C KN 3992/4 

o celkovej výmere 56 m2, zasta-

vaná plocha a nádvorie,

– pozemku parc. č. C KN 3992/3 

o celkovej výmere 153 m2, trva-

lý trávny porast,

– pozemku parc. č. C KN 

4587/10 o celkovej výmere 141 

m2, trvalý trávny porast,

– pozemku parc. č. C KN 

4582/10 o  celkovej výme-

re 20 m2, ostatná plocha, vy-

tvorené geometrickým plá-

nom č. 34544011-1/2020 zo 

dňa 16.3.2020, úradne overe-

ným Okresným úradom Banská 

Štiavnica, katastrálnym odbo-

rom dňa 6.5.2020 pod č. G1-

102/2020.

Úplné znenie zverejneného zá-

meru je zverejnené na úrad-

nej tabuli a internetovej stránke 

mesta www.banskastiavnica.sk. 

Bližšie informácie: mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majet-

ku, tel.: 045/6949642.

MsÚ

Oznam
Výpožičný režim v  mestskej 

knižnici: 

PO, UT, ST, PI: 8.00-11.30 12.00-

17.00, ŠT: nestránkový deň

Obedňajšia prestávka: 11:30– 

12:00

Pobočka sídl. Drieňová:

Mestská knižnica, odd. pre deti 

a mládež, 1. posch. ZŠ J. Kollára, 

L.Svobodu č.40,  969 01 Banská 

Štiavnica. Tel.: 045/3214461

Otváracie hodiny sú v  pondelok 

a v stredu od 8:00 do 12:00, v čase 

školských prázdnin zatvorené!

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č. 045/6949658. 

MsK
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Vážený pán štátny tajomník,

nadväzujúc na Vašu osobnú náv-

števu v Banskej Štiavnici a preroko-

vané témy, najmä súvisiace s rieše-

ním problematiky dopravy, si Vás 

dovoľujem požiadať o riešenie mo-

dernizácie a  komplexnej realizácie 

rekonštrukcie cesty I/51 Hronská 

Breznica – Banská Štiavnica – Hon-

tianske Nemce.

Pre upresnenie celej veci Vám zasie-

lam genézu a uvádzam dôvody pre-

čo je potrebná komplexná rekon-

štrukcia uvedenej cesty I/51.

Na základe rozhodnutia vlády v ter-

míne 1.7.2009 sa uskutočnila de-

limitácia ciest a  zmena zaradenia 

cesty II/525 s preradením do ciest I. 

triedy ako cesta I/51 na úseku Hon-

tianske Nemce (križovatka s cestou 

I/66), Hronská Dúbrava R1. Uzne-

sením vlády č. 593/2008 z 3.9.2008 

bolo uložené v úlohe bod B12 písm. 

a) zabezpečiť investorskú prípravu 

a  projektovú dokumentáciu pred-

metnej stavby vrátane územného 

a  stavebného konania. V  uznesení 

vlády je tiež uvedený termín výstav-

by predmetnej cesty, resp. ukon-

čenie stavby písm. B v  termíne do 

31.12.2012.

Súčasná cesta I/51 vykazuje ne-

vhodné smerové a výškové vedenie, 

čo znižuje jej dopravnú výkonnosť, 

nezodpovedá šírkovo a bezpečnost-

ne technickým parametrom ciest I. 

triedy. Cestu I/51 je možné charak-

terizovať ako trasu vedenú v  ťaž-

kých prírodných podmienkach hor-

natej oblasti stredného Slovenska 

s  náročným smerovým výškovým 

vedením, čo sa samozrejme preja-

vuje vo forme negatívnych prvkov, 

ako sú znížená rýchlosť, nedosta-

tok možností na predbiehajúci ma-

néver, zvýšená nehodovosť, jazda za 

pomalými vozidlami, jazda vo vyso-

kých pozdĺžnych sklonoch, náročná 

zimná prevádzka, údržba a  podob-

ne. Hlavne v prieťahu obcou Banská 

Belá je cesta I/51 vedená nevhod-

ným typom extravilánovej komu-

nikácie a nevhodným priestorovým 

vedením trasy v úzkom a dopravne 

nebezpečnom koridore. Najkritic-

kejší úsek je za obcou Banská Belá 

v  smere do Banskej Štiavnice, kde 

jestvujúca cesta prechádza do stú-

pania (vysokého pozdĺžneho sklo-

nu) v  lokalite Hájik. V  uvedenom 

úseku sa nachádzajú malé smerové 

oblúky polomeru až R=30 m, spo-

lu s  miestami kritického stúpania 

nad 7,5%. V  tomto úseku dochá-

dza k  blokovaniu dopravy náklad-

nou dopravou, čím sa znižuje rých-

losť prejazdu daným úsekom cesty, 

čo vytvára predpoklady na zvýšenie 

dopravnej nehodovosti. Rozšírenie 

komunikácie na požadované para-

metre vzhľadom na stiesnené pod-

mienky si vyžaduje projektové a re-

konštrukčné práce s  odklonením 

cesty mimo obec Banská Belá.

V roku 2000 bola spracovaná tech-

nická štúdia trasovania cesty, kto-

rá riešila úsek od Hronskej Brez-

nice v  jestvujúcom koridore cesty 

I/51 (úprava smerového šírkové-

ho vedenia kategórie cesty C 9,5 po 

obec Banská Belá s následným tra-

sovaním mimo zastavanú časť obce 

Banská Belá – obchvatom odklo-

nom trasy s napojením v križovatke 

s  cestou III/5253 smerom na Ban-

ský Studenec.

V  roku 2002 v  rámci procesu EIA 

bola táto alternatíva vybraná ako 

najprijateľnejšia. Následne v  ďal-

šom pokračovaní, v procese investič-

nej prípravy stavby sa pokračovalo 

v prerokovávaní EIA, kde záverečné 

stanovisko z  opätovného posudzo-

vania bolo vydané 21.2.2013. Ná-

sledne 31.10.2013 bola daná žia-

dosť na príslušný stavebný úrad 

o vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby. V územnom konaní vznikli 

nové skutočnosti, ktoré bránili vy-

daniu rozhodnutia o  umiestnení 

stavby, preto konanie bolo preruše-

né a je potrebné upraviť návrh trasy 

tak, aby boli zabezpečené prípust-

né hodnoty hlukovej záťaže a vede-

nie trasy mimo zastavaného územia 

v  zmysle územnoplánovacej doku-

mentácie mesta Banská Štiavnica.

Na základe uvedeného sme niekoľ-

kokrát žiadali Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR o uvoľnenie účelových 

fi nančných prostriedkov v  hod-

note 60 000€ pre Slovenskú sprá-

vu ciest na doprojektovanie úpravy 

trasy cesty a vyčlenenie fi nančných 

prostriedkov pre realizáciu tejto in-

vestičnej výstavby, nakoľko uvede-

ná cesta je pre mesto Banská Štiav-

nica a  celý región z  hľadiska jeho 

ďalšieho rozvoja, návštevnosti,  za-

mestnanosti a lekárskej dostupnos-

ti pre obyvateľov mesta a okresu ne-

vyhnutná.

Vzhľadom na súčasný technic-

ký stav cesty I/51 vrátane povrchu 

a  poškodených a  zlámaných kraj-

níc do doby doriešenia hore popí-

sanej investičnej akcie Vás žiadame 

vykonať celoplošnú úpravu povrchu 

existujúcej cesty vrátane stabilizácie 

krajníc cesty v  trasovaní Hronská 

Breznica – Banská Štiavnica – Hon-

tianske Nemce. Následne pokračo-

vať v investičnej akcii rekonštrukcie 

cesty I/51 v jej modernizácii a kom-

pletnej rekonštrukcii, aby spĺňala 

šírkové a  bezpečnostné parametre 

pre cesty I. triedy vrátane jej projek-

tovej prípravy.

Vážený pán štátny tajomník,

za týmto účelom si Vás dovoľujem 

požiadať o zaradenie tejto akcie a vy-

členenie fi nančných prostriedkov 

pre Slovenskú správu ciest v  rámci 

nového programovacieho obdobia 

v rámci Plánu obnovy.

Do doby defi nitívnej realizácie si 

Vás dovoľujem požiadať o vyčlene-

nie fi nančných prostriedkov na ce-

loplošnú úpravu v  sume cca 5 mil. 

€ pre Slovenskú správu ciest. Záro-

veň si dovolím podotknúť, že pre 

Banskú Štiavnicu sa jedná o dôleži-

té spojenie aj z titulu cestovného ru-

chu, nakoľko sa jedná o lokalitu sve-

tového dedičstva UNESCO.

Verím, že naša žiadosť bude posúde-

ná kladne v prospech potrieb a cest-

nej bezpečnosti tak obyvateľov Ban-

skej Štiavnice, ako aj návštevníkov 

mesta. Za kladné vybavenie vopred 

ďakujem. 

Banská Štiavnica, 10. júna 2021

S pozdravom

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

List primátorky mesta 
štátnemu tajomníkovi Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republi-
ky Jaroslavovi Kmeťovi

Otvorený list 
premiérovi zo Združenia turiz-

mu Banská Štiavnica 

Vážený pán premiér, žiadame Vás 

o  prehodnotenie podmienok Co-

vid automatu, ktoré považujeme za 

nezrozumiteľné a  neaktuálne. Náš 

okres Banská Štiavnica je napriek 

minimálnemu výskytu nákazy stá-

le v červenom, resp. ružovom pás-

me, čo má devastačný vplyv na naše 

podnikanie. Najväčší problém je 

v zákaze obsluhy hostí gastroslužieb 

v  interiéri. Rozumieme tomu, že 

štát počas pandémie musel obme-

dziť stretávanie ľudí. Rozumieme 

tomu, že zdravie je viac ako budúc-

nosť nejakého rodinného podni-

ku, budovaného roky tehla po teh-

le. Rozumeli sme aj tomu, že  pri 

voľbe, čo obmedziť najviac, pripa-

dol „čierny peter“ na kultúru, turiz-

mus a gastrosektor. Menej sme už 

rozumeli tomu, že zvážanie pra-

covníkov zbernými autobusmi do 

fabrík bolo povolené, ale posede-

nie v  reštaurácii či návšteva mú-

zea boli zakázané. Ešte menej sme 

rozumeli tomu, prečo sme počas 

prvej vlny dostali 50% z  nákladov 

na mzdy, hoci iným zákonom ste 

nás donútili vyplácať ich celé. Ale-

bo prečo ste nám pomohli s nájma-

mi len v prípade, ak vlastník súhlasil. 

Nerozumieme tomu, že hoci nie sú 

známe ohniská nákazy pochádzajú-

ce z našich služieb, stále patríme na-

ďalej medzi obetovaný sektor. Nero-

zumieme výpočtom, kedy v malom 

okrese stačí jediné ložisko nákazy 

(napríklad na strednej škole pre deti 

z celej krajiny), a môže to mať za ná-

sledok zatváranie prevádzok v  ce-

lom okrese. Vôbec nerozumieme, 

ako sa môže dnes používať meto-

dika výpočtu, ako keby neexistova-

lo očkovanie a  celkový trend ústu-

pu pandémie. Vôbec nerozumieme 

tomu, prečo máme toto leto mať 

väčšie obmedzenia ako vlani? Ak si 

musíme na život s  Covidom zvyk-

núť, žiadame Vás preto o  prehod-

notenie Covid automatu tak, aby 

bolo vôbec možné podnikať. Znač-

ná časť ekonomiky okresu Banská 

Štiavnica je postavená práve na tu-

rizme a s tým súvisiacou kultúrou, 

múzejníctvom a  gastroslužbami. 

Združenie turizmu, Banská Štiavni-

ca, A. Pécha 2, 96901 Banská Štiav-

nica, www.banskastiavnica.org, 

0905360307, info@banskastiavnica.

org.

V Banskej Štiavnici, 13.6.2021

Martin Macharik, 

predseda ZTBŠ 



5
číslo 23 • 17. jún 2021

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

INZERCIA

Cyklotrasa – „Piargska panorá-

ma“

Zdroj: bajkomktajchom.sk

Stúpanie: 125m

Klesanie: –70m

Dĺžka: 3,2 km

Povrch: prírodný

Cyklotrasy v  Štiavnických vr-

choch ponúkajú pôžitok z  jazdy 

v krásnej prírode, výhľady do ma-

lebných dolín, kúpanie v tajchoch 

aj možnosť na malom území spo-

znať množstvo pozoruhodných 

historických a kultúrnych pamia-

tok. Mnohé sú zapísané v Zozna-

me svetového kultúrneho a  prí-

rodného dedičstva UNESCO.

Zelená horská cyklotrasa pod ná-

zvom „Piargska panoráma“ už svo-

jím názvom naznačuje množstvo 

nádherných, panoramatických 

výhľadov. Trasa o  dĺžke 3,2 km 

je obojsmerne zjazdná a vedie po 

poľnej ceste prevažne v  lúčnatej 

horskej oblasti.

Cyklotrasa začína na orientač-

nom mieste Sedlo Pleso, odkiaľ 

vedie severovýchodným smerom. 

Zhruba po 150 metroch sa nachá-

dza po pravej strane jeden z naj-

krajších výhľadov v  Štiavnických 

vrchoch, z  ktorého je možné vi-

dieť Piargske tajchy a  vrch Sit-

no. Cyklotrasa ďalej vedie okrem 

lesnatých úsekov aj po kľukatom 

lúčnom teréne, krátkymi stúpa-

niami a  vyústi v  cieli na Hornej 

Rovni.

Presný popis trasy, mapu a fotky 

zaujímavých miest a výhľadov náj-

dete na https://bajkomktajchom

.sk/piargska-panorama/.

Ďalšie tipy na výlety nájdete na: 

https://www.banskastiavnica.

travel/aktivny-oddych/.

Prajeme vám príjemný zážitok!

OOCR Región Štiavnica

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica

Otvorené:

Po-Ne: 9:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

S blížiacou sa turistickou 

sezónou aj napriek zložitej 

situácii by sme radi poinfor-

movali o činnosti a poskyto-

vaných službách turistického 

informačného centra v Banskej 

Štiavnici.

IC bude poskytovať návštevní-

kom mesta komplexné informá-

cie o možnosti využitia ich voľného 

času počas ich pobytu, resp. návšte-

vy nášho mesta.

Najčastejšou otázkou, na ktorú mu-

síme odpovedať, je otázka, čo zaují-

mavého môžu v našom meste vidieť 

a  aké možnosti kultúrneho vyžitia 

sa im v čase ich pobytu ponúkajú, 

resp. kde by sa mohli ubytovať. Tie-

to informácie im poskytujeme spo-

lu s bezplatnými a v prípade záujmu 

aj predajnými propagačnými mate-

riálmi, ktoré sú vydávané mestom, 

OOCR, resp. Združením turizmu 

a  ktoré máme k  dispozícii. Tieto 

propagačné materiály sa v  posled-

nej dobe vydávajú už aj v iných ja-

zykových verziách, čo ocenili hlavne 

zahraniční návštevníci, ktorí, verí-

me, že opäť k nám nájdu cestu.

IC v Banskej Štiavnici je pripravené 

aj pred nadchádzajúcou turistickou 

sezónou poskytnúť celý rad infor-

mácií a  služieb. IC ďalej bude za-

bezpečovať aj predaj vstupeniek na 

podujatia organizované oddelením 

kultúry alebo SBM, ak sa tieto budú 

uskutočňovať. Či už rôzne koncer-

ty, nočné sprevádzania na Starom 

zámku a  pod. IC zabezpečuje aj 

sprievodcov po meste pre skupiny, 

ako aj pre individuálnych návštev-

níkov mesta, a to v slovenskom, an-

glickom, maďarskom, poľskom, ta-

lianskom a nemeckom jazyku.

Okrem týchto služieb je možné si 

v  IC vybrať zo širokej palety suve-

nírov, magnetiek, pohľadníc, kníh 

a rôznych upomienkových predme-

tov. Tieto materiály sa priebežne 

dopĺňajú a aktualizujú.

Pracovníci IC sú v sezóne pripravení 

poradiť návštevníkom v prípade zá-

ujmu aj s výberom vhodného uby-

tovania, stravovania, trasy výletu, 

resp. vyhľadania vhodného auto-

busového alebo vlakového spojenia.

Okrem týchto aktivít samozrej-

me návštevníkom poskytujeme aj 

už spomínané informácie o  aktu-

álnych kultúrnych podujatiach, vý-

stavách a otváracích hodinách mú-

zeí a atraktivít v našom meste.

Otváracie hodiny IC budú v sezó-

ne nasledovné: v  mesiaci jún až 

september 9:00 – 17:00.

Veríme, že tak ako aj v  minulých 

sezónach využijú turisti v  hojnom 

počte služby IC a budú spokojní od-

chádzať z nášho mesta.

Ján Sedilek,

IC Banská Štiavnica

IC pred začínajúcou 
turistickou sezónou

IC sídli v budove Berrgerichtu  foto Archív ŠN
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Nonsens noci svätojánskej  foto Túlavé divadlo

Tohtoročné leto na Drieňovej 

bude trochu iné, na aké sme 

boli zvyknutí. 

Oddelenie kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie mestského úradu pri-

pravilo na sídlisku bohatý program. 

O tom, aké pohnútky ich k tomu vied-

li a čo všetko budú môcť návštevníci 

podujatí zažiť, sme sa rozprávali s ve-

dúcim spomenutého oddelenia Rasti-

slavom Markom (RM).

ŠN: Prečo ste sa rozhodli realizo-

vať kultúrny program na Drieňo-

vej?

RM: „Už v roku 2019 sme v rámci pro-

jektu Mesto kultúry zriadili v  spoluprá-

ci s  Materskou školou na Bratskej ulici 

Bod K. – miesto pre kultúru a komuni-

tu na Drieňovej. Postupne sme sa sna-

žili rozbiehať aktivity tohto priestoru, 

žiaľ, pandémia nás zastavila. Leto 2021 

je preto len pokračovaním už v minulosti 

rozbehnutých aktivít a zároveň udržiava-

nie odkazu projektu Mesta kultúry, kto-

rého cieľom bolo viac zblížiť kultúru, ume-

nie a miestnych. Zároveň refl ektujeme na 

to, že centrum zažije v tomto roku pretlak 

kultúrnych aktivít, pripravené sú desiat-

ky podujatí a je zbytočné okrem existujú-

cich pridávať nové práve v centre. Veríme, 

že komornosť našich drieňovských podu-

jatí bude práve opakom rušného kultúr-

neho diania v centre a bude pre mnohých 

atraktívna.“

ŠN: Bod K. je ale na novej adrese. 

Prečo?

RM: „Praktická skúsenosť nám ukázala, 

že priestory v materskej škole boli pre nás 

svojou veľkosťou limitujúce. Vedeniu ma-

terskej školy sme veľmi vďační za to, že 

nám umožnilo začať svoju činnosť tam, 

avšak nastal čas na zmenu. Obdobie ko-

ronakrízy sme strávili okrem iného aj 

sťahovaním a prípravou nových priesto-

rov, ktoré nám poskytla Základná škola 

J. Kollára. U riaditeľa školy Jána Kruž-

lica zatiaľ nachádzame veľké pochopenie 

a  maximálnu spoluprácu. Zároveň deti 

a mládež, ktoré chodia aj na túto školu, 

budú v budúcnosti významnou cieľovou 

skupinou našich aktivít. Veríme, že spo-

ločne dokážeme vytvoriť aj projekty, kto-

ré by boli obojstranne výhodné. Okrem 

vnútorného priestoru, ktorý sme získa-

li a ktorý plánujeme intenzívnejšie vyu-

žívať najmä počas jesene a zimy, máme 

možnosť realizovať svoje aktivity vo von-

kajších priestoroch školského vnútroblo-

ku. Práve tu sme zriadili vonkajšiu scé-

nu, ktorú by sme radi postupne rozvíjali 

a veríme, že ju bude využívať viac aj ško-

la. Práve v  nej sa odohrajú naše letné 

programy.“

ŠN: Spomenuli ste deti a mládež, 

je nejako program, ktorý ste pri-

pravili na leto, prepojený aj na 

túto skupinu?

RM: „Áno, naše podujatia sa výrazne 

orientujú na deti a  mládež, ale mnoho 

podujatí je rodinných, či zaujímavých bez 

obmedzenia veku. Snažili sme sa upred-

nostniť divadlo a  rozvíjanie tvorivosti, 

keď že máme obavy, že hluk z koncertov 

by mohol byť zbytočne vyrušujúci. Naj-

mä dospelým, naopak, venujeme cyklus 

Filmy medzi panelákmi, prvé letné kino 

na sídlisku. Veríme, že si prídu vychutnať 

skvelé tituly, ktoré sú síce trošku staršie, 

ale zároveň overené a kvalitné.“

ŠN: Poďme si teda konkrétne ro-

zobrať ponuku na leto.

RM: „Drieňovské divadelné večere je cyk-

lus piatich predstavení, divadelných ko-

médií. Vyberali sme tituly, ktoré nielen 

pobavia, ale aj donútia zamyslieť a mlá-

deži, ale aj dospelým trošku obnovia škol-

ské vedomosti. Samozrejme, vždy v  let-

nom veselom duchu. Chýbať nebudú aj 

známi herci, mnohých určite poteší Lukáš 

Latinák, ktorý sa predstaví v doprovode 

Štiavničana Martina Jánošíka. V  cykle 

Leto pre krpcov sa budeme venovať men-

ším deťom. Pripravili sme pre ne rôzno-

rodé tvorivé dielne a  tri divadelné roz-

právky v podaní kvalitných divadiel. No 

a o Filmoch medzi panelákmi sme už ho-

vorili – pôjde o výber príjemných letných 

titulov, ktoré veríme, že osviežia letné ve-

čery.“

ŠN: Ako to bude s  hygienickými 

opatreniami?

RM: „Žiaľ, v tomto prípade musíme reš-

pektovať to, že ochorenie COVID-19 je 

stále tu a je rizikové a pre kultúrne podu-

jatia sú vydané pomerne náročné pra-

vidlá, ktoré ale nie sú neprekonateľné. 

Budeme sa musieť nimi riadiť počas ce-

lého leta a patria medzi ne povinnosť rú-

šok, dezinfekcie, dostatočných rozstupov, 

žiadna interakcia, obmedzená konzu-

mácia a najmä povinné evidovanie kon-

taktov návštevníkov. Veríme, že účastní-

ci našich podujatí budú mať pochopenie 

pre nás ako organizátorov a  budú v  pl-

nom rozsahu rešpektovať tieto naria-

denia, ktoré, žiaľ, nevieme zmeniť ani 

ovplyvniť.“

ŠN: A  na záver– ako to bude so 

vstupným?

RM: „Keďže obyvatelia mesta boli 

takmer rok bez kultúry a čakajú ich rôz-

ne hygienické obmedzenia, rozhodli sme 

sa všetky podujatia realizovať zadarmo. 

Deje sa tak aj vďaka tomu, že tento náš 

projekt z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia, ktorému sme za to 

vďační. Jediným limitom bude kapaci-

ta na sedenie, po ktorej naplnení už, žiaľ, 

nebudeme môcť nových návštevníkov na 

akciu vpúšťať. Odporúčame preto všet-

kým prísť na podujatie včas. Obzvlášť 

v prípade divadelných produkcií po zača-

tí už vstup nebude možný.“

ŠN

Kultúrne leto na DrieňovejZáhradkárske 
okienko
Pomológia okrajových odrôd:

Jablko grabštynske– jesenná od-

roda pochádza z Nemecka z roku 

1669. Odroda je náročná na vlh-

ko, málo odolná voči chorobám, 

mrazu a  škodcom, nevhodná pre 

suché a teplé polohy. Chuťovo veľ-

mi dobrá, šťavnatá, sladkokyslá. 

Je to najmä stolná odroda, vhod-

ná tiež na muštovanie, výrobu vín 

a destilátov. Ešte stále ju môžeme 

nájsť v  starých výsadbách. Plody 

sú stredne veľké až veľké, guľovi-

té, nepravidelné a rebrovité. Duži-

na je žltobiela, krehká, veľmi šťav-

natá, sladkokyslá, výborná. Plody 

intenzívne voňajú. Šupka je le-

sklá a  mastná, zelenožltá, krytá 

do polovice plodu karmínovým 

pruhovaním. Zberá sa začiatkom 

septembra, konzumnú zrelosť do-

sahuje v septembri, vydrží do ok-

tóbra, plody z vyšších polôh do de-

cembra.

Monilióza kôstkovín

Je poslednou dobou veľmi ne-

bezpečná hubová choroba kôst-

kovín, najmä marhúľ a višní, kto-

rá napáda kvety a  rodivý obrast. 

Ochorenie spôsobuje huba Moni-

lia Laxa, ktorá infi kuje kvety a vý-

honky kôstkovín počas kvitnutia 

stromov, najmä ak prevláda daždi-

vé a chladné počasie. V rokoch in-

tenzívneho napadnutia zasychajú 

kvety (akoby boli spálené, preto 

sa monilióza nazýva aj „moniliová 

spála“), zasychá taktiež rodivý ob-

rast a konáre a na miestach infi ko-

vanej a zdravej časti výhonkov sa 

objavuje glejotok. (je to hnedkastá 

tuhá lepkavá tekutina). Pri silnom 

napadnutí stromy takmer vôbec 

nezarodia, navyše sa veľmi osla-

buje kondícia stromov, ktoré sú 

potom náchylnejšie na predčas-

né odumieranie. Ak došlo k  me-

chanickému poškodeniu plodov, 

napr. ľadovcom, hmyzom a pod., 

monilióza vo veľkom meradle in-

fi kuje aj plody.

Ochrana: mechanická = odstraňu-

jeme napadnuté výhonky (záhrad-

níckymi nožnicami) a spálime.

Priama ochrana = napriek preven-

tívnym opatreniam je potrebné za 

daždivého počasia v  období kvit-

nutia aj citlivé odrody ako sú mar-

hule, broskyne a  višne chemicky 

ošetriť, a to vo dvoch ošetreniach, 

prvé na začiatku kvitnutia, druhé 

po odkvete.

Michaela Mojžišová
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Spomienka

Čas plynie, ale 

spomienky zo-

stávajú…

Dňa 18. 6. si 

pripomíname 

smutné výročie úmrtia p. 

Štefana Kríža. Tí, ktorí ste 

ho poznali a  mali radi, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. Spomína 

syn Michal s rodinou

Spomienka

Dňa 18. 6. si 

pripomíname 

trinásť smut-

ných rokov, 

keď ticho si 

odišiel bez rozlúčenia, náš 

drahý otec, manžel, dedko, 

Peter Pačesa a  zanechal si 

veľa krásnych spomienok 

a tie ostali stále v nás. S lás-

kou a úctou spomína 

manželka, syn a vnúčatá

oznamy, 
spomienky

Oznam
Milí záhradkári!

Oznamujeme Vám, že členské 

známky si môžete vyzdvihnúť 

v  Elektro IMO - Domáce potre-

by. Pre členov ponúkame výhod-

ný nákup záhradkárskych po-

trieb s  10% zľavou. Viac info: 

0903 250 921. Za porozumenie 

vopred ďakujeme!

Výbor SZZ - Štefultov 

Z úprimného srdca ďakujeme 

poslancom mestského 

zastupiteľstva na čele s pani 

primátorkou Mgr. Nadeždou 

Babiakovou za ich citlivý 

prístup ku nám, starším, 

starým a chorým.

Toto poďakovanie za všetko, čo pod-

ľa možnosti pre naše mesto a jej obča-

nov robia. Osobne však od nás, ktorí 

potrebujeme odborné lekárske vyšet-

renia, pre ktoré musíme vycestovať 

mimo Banskej Štiavnice. Žiaľ, pre cho-

robu či vek nedokážeme, a v mnohých 

prípadoch nie sme schopní cestovať 

hromadnými dopravnými prostried-

kami; za služby, ktoré sú nám po-

skytnuté sociálnym taxíkom. Bez tej-

to úžasnej pomoci mnohí z nás by sa 

týchto lekárskych vyšetrení nemohli 

zúčastniť. V našom meste je veľa star-

ších a  zdravotne postihnutých obča-

nov, ktorí sú na túto pomoc odkáza-

ní a je pre nich mimoriadne dôležitá.

Poďakovanie patrí aj pánu Ivaničo-

vi, ktorý nás ochotne nielen odvezie, 

ale podľa potreby zavezie k  prísluš-

ným odborným lekárom. Sú ambu-

lancie a  nemocnice, ktoré nepozná-

me, nevieme, kde sa nachádzajú. Je to 

pre nás veľká pomoc. Lebo chodiť od 

dvier po dvere by bola pre mnohých 

záťaž a ťažko zvládnuteľné.

Chcela by som z úprimného srdca ešte 

raz poďakovať všetkým, ktorí myslíte 

na nás a snažíte sa nám svojím prístu-

pom spríjemniť a zľahčiť naše nutné 

potreby a tým spríjemniť chvíle staro-

by a choroby. Za všetkých spokojných 

seniorov ďakuje

Adela Šubová

Poďakovanie

Knihy v IC
IC mesta Banská Štiavnica ponú-

ka na predaj obr. publikácie: Zla-

tá Banská Štiavnica – 18,90€, J. 

Lackovič- monografi a, obrazová 

publikácia – 15,-€, Banská Štiav-

nica- Mesto UNESCO, nové vyda-

nie – 15,-€, Banícke uniformy od 

Z. Denkovej - 5€. Môžete si ich za-

kúpiť denne od 9:00 – 17:00 hod.

IC BŠ
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Pešia výprava na významnú 

banskoštiavnickú archeolo-

gickú lokalitu Staré mesto– 

Glanzenberg je prísľubom 

osviežujúceho sobotného 

popoludnia. 

Naviac s exkluzívnym komentárom 

archeológa Dr. Jozefa Labudu, kto-

rý lokalitu Glanzenberg skúma už 

štyri desaťročia.

Čo uvidíte a čo sa dozviete?

Získate komplexný pohľad na hod-

noty archeologickej lokality Glan-

zenberg– Ligotavá hora. Objavíte 

najstaršie bane– povrchové dobýv-

ky. Zakonzervované ruiny kráľov-

ského stredovekého hradu a  go-

tickej hradnej kaplnky, mohutné 

valové opevnenie, hradnú cisternu. 

Dom skúšača rúd a zvyšky taviacej 

pece. Baštu so strieľňou. Pôsobivé 

výhľady na Banskú Štiavnicu, Sitno 

a  podsitniansky kraj. Podujatie je 

súčasťou Európskych dní archeoló-

gie. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

– Kde: Banská Štiavnica; Kedy: so-

bota 19. júna 2021 o 14.00 hod.

– Štart: Námestie sv. Trojice 6– pred 

Informačným centrom

– Trvanie: cca 2 hodiny, nenáročná 

turistika

– Cena: dospelý 5,– €; študenti, dô-

chodcovia 2,– €; deti do 15 rokov 

zdarma, vstupenky na podujatie 

dostupné v infocentre

– Kontakt: 

propagacia@muzeumbs.sk, infobs@

muzeumbs.sk, 045 692 05 35

– Organizátor: Slovenské banské 

múzeum, www.muzeumbs.sk

Iveta Chovanová, SBM

Za tajomstvami Glanzenbergu!

V utorok 1. júna 2021 

Komunitné centrum Prenčov 

v spolupráci so Základnou 

školou s materskou školou 

v Prenčove pripravili pre 

detičky zo školy a škôlky 

oslavu Dňa detí. 

Deti zdolali všetky pripravené úlo-

hy, prekonali všetky prekážky a za 

svoju šikovnosť si vyslúžili diplom 

a sladký balíček. Víťazom bol samo-

zrejme každý. Spoločne sme si uži-

li kopec smiechu, zábavy a  preži-

li jedno nádherné dopoludnie. Na 

záver nás pani starostka Alenka 

Ciglanová odmenila sladkou a krás-

nou tortou. Naše srdečné poďako-

vanie patrí všetkým, ktorí pomohli 

s  organizáciu a  samozrejme našim 

sponzorom, ktorými boli spoloč-

nosti: Limas, Prenčov, Pekáreň An-

ton Antol, LN Trade Banská Štiav-

nica, COOP Jednota Žarnovica, 

Eden Krupina, Inmedia Zvolen, 

PGM VOZ Zvolen a RaMME Svätý 

Anton. Za všetky deti a nás, organi-

zátorov, vám patrí naše veľké Ďaku-

jeme!

pracovníčky KC Prenčov

Ďakujeme...

INZERCIA

Víkend 
otvorených parkov a záhrad

25. jún 2021, 11:00, Kaštieľ 

a múzeum vo Svätom Antone.

Pozývame vás na dendrologickú 

prechádzku parkom.

26. jún 2021, 10:00, pozývame 

vás na brigádu.

Dobrovoľníci, hláste sa na: 

info@msa.sk do 23. júna 2021 (stre-

da). Vzhľadom k  obmedzenému 

počtu pracovných nástrojov uvíta-

me, keď si donesiete vlastné – naj-

mä záhradné nožnice a motyčky.

MsA

„Všetko, čo som sa naučil o živote, sa dá 

povedať troma slovami: život ide ďalej.“

Robert Lee Frost

myšlienka
dňa
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 18.6. o 19:30hod.

Rýchlo a zbesilo 9
Akcia, 135min., MP:12, vstupné: 
5€. Dominic Toretto má už zase 
problém s rodinou, tentoraz ale 
úplne iné, než by ste asi ča-
kali. Kyberteroristka Cipher sa 
navyše oklepala z direktu, kto-
rý jej rýchla a zbesilá partia 
uštedrila v ôsmom diele, a je 
odhodlaná im to všetkým vrátiť 
aj s úrokmi.

Sobota 19.6. o 19:30hod.

Cruella
Dráma, 134min., MP:12, vstup-
né: 5€. Film Cruella sa odo-
hráva a je zasadený do Londýna 
sedemdesiatych rokov minulé-
ho storočia do prostredia pun-
kovej a spoločenskej revolúcie, 
kde sledujeme mladú Estell, ši-
kovné, talentované a kreatívne 
mladé dievča, ktoré je za kaž-
dú cenu odhodlané stať sa sve-
toznámou svojím dokonalým štýlom 
a nekonvenčným dizajnom. Estell 
sa na ceste za splnením svojho 
sna spriatelí a spojí s dvojicou 
mladých zlodejíčkov, ktorí ve-

dia oceniť jej chuť na škandály 
a neplechu a spoločne si budujú 
svoje miesto a život v londýn-
skych uliciach.

Nedeľa 20.6. o 17:00hod.

Králik Peter na 
úteku
Rodinný, detský, animovaný, 
85min., MP, vstupné: 5€. Obľúbe-
ný nespratník Peter sa tentokrát 
rozhodne utiecť z farmy, preto-
že si myslí, že svojím správaním 
všetkým spôsobuje iba problé-
my. V meste sa dostane do par-
tie zvieracích zlodejov, ktorých 
novým cieľom sú farmárske trhy 
a šibal Peter do akcie zatiah-
ne aj zvyšok rodiny a kamarátov. 
Záťah však nedopadne podľa plá-
nu, a Peter tak za pomoci Thomasa 
a Bei musí napraviť, čo pokazil.

Nedeľa 20.6. o 19:30hod.

Rýchlo a zbesilo 9
Akcia, 135min., MP:12, vstupné: 
5€. Dominic Toretto má už zase 
problém s rodinou, tentoraz ale 
úplne iné, než by ste asi ča-

kali. Kyberteroristka Cipher sa 
navyše oklepala z direktu, kto-
rý jej rýchla a zbesilá partia 
uštedrila v ôsmom diele, a je 
odhodlaná im to všetkým vrátiť 
aj s úrokmi.

Utorok 22.6. o 19:30hod.

Smolný pich 
aneb pitomý porno
Dráma, 108min., MP:18, vstupné: 
5€. Dráma, v ktorej na internet 
unikne video so sexuálnym obsa-
hom týkajúce sa učiteľky, ktorá 
následne musí čeliť hnevu rodi-
čov svojich žiakov, skúma pokry-
tectvo a diskrimináciu vyplý-
vajúcu z niektorých súčasných 
spoločenských noriem.

Štvrtok 24.6. o 19:30hod.

Otec
Dráma, 97min., MP:15, vstupné: 
5€. Anthony si nepripúšťa svoju 
zhoršujúcu sa chorobu a odmie-
ta pomoc od svojej dcéry Anny. 
Postupne stráca pojem o realite 
a upadá stále hlbšie do labyrin-
tu svojej nemocnej mysle.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výherné poukážky na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č. 21/2021: „Nad 

tým, čo má dlho trvať, treba dlho uva-

žovať.“ Výhercom sa stáva Viera 

Javorská, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-€ (2 x 5,-€) v pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 

2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 

je správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 28. 06. 2021.

V tajničke sa ukrýva výrok Aelianu-

sa:

A., Muž. meno, rytmus, 4. pád slo-

va Elba, nahrávka videa,

B., Začiatok tajničky, existuj,

C., Moderný, stred slova Dunaj, da-

rovalo, svitanie, deoptria-eman,

D., Nie naša, spievali básn., žmol-

kuj, zavýjal,

E., Alebo rusky, mnoho, súboj, 

muž. hrubé hlasy,

F., Ozn. áut Španielska a Rakúska, 

listnaté stromy, drv mlynčekom, 

liter, chyť,

G., Šanuje, alkoholický nápoj, za-

sahuje, slečna,

H., Meno Hryca, polynézsky ná-

poj, časť tkáčskeho stavu, osobné 

zámeno,

I., Patriaci levovi česky, zn. auta, 

písmená R foneticky, Indián,

J., Ozn. áut Španielska a  Talian-

ska, buničina, obliekol mriežky,

K., Koniec tajničky.

1., Osobné zámena, 2. časť taj-

ničky,

2., Tento, meno Delona, pozná,

3., Povzdych, orgány sluchu, je na-

ladená, 495 v Ríme,

4., 1000 kg, previnenia, zn. kozme-

tiky, aj,

5., Družka Adama, Jozef v  ČR, 

mača česky,

6., Vzory, strihať ušité páraním,

7., Čistila praním, 1496, vyvaľuj oči,

8., Okresný výbor, 51 v Ríme, vý-

robca čokolád, Eduard,

9., Vlkolínsky, prežúvalo, miesto 

pri rieke,

10., Iniciálky fyzika Leeho, mohol, 

zahrkalo,

11., Zviera podobné býkovi, klesá 

k zemi, 1005 v Ríme,

12., Vyučoval, bez topánok, oddele-

nie v nemocnici,

13., Tod naopak, vála, vyčisti pra-

ním,

14., 3. časť tajničky, samohláska 

v slove čím,

15., Časti celku, nariekaš.

Pomôcky: Ford, lví, ili brdo, Andy.

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 15

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 23
Krížovka
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Slovenský klub sokoliarov 

(SKS) pri Slovenskom 

poľovníckom zväze (SPZ) 

bol založený v priestoroch 

Vysokej školy lesníckej 

a drevárskej vo Zvolene 

18. apríla 1971 za účasti 41 

sokoliarov, zástupcov SPZ 

a Štátnej ochrany prírody. 

Dnes– v roku svojho 50. výročia, má 

klub 300 členov a  130 kandidátov. 

Od roku 1990 realizuje SKS ojedine-

lé podujatie na svete – lov líšok or-

lami vo voľnej prírode a každoročne 

poriada slovenské stretnutie sokolia-

rov s  medzinárodnou účasťou, spo-

jené s  lovom s  pomocou pernatých 

dravcov. Od roku 1999 je Slovenský 

klub sokoliarov riadnym členom Me-

dzinárodnej asociácie pre sokoliar-

stvo a ochranu dravých vtákov– IAF 

(International Association for Fal-

conry and Conservation of Birds of 

Prey). V októbri roku 2010 sa riadne 

zasadnutie IAF konalo na Slovensku 

v Palárikove a bolo spojené s 39. roč-

níkom Slovenského stretnutia soko-

liarov. Hostili sme sokoliarov z dvad-

siatich štátov štyroch kontinentov 

a počas stretnutia sa po prvýkrát na 

Slovensku uskutočnila aj konferen-

cia IAF. V  roku 2010 bolo sokoliar-

stvo zapísané na Listinu svetového 

nehmotného kultúrneho dedičstva 

ľudstva UNESCO. V  našom podsit-

nianskom kraji začínali mnohí úspeš-

ní slovenskí sokoliari. Veľkú zásluhu 

na tom má Ing. Štefan Petrikovič zo 

SOŠL v  Banskej Štiavnici i  Mgr. Pa-

vol Michal zo ZŠ s  MŠ Maximiliána 

Hella v Štiavnických Baniach. Členo-

via SKS (dnes pod názvom Slovenský 

klub sokoliarov pri Slovenskej poľov-

níckej komore) mnoho rokov úspeš-

ne spolupracujú s Múzeom vo Svätom 

Antone. V  roku 1990 bola v  múzeu 

sprístupnená sokoliarska expozícia 

v spolupráci s dobrým človekom Pet-

rom Šomekom a sokoliari sa aktívne 

zúčastňovali aj na Dňoch sv. Huber-

ta – už od ich prvého ročníka (1991). 

V roku 2011 (40. výročie SKS) bol SKS 

uvedený do Siene úcty a slávy poľov-

níctva na Slovensku a  hlavným bo-

dom programu Dní sv. Huberta (3. 

septembra 2011) bolo veľké defi lé 

vyše 60 sokoliarov na nádvorí sväto-

antonského kaštieľa. Scenár, réžiu aj 

pútavé moderovanie programu za-

bezpečil prezident Slovenského klubu 

sokoliarov pri SPK Ing. Alojz Kaššák. 

Dnes si aktivity múzea už ani nevie-

me predstaviť bez priateľov sokolia-

rov. Múzeum úspešne spolupracuje aj 

so sokoliarmi z dvoch škôl, ktoré majú 

svetové prvenstvá– Stredná odbor-

ná škola lesnícka v Banskej Štiavnici 

(ako prvá škola vôbec vyučovala soko-

liarstvo) i ZŠ s MŠ Maximiliána Hel-

la v  Štiavnických Baniach, kde zača-

li ako prví na svete vyučovať predmet 

sokoliarstvo na základnej škole. Keď 

prídete do tejto školy, nájdete na ste-

ne napísané motto, ktoré deti pozna-

jú naspamäť: „Sokoliarstvo je láska a po-

kiaľ budú dravce lietať na modrej oblohe, 

sokoliarstvo bude žiť ďalej, pretože láska 

je večná“. Aj v mene Múzea vo Svätom 

Antone blahoželám priateľom soko-

liarom k ich jubileu a úprimne im ďa-

kujem za spoluprácu.

Marian Číž

50 rokov Slovenského klubu sokoliarov

Služby knižnice

Okrem bežných absenčných služieb, 

ako sú výpožičky kníh a  periodík 

z fondu našej mestskej knižnice ale-

bo sprostredkovane z iných knižníc 

Slovenska (MVS– medziknižničné 

výpožičné služby), knižnica posky-

tuje aj prezenčné výpožičné služby, 

teda štúdium, príp. voľnočasové čí-

tanie v  priestoroch knižnice počas 

prevádzkových hodín bez následné-

ho vypožičania dokumentu (knihy, 

časopisu) z priestorov knižnice. Ku 

službám knižnice patrí tiež predlžo-

vanie doby výpožičky na požiadanie 

čitateľa, rezervácie momentálne vy-

požičaných kníh, možnosť založe-

nia konta čitateľa v on-line priesto-

re a  sprístupnený on-line katalóg, 

bezplatné (prvá hodina) využíva-

nie počítača v priestoroch knižnice 

pre používateľov na svoje súkrom-

né potreby (posielanie emailu, štú-

dium, hľadanie informácií– surfova-

nie) vrátane vytlačenia dokumentu, 

ktoré je už ale spoplatnené. Tak-

tiež je možné pripojiť sa na wifi  sieť, 

teda pracovať s  vlastným technic-

kým zariadením (mobil, tablet, no-

tebook a pod.), a to v podkrovných 

priestoroch mestskej knižnice– 

v klube Rubigall, ktorý zároveň slú-

ži na oddych, relax, ale aj najrôznej-

šie klubové či komunitné aktivity. 

Niektoré z nich pripravuje knižnica 

v  rámci svojich kultúrno-spoločen-

ských alebo výchovno-vzdelávacích 

podujatí, no priestor môže poslúžiť 

za istých podmienok aj iným subjek-

tom. Rešeršné služby knižnica po-

skytuje sprostredkovane, v prípade 

záujmu čitateľa ich vie zabezpečiť, 

no reprografi cké služby (skenovanie 

a následné vytlačenie písomných či 

tlačených materiálov) v  súčasnosti 

nie sú poskytované.

MsK

Očkom do knižnice

Slovenskí sokoliari na medzinárodnom festivale  foto Archív autora

Kvitnúca jar
Niet kúzelnej vône vo vánku

bez rozkvitnutej lúky.

Je pôvab zažiť stále krásu

a držať sa Božej ruky.

Oblaky rosou dažďa úrodného

štedro zavlažujú celú zem.

Slnko lúčom svetla nádherného,

vytvára obraz ako krásny sen.

Prešli dni, týždne, mesiace,

jar stále v prírode trbliece.

To slnce dáva stromom krásny šat.

Túlia sa mračná, môže zapršať.

Na zázračnej jarnej oblohe,

hviezda k hviezde túli sa.

Tančia krásne, žiaria pokope,

tá krása večne trblieta sa.

Vždy večer, keď deň zhasína

a slnce tíško sadá za hory,

bzukot včiel nežne utícha,

roj včielok do sna sa ponorí.

Odchádza čas jak pútnik bez mena.

Cítiť vôňu maminho čerstvého 

chleba.

Spev vtákov čuť po lúkach či lesoch,

vzdávajú nebu vďaku v spevoch.

Štiavnické vrchy krásou zažiarili.

Tou nádhernou žiarou nás obdarili.

Slnko ligotavé– vzácny prameň 

jasnosti.

Hviezdy rozžiarené v nebies veleb-

nosti.

Eva Kolembusová

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a. s. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 17. 6. v čase od 7:30 – 16:30 na ul.: 

Na Matej štôlňu, Obrancov mieru.

– 21. 6. v čase od 8:00 – 16:00 na ul. 

Drieňová, Kysihýbelská, Ovocná, 

Roľnícka.

– 22. 6. v čase od 7:30 – 16:30 na ul.: 

Nám. padlých hrdinov.

– 6. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Energetikov, Kysihýbelská.

- 8. 7. v čase od 8:30 – 15:30 na ul.: 

Okrajová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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služby

 Opilovanie a spilovanie stro-

mov, kosenie záhrad, tel. č.: 

0940 870 762

  Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

  Predám domáce vajcia, tel.č.: 

0911 282 806

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

INZERCIA

Dňa 12. 6. 2021 sa vo Zvolene 

konali Majstrovstvá Slovenska 

v klasickom silovom trojboji 

dorastencov, dorasteniek, 

juniorov a junioriek.

Výsledky:

Jakubík Branko (17 rokov) v  kat. 

Dorastenci 120+ s výkonom:

- drep 250kg národný rekord

- tlak na lavičke 150kg národný re-

kord

- mŕtvy ťah 220 kg národný rekord

- trojboj 620kg národný rekord

1. miesto v kategórii

Gratulujeme a  prajeme veľa úspe-

chov v ďalších súbojoch!

ŠN

Branko Jakubík podal skvelý výkon

Rekordér Branko Jakubík  foto Archív B. Jakubíka 

V sobotu 12. 6. sa na jazere 

Draždiak v Petržalke usku-

točnil akvatlon. 

Pretekalo sa od žiackych kategórií 

až po veteránov. Pôvodne sa mal 

uskutočniť triatlon, ale epidemic-

ká situácia bola ešte pred pár týž-

dňami neprehľadná a triatlon pre-

ložil usporiadateľ na september. 

Muži, ženy juniori a veteráni nad 

40 r. tak absolvovali 1 km plávania 

a 5 km behu. Za KMT BŠ aj Tomáš 

a  Rado Nemčokovci. Rado v  kat. 

40-49 r. obsadil 1. miesto. Tomáš 

v  kategórii muži 30-39 r. skon-

čil 4.-tý. Hodnotný výkon podala 

ešte len juniorka M. Vráblová, kto-

rá porazila všetky ženy. Plávalo sa 

v neoprénoch.

Úvod do sezóny tak máme úspeš-

ne za sebou. Tento víkend sa pre-

teká vo Dvoroch/n. Žitavou.

KMT BŠ

Triatlonová sezóna sa začala

Hauerit, Vígľašská Huta

Tento minerál patrí do exkluzív-

nej rodiny nerastov, ktoré majú 

na Slovensku svoju typovú lo-

kalitu– miesto prvého svetové-

ho opisu. Táto prvá lokalita bola 

Vígľaľšská Huta, kde bola ťažená 

síra (jediné kedysi ťažené ložisko 

prírodnej síry na Slovensku). Na 

andezitovom tufe narastá súbor 

čiernych kryštálov– rombických 

dipyramíd– haueritu. Rozmery 

vzorky sú 9x6x3cm. Táto vzorka 

je mimoriadnej kvality a patrí ku 

ku raritám geologických zbierok 

Slovenského banského múzea. 

Do zbierok Štátneho banského 

múzea Dionýza Štúra, predchod-

cu Slovenského banského múzea, 

sa dostala už v  roku 1934 záslu-

hou vtedajšieho riaditeľa múzea 

doktora Františka Fialu. V  sú-

časnosti môžete tento unikátny 

exemplár vidieť v  stálej expozícii 

Systematickej mineralógie v  bu-

dove Berggericht.

Foto: Ing. Lubomír Lužina

Text: Peter Jancsy, SBM

Zo zbierok 
Slovenského banského múzea

Hauerit, Vígľašská Huta  foto Archív SBM

Denné letné 
tábory
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas leta ob-

ľúbené, tradičné denné letné tá-

bory v termínoch: 

5.7. – 9.7.2021, 19.7. – 23.7.2021, 

26.7. – 30.7.2021, 2.8. – 6.8.2021 

Program: výlety, turistika, kúpa-

liská, hry, súťaže, zábava.... Maxi-

málny počet detí v jednom turnu-

se je 40 osôb.

Bližšie info a prihlášky: 

CVČ, č.t.: 0907598567.

J. Machilová

Kam na futbal?
V. liga – 8. kolo

20. 6.

FK Sitno Banská Štiavnica – MFK 

Strojár Krupina

V nedeľu sa hrá doma o 17,30 pro-

ti MFK Strojár Krupina.

Rozpis zápasov nájdete tu:

h t t p s : / / s p o r t n e t . s m e . s k /

f u t b a l n e t / z / s s f z / s / 3 2 2 8 /

program/?part=5495&tableView=

FK Sitno Banská Štiavnica
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Ponúkame služby 
orezávanie, spilovanie stromov, 
starých a veľkých halúz, či 
spustenie celého stromu, k tomu 
aj výžin kríkov a trávy. Drevo 
môžeme popíliť na mieru, cena 
sa dohodne pri obhliadke danej 
práce, vždy sa dá však dohodnúť!
Viac info: 0917 098 224.


