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30. ročník Štiavnických novín

S nádejou a trpezlivosťou
Jeden z najvzácnejších
architektonických klenotov
Banskej Štiavnice je Rubigallovský dom na Námestí
sv. Trojice 3, v ktorom sú
v súčasnosti oddelenia MsÚ
a mestská knižnica.
V prvých rokoch existencie Štiavnických novín tu bola redakcia týchto novín. V tejto súvislosti je viac ako
symbolické, že nad unikátnym neskorogotickým portálom je podobne unikátny erb z roku 1692 s latinským nápisom „Spe et patientia“, čo v preklade
znamená „S nádejou a trpezlivosťou“.
Keď sa po týchto dlhočizných rokoch zamýšľam nad všetkým, čo sme
zažili pri tvorbe Štiavnických novín
od ich 1. čísla z marca 1990 až do súčasnosti, môžem zodpovedne prehlásiť, že všetci tvorcovia týchto novín,
a to hlavne my, členovia redakčného
kolektívu, sme ku tvorbe našich a samozrejme aj Vašich novín, vážení ich
čitatelia, nikdy nestrácali nádej nad
osudom týchto novín, ale mali sme
aj vždy tú prepotrebnú a nevyhnutnú
nádej a trpezlivosť pri ich tvorbe.
Výsledok takéhoto prístupu ku

tvorbe týchto novín je viac ako očividný. V januári 2019 sme sa dožili už ich
mimoriadne vzácneho jubilea. V hlavičke novín sa už zjavila jubilejná tridsiatka. Noviny bez akéhokoľvek prerušenia vychádzajú od marca 1990 až
dodnes, čo je unikátne aj z celoslovenského hľadiska. Aj omnoho väčšie slovenské mestá ako ja Banská Štiavnica sa ani zďaleka nemôžu porovnávať
s našimi novinami.
Bolo to z toho dôvodu, že všetci doterajší tvorcovia našich novín – členovia redakčného kolektívu, ale aj prispievatelia, mali k našim novinám
ten najvrúcnejší vzťah. Akákoľvek ich
námaha by však bola zbytočná, keby
obsah novín nenašiel odozvu u tých,
pre ktorých sú určené – mimoriadne
širokému spektru čitateľov. Dôležitá je aj tá skutočnosť, že mestská samospráva od samého počiatku novín
až podnes považovala a stále považuje
Štiavnické noviny za nepostrádateľný
mediálny fenomén.
Od 1. čísla Štiavnických novín až
do súčasnosti Slovensko a samozrejme aj Banská Štiavnica zažili viaceré
mimoriadne vážne a zložité obdobia.
Slúži ku cti Štiavnických novín, že za

celý čas ich existencie si zachovávali
a stále zachovávajú vzácnu objektívnosť, nestrannosť a vyváženosť. Veľmi by som si priala, aby tomu tak bolo
aj v budúcnosti.
Tvorba novín v akejkoľvek podobe
je mimoriadne náročná a zodpovedná práca. Verte mi, málokto to vie pochopiť práve tak, ako ja. A práve preto
som nepretržite členkou redakčného kolektívu Štiavnických novín od
ich 1. čísla v marci 1990 až podnes.
Som nesmierne rada, že z ktorejkoľvek pracovnej pozície som mohla
byť výdatne nápomocná našim novi-

nám, permanentne som prispievala
ku ich tvorbe, ale absolútne dôverne
poznám genézu, súčasný stav, ale aj
predpoklady ďalšieho úspešného vývoja našich novín.
30. ročník Štiavnických novín je
viac ako úžasná vec. V tejto súvislosti a pri tejto príležitosti vyslovujem
čo najúprimnejšie poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o naše noviny. Nad
vzácnym neskorogotickým portálom
Rubigallovského domu je erb s latinským nápisom, ktorý v preklade znie
„S nádejou a trpezlivosťou“. Nič lepšie
nevystihuje pokoru, ale aj uvzatosť
našich štiavnických, svetoznámych
predkov, ako práve tieto mimoriadne
múdre slová.
A preto aj ja prajem všetkým terajším, ako aj budúcim tvorcom Štiavnických novín, aby ku tejto tvorbe,
tak ako všetci ich predchodcovia, pristupovali s neotrasiteľnou a nikým
a ničím nespochybniteľnou „nádejou
a trpezlivosťou“. A tak sa naši potomkovia určite dožijú nielen ďalších 30
ročníkov našich novín.
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Štiavnické noviny v 3. tisícročí
O prvom období Štiavnických novín písal ich prvý
šéfredaktor PhDr. RNDr. Ján
Novák, CSc.. V ďalšom období
ich vývoj bol nasledovný:
Štiavnickým novinám šéfujem viac
ako 10 rokov, čo je najviac zo všetkých doterajších šéfredaktorov novín. Tento rok v marci sme vstúpili do
vydávania už ich jubilejného 30. ročníka! V našom okrese, regióne či kraji, ako napr. Banská Bystrica, Zvolen,

Žiar nad Hronom, Žarnovica či Nová
Baňa, ba dokonca ani vo väčších mestách, ako napr. Bratislava neexistuje periodikum, ktorému by sa podarilo zachovať a vydávať tak ako u nás
mestské Štiavnické noviny. Majú
niekoľko atribútov, ktoré vo svojom
komplexe nemajú určite obdobu na
Slovensku. Nielenže vychádzajú nepretržite od marca 1990, ale nepoznám podobné noviny na Slovensku,
ktoré by vychádzali už vyše 29. rokov
bez akéhokoľvek prerušenia a s pravi-

delným takýmto širokospektrálnym
obsahom. Tomuto všetkému dalo absolutórium aj celoslovenské zhromaždenie tvorcov novín, ktoré usporiadalo Regionálne vzdelávacie centrum
Košice v dňoch 3. – 4. mája 2018 na
Štrbskom plese v hoteli Trigan. Sú
týždenníkom, vydáva ich Mesto Banská Štiavnica a nedostávajú ich občania zadarmo, ale si za ne platia.
Cena jedného výtlačku je už dlhodobo 40 centov. Každé vydané číslo má
minimálne 12 strán, ale v prípade prí-

loh ich rozsah býva aj vyše 40 strán.
Hovorí sa denno-denne o tom, aké
majú byť médiá. Od samého počiatku vychádzania Štiavnických novín
si zachovávali striktný verejnoprávny charakter, to znamená, že boli objektívne, nestranné a vyvážené. Nech
bol aj príspevok akýkoľvek, ale v žiadnom prípade nemohol byť invektívny
a vždy aj ten, kto mal akékoľvek odôvodnené výhrady hoci aj voči primátorovi, alebo primátorke nášho mesta,
4.str.
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Čo predchádzalo Štiavnickým novinám
Skutočnosť, že Banská
Štiavnica bola v stredoveku
a v novoveku jedným
z najvýznamnejších a najbohatších miest nielen na
Slovensku, ale aj v Európe,
sa zákonite prejavilo aj
vo význame médií, ktoré
zohrávali veľký význam od
svojho vzniku v celoslovenskom i európskom kontexte.
Platí to aj o prvom médiu, ktoré bolo vydávané v Banskej Štiavnici už v rokoch 1540 – 1541 pod
názvom Schemnitzer Neweczeittung im 1540 – 1541 Jar (Štiavnické nové noviny v rokoch 1540
– 1541). Boli to nielen prvé noviny, ktoré začali vychádzať na území Slovenska, ale mali aj celouhorský význam, pretože informovali
o najaktuálnejšej situácii v súvislosti s tureckou expanziou. Navyše, nie je vôbec vylúčená aj tá
skutočnosť, že v Banskej Štiavnici vychádzali noviny aj skôr, keďže
názov novín hovorí o „nových“ novinách. Z názvu sa dá teda predpokladať, že už predtým, pred týmito „novými“ novinami vychádzali
v Banskej Štiavnici staršie noviny.
V roku 1793 vyšlo v Banskej
Štiavnici prvé číslo evanjelického časopisu Novi ecclesiastico-scholastici annales evangelicorum aug. et helvet. confessionis in
Ausstriaca monarchia (Nové cirkevno-školské ročenky evanjeli-

Nové cirkevno-školské ročenky (1793) foto ŠN

kov augsburského a helvétskeho
vyznania v Rakúskej monarchii).
Časopis mal celoríšsky charakter.
V 19. storočí vyšlo v Banskej
Štiavnici viacero národno-buditeľských a literárnych časopisov celoslovenského charakteru. Súviselo to s tým, že Banská Štiavnica
bola v tomto období jedným z najvýznamnejších národno-buditeľských centier Slovenska.
V 2. pol. 19. a začiatkom 20.
storočia vychádzalo v Banskej
Štiavnici viacero odborných časopisov celouhorského charakteru, ktorých tvorcami boli poväčšine profesori a vyučujúci na
banskoštiavnickej Baníckej a lesníckej akadémii (od roku 1904
premenovanej na Vysokú školu
banícku a lesnícku). Podobne celouhorský charakter mali médiá,
ktoré vydávali poslucháči tejto
školy, ktorá tu existovala do školského roku 1918/1919.
Banská Štiavnica ostala verná
svojim mediálnym tradíciám aj
v ďalšom období – počas I. ČSR,
v období 2. svetovej vojny i po nej,
až do súčasnosti.
Po vzniku I. ČSR vyšli v Banskej
Štiavnici 8. júna 1919, počas obsadenia Banskej Štiavnice maďarskou boľševickou armádou v súvislosti s Maďarskou republikou
rád, noviny Selmecbányai Vörösujság (Štiavnické červené noviny). Noviny priniesli prvé správy o činnosti maďarskej komúny
a rôzne nariadenia, vyhlášky
a správy.
Prvým
periodikom,
ktoré
v Banskej Štiavnici začalo vychádzať v slovenčine po vzniku I.
ČSR bol týždenník Hlasy zpod Sitna. Tieto noviny deklarovali svoj
nepolitický charakter a prihlásili sa k národno-buditeľskej práci
v širokom slova zmysle. Podtitulom týždenníka bol Spoločenský
týždenník pre Banskú Štiavnicu a okolie. Prvé číslo vyšlo 1.
júna 1922. Predsedom redakčnej komisie bol župný radca Ivan
Čičmanec, vedúcim redaktorom
profesor Leopold Wach. Medzi
pravidelné rubriky patrili Správy z mesta, Správy z okolia, Be-

sednica, Politický prehľad, Šport
a turistika, Veda a umenie, Kultúrna hliadka, Národné hospodárstvo, Školská hliadka a pod. Hlasy zpod Sitna boli v dobe svojho
vzniku jedinými slovenskými novinami v Hontianskej župe. Noviny vychádzali do decembra 1928.
Príčinou ich zániku bola nezhoda
vydavateľa s tlačiarňou Elemíra
Joergesa, ktorý nakoniec prevzal
celú administratívu novín.

Hlasy zpod Sitna (1922-1928)
foto ŠN

Po reorganizácii redakcie a administrácie Hlasov zpod Sitna
vzniklo nové periodikum – týždenník Štiavnické noviny. Prvé
číslo vyšlo 1. februára 1929. Napriek opatreniam zo strany mesta, 13. decembra 1930 vyšlo posledné, 6 – stranové dvojčíslo.
Po ročnej prestávke vo vychádzaní periodika v meste sa objavuje nový týždenník Ozvena hôr
a baní s podtitulom Nepolitický časopis pre obyvateľov okresu
Banská Štiavnica, Kremnica, Nová
Baňa. Prvé číslo vyšlo 8. januára 1932. V Ozvene hôr a baní sa
objavujú dlhšie materiály, chýba
však výraznejšie zastúpenie spravodajstva. Redakcia mala neustále problémy s počtom svojich dopisovateľov i odberom novín. 17.
júna 1932 prestali vychádzať. Dohromady vyšlo 24 čísiel.

Ozvena hôr a baní (1932)
foto ŠN

V roku 1935 začalo Vydavateľské družstvo vydávať periodikum
Štiavničan s podtitulom Spoločensko-hospodársky nepolitický
týždenník pre banskoštiavnický
kraj. Od začiatku svojho 3. ročníka majú noviny novú hlavič-

Štiavničan (1935-1945)
foto ŠN

ku s podtitulom Nepolitický týždenník. Redakcia mala sídlo na
miestnej rímsko-katolíckej fare.
Zodpovedným redaktorom bol
kňaz Viliam Ries, noviny tlačil Július Grohmann. Po októbri 1938
ubúda v novinách krátkych správ
a pribúda viac politických článkov
s celoslovenským záberom. Koncom 2. svetovej vojny prestali vychádzať.
Prvým médiom, ktoré sa zjavilo
v Banskej Štiavnici po 2. svetovej
vojne bol časopis Štiavnický baník
a hutník. Začal vychádzať v roku
1949 ako odborársky časopis baníkov a hutníkov vtedajšieho
banskoštiavnického okresu. Išlo
o mesačník, ktorého vydavateľom bola Závodná skupina ROH,
n.p., Rudné Bane a huty v Banskej
Štiavnici. Išlo o stavovský banícky
časopis s pomerne obmedzeným
okruhom tém: socialistické súťaženie, socialistické hodnotenie
práce, záväzky, kluby zlepšovateľov, patronáty, dôverníci a pod.
Obsah bol obohatený materiálmi
z baníckej histórie, múzejníctva
a baníckymi vtipmi.
Na noviny Štiavnický baník
a hutník nadviazal v roku 1953
dvojtýždenník Nový baník. K predchádzajúcemu vydavateľovi pribudla základná organizácia KSS.
Od roku 1959 prichádza k zmene názvu novín a hlavičky. Noviny s názvom Štiavnický baník
postupne priberajú aj priame agitačné a propagandistické materiály KSČ. Ich posledné číslo vyšlo
v októbri 1959.
Od roku 1950 vychádzali v Banskej Štiavnici aj noviny s názvom
Podsitnianska dedina. Ich vydavateľom bol Poľnohospodársky odbor Rady ONV v Banskej Štiavnici.
Periodikum malo podtitul Okresné roľnícke noviny. Vychádzali do
roku 1959.
4.str.
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Ako sme začínali
Dodnes mám v živej pamäti
jeden januárový deň v roku
1990, keď si ma zavolal ku
sebe vtedajší podpredseda
Mestského národného výboru
a od decembra 1990 až do
decembra 2006 primátor
nášho mesta Ing. Marian
Lichner, CSc. a navrhol mi,
či by som nechcel robiť šéfredaktora budúcich Štiavnických
novín.
Nerozmýšľal som ani chvíľku,
prijal som túto ponuku a prvé číslo
vyšlo už o dva mesiace. Šéfredaktora som robil popri funkcii riaditeľa
Štátneho ústredného banského archívu až do roku 1998 a potom ešte
v roku 2003 a 2006, v rokoch 1999
– 2005 som bol predsedom redakčnej rady a potom až do roku 2009
členom redakčnej rady týchto novín, nehovoriac už o nespočetnom
množstve príspevkov, ktoré som od
roku 1990 dodnes napísal. Dovolím si preto povedať, že tieto moje
reminiscencie majú tú najautentickejšiu a najvierohodnejšiu podobu.

Prvý šéfredaktor ŠN
foto ŠN

V prvom rade chcem vzdať tú
najväčšiu poctu a uznanie v súvislosti so vznikom Štiavnických novín a ich existenciou až do roku
2006 Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc.. Vďačíme mu nielen za iniciovanie založenia týchto novín,
ale hlavne za to, že držal nad nimi
ochrannú ruku až do konca roku
2006, kým bol primátorom náš-

ho mesta. Dbal o to, aby to boli
nielen informačné noviny, ale aby
boli, ako to on hovorieval, aj „zaľudnené“, teda aby sa v nich písalo aj o všetkých tých osobnostiach,
ktoré sa akýmkoľvek spôsobom
zaslúžili o rozvoj, či zviditeľnenie
Banskej Štiavnice v súčasnosti alebo v minulosti. Sám bol aktívnym
prispievateľom do týchto novín,
k čomu viedol aj pracovníkov MsÚ
a podriadených organizácií. Celý
rok 1990 bol aj tým najaktívnejším členom redakčnej rady novín.
Takže, vážení čitatelia, keď budete
brať do rúk tieto noviny, spomeňte si, že na ich samom začiatku nebol nikto iný ako práve Ing. Marián Lichner, CSc., ktorému vďačíme za to, že keď sa aj neraz sťahovali chmáry nad ich vydávaním, nikdy nedovolil, aby noviny prestali
vychádzať a v konečnom dôsledku
sa tohto roku dožili bez akéhokoľvek prerušenia už svojho jubilejného 30. ročníka!
V roku 1990 vychádzali noviny raz mesačne, od r. 1991 už raz
za 2 týždne, až konečne od októbra 1996 už každý týždeň až do
súčasnosti. Noviny od ich 1. čísla obsahovali všetko podstatné, čo
sa udialo, resp. sa má udiať v našom meste. Kto by spočítal tisícky príspevkov, ktoré boli uverejnené v novinách od ich založenia až
dodnes, ale aj všetkých doterajších
tvorcov, prispievateľov a hlavne čitateľov týchto novín.
V tejto súvislosti chcem však
upozorniť popri niekdajšom primátorovi nášho mesta ešte na jednu osobnosť. Je to Mgr. Nadežda
Babiaková, primátorka nášho mesta. Patrí jej jedinečný primát v súvislosti so Štiavnickými novinami.
Od ich založenia až do súčasnosti
je jediná, ktorá je nepretržite členkou redakčnej rady týchto novín!
Nielen však to. Za celé toto obdobie nielenže patrila k najaktívnejším tvorcom a prispievateľom do
týchto novín, ale, čo bolo najdôležitejšie, v rôznych, mimoriadne zložitých a vyhrotených situáciách jej
uvážlivý a nanajvýš citlivý prístup
dokázal vyriešiť aj tie najzložitejšie
situácie.

Rubigallovský dom, kde bola prvá redakcia ŠN
Prvým vydavateľom Štiavnických novín bolo Mestské kultúrne stredisko v Banskej Štiavnici.
Prvým redakčným kolektívom boli
okrem mňa Ing. Vladimír Dobrota, riaditeľ Mestského kultúrneho
strediska, ktorý v novinách zastával funkciu zodpovedného redaktora, jeho náplňou bolo zabezpečovať všetko, čo súviselo s vydávaním
a následne s expedíciou novín, za
technickú a graﬁckú úpravu bola
zodpovedná Eva Matošová, ďalšími členmi redakčnej rady boli
Ing. Marián Lichner, CSc., podpredseda Mestského národného výboru (MsNV), Mgr. Nadežda Babiaková, tajomníčka MsNV,
Jarmila Simonidesová, sekretárka predsedu MsNV, RNDr. Hubert
Hilbert, CSc. a Mgr. Peter Danáš.
V ďalšom období sa vystriedali viacerí vydavatelia novín, šéfredaktori i členovia redakčného kolektívu,
z ktorého dodnes v ňom pracuje nepretržite len Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka nášho mesta. Životaschopnosť Štiavnických novín
najlepšie dokazuje tá skutočnosť,
že vychádzajú nepretržite od marca 1990 až dodnes. Za obsah novín
od ich 1. čísla až dodnes zodpovedal a stále zodpovedá redakčný kolektív, ale od samého začiatku mali
noviny mimoriadne širokú základňu svojich prispievateľov, medzi
ktorými neboli len Štiavničania, ale
nechýbali medzi nimi ani prezidenti SR, predseda vlády SR, poslanci
NR SR, ministri, štátni tajomníci,

foto Michal Kríž

predsedovia politických strán, ale
aj ďalšie významné osobnosti Slovenska.
V tejto súvislosti však využívam
vydanie tejto samostatnej prílohy, venovanej jubilejnému 30. ročníku Štiavnických novín, aby som
sa verejne a čo najvrelejšie poďakoval všetkým mojim niekdajším najaktívnejším spolupracovníkom a prispievateľom. Boli to:
Mgr. Nadežda Babiaková, Mária
Balková, Ivan Beňo, PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc., Mgr. Mária Čelková, Ing. Marián Číž, Mgr. Beata Danášová, Mgr. Peter Danáš,
Ing. Vladimír Dobrota, Ing. Milan
Durbák, Ing. Ivan Herčko, CSc.,
Mgr. Brigita Herrmannová, Ing. Milan Hock, CSc., Ján Jakubík, Štefan
Kinka, Ing. Eugen Kladivík, CSc.,
Roman Kuruc, PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Marian Lichner, CSc.,
Ivan Madara, Daniel Matis, Karol
Melcer, Vladimír Nemčok, Oľga
Nigríniová, Jozef Osvald, Mgr. Mária Petrová, Ján Petrík, Vladimír
Poprac, Jarmila Simonidesová, Milan Šešták, JUDr. plk. Gejza Volf,
ale aj mnohí ďalší.
Nakoniec by sa našim novinám
pri tomto jubileu určite patrilo nielen zablahoželať, ale aj niečo zapriať. Nuž, prajem teda Štiavnickým novinám, aby boli aj v ďalších
rokoch aspoň tak obľúbené u tisícok ich čitateľov ako tomu bolo
v tých nádherných, tvorivých prvých rokoch ich existencie!
Ján Novák
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Čo predchádzalo
Štiavnickým novinám
3.str.
V novembri 1989
vstupovala Banská Štiavnica do
rodiacej sa novej politicko-spoločenskej klímy len s jedným médiom – mestským rozhlasom. Od
roku 1959 totiž v Banskej Štiavnici nevychádzali žiadne noviny.
Už v decembri 1989 však začali
vychádzať noviny Štiavnická verejnosť, ktoré reagovali na novú
politickú a spoločenskú situáciu na Slovensku ako aj v Ban-

skej Štiavnici. V roku 1989 vyšlo len jedno číslo, v roku 1990
devätnásť a v roku 1991 dve čísla. Posledné číslo vyšlo v máji
1991. Noviny vychádzali nepravidelne. Štiavnická verejnosť bola
bezprostredným predchodcom
Štiavnických novín, ktoré začali
vychádzať v marci 1990 a vychádzajú nepretržite až dodnes, na

rozdiel od viacerých ďalších
novín,
ktoré vychádzali v Banskej
Štiavnici
po
roku 1990, ale
všetky postupne zanikli.
Ján Novák

Štiavnická verejnosť (1989-1990)

foto ŠN

Štiavnické noviny v 3. tisícročí
1.str.
vždy nasledovala odpoveď. Všetko dôležité sa pertraktovalo a stále pertraktuje v týchto novinách od jeho 1. čísla. O úspechoch
samosprávy mesta, športovcov, cez
problémy, až po začiatok úžasnej celoslovenskej kampane, čo nemala
dodnes obdobu na Slovensku, aby sa
stala Banská Štiavnica mestom, ktoré bude zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, čo sa aj stalo v decembri r. 1993.
Od roku 2008, ako som sa stal
šéfredaktorom Štiavnických novín je
to už 11 rokov, čo som za ne zodpovedný. Za toto obdobie sa redakcia
Štiavnických novín viackrát presťahovala do nových priestorov. Najskôr
z budovy Rubigallovského domu na
Nám. sv. Trojice 3, do Belházyovského domu na Sládkovičovej 1 a dnes
sídli redakcia Štiavnických novín
v priestoroch Kultúrneho centra na
Kammerhofskej 1. Od môjho pôsobenia sa v redakčnej rade ŠN vystriedalo
mnoho ľudí, ktorí vždy stáli pri mne
a vzájomne sme si pomáhali. Preto by
som sa im všetkým chcel zo srdca poďakovať, pretože každý jeden z nich
svojim spôsobom prispel k tomu, aby
si Štiavnické noviny zachovali objektívnosť, nestrannosť a obsahovú pestrosť. Mnohí už, žiaľ, nie sú medzi
nami, ale veľmi chýbajú a často si na
nich spomínam, či už je to Karol Melcer, PhDr. Eleonóra Bujnová, CSc., či
Mgr. Brigita Herrmannová.

Chcem sa tiež poďakovať bývalým
kolegom z redakčnej rady ŠN, graﬁkom, jazykovým korektorkám, ale
aj súčasným tvorcom, ktorí dodnes
pracujú v Štiavnických novinách, ako
aj spolupracovníkom a zamestnancom MsÚ na čele s primátorkou nášho mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou
a prednostkou Ing. Ivanou Ondrejmiškovou.
Najviac však treba poďakovať
dvom ľuďom, ktorí stáli pri zrode a na
začiatku vydávania Štiavnických novín až dodnes a to: PhDr. RNDr. Jánovi Novákovi, CSc., prvému a dlhoročnému šéfredaktorovi ŠN a do
súčasnosti najaktívnejšiemu prispievateľovi týchto novín a primátorke
nášho mesta Mgr. Nadežde Babiakovej, ktorá vždy stála na strane našich
novín a pevne verím, že bude čo najdlhšie stáť za tým, aby Štiavnické noviny boli zachované v nepretržitej podobe ako týždenník aj v budúcnosti.
Novinárska práca si vyžaduje veľké
nasadenie, empatiu, rozhľad a hlavne
ľudský prístup. Nie je to len práca, ale
aj poslanie. Človek, ktorý túto prácu
robí, ju musí mať rád a aj ľudí pre ktorých tvorí, píše. Netreba zabudnúť ani
na našich prispievateľov, ktorí svojimi
zaujímavými článkami bez nároku na
honorár dotvárajú pestrú mozaiku
Štiavnických novín.
Redakčná rada v súčasnosti má 7
členov a pracuje okrem mňa v tomto zložení: Mgr. Nadežda Babiako-

vá, Ing. Ivana Ondrejmišková, Ivan
Beňo, Janka Bernáthová, Filip Golian, Mgr. Ingrid Kosmeľová a Miroslava Luptáková. Minulý rok spolu vyšlo 45 čísel Štiavnických novín,
v týždennom náklade 1150 ks v rozsahu 12 strán. Predpokladám, že takýto stav bude aj v tomto roku a v rokoch budúcich. Štiavnické noviny
vychádzajú pod mojím vedením pravidelne vo štvrtok popoludní, okrem
redakčných prestávok 2 krát počas roka v letnom a zimnom období. Štiavnické noviny prinášajú informácie z činnosti samosprávy mesta
Banská Štiavnica, informácie z oblasti spoločenského, kultúrneho
a športového diania v meste a okolí. V Štiavnických novinách si čitatelia nájdu všetko podstatné, čo sa udialo, resp. udeje v našom meste, ale aj
zaujímavosti z histórie o kultúrno-historickom dedičstve, významných
osobnostiach mesta z minulosti i súčasnosti, program kultúrnych podujatí vrátane kina Akademik, športová rubrika a ďalšie pravidelné rubriky,
ktoré sú v trvalom záujme našim čitateľov. Čitatelia našich novín sa radi
zapájajú počas roka do súťaží o zaujímavé ceny a vstupenky na kultúrne
podujatia. Tlač Štiavnických novín zabezpečuje tlačiareň Róbert Jurových
– Nikara, Krupina. Štiavnické noviny sa distribuujú na 25 predajných
miestach v Banskej Štiavnici a okolí.
Celý tento rok bude vychádzať aj prí-

loha Almázia v rámci Banskej Štiavnice ako „Mesta kultúry 2019“.
V novodobej histórii od vzniku
týchto novín v r. 1990 bolo vyrobených dodnes neuveriteľných 1215
čísiel (vrátane tohto) v nepretržitom
slede!
Takže takéto sú moje, ale aj Vaše
noviny, vážení ich ďalší tvorcovia a čitatelia. Sú naše a sú novinami pre
obyvateľov nášho mesta, ktorých počet nedosahuje ani 10 000. Majú ich
radi, nevedia si bez nich predstaviť
každý štvrtok popoludní, keď sa zjavia v novinových stánkoch.
Práve tento rok, keď sme vstúpili do 30. ročníka vydávania týždenníka Štiavnické noviny si preto spoločne zaželajme, aby sme mali vždy
dôvod na radosť, radosť z toho, že sa
ešte vždy nájdu ich početní tvorcovia a čitatelia nielen v Banskej Štiavnici, ale aj v rôznych iných mestách
Slovenska, kde niekdajší Štiavničania zakotvili, ktorí si nesmierne
radi prečítajú zaujímavé články o živote a dianí v našom svetoznámom
krásnom historickom meste, ktoré ako málo miest na svete je zapísané aj v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Nakoniec mi dovoľte
sa poďakovať všetkým našim niekdajším i terajším čitateľom, pretože
bez Vás by naša práca nemala zmysel... S úctou
Michal Kríž, redaktor Štiavnických novín (2008 – dodnes)

