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Bilancia nakladania s komunál-

nymi odpadmi za rok 2022

V  r. 2022 sme prvýkrát viac odpa-

dov vytriedili a zrecyklovali ako posla-

li na skládku. Úroveň vytriedenia ko-

munálnych odpadov mesta Banská 

Štiavnica dosiahla 54,11%. 

Množstvo komunálnych odpadov 

zneškodnených na skládke, predo-

všetkým zmesový komunálny odpad 

a  objemný odpad, kleslo medziroč-

ne o viac ako 300t a, naopak, množ-

stvo zhodnotených odpadov vzrástlo 

o takmer 600t. 

Jarné upratovanie mesta 

po zimnej údržbe začína aj 

v našom meste už v mesiaci 

marec 2023 ešte pred veľko-

nočnými sviatkami.

1. Odkedy sa začalo s jarným čis-

tením mesta Banská Štiavnica?

S  jarným čistením mesta sme už 

začali v  10. týždni, len za priazni-

vého počasia. Začali sme s ulicami 

v  mestskej pamiatkovej rezervácii: 

Radničným námestím, Námestím 

sv. Trojice a  postupne budú ručne 

vyzametané všetky priľahlé ulice so 

6 zamestnancami Technických slu-

žieb, m. p., aj za pomoci ručného 

zametacieho stroja zv. Limpar s ro-

tačnou kefou vpredu, s ktorým od-

hŕňame zimnú posypovú štrkodrvu 

do pásov a  následne ju odvážame. 

Na jarné čistenie bol vypracovaný 

harmonogram orientačného upra-

tovania a  čistenia mesta po zim-

nej údržbe 2022/2023, v ktorom sú 

orientačne určené ulice k  postup-

nému vyčisteniu a vyzametaniu od 

zimného posypu. Na ručné čistenie 

mestských komunikácií je prizýva-

ná výpomoc zo strediska č. 1 - vodi-

či z autodopravy s technikou (UNC) 

za účelom rýchlejšieho vyčistenia 

ulíc v  mestskej pamiatkovej rezer-

vácii a následného vývozu pozame-

tanej štrkodrvy.

Jarné čistenie vykonávajú zamest-

nanci Technických služieb, m. p., 

Banská Štiavnica a sporadicky pra-

covníci malých obecných služieb, 

ktorí sa zapájajú do jarného uprato-

vania a čistenia v rôznych častiach 

mesta podľa ich rozpisu dochádzky 

do zamestnania.

2. Aká technika je nasadená na 

jarné čistenie mesta?

Od 12. týždňa bude nasadený na za-

metanie Mercedes UNIMOG – za-

metacie vozidlo. 

Viac recyklujeme, menej skládkujeme

Jarné čistenie mesta

Graf zhodnotených a zneškodnených odpadov  foto TS BS �3.str.

�3.str.

Utorok 21.3.o 18:30 hod.

Veľryba
Dráma, 117 min., MP:12, vstupné: 6€.

VÝMENNÍK
vstup streda, 15:00- 16:00 hod.

Miesto: Kultúrne centrum, 
Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt: 045/6949651

VÝROČIE ZÁPISU 
LOKALITY DO 
ZOZNAMU SVETOVÉHO 
DEDIČSTVA UNESCO 
1993-202330. United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Salamandrové 
trhy 2023

Oznamujeme záujemcom o  predaj 

výrobkov alebo poskytovanie slu-

žieb na príležitostnom trhu, kto-

rý sa koná v  rámci podujatia Sa-

lamandrové dni 2023, že trh sa 

bude konať v  tomto roku v  termí-

ne 8. a  9. septembra 2023 (pia-

tok, sobota) tradične na Námestí 

sv. Trojice. Upozorňujeme všetkých 

záujemcov o  predajné miesto, pre-

dajcov spotrebného a  potravinár-

skeho tovaru, rýchleho občerstvenia 

i vlastných ľudovo-umeleckých a re-

meselných výrobkov, že je potreb-

né vyplniť záväznú prihlášku na Sa-

lamandrové trhy 2023, ktorá musí 

byť podpísaná aj s potrebnými prí-

lohami a poslať poštou na Mestský 

úrad Banská Štiavnica, Radničné ná-

mestie č. 1, 969 01 Banská Štiavni-

ca v  termíne najneskôr do 17. júla 

2023. Potrebné tlačivá a  tiež orga-

nizačné pokyny nájdete na: https://

www.banskastiavnica.sk/obcan/

mestsky-urad/tlaciva/.

Odd. RRaMV

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára ponú-

ka priestory jedálne na konanie spo-

ločenských udalostí, osláv, večier-

kov a pod. Kontakty: 0904 523 872, 

0911 875 772.

ZŠ J. Kollára
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DIÁR
z programu

primátorky

7. a  8.3. vo viacerých médiách 

bolo, že dočasne poverený premiér 

SR Eduard Heger odchádza z hnu-

tia OĽaNO a zakladá novú politic-

kú stranu pod názvom Demokrati, 

v ktorej bude predsedom, a jej pod-

predsedom bude Exštiavničan, do-

časne poverený minister obrany SR 

Jaroslav Naď.

7.3. vo viacerých slovenských, ako 

aj českých médiách bola spomien-

ka na prvého československého 

prezidenta Tomáša Garrigue Ma-

saryka v súvislosti s tým, že sa na-

rodil v  tento deň v  r. 1850. Mal 

mimoriadne vrúcny vzťah k  Ban-

skej Štiavnici, čo prejavil aj svoji-

mi 2 návštevami v nej. Zvlášť jeho 

prvá návšteva 25.8.1923 bola na 

takej úrovni, akú už neprejavil žia-

den z  jeho nasledovníkov – čes-

koslovenských, resp. slovenských 

prezidentov. Okrem toho, že pre-

šiel pešo po značnej časti historic-

kého mesta, navštívil v tento deň aj 

neuveriteľne veľa inštitúcií a objek-

tov – radnicu, Starý zámok, šach-

tu František, Tabakovú továreň, 

gymnázium, priemyselnú aj lesníc-

ku školu, ale aj botanickú záhradu. 

T. G. Masaryk druhýkrát navští-

vil naše mesto ešte o  rok neskôr 

v  r. 1924, táto jeho návšteva však 

už nebola taká pompézna ako pred-

chádzajúca. Pre zaujímavosť ešte 

uvádzam aj to, kto z jeho českoslo-

venských, resp. slovenských nasle-

dovníkov navštívil, resp. nenavští-

vil Banskú Štiavnicu – Klement 

Gottwald, bol síce medzi brigád-

nikmi na výstavbe Trate mláde-

že z Hronskej Dúbravy do Banskej 

Štiavnice, nie však v Banskej Štiav-

nici, potom naše mesto navštívi-

li už len slovenskí prezidenti Mi-

chal Kováč, Rudolf Schuster, Ivan 

Gašparovič a  Andrej Kiska. Ban-

skú Štiavnicu ofi ciálne nenavštívili 

Edvard Beneš, Antonín Zápotocký, 

Antonín Novotný, Ludvik Svoboda, 

Gustáv Husák, Václav Havel a  ani 

Zuzana Čaputová.

8.3. vo viacerých médiách bola spo-

mienka na akademického maliara 

Jozefa Kollára, banskoštiavnického 

rodáka, vynikajúceho predstaviteľa 

slovenskej krajinomaľby. Celý svoj 

život, až na univerzitné štúdium 

a zahraničné študijné pobyty, prežil 

v našom meste. Zatiaľ to je jediná 

osobnosť z Banskej Štiavnice, kto-

rá má ten najvyšší kultúrno-ume-

lecký titul – národný umelec. Je 

mi to ľúto ale s určitosťou už viem 

povedať, že národného umelca už 

nezíska nikto zo Štiavničanov. Po 

ňom je pomenovaná Galéria Jozefa 

Kollára Slovenského banského mú-

zea, kde je jeho celá umelecká po-

zostalosť, ale jeho obrazy sú ozdo-

bou v  Slovenskej národnej galérii, 

Mestskej galérii v Bratislave, v galé-

riách v Nitre, Liptovskom Mikulá-

ši, ako aj v ďalších slovenských a za-

hraničných galériách.

8.3. v  Rádiu Lumen o  6.35 bola 

spomienka na akademika Milana 

Čiča, ktorého v tento deň prezident 

SR Michal Kováč vymenoval za 

prvého predsedu Ústavného súdu 

SR. Predtým, po novembri 1989, 

bol prvým predsedom slovenskej 

vlády. V  obidvoch funkciách mal 

mimoriadne vrelý vzťah ku nášmu 

mestu, ktoré sa mu aspoň čiastočne 

odvďačilo tým, že sa stal čestným 

členom Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku.

9.3. v  Rádiu Regina bola viac-

krát spomienka na to, že v  tom-

to roku uplynie presne 300 rokov, 

čo bola zverejnená prvá mediryti-

na Demänovskej ľadovej jaskyne, 

k  tomu dodávam len toľko, že jej 

autorom nebol nikto iný ako Sa-

muel Mikovíni, polyhistor európ-

skeho, ba až svetového významu, 

ktorý sa zlatými písmenami zapí-

sal do histórie banskoštiavnickej 

vedy, techniky a školstva.

10.3. v  Rádiu Regina o  5.46 

a  v  Rádiu Devín o  7.18 bola spo-

mienka na jedného z  najvýznam-

nejších sloven-

ských spisovateľov 

20. storočia Mila 

Urbana, v  súvis-

losti s  tým, že 

zomrel v tento deň 

v  r. 1982 (naro-

dil sa 24.8.1904). 

Jeho román Živý 

bič je stále jeden 

z  najprekladanej-

ších románov slo-

venských literátov 

v  zahraničí. K  to-

muto všetkému 

dodávam len to, 

že v  r. 1922 – 24 

študoval na Vyššej 

štátnej lesníckej 

škole v  B. Štiavni-

ci, ktorej štúdium 

nedokončil z  fi -

nančných dôvo-

dov. Chvála Bohu! Nestal sa z neho 

možno priemerný lesník, ale exce-

lentný slovenský spisovateľ.

V Rádiu Devín hovoril o svojej do-

terajšej umeleckej tvorbe i ďalších 

tvorivých zámeroch medzi 8.30 

– 9.00 sochár, maliar a  profesor 

na Fakulte architektúry a  dizaj-

nu STU v  Bratislave Milan Lukáč 

– čerstvý nositeľ najprestížnejšie-

ho slovenského ocenenia „Krištáľo-

vé krídlo“. K tomuto len dodávam, 

že roky-rokúce k  svojej umelec-

kej tvorbe čerpá inšpirácie aj v B. 

Štiavnici.

12.3. v Rádiu Regina bola podrob-

ná informácia o tom, že slovenský 

polyhistor Matej Bel okrem iného 

založil a redigoval prvé noviny na 

území Uhorska, ktoré vychádzali 

v  r. 1721 – 22 pod názvom Nova 

Posoniensia v Bratislave. Pravda je 

však taká, že prvé noviny v Uhor-

sku začali vychádzať nie v Bratisla-

ve, ale v B. Štiavnici, a to dokonca 

takmer o  200 rokov skôr – bez-

prostredne po páde Budína a jeho 

obsadení Turkami v r. 1541.

13.3. v Rádiu Slovensko o 8.10 za-

znela úžasná správa, že Štiavničan 

Patrik Jány nielenže na Majstrov-

stvách Európy získal striebornú 

medailu zo 72 európskych účast-

níkov, ale že už má aj istú miesten-

ku na najbližšiu olympiádu v Parí-

ži. Súťažil vo vzduchovej puške na 

10m. Všetkých Štiavničanov urči-

te potešilo, že sme ho mohli počuť 

v tejto relácii aj naživo.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

13.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Katarínou Ivani-

čovou.

Redakčná rada ŠN.

Pracovné rokovanie k amfi teátru.

14.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie – Detské ih-

risko Drieňová.

Pracovné rokovanie k návrhu ta-

búľ označujúcich tajchy so zástup-

cami Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p., a Krajského 

pamiatkového úradu.

15.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na valnom zhromaždení 

záujmového združenia právnic-

kých osôb - Slovenské dedičstvo 

UNESCO.

Pracovné rokovanie s podpredse-

dom BBSK Mgr. art. Romanom 

Malatincom k  riešeniu majet-

kovoprávneho usporiadania po-

zemkov pod cestou Trate mláde-

že a objektom Domova Márie na 

sídlisku Drieňová.

16.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Návšteva sociálneho podniku 

millhill, .s.r.o., r.s.p.

17.3.

Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné rokovanie k  právnym 

veciam – Banská Bystrica.

Viera Lauková
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Zo zrecyklovaných ko-

munálnych odpadov je najviac bio-

odpadov zhodnotených na mest-

skej kompostárni (predovšetkým 

zelený a  aj kuchynský bioodpad 

z domácností) a kovových odpadov 

z  výkupní. Nezanedbateľný podiel 

majú aj papier, plasty, sklo, drevo, 

kovy a elektroodpady. Vývoj jednot-

livých druhov komunálnych odpa-

dov mesta Banská Štiavnica za po-

sledných 5 rokov si môžete pozrieť 

v priloženej tabuľke. 

Klesajúci trend množstva zmeso-

vého komunálneho odpadu, ktorý 

je výrazný najmä od r. 2019 je jed-

noznačne pozitívny, keďže cena za 

zneškodnenie na skládkach stále na-

rastá. Od r. 2024 bude zrejme povin-

ná úprava tohto odpadu pred ulože-

ním na skládku, čo pravdepodobne 

navýši jeho cenu o ďalších cca 60€/t. 

Bioodpad tvorí najväčšiu zložku ko-

munálnych odpadov a je veľmi dôle-

žité ho triediť. V našom meste na to 

máme vytvorené všetky podmien-

ky. Domácnosti v bytovkách sú vy-

bavené vedierkami na zber kuchyn-

ského bioodpadu. Pokiaľ sa vám 

minú kompostovateľné vrecká na 

bioodpad do vedierok, je potrebné 

kontaktovať domového dôverníka, 

my mu vrecká dodáme. 

Teraz na jar vzniká značné množ-

stvo záhradného bioodpadu, najmä 

konárov z orezu stromov, prípadne 

aj pohrabané lístie či suchá tráva. 

Takýto odpad sa nesmie spaľovať. 

Treba ho priniesť na zberný dvor 

(ul. Antolská 46), kde ho bezplatne 

odoberieme a spracujeme. 

Záhradné aj kuchynské bioodpa-

dy sa spracovávajú v mestskej kom-

postárni, ktorá je v areáli zberného 

dvora. Výsledkom spracovania je 

kompost, ktorý si môžete bezplat-

ne nabrať počas otváracích hodín 

zberného dvora.

Rodinné domy, ktoré si kompos-

tujú bioodpad (kuchynský aj zá-

hradný) vo vlastnom kompostovis-

ku, môžu získať úľavu na poplatku 

za komunálny odpad 10%. Pokiaľ 

požiadate o  úľavu do konca marca 

2023 a  splníte potrebné podmien-

ky – funkčné kompostovisko a žiad-

ny bioodpad v nádobe na zmesový 

komunálny odpad, získate úľavu na 

domácnosť rodinného domu ešte 

v tomto roku. 

Viac o  podpore domáceho kom-

postovania, ako aj o  nakladaní 

s  komunálnymi odpadmi v  mes-

te Banská Štiavnica sa dozviete na 

https://odpady.banskastiavnica.sk. 

Ďakujem, že triedite.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

NOVINKY

�1.str.

Týmto vozidlom sa do-

zametávajú všetky mestské časti 

od najfrekventovanejších miest, 

t. j. ulíc: Križovatka, Dolná, Ple-

tiarska, Mládežnícka a ulíc zo sídl. 

Drieňová. Postupne sa bude po-

kračovať podľa schváleného har-

monogramu čistenia mesta. Po-

čas dažďa bude použitý aj traktor 

s rotačnou kefou na vyčistenie ulíc 

v  mestskej časti Štefultov, Jer-

gyštôlňa, Kremenisko.

3. Na koho sa môžu občania 

mesta obracať v  prípade dopy-

tov a pripomienok ohľadom jar-

ného čistenia mesta?

Občania mesta v prípade konkrét-

nych pripomienok ohľadom jar-

ného čistenia mesta sa môžu ob-

racať na zástupcu riaditeľa č. 2 

JUDr. Gejzu Volfa na č. tel.: 0905 

491 034. V prípade oprávnených 

požiadaviek zo strany občanov 

bude situácia riešená podľa mož-

ností a  poveternostnej situácie 

okamžite!

Gejza Volf,

zástupca riaditeľa TS, m.p., BŠ

�1.str.

citát

„Budúcnosť najviac obdaruje ten, 

kto dáva všetko súčasnosti.“

Albert Camus

Viac recyklujeme, menej skládkujeme

Odpad
množstvo v tonách

2018 2019 2020 2021 2022

Zhodnotené (zrecyklované):

papier 151,481 128,379 149,810 174,500 174,978

papier – výkupne 40,370 53,500 56,460 50,420 29,296

plasty 76,672 107,109 136,730 152,375 181,654

sklo 168,404 128,333 142,111 176,310 143,261

nápojové kartóny (tetrapaky) 17,184 23,950 6,640 2,660

kovové obaly 21,927

ostatné kovy 22,101 18,640 15,670 19,880

ostatné kovy - výkupne 635,080 629,738 189,838 716,509

textil 36,000 37,660 39,950 45,070 20,460

žiarivky 0,090 0,242 0,393 0,130

elektroodpad 46,374 45,640 41,440 35,670 22,770

batérie a akumulátory 0,090 0,090 0,170 0,133

batérie a akum. - výkupne 2,464 5,231 4,941 6,194

minerálne oleje 0,203 0,593 0,401 0,662

drevo 141,700 184,280 146,860 118,800 83,760

bioodpad - zelený 120,700 208,030 772,850 1 006,270 1175,040

bioodpad - kuchynský 6,880 188,550 225,350 216,350

jedlé oleje 0,100 0,315 0,317 0,329 0,279

Zhodnotené spolu: 819,218 1 579,058 2 353,562 2 203,147 2 794,016

Zneškodnené na skládke:

zmesový komunálny odpad 3 024,820 2 890,283 2 582,344 2 505,242 2 224,205

zmiešané odpady zo stavieb

odpad z čistenia ulíc 19,140 10,280 30,890

objemný odpad 14,711 14,840 77,780 149,420 143,500

drobný stavebný odpad 48,770 62,660 30,100

obaly z nebezp. látok 0,010 0,040

pesticídy 0,008 0,030f

farby nie nebezp. 0,560 0,402 0,792

farby nebezp. 1,105 1,920 0,790 0,710 1,263

Zneškodnené spolu: 3 108,546 2 969,713 2 701,902 2 686,664 2 369,790

Úroveň vytriedenia KO 20,86 % 34,71 % 46,55 % 45,06 % 54,11 %

Mesto Banská Štiavnica 

oznamuje rodičom budúcich 

prvákov, že zápis detí na 

plnenie povinnej školskej 

dochádzky pre školský rok 

2023/24 do základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica, a to v:

Základnej škole Jozefa Horáka, 

Ul.P.Dobšinského 17 ( Križovatka)

Zákaldnej škole Jozefa Kollára, 

Ul.L.Svobodu 40 (Drieňová)

sa bude konať dňa 19. apríla 2023 

- streda, v čase od 8.00 hod. do 

17.00 hod. priamo v  priestoroch 

škôl. Rodičia môžu využiť aj zápis 

detí elektronickou formou na we-

bových stránkach škôl, a  to až do 

28. apríla 2023. ZŠ pri zápise die-

ťaťa vyžadujú osobné údaje dieťaťa 

a zákonného zástupcu v zmysle §20 

ods.4 a, b) zákona č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní(školský zá-

kon) a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov.

Bližšie informácie o zápise získate 

priamo v školách alebo v materskej 

škole, ktorú Vaše dieťa aktuálne 

navštevuje ako povinne predpri-

márne vzdelávané dieťa.

Kontakty: 

ZŠ J. Horáka: www.edupage.org,

maruniak.jan@zsjhbs.sk, 

045/6921463, 0904392336

ZŠ J. Kollára: www.zsjkollra.

edupage.org, kruzlicj@gmail.com, 

045/6920627, 0911907777

Viera Ebert, MsÚ

Jarné čistenie mesta

Oznam pre rodičov Infocentrum 
mesta

Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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V dňoch 7. a 8. marca 2023 

sa v kine Akademik pod 

záštitou primátorky mesta, 

Mgr. Nadeždy Babiakovej 

uskutočnili predstavenia 

žiakov Základnej umeleckej 

školy z Budmeríc s diva-

dielkom „O malej lyžičke 

z Banskej Štiavnice“, o detskej 

výnimočnosti vo svete 

dospelých.

Štyri predstavenia po 40 minút 

navštívilo 480 detí materských 

škôl a  žiakov prvého stupňa zák-

ladných škôl v meste.

Deti sa dobre bavili, pochopi-

li hlavnú myšlienku predstave-

nia a úžasne spolupracovali pri ich 

vtiahnutí do deja.

My dospelí, sme ocenili talento-

vaných mladých hercov, choreo-

grafi u, scénu, nápaditosť, francúz-

ske šansóny, ale predovšetkým to, 

že Banská Štiavnica je slovenskou 

„srdcovkou“, o  čom svedčia aj slo-

vá sprevádzajúceho pána učiteľa: 

„Veľmi sa nám u vás v Banskej Štiavni-

ci páčilo. Tešíme sa, že sa deťom páči-

lo. Veľmi radi prídeme aj nabudúce. Po-

zdravujeme vás a prajeme krásny deň 

v najkrajšom meste na Slovensku.“

Martin a dievčatá

Touto cestou ďakujeme za účin-

kovanie pre naše deti z  MŠ a  žia-

kov ZŠ Mgr. art. Martinovi Žáko-

vi a  dievčatám z  divadla AGAPE 

z Budmeríc za skvelý umelecký zá-

žitok a pánom poslancom MsZ Ba-

rákovi a Ernekovi za poskytnuté ob-

čerstvenie pre hercov a dopravu detí 

a žiakov do a z divadla.

Viera Ebert

MsÚ

Naši najmenší zo Štiavnice do Paríža? 
Prečo nie, v divadle

Začali sa objavovať podvody 

pod zámienkou vylákania 

fi nančnej hotovosti od starších 

občanov a dôchodcov, kedy 

sa páchatelia predstavujú ako 

polícia. 

Mestská polícia upozorňuje obča-

nov, aby nikomu nevydávali žiadne 

fi nančné hotovosti, a ak by sa stalo, 

že by im niekto zazvonil alebo zavo-

lal a žiadal od nich fi nančnú hoto-

vosť pre syna, dcéru, vnučku, alebo 

príbuzných, aby to okamžite ozná-

mili na tiesňovú linku 158 alebo 

159.

Množia sa aj internetové podvo-

dy pri nákupoch, kde žiadajú úhra-

du prevodom na bankový účet, aby 

čísla zo svojich bankomatových ka-

riet nikomu neposkytovali, aby boli 

opatrní a  presvedčili sa, komu po-

skytujú svoje osobné údaje.

Mali sme dve oznámenia, kedy ro-

dičia oznámili na linku 159, že ich 

deťom niekto ponúkal cukríky pri 

základných školách. Vyzývame ob-

čanov na opatrnosť, ak by ste vide-

li v okolí škôl podozrivé osoby alebo 

vozidlá, či už osobné alebo dodáv-

kové, aby ste vec oznámili na bez-

platnú linku 158 alebo 159.

V minulom týždni sme mali 4 ozná-

menia, kedy pes napadol srnu. Žia-

dame občanov, aby svoje psy vodi-

li na vôdzke, prípadne, aby ich mali 

pri príbytkoch zabezpečené tak, aby 

sa nemohli dostať von z  ohrady či 

spoza oplotenia.

Ešte by sme chceli upozorniť na 

úsek dopravy, aby vodiči nejazdili 

po chodníkoch, hlavne na ul. Dol-

ná a Križovatka, kde sme už na túto 

skutočnosť upozorňovali aj písom-

ným oznámením na vchodových 

dverách.

Ďalej upozorňujeme vodičov, aby si 

neskracovali cestu do protismeru, 

hlavne pri Základnej škole J. Horá-

ka. Mestská polícia bude vykonávať 

kontroly a v prípade zistenia bude 

tieto priestupky riešiť v zmysle zá-

kona.

Náčelník MsP, Peter Šemoda

Mestská polícia upozorňuje...

Z predstavenia „O malej lyžičke z BŠ“  foto Michal Kríž

Zaplnené kino Akademik  foto Michal Kríž

Poďakovanie

Vážená pani primátorka, milá 

Naď ka, milí Štiavničania,

úprimne Vám ďakujem za milé bla-

hoželanie k mojim 91. narodeninám 

a za knihu o Sitne. Želám Vám všet-

kým veľa síl a úspechov pri ďalšom 

zveľaďovaní nášho vzácneho mesta.

S úprimným pozdravom

Anton Hykisch

Ponuka
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici ponúka tanečné 

vystúpenia súboru Applause na 

plesy, večierky, spoločenské ak-

cie. V  ponuke máme tance ná-

rodné, moderné, ľudové a  pod. 

Bližšie informácie v CVČ na č. t.: 

0907 598 567.

J. Machilová

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v Banskej Štiavnici oznamuje svo-

jim členom, že výročná členská 

schôdza sa uskutoční dňa 25.mar-

ca 2023 o  8.00 hodine v  kine 

Akademik v Banskej Štiavnici.

Program rokovania:

1. Otvorenie, 2. Voľba pracovného 

predsedníctva a  komisií, 3. Kon-

trola plnenia uznesení, 4. Správa 

o činnosti MO SRZ za rok 2022, 

5. Správa o hospodárení MO SRZ 

za rok 2022, rozpočet na r. 2023, 

6. Správa o  činnosti kontrolnej 

komisie, 7. Správa o zarybňovaní 

a úlovkoch v revíroch MO SRZ, 8. 

Správa o  činnosti rybárskej strá-

že, 9. Správa mandátovej komi-

sie o  účasti na členskej schôdzi, 

10. Doplňujúce voľby do kontrol-

nej komisie, 11. Odovzdanie vy-

znamenaní členom MO SRZ, 12. 

Diskusia, prestávka, 13. Návrh 

a schválenie uznesenia z členskej 

schôdze, 14. Ukončenie členskej 

schôdze

Ján Mravík,

podpredseda MO SRZ
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kam v BŠ 
a okolí ?

je názov výstavky, ktorú 

mestská knižnica pripravila 

v Týždni slovenských knižníc 

pri príležitosti 120. výročia 

vzniku prvej známej verejnej 

knižnice v B. Štiavnici 

v r. 1903, ktorou bola Mestská 

a verejná knižnica v Banskej 

Štiavnici založená Krajinskou 

muzeálnou a knižničnou 

radou na základe rozhodnutia 

Ministerstva náboženstva 

a školstva z 10.1.1902.

Zmapovať najstaršie dejiny knihov-

níctva v Banskej Štiavnici bola prá-

ca síce veľmi zaujímavá, no výskum 

určite náročný. Túto dôležitú a zá-

služnú prácu vykonala v  minulos-

ti odborná muzeálna pracovníč-

ka Mgr. Adriana Matejková, PhD, 

jedna z kolektívu autorov zásadnej 

knižnej publikácie „Banská Štiav-

nica Svedectvo času“ z  r. 2002, vďa-

ka ktorej sa dozvedáme aj o spleti-

tej a neprehľadnej histórii knižnice. 

A  vôbec sa nedá hovoriť o  jednej 

knižnici, keďže v našom meste ich 

bolo hneď niekoľko významných. Či 

už farských, cirkevných, školských 

(knižnica Baníckej akadémie, lyceál-

na, piaristická), súkromných alebo 

knižníc rôznych spolkov. Knižnica 

z roku 1903 bola teda prvou mest-

skou a  verejnou knižnicou. Môže-

me predpokladať, že knihy a tlače-

né dokumenty boli písané prevažne 

v maďarčine a nemčine. Až verejná 

knižnica z r. 1925, o ktorej založení 

máme zachovaný písomný záznam 

v  Mestskej knihe uloženej v  ban-

skoštiavnickom štátnom archíve 

obsahovala knihy písané po sloven-

sky v dostatočnom množstve a ob-

sahovala samostatné oddelenie pre 

maďarskú menšinu. Súčasťou pri-

pravenej výstavky je preto až doku-

mentácia od r. 1925. Obsahuje malé 

pozastavenia sa v čase knižníc mi-

nulého storočia s  fotografi ami bu-

dov, v  ktorých pôsobila, spomien-

kami na personálne obsadenie 

knižnice (vedúce p. Gabrielu Paczel-

tovú, p. Jolku Drbohlavovú, p. Vier-

ku Luptákovú, ako aj ostatné pra-

covníčky), niektorými fotografi ami 

z podujatí a vybranými knižničnými 

dokumentmi z rokov 1957 po 90-te 

roky, pre vytvorenie si obrazu o vý-

voji a postavení knižníc v čase, až po 

digitalizáciu knižnice v r. 2003 a na-

hliadnutia do kroniky súčasnosti.

Výstavka potrvá do konca marca 

a  nachádza sa priamo vo výpožič-

ných priestoroch mestskej knižnice. 

Rozšírenú výstavu vo väčšom roz-

mere knižnica plánuje uskutočniť 

v  podkrovných priestoroch domu 

Rubigall pri príležitosti 100. výročia 

prvej písomnej zmienky v Mestskej 

knihe Banskej Štiavnice v slovenči-

ne z r. 2025.

A čo ešte pripravujeme v mesia-

ci knihy?

Okrem takmer každodenných náv-

štev najmenších „čitateľov“ máme 

pripravenú tradičnú literárno-vedo-

mostnú súťaž pre deviatakov ban-

skoštiavnického okresu s  názvom 

„Ak vieš- odpovieš“ ako malú prípra-

vu na monitor, a to dňa 23.3.2023 

vo štvrtok v mestskej knižnici, rov-

nako tradične na konci mesiaca 

podujatie pre deti Večer(a) s Ander-

senom, no a  pre širokú verejnosť 

prvé zo série podujatí so spoloč-

ným názvom „Keď kniha ožije“, ktoré 

v  r.2023 podporil Fond na podpo-

ru umenia, viď. plagátik nižšie. Na 

všetky podujatia a stretnutia s Vami 

sa už teraz tešíme.

/vaša MsK/

Knižnica v premenách času

16.3. Kreatívny workshop, Bod K., 

L. Svobodu 40, BŠ, 16.30 – 18.00

16.3. Archanjel Jam Session vol.39, 

Archanjel caff e bar, BŠ, 20.00-23.30

17., 21., 24., 28., 31.3. Materské 

centrum: V zdravom tele. Bod K., L. 

Svobodu 40, BŠ, 9.30-11.30

17.-19.3. Singlesday Adventure, 

Penzión Aura, Staromestská 8, BŠ, 

14.00

17.3. O zdravom rastlinnom varení, 

Klinger 3/A, BŠ, 16.00 – 19.00

17.3. Vernisáž a  cestopisná bese-

da: Otvorenie autorskej výstavy, Ar-

chanjel caff e bar, Radničné námestie 

12, BŠ, 17.00

17.3. Minor Maxi 3, Galéria JK, 

Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 17.00

17.3. Tik Tu (UA) koncert + special 

guest, Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

20.00

18.-19.3. Kresba hlavy, Arte.misia, 

Radničné nám. 14, BŠ, 9.00

18.3. Aron Hodek & Pocket Crew, 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1, BŠ, 19.00

20. – 22.3. Relaxačný pobyt, Hotel 

Termál Vyhne, obec Vyhne, 12.00

OOCR Región Štiavnica

Večerný výstup na Sitno + Svetel-

ný signál (Žakýl a Krupina)

Oblastná organizácia cestovné-

ho ruchu („OOCR“) Región Banská 

Štiavnica všetkých srdečne pozý-

va na ofi ciálne uvedenie novo-vy-

budovaných schodov na Sitno do 

užívania Štiavničanom i širokej ve-

rejnosti. Podujatie bude sprevádza-

né 3. ročníkom Svetelného signálu, 

ktorý spojí hrady Pohronskej hrad-

nej cesty. Podujatie Svetelný sig-

nál nadväzuje bezprostredne na 

medializáciu a  začne o  18.00h. na 

vrchu Sitno, odkiaľ sa spojíme s hra-

dom Žakýl a  Krupinou. Stretne-

me sa 24.3.2023 o 15.30 pri ceste 

pred Terasou u Blaškov (tajch Počú-

vadlo), odkiaľ spoločne vystúpime 

na Sitno. Prispôsobte tomu, prosím, 

vhodné oblečenie. Účasť na poduja-

tí je bezplatná. Schody sme realizo-

vali s fi nančnou podporou Rozvojo-

vej agentúry BBSK, OOCR Región 

Štiavnica a  Ministerstva dopravy 

SR. Schody vyrobila a osadila fi rma 

Rückschloss, s.r.o, za spoluprácu ďa-

kujeme Lesom SR, ŠOP SR CHKO 

Štiavnické vrchy a obci Ilija. Ďakuje-

me! Viac informácií nájdete vo Face-

book skupine: Supervulkán Štiavni-

ca. Tešíme sa na Vás!

Tím OOCR Región Štiavnica
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V našom meste pôsobí Regio-

nálne centrum kariéry Banská 

Štiavnica. 

Na činnosť a  aktivity tohto centra 

sme sa opýtali odbornej referentky 

pre sieťovanie škôl a zamestnávate-

ľov Mgr. Jany Škvarkovej PhD. a ka-

riérnej poradkyni PaeDr. Evy Labu-

dovej PhD.

Kedy vzniklo centrum v  našom 

meste?

Na začiatku bol projekt Posilnenie re-

gionálneho riadenia v oblasti odbor-

ného vzdelávania a prípravy smerom 

k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyš-

šej orientácie na trhu práce v  Ban-

skobystrickom samosprávnom kraji 

– Regionálna platforma odborného 

vzdelávania BBSK. V rámci projektu 

bolo počas roku 2021 otvorených 13 

regionálnych centier kariéry (RCK) 

v každom okrese BBSK, a naše cen-

trum je jedným z nich.

Akú činnosť vykonávate, koľko 

máte zamestnancov, s kým spolu-

pracujete?

Naštartovať a udržiavať účinnú spo-

luprácu a  vytvárať siete medzi zá-

kladnými školami, rodičmi žiakov, 

strednými školami a  zamestnáva-

teľmi. Aktivity centra v  oblasti sie-

ťovania zahŕňajú sledovanie potrieb 

zamestnávateľov, zbieranie infor-

mácií a návrhov od zamestnávateľov 

pre úpravy vo vyučovaní odborných 

predmetov, sledovanie nových tren-

dov, smerov a  prístupov na stred-

ných školách v rámci svojho regiónu 

a  organizácia podujatí a  sieťovacích 

aktivít spolupracujúcich subjektov.

V  oblasti podpory kariérneho pora-

denstva sa venujeme najmä mento-

ringu kariérnych poradcov ZŠ a SŠ, 

tvorbe a  realizácii vzdelávacích kur-

zov a spracovávaniu informácií o po-

trebách a  trendoch na trhu práce 

a ich pravidelné zasielanie kariérnym 

poradcom na ZŠ a  SŠ. Snažíme sa 

o pochopenie významu a dôležitosti 

kariérového poradenstva na školách 

v oboch stupňoch ZŠ, ale aj na SŠ tak, 

aby bola zachovaná rovnováha medzi 

kariérovým smerovaním a osobnými 

záujmami žiakov, posilnili sa ich cie-

le a motivácia k ďalšiemu vzdeláva-

niu a rozvoju.

Každé RCK má preto dvoch zamest-

nancov, kariérneho poradcu a sieťo-

vača, ktorí zabezpečujú deklarované 

aktivity. Okrem spolupráce so ško-

lami a fi rmami sa orientujeme aj na 

ďalšie subjekty nápomocných pri na-

pĺňaní cieľa projektu, a  to ÚPSVaR, 

CPPPaP a SPACE a radi by sme roz-

šírili spoluprácu o  samosprávu na 

úrovni mesta aj celého okresu Ban-

ská Štiavnica.

Aké sú Vaše ciele a poslanie, čo po-

núkate pre klientov?

Cieľom je snaha o zvyšovanie uplat-

niteľnosti absolventov škôl aj s pre-

pojením na zamestnávateľov, s ohľa-

dom na rešpektovanie regionálnych 

špecifík. Medzi naše činnosti, ktoré 

v centre realizujeme patrí sledovanie 

nových trendov a vznik nových od-

borov a všetkého, čo sa deje na stred-

ných školách v rámci kraja, prepája-

nie ZŠ, SŠ a zamestnávateľov.

Zabezpečujeme výmenu skúsenos-

tí a  názorov, príklady dobrej praxe. 

Získavame podklady potrebné pre 

prepájanie a  posilnenie vzájomnej 

spolupráce medzi školami a zamest-

návateľmi a  pre zvýšenie atraktivi-

ty odborov žiadaných trhom práce. 

Organizujeme podujatia, sieťova-

cie aktivity, medzi ktoré patria naj-

mä stretnutia a  prezentácie na ZŠ 

aj SŠ (burzy škôl, interaktívne hry 

v kariérnom poradenstve, prezentá-

cie o trhu práce a systéme duálneho 

vzdelávania) a  organizácia exkurzií 

škôl do fi riem v rámci kraja ale aj celé-

ho Slovenska pre žiakov základných 

aj stredných škôl. Žiaci tak získajú in-

formácie ako vyzerá pracovné pros-

tredie, čo je pracovnou náplňou rôz-

nych profesií, aké sú trendy na trhu 

práce. Medzi ďalšie úlohy RCK patrí 

aj podpora zapájania sa zamestná-

vateľov do vyučovacieho procesu cez 

poskytnutie školskej praxe a systém 

duálneho vzdelávania (SDV). Posky-

tujeme servis pre odborné školy aj 

pre fi rmy pri rozhodnutí vstúpiť do 

(SDV) a mapujeme potreby a požia-

davky zamestnávateľov na trhu prá-

ce. Na školách ponúkame metodickú 

podporu, mentoring a  kontinuálne 

vzdelávanie výchovným poradcom, 

multisektorovú spoluprácu na rôz-

nych úrovniach.

Kde Vás môžu záujemcovia nájsť 

a  čo plánujete v  najbližšom ob-

dobí?

Vzhľadom na to, že našou cieľovou 

skupinou sú výchovní/kariéroví po-

radcovia na školách a  zamestnáva-

telia, realizujeme stretnutia s  nimi 

priamo u  nich v  škole či vo fi rem-

nom prostredí po telefonickom (mai-

lovom) dohovore. Svoje priestory 

na vykonávanie administratívnych 

činností máme v Skautskom dome. 

Činnosti si plánujeme kontinuálne, 

podľa vyššie uvedených cieľov, mo-

mentálne je obdobie exkurzií do vy-

braných fi riem.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Regionálne centrum kariéry 
Banská Štiavnica

Minulý týždeň sme sa stretli 

v Domove života dvaja seniori 

a to nie hocijakí. 

Obidvaja sme boli v  minulom sto-

ročí vynikajúci odborníci vo svojich 

odboroch, uznávaní nielen v  Eu-

rópe, ale aj vo svete. Okrem toho, 

jeden z  nás bol riaditeľom naj-

významnejšej inštitúcie svojho dru-

hu na svete, ktorá sa konštituovala 

a dosiahla svoj vrchol práve vďaka 

nemu. Ten druhý z nás bol riadite-

ľom závodu, ktorý len a  len vďaka 

jeho nesmiernej odbornej erudícii 

a vitalite vyrábal až 49 % výrobkov 

celoslovenskej produkcie. Uviedli 

sme, že v tomto sociálnom zariade-

ní neboli hocijakí riaditelia, a keď-

že vedeli sme o tej najlepšej povesti 

Domova života, obidvaja sme prá-

ve tu našli maximálnu, vyslovene 

domovskú opateru a  starostlivosť. 

Aj na tomto mieste chceme dať do 

popredia tento domov sociálnych 

služieb Mgr. Jána Terena, kde nie-

len o  nás, ale aj o  všetkých klien-

tov tohto zariadenia sa vrchovatou 

mierou starala nielen vrchná ses-

tra Mgr. Zdenka Turáneková, ale aj 

celý personál tohto zariadenia. Zdô-

razňujeme, že v tomto zariadení sú 

aj takí, ktorí sú totálne odkázaní 

na každodennú zdravotnú, sociál-

nu a  spoločenskú starostlivosť, ale 

hlavne na to najhrejivejšie pohlade-

nie, pohľad a súzvuk, a to taký, aký 

môže vytvoriť len prostredie nao-

zajstného domova. Ešte raz tá naj-

vrelejšia vďaka!

Vďační obyvatelia 

Domova života

Kde je Domov naozajstným domovom

Dielničky 
v Kammerhofe

O. z. Iniciatíva za živé mesto a Slo-

venské banské múzeum vás srdeč-

ne pozývajú na veľkonočné tvorenie 

do Dielničky v Kammerhofe. V rám-

ci príprav na veľkonočné sviatky si 

môžete prísť vlastnoručne vyzdobiť 

kraslice rôznymi technikami, naprí-

klad aj vŕtaním v štýle „madeira“.

Pre veľký záujem znovu ponú-

kame výrobu dreveno-vlnených, 

tentokrát zajačikov. Počet účast-

níkov na túto aktivitu je obmedze-

ný, rezervácie: tel. 045/6949451, 

enviro@muzeumbs.sk. Ďalšie po-

núkané techniky môžete absolvo-

vať bez objednania v  čase od 9.00 

do 16.00 hod. v  sobotu 25. mar-

ca a 1. apríla 2023. Aktuálne infor-

mácie na www.muzeumbs.sk. Pod-

ujatie z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.

Program Dielnička Kammerhof

25.3./ Kraslice zdobené vŕtaním 

v štýle madeira, batikovanie kraslíc, 

„zvery v kožuchu“ pre objednaných

1.4./ Batikovanie kraslíc voskom 

a rastlinami, leptanie kraslíc, oblie-

panie kraslíc slamou, Morenky

Anna Ďuricová, Centrum mar-

ketingu, komunikácie a zele-

ných inovácií, SBM

Záhradkárske 
okienko

Arónia: Zdravotné benefi ty

Výskumy posledných rokov ukázali 

v plodoch arónie vysoký výskyt zdra-

viu prospešných látok, predovšet-

kým antioxidantov. Štúdie dokáza-

li, že spomedzi drobného ovocia má 

najvyššie antioxidačné účinky, vyš-

šie ako čučoriedky, baza čierna ale-

bo brusnice. Okrem toho má vysoký 

obsah polyfenolických zlúčenín (an-

tokyány, fl avonoly, polyfenolické ky-

seliny, prokyanidíny), vitamínov (A, 

B, C, E, K a P-rutín), minerálnych lá-

tok, stopových prvkov (železo, váp-

nik, horčík, fosfor, draslík, zinok, so-

dík, mangán, jód a bór), trieslovín, 

luteínu a betakaroténu.

Obsah bioaktívnych látok prítom-

ných v arónii je závislý nielen na od-

rode, no i na iných faktoroch, ako je 

napríklad hnojenie, spôsob a miesto 

pestovania, klíma, štádium zrelosti 

v období zberu a zaobchádzanie pri 

skladovaní a spracovaní.

Zdroj: www.zahrada.sk

Michaela Mojžišová
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Spomienka

Na oblohe sa rozžiarili veľ-

ké hviezdy, to ste Vy, rodi-

čia naši a pozeráte na nás 

z neba. Tam v raji nebeskom 

večný pokoj majte, buďte na-

ším anjelom strážnym a na 

zemi nás chráňte. Hoci ste 

odišli, už nie ste medzi nami, 

navždy ste zostali v srdciach 

tých, ktorých ste radi mali.

Je to neuveriteľné, že dňa 

27. marca 2023 to bude už 

25 rokov, čo nás opustila mam-

ka, starká a prababka Alžbeta 

Dobrovičová a 23. septem-

bra 2023 to bude 20 rokov, 

čo nás opustil otec, starý otec a 

dedko Pavel Dobrovič.

Aj keď už nie sú s nami, často 

a s láskou na nich spomínajú: 

dcéra Eva, syn Peter 

s Martou, vnúčence 

Alenka, Erik s manželkou 

Zuzkou, Vladka s rodinou, 

ako aj pravnúčence 

Samko, Zojka a Majka

oznamy, 
spomienky

Členská schôdza
ZO SZZ v  Štefultove oznamuje, 

že  dňa 26.3.2023 o  14.00 hod. 

sa bude konať Záhradkárska člen-

ská schôdza ZO-SZZ v záhradkár-

skom dome na Štefultove.

Výbor ZO SZZ Štefultov

Darujte 2%
Milí rodičia a priatelia Centra voľ-

ného času v Banskej Štiavnici, do 

30.4.2023 nám môžete darovať 

2% z  dane. Okrem dobrého po-

citu budú mať vaše deti výraznú 

zľavu nielen do denného letného 

tábora, ale aj na výlety organizo-

vané CVČ aj počas šk. r. – akým 

bola napr. Vianočná Budapešť, 

no a v máji máme v pláne navští-

viť ZOO a zámok Schönbrunn vo 

Viedni. Tlačivo nájdete na https://

cvcbanskastiavnica.edupage.org/

news/ Ďakujeme!

CVČ BŠ

Občas zablúdim vo svojich 

spomienkach do detstva, kde 

som usínala s knižkou pod 

vankúšom a ukrutne som 

nenávidela noc, ktorá ma 

oberala o tie najkrajšie chvíle 

v spoločnosti mojich knižných 

hrdinov.

Vtedy bola kniha pre mňa, ale aj pre 

mojich vrstovníkov ten najkrajší 

darček. A knižnica, chrám, do kto-

rého som vchádzala s úctou a túž-

bou spoznať niečo nové. Naučiť 

sa trpieť a radovať s tými, ktorých 

osudy boli prepletené pavučinou 

života a smrti. Dobrá kniha je ako 

dobrý priateľ, ktorý je vždy nablíz-

ku, keď ho potrebuješ. Je ako bal-

zam, ktorý ti osvieži dušu a pomôže 

nájsť, možno aj nový zmysel živo-

ta. S úctou si spomínam na jednu 

pani knihovníčku z môjho rodného 

mesta Krupiny. S láskou sa venova-

la deťom a  vždy ochotne poradila 

aj dospelým čitateľom. Keď prišiel 

niekto vrátiť knihy, vždy sa ho spý-

tala na ich obsah a či sa mu kniha 

páčila. Neraz z toho vznikla aj dlh-

šia diskusia. Takto získavala pre-

hľad o „svojich“ knihách, ktoré jej 

tak veľmi prirástli k srdcu. A preto 

som aj ja poctivo čítala vypožičané 

knihy, aby som sa neocitla v  tráp-

nej situácii, keď sa ma opýta na ich 

obsah. Stačilo sa jej pozrieť na ná-

zov a  hneď vedela o  čom sa tam 

píše. Nešlo mi vtedy do hlavy, ako 

si to môže všetko zapamätať. Bola 

to žena, ktorú si dodnes vysoko vá-

žim. Vlastne jej vďačím za lásku 

ku knihám, lebo to bola práve ona, 

ktorá ju vo mne zažala. Roky ubie-

hali  a ja som dostala možnosť viesť 

knižnicu. Konečne sa mi splnil sen 

a ocitla som sa  na mieste, po kto-

rom som tajne túžila, medzi „moji-

mi“ knihami. Začínať niekde, kde 

bolo všetko „hore nohami“ bolo dosť 

náročné. No, nebola som v  tom 

sama a pomocnú ruku mi podali tí, 

ktorým tiež osud knižnice nebol 

ľahostajný. Pomaly pribúdali čita-

telia a neboli to len dospelí ,ale aj 

žiaci a študenti stredných škôl. Po-

čet čitateľov v  tej dobe (približne 

pred 18 rokmi) bol okolo 130. Na 

dedinu to bolo slušné. Ale ako roky 

pribúdali, tak čitatelia ubúdali. 

Knihy vymenili za tablety a mobi-

ly. I napriek mnohým akciám, kto-

ré sa konali v  knižnici a  ktorých 

sa deti rady zúčastňovali, záujem 

o  knihy neporástol. Je to naozaj 

smutné. Dnešné knihy sú naozaj 

prekrásne, hoci ich cena je dosť vy-

soká, oplatí sa s nimi obohatiť det-

skú knižnicu. V knihe je veľká hod-

nota, ktorá ani rokmi nestráca na 

cene  a vždy bude mať miesto v ži-

vote človeka.

Alica Gajanová

Knižnica – chrám do ktorého 
sa vždy vchádza s úctou a túžbou spoznať niečo nové

V sobotu 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 

15.4, 23.4. (okrem sviatkov) 

sú otvorené v B. Štiavnici tieto 

lekárne: 

Lekáreň Helios, Dolná 3, 8.00 – 

12.00, tel.: 045/6922322, Lekáreň 

Dužina, Kolpašská 1, 9.00 – 14.00, 

tel.: 0910 553 244.

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v lekárňach v B. Štiavni-

ci podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb: marec/apríl 2023

13. 3. – 17. 3., po – pi, 11. týždeň:

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 16.30,

18. 3., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

19. 3., ne

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 7.00 – 10.30,

20. 3. – 24. 3., po – pi, 12. týždeň:

Lekáreň Mima, Energetikov 

1492/1, tel.: 045/290 12 60, 7.00 

– 15.30,

25. 3., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

26. 3., ne

Lekáreň Mima, Energetikov 

1492/1, tel.: 045/290 12 60, 7.00 

– 10.30,

27. 3. – 31. 3., po – pi, 13. týždeň:

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

tel.: 045/692 06 99, 8.00 – 16.00,

1. 4., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 

14.00,

2. 4., ne

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, BŠ, 

tel.: 045/692 06 99, 7.30 – 10.30

3. 4. – 6. 4., po – št, 14. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, tel. 0901 961 553, 7.30 – 16.00,

7. 4., pi

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, tel. 0901 961 553, 7.30 – 10.30,

8. 4., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

9. 4., ne

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, tel. 0901 961 553, 7.30 – 10.30,

10. 4., po, 15. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 1491/17, 

BŠ, tel. 0901 961 621, 7.30 – 10.30,

11. 4. – 14. 4., ut – pi

Lekáreň Dr. Max, Bratská 1491/17, 

BŠ, tel. 0901 961 621, 7.00 – 15.30,

15. 4., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 

14.00,

16. 4., ne

Lekáreň Dr. Max, Bratská 1491/17, 

BŠ, tel. 0901 961 621, 7.30 – 10.30,

17. 4. – 21. 4., po – pi, 16. týždeň:

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 8.00 – 

17.30,

22. 4., so

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 12.00,

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 9.00 – 14.00,

23. 4., ne

Lekáreň Dužina, Kolpašská 933/1, 

BŠ, tel.: 0910 553 244, 7.30 – 

10.30,

24. 4. – 28. 4., po – pi, 17. týždeň:

Lekáreň Helios, Dolná 840/3, BŠ, 

tel.: 045/692 23 22, 8.00 – 16.30.

Zdroj: https://www.bbsk.sk/

sekcie/zdravotnictvo-pre-obcanov

Pohotovostné lekárenské služby
v okrese Banská Štiavnica
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Slovo má…Miroslav Zelinský.

V Banskej Štiavnici pôsobia prekla-

dateľky a prekladatelia, ktorí tu trá-

via štipendijný pobyt a pracujú na 

preklade diel slovenských autoriek 

a autorov do cudzích jazykov. Re-

zidenčné pobyty Trojica Air v tom-

to roku realizuje Slovenské literár-

ne centrum v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica,  a preto  by sme 

radi predstavili a prezentovali ten-

to spoločný projekt. Vo februári na 

mesačný  rezidenčný pobyt nastú-

pil Miroslav Zelinský z Čiech (16. 2. 

- 15. 3.). Na pobyte bol aj v r. 2021 

a od 18.2.2023 pracuje na preklade 

knihy Lukáša Onderčanina – Utó-

pia v  Leninovej záhrade. Položili 

sme mu 3 otázky:

Ako sa Vám pracuje na preklade 

knihy počas pobytu Trojica Air?

Podmínky pro práci jsou zde na-

prosto ideální, klid, inspirativní 

prostředí. A  citlivou ženskou ru-

kou ještě doladěné oproti stavu v r. 

2021, kdy jsem tu byl poprvé. Vel-

ké poděkování patří Slovenskému 

literárnemu centru. A když už má 

člověk dost práce, může vyrazit do 

města nebo do přírody, za historií 

i  současností Štiavnice. Já si např. 

objevil plavecký bazén a v jeho pros-

torách monumentální fresky Ernes-

ta Zmetáka z počátku 60. let XX. st. 

v  pompejském stylu. Zmeták byl 

velký znalec italské kultury a histo-

rie a je skvělé, že tu po něm zůsta-

la stopa. Jen by ji bylo dobré trochu 

lépe prodávat... ty postavy, mužské 

i ženské, jsou nádherné!

Čo je na preklade najťažšie a čím 

Vás táto práca napĺňa?

Jazykově není tento překlad ná-

ročný, spíše emocionálně, vžít se 

do osudů českých, moravských 

a  slovenských rodin, které proda-

ly veškerý svůj majetek a vydaly se 

pomáhat do Ruska mladému bol-

ševickému státu... Ta tragédie, že 

šlo o  jeden z  největších dějinných 

omylů, že zločinný ruský a  pozdě-

ji sovětský režim jen využil naivity 

československých nadšenců a  ne-

chal si za krvavých podmínek vy-

budovat fungující fi rmy... Díky au-

torovi za otevření tohoto tématu. 

Jako vystudovaný historik jsem se 

s  tématem Interhelpa setkal, ale 

takto detailně a na úrovni konkrét-

ních lidských osudů nikoliv. Velké 

díky autorovi za tuto sondu, která, 

jak věřím, bude cenná i pro českého 

čtenáře. 

Máte čas pri pobyte spoznať aj 

naše mesto a  kde všade ste už 

boli?

Trochu jsem odpověděl už v  prv-

ní otázce. Usezené tělo je potře-

ba trochu rozhýbat, nejen v  ba-

zénu, ale také třeba výstupem na 

Kalvárii. Před několika lety jsem 

připravil pro Český rozhlas pořad 

o  českých a  slovenských křížových 

cestách. Dodnes mě mrzí, že jsem 

v  tu dobu ještě štiavnickou Kalvá-

rii neznal. A  objevil jsem si galerii 

Schemnitz, výborně kurátorovaný 

prostor, který představuje v Banské 

Štiavnici špičkové současné umění. 

Aktuálně je to malíř Juraj Toman 

s malbami až metafyzicky zastave-

nými, s  osamělými fi gurami plný-

mi stesku.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Rezidenčné pobyty Trojica Air

Na akcii Naprieč Slovenskom 

(ktorá už 2 roky viedla cez 

Štiavnické Bane a Banskú 

Štiavnicu) sme sa zoznámili 

s milým pánom starostom 

Radomírom Brtáňom 

a manažérom Adriánom 

Gazdíkom zo športovej 

akadémie OSA Sport, kde sa 

starajú o mládež a ich zdravie. 

Boli sme šťastní, keď sme dostali po-

zvanie navštíviť Košecu, seniorov 

z klubu dôchodcov a športovú akadé-

miu v Novej Dubnici.

Radomír Brtáň je mladým, vždy 

usmiatym, pozitívne naladeným sta-

rostom, ktorý toho už pre obec a obča-

nov urobil veľmi veľa a právom získal 

titul Top líder samosprávy 2022. Patrí 

mu veľká gratulácia a  tešíme sa, že 

títo milí ľudia sú našimi priateľmi. Aj 

seniori majú veľkú podporu a fi nanč-

nú dotáciu na svoju činnosť a aktivity.

10.3.2023 pripravili pre nás milé 

stretnutie v  krásnej materskej ško-

le so seniormi, ktorí okrem kultúr-

neho programu k  MDŽ pripravili aj 

výborné dobroty. V  rámci kultúrne-

ho programu nás, samozrejme, naj-

viac potešila recitácia Sládkovičovej 

Maríny, ktorá je pre náš región sym-

bolom lásky. Vymenili sme si krásne 

darčeky (knihy od pánov starostov), 

ale prispeli aj jednotliví členovia (pub-

likácie o  štiavnickom regióne, Hon-

te, hodiny, magnetky). Vo výbornej 

nálade sme si dobre zaspievali a teší-

me sa, že seniori prijali naše pozva-

nie a prídu nás navštíviť aj s pánom 

starostom. Ďakujme za milé stretnu-

tie. Viac fotografi í si môžete pozrieť 

aj na webe http://www.sovicky.

sk/fotogaleria alebo na FB 

https://www.facebook.com/groups

/694281634311848/media/albums.

Eva Šestáková,

predsedkyňa ZO JDS ŠB

Stretnutie so seniormi v Košeci

Seniori na kultúrnom programe  foto archív ZO JDS

Pozvánka 
do Galérie Jula Bindera

Názov výstavy: 

Záhrady mojich strachov a túžob

Autor*ka: Aliz*a Orlan

Kurátorka: Miroslava Urbanová

Trvanie výstavy: do 10.4.2023

Záhrady strachov a  túžob Aliz*y 

Orlan sú otvorené bez binár-

nych obmedzení. Sú programovo 

queer priestormi, v ktorých majú 

možnosť rozprestrieť krídla všet-

ky bytosti dobrej vôle. Stávajú sa 

priestormi vnútornej slobody, 

slobody precítiť spektrum často-

krát protichodných emócií v  ce-

lej ich komplexnosti. Prepracova-

nosť, mäkkosť a  jemnosť kresieb 

sa dopĺňa s  rovnako opísateľný-

mi kvalitami textilných objektov, 

ktoré nás zvádzajú k  dotyku. Ak 

nastavíme svoje vnútorne antény 

dostatočne vnímavo, dokážu nás 

zasiahnuť s obdobnou intenzitou 

a  náladou, za ktorej vznikali. Ste 

vítaní*é vstúpiť.

Aliz*a Orlan (1990, Prešov) absol-

vovala štúdium na Katedre grafi ky 

a iných médií na Vysokej škole vý-

tvarných umení v  Bratislave. Žije 

a  tvorí v  Bratislave. Výstavy (vý-

ber): 2022 Tough and Tender (Rare 

Cultural Space, Bratislava), 2022 

Sensory Tales (Krinzinger Gale-

rie, Viedeň), 2021 Unseen realities 

(Pistoriho palác, Bratislava), 2021 

Venus (fl uidity body/gender) (Ga-

léria Artotéka, Bratislava), 2020 

Teplá  izba osamelosti (Diera do sve-

ta, Liptovský Mikuláš), 2020 Príro-

dy a prírodzenia (A4, Bratislava).

Tím GJB

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodi-

ny v  kancelárii sú v  nasledovných 

pracovných dňoch: pondelok 8.00 

– 14.00hod., v  utorok a  stredu 

v termíne 8.00hod. - 15.00hod. In-

formácie o  činnosti alebo členstve 

v  organizácii môžete získať na tel. 

čísle: 045 / 692 08 75 počas pracov-

ných hodín alebo v Štiavnických no-

vinách a vo výveske na Križovatke. 

Zaplatiť členské poplatky môžete 

v kancelárii počas pracovných hodín 

vo výške 5€ na rok a prosíme členov 

na vysporiadanie nedoplatkov, aby 

sa mohli zúčastňovať akcií organizo-

vaných SZTP. Vďaka za pochopenie 

a želáme všetkým úspešný rok.

Výbor ZO SZTP
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Piatok 17.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 19.3. o 18:30 hod.

65
Sci-fi , triler, 93 min., MP:12, 
vstupné: 6€. Kapitán futuristickej 
vesmírnej lode, ktorého hrá cha-
rizmatický Adam Driver, stroskotá 
na neznámej planéte a s ním aj 
malé dievča. Keď však začnú po-
zorne skúmať okolitý terén, čaká 
ich prekvapenie. Miesto strosko-
tania nie je žiadna vzdialená cu-
dzia planéta, ale Zem... pred 65 
miliónmi rokov. Je to vražed-
né miesto a navyše sa na ňu rúti 
obrovský asteroid. Musia za kaž-
dú cenu uniknúť katastrofe, kto-
rá sa neustále a diabolsky rýchlo 
približuje.

Sobota 18.3. o 18:30 hod.
Štvrtok 23.3. o 18:30 hod.

Ostrov
Komédia, dobrodružný, 100 min., 
MP:12, vstupné: 6€. Dobrodružná 
romantická komédia Ostrov rozpráva 
o jednej katastrofálnej dovolenke, 
ktorá pre dvoch rozhádaných man-
želov skončí niekoľkomesačnou ro-
binsonádou na opustenom tropickom 
ostrovčeku. Pre záchranu a preži-
tie im potom nezostáva nič iné, 
než sa začať znovu počúvať a nájsť 
k sebe cestu späť. Ich príbeh za-
čína v luxusnom exotickom rezorte, 
kde sú Alice a Richard konečne po 
rokoch na dovolenke, lenže veci sa 
zvrtnú. Richard Alici oznámi, že 
sa chce rozviesť. Alice je zasko-
čená a ich exotická dovolenka tým 
okamžite končí. Alice chce odísť 
domov ihneď, je jedno ako. Richard 
teda zoženie odvoz nákladným lie-
tadlom, pretože nič iné neletí. 
Ich lietadlo ale stroskotá a Ri-
chard s Alicou uviaznu na opuste-
nom ostrove uprostred oceánu.

Nedeľa 19.3. o 16:00 hod.

Úžasný Mauric
Animovaný, 90 min., MP, vstupné: 
6€. Zo sveta Úžasnej Plochoze-
me a kníh Terryho Pratchetta pri-
chádzajú do kín obľúbení hrdinovia 
v animovanej komédii pre celú ro-
dinu s názvom Úžasný Mauric. Pre-
fíkaný hovoriaci kocúr Mauric sa 
dá dokopy s partičkou inteligent-
ných potkanov, s jedným nie veľmi 
bystrým chlapcom a spolu vymyslia 
plán ako ošklbať obyvateľov malé-
ho, ospalého mesta. V jeho podze-
mí sa však ukrýva tajomstvo a Mau-
ricov dokonalý podvod sa zmení na 
nečakané dobrodružstvo.

Utorok 21.3.o 18:30 hod.

Veľryba
Dráma, 117 min., MP:12, vstupné: 
6€. Ľudia sú úžasní. Tento nákaz-
livý optimizmus je superschopnos-
ťou Charlieho. Vidí v ľuďoch len 
dobro a v nás tak prebúdza empa-
tiu. Takmer tristokilový osamelý 
učiteľ, stvárnený miláčikom pub-
lika Brendanom Fraserom, sa sna-
ží nájsť cestu späť k svojej dcére 
Ellie. Pod ťarchou vlastných tráum 
sa len zložito vyrovnáva s minu-
losťou, uzavrel sa vo svojom byte, 
stresové situácie riešia prejeda-
ním, ale na pôdoryse svojho troj-
izbového bytu je majákom dobra pre 
seba aj svoje okolie

Piatok 17.3.,24.3.31.3. o 9:30 hod. 
Utorok 21.3.,28.3. o 9:30 hod.
V ZDRAVOM TELE...
Rozvoj koordinácie bábätiek pomo-
cou riekaniek, básničiek a pesničiek 
s Dankou
Kurz maminiek s bábätkami prioritne 
zameraný na rozvoj koordinácie, po-
silňovanie svalstva, jemnej a hrubej 
motoriky a v neposlednom rade mnoho 
zábavy s bábätkami poskytne certifiko-
vaná Danka Takáčová. Vstupné: indivi-
duálny vstup - 5€.

Štvrtok 23.3. o 16:30 hod.
RODIČOVSKÁ POSILŇOVŇA 
s Táňou Polákovou
Malý Rodičovský Koučing, alias MRK☺
Ako môže vnímavé rodičovstvo zmeniť 
svet? Pozývame Vás, rodičov, do otvo-
renej debaty o našich každodenných 
rodičovských zápasoch. Budeme si 
rozprávať príbeh o rodičovi, ktorý chce 
nielen prežiť a vydržať, ale sníva o po-
hode a porozumení so svojimi deťmi. 
Pozrieme sa na každodenné závažia 
a čo nám ich pomáha niesť. Nájdeme 
jednoduché odpovede na Vaše zložité 
otázky . Ukážeme si a precvičíme novú 
zručnosť. Proste, porada v tíme rodi-
čov!. Vstupné: bezplatné. 

MATERSKÉ CENTRUM 
otvorené pre rodičov s deťmi, mimo 
aktivít konaných v materskom centre:
pondelok: 12.30 - 15.00
utorok: 12.30 - 15.00
streda: zatvorené
štvrtok: 8.00 - 15.00
piatok: 8.00 - 15.00
Materské centrum slúži na podporu 
rodín ako bezpečné miesto pre stre-
távanie sa rodičov s deťmi či budúcich 
mamičiek. Slúži na oddych, socializáciu 
a zmysluplné trávenie času s deťmi. 
Cieľom je znížiť izolovanosť, budovať 
u detí prvé sociálne vzťahy, zmierňovať 
strach z kolektívu. 
Vďaka kurzom, prednáškam, aktivitám 
a seminárom, ktoré budú v našom ma-
terskom centre prebiehať, majú ma-
mičky možnosť naučiť sa niečo nové, 
fyzicky a psychicky si oddýchnuť od 
každodenných povinností, načerpať 
energiu a nové poznatky či zručnosti.

Výpožičný 
režim
v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK

Štiavnické klubové večery 

– to je názov nového cyklu, 

ktorý od tohto roku pripravuje 

oddelenie kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie 

mestského úradu. 

Tieto večery v  špecifi ckej atmosfére 

budú prinášať do nášho mesta kvalit-

né hudobné a divadelné projekty, ur-

čené pre divákov, ktorí chcú „viac“, prí-

padne sú dostatočne zvedaví na to, 

aby sa zoznámili aj s novými a zaují-

mavými hosťami, ktorých plánujeme 

do nášho mesta postupne privádzať.

Prvým koncertom tohto cyklu 

bude vystúpenie Aron Hodek & 

Pocket Crew, ktoré sa uskutoční 

18.3.2023 o 19:00 hod. O Aronovi 

Hodekovi sme písali už v minulom 

čísle Štiavnických novín – stačí pri-

pomenúť, že ide o 12 ročný hudob-

ný supertalent, ktorého hru na ba-

sovú gitaru si už všimol a ocenil aj 

napr. Lenny Kravitz, či množstvo 

iných skvelých, najmä jazzových 

hudobníkov.

24.3.2023 privítame v  kultúrnom 

centre v  rámci rovnakého cyklu 

Walter Fischbacher Trio. Ame-

rický klavirista a vedúci tria prive-

die so sebou nemeckého bubeníka 

Ulfa Stricker a českého kontrabasis-

tu Petra Dvorského. Ako napísal re-

cenzent v rakúskom hudobnom ča-

sopise Concerto, „Trio dokáže zahrať 

piesne Th e Beatles a drivom vďake dô-

myselnej rôznorodosti, starostlivo ro-

zohranej jazzovej rutine a  obrovským 

hudobných skúsenostiam. Walter 

Fischbacher divoko a nespútane impro-

vizuje, z klavíru mú stekajú tóny, je to 

číra radosť.“ Je teda zrejmé, že obsa-

hom ich koncertu budú tóny legen-

dárnej liverpoolskej štvorice v origi-

nálom jazzovom prevedení.

25.3.2023 ponúkneme podujatie 

z iného súdka. Prevažne nevážne 

– to je názov šou Lukáša Latináka, 

ktorá bude hostiť Michala Kubovčí-

ka, Jozefa Vajdu, Martina Haricha 

a  AETwins. Očakávajte vlny smie-

chu, improvizácie i skvelých príhod 

v podaní hercov, ktorí sú aj skvelý-

mi zabávačmi.

Pre deti sme na 1.4.2023 pripravi-

li predstavenie Hanička a Murko. 

Naši najmenší ho poznajú aj z tele-

víznych obrazoviek a  vedia, že ich 

čaká rozprávkový program plný 

pesničiek. Program je vhodný pre 

deti od troch rokov.

Vstupenky na všetky podujatia mô-

žete zakúpiť na banskastiavnica.sk/

kultura alebo v  sieti ticketlive.sk. 

Držitelia karty Štiavnica plus majú 

na viaceré z nich atraktívne zľavy!

RM

Klubové večery štartujú

50% zľava počas celého roka 

na sprevádzania organizované 

OZ Štiavnický tajch – aj to je 

jedna z výhod, ktoré ponúka 

karta Štiavnica plus v tomto 

roku.

V roku 2023 si Banská Štiavnica pri-

pomenie 30. výročie zápisu mesta 

a  technických pamiatok v  jej oko-

lí do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Bez legendárnych tajchov 

by zápis nikdy nenastal a preto sme 

mimoriadne potešení, že držite-

ľom karty Štiavnica plus môžeme 

v tomto roku ponúknuť 50% zľa-

vu na sprevádzania, ktoré bude 

počas roka pripravovať OZ Štiav-

nický tajch. Združenie si kladie za 

cieľ propagovať a  zlepšiť stav vý-

znamnej technickej pamiatky – 

Banskoštiavnickej vodohospodár-

skej sústavy, aby nám bola živým 

odkazom unikátneho vodného sta-

viteľstva nielen pre súčasné, ale aj 

pre budúce generácie.

Prvé takého sprevádzanie sa bude 

konať už v  nedeľu 26.3.2023 od 

10.00 hod. na tajchu Klinger. 

Účastníci sa prejdú netradičný-

mi miestami po zabudnutom zber-

nom jarku zo Štiavnice na Štiav-

nické Bane. A  na spiatočnej ceste 

si vychutnajú technické objekty na 

Štiavnických Baniach a  zabudnutý 

jarok tajchu Klinger. Cena je 10€, 

držitelia karty Štiavnica plus 5€.

Veríme, že držitelia karty sa zapoja 

nielen do prehliadok tajchov s púta-

vým výkladom, ale aj do brigád, kto-

rých cieľom je pomôcť tajchom!

RM

Spoznávajte tajchy 
aj so Štiavnica plus!
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Súťaž
V  mesiaci marec- mesiaci knihy 

sme pre Vás opäť pripravili zaují-

mavú súťaž o atraktívne vecné ceny 

a zaujímavé knižné tituly. Stačí, ak 

nám v 5 súťažných kolách správne 

odpoviete aspoň na 3 súťažné otáz-

ky a  zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát sú otázky orientované 

na názvy knižných titulov, ku kto-

rým treba doplniť autora.

3. súťažné kolo:

Roztomilá travička

Správne znenia spolu so súťažnými 

kupónmi nám posielajte do redak-

cie ŠN v  termíne do 10.4. Indície 

nájdete návštevou MsK a v kníhku-

pectve u p. Drbohlavovej. Prajeme 

všetkým čitateľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.3

V dňoch 23. – 24. 4. 2022 sa 

konali MM SR v Country cross 

Skýcov, ktorými sa odštarto-

vala sezóna Endura a Country 

crossu na Slovensku.

V  roku 2022 začiatkom júna sme 

zorganizovali Medzinárodné maj-

strovstvá SR, Slovenský pohár, Po-

hár disciplíny Enduro a  rely SMF 

v obci Lišov začiatkom júna. 1. pod-

ujatie v  Endure na známej trati 

v  Lišove bolo spojené v  rámci re-

ciprocity aj s  Maďarským enduro 

šampionátom.

Sitno Enduro Team Banská Štiavni-

ca pripravil veľmi zaujímavý a tech-

nický okruh dlhý približne 25 km 

vedený prevažne po lese a  lúkach. 

Nechýbali ťažké pasáže v kamenis-

tom potoku, výjazdy, zjazdy, šikmi-

ny a všetko, čo ku kvalitnému En-

duru patrí.

Slovenský šampionát bol spojený 

s  Maďarským šampionátom, a  tak 

sa v Lišove predstavilo 280 štartu-

júcich.

Sezóna pokračovala podujatím MM 

SR Enduro v Maďarsku v meste Pa-

rád, ktoré sa konali 18. – 19. júna.

V  roku 2023 organizujeme Me-

dzinárodné majstrovstvá v  Endu-

re „Enduro Lišova 2023.“ Na poduja-

tí sa zúčastňuje okolo 300 jazdcov 

zo Slovenska, Maďarska a  Česka. 

O podujatie je záujem vďaka dobrej 

organizácii a  propagácií podujatia. 

Tento rok je to už 3. ročník, ktorý 

bude v našej réžii. Za posledné roky 

boli dobré hodnotenia podujatia, 

ktoré prichádzali ako od 

slovenských, tak aj ma-

ďarských pretekárov. 

Okrem realizácie prete-

ku sa zúčastňujeme aj 

majstrovstiev Sloven-

ska v  Endure a  Coun-

try crosse. 8 jazdcov, 

ktorí reprezentujú náš 

tím v  zložení: 666 Pe-

ter Tóth, 680 Matej 

Zor van, 689 Jozef Ko-

leda, 770 Jozef Kotora, 

737 Róbert Pivarči, ml., 

773 Maroš Potančok, 

Adriana Kosecová.

Náš tím bude aj v tom-

to roku vzorne repre-

zentovať mesto Ban-

ská Štiavnica aj na 

ďalších podujatiach. Prvé prete-

ky máme 1.4. 2023 v  Borskom 

Mikuláši „Medzinárodné majstrov-

stvá SR v  Endure“, ak by nás chce-

li naši fanúšikovia prísť podporiť. 

O  výsledkoch Vás budeme infor-

movať na stránkach ŠN a  výsled-

ky pretekov nájdete aj na: https://

www.smf.sk/vysledky

SET BŠ

Sitno Enduro Team Banská Štiavnica

Schemnitz Gallery, Andreja 

Sládkoviča 2, Banská Štiavnica

kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Juraj Toman sa narodil v roku 1985 

v Trenč íne. Je absolventom Vysokej 

školy výtvarných umení v Bratisla-

ve (ateliér Klaudie Kosziby) a Aka-

démie umení v Banskej Bystrici, kde 

v roku 2014 získal titul ArtD (dok-

tor umení).

Pre maľ bu Juraja Tomana je cha-

rakteristické viacúrovň ové chápa-

nie priestoru. Priestor je v jeho die-

lach rozvrstvený podobne ako ho 

rozvrstvujú ľ udské zmysly a  vní-

manie. Toman pracuje vždy s  viac 

ako s  jedným č asopriestorom, č o 

sa v dielach prejavuje ako maľ ova-

nie dvoch rovín zobrazovanej kraji-

ny zároveň  na jednom plátne. Jeho 

obrazy vyžarujú istú nostalgiu. Tá 

vzniká premiešavaním toho, č o 

bolo, č o bude a  č o by mohlo byť  

a  vytvára tak obraz nieč oho neú-

plného. Akoby vo svete, ktorý je tu 

a teraz, nieč o chýbalo.

Zdrojom umeleckej inšpirácie Ju-

raja Tomana sú námety z noč ných 

mestských periférií č i okrajových 

č astí mesta situovaných mimo 

historického centra, ktoré obja-

vuje poč as tuláckych prechádzok. 

Opustené miesta, továrne, kotol-

ne č i hospodárske dvory, to všetko 

môžete objaviť  v  jeho tvorbe. Au-

tor miesta dôkladne skúma a pro-

stredníctvom svojej maliarskej 

tvorby ich približuje divákom. Die-

la č asto vznikajú priamo na mies-

te a neskôr sa s nimi autor presú-

va do ateliéru, kde ich ď alej dotvára 

do fi nálnej podoby. Postava č love-

ka bezcieľ ne a slobodne sa pohybu-

júceho mestom je v prípade Juraja 

Tomana bytostnou praxou a  fas-

cináciou, ktorá mu je prirodzená 

a blízka.

Srdečne Vás pozývame na výstavu 

Juraj Toman: Zóny Kontaktu

Tím Schemnitz Gallery

Juraj Toman | Zóny Kontaktu

Umelec Juraj Toman  foto archív SCHG BS

Ďakujem...
Bývame na Križovatke 15 rovno 

pri autobusovej zastávke a často 

sa nám stane, že pred naším ba-

rakom je kopa papierikov od kek-

síkov, či čokolád, ale aj špakov od 

cigariet a  odpadkový kôš je asi 

3m od nášho vchodu, a keď chce-

me mať čisto, sme nútení to po-

zametať.

Najnovšie však chlapci z  LOU, 

ktorí čakajú na autobus smer 

H. Nemce, stoja pred bránou a nie-

ktorí aj pľujú na stenu domu. Keď 

ich upozorníme, či sa nemôžu ináč 

zabávať a čakáme, sú kúsok ďalej, 

začnú Vám nadávať do starých...

Ako každú jar si upratujeme pred 

a  dookola baraku, ale aj v  dome, 

ale keďže v  našom vchode sú aj 

starší aj chorí ľudia, ako aj neobý-

vané byty, vždy idem za tými, čo 

sa môžu hýbať, a preto chcem tou-

to cestou poďakovať Lidke, Kat-

ke, Hele a  Peťovi, ktorí spolu so 

mnou upratovali, a opravdu sa ani 

raz nestalo, že by odmietli zúčast-

niť sa na upratovaní, a teraz je náš 

barak, ako aj okolie čisté, a každý, 

kto príde k nám do vchodu, povie 

„ako tu máte pekne“, a to je tá naj-

väčšia odmena pre nás všetkých...

E.U.



11
číslo 10 • 16. marec 2023

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

INZERCIA

a vybojoval miestenku 

na OH 2024 do Paríža, kde 

sa z ME kvalifi kovali najlepší 

dvaja strelci.

Slovenský reprezentant získal 

striebro vo vzduchovej puške na 

10 metrov.

Tallinn (EST) Patrik Jány sa stal vi-

cemajstrom Európy!!! Strelec VŠC 

Dukla strieľal vo fi nále ME v streľ-

be v estónskom Talline skvelo a nad 

jeho sily bol jedine nemecký repre-

zentant Maximilian Ulbrich! V  so-

botnom fi nále prehral s  Nemcom 

Maximilian Ulbrichom 12:16.

Dvadsaťpäťročný slovenský repre-

zentant, ktorý v  tejto disciplíne 

obhajoval titul z vlaňajšieho kon-

tinentálneho šampionátu v  nór-

skom Hamare, sa do vyraďovacej 

časti dostal vďaka tretej priečke 

v kvalifi kácii.

V nej získal 631,1 b. Vo vyraďovač-

ke obsadil s nástrelom 260,9 druhé 

miesto za najlepším Ulbrichom 

(263,1). S  ním následne zabojoval 

o  titul. Jány sa vo fi nále dostal do 

vedenia, ale v závere mal presnejšiu 

mušku Nemec.

Bronz vybojoval Rakúšan Alexan-

der Schmirl. Ďalší slovenský strelec 

Štefan Šulek nepostúpil z kvalifi ká-

cie, v ktorej skončil na 58. mieste.

Jány tak pridal do svojej zbier-

ky ďalší cenný úspech. V  rovnakej 

disciplíne získal zlato aj v roku 2019 

na Svetovej univerziáde v  Neapo-

le a v novembri 2021 vyhral fi nále 

Svetového pohára vo Vroclave.

Na OH v Tokiu skončil vo VzPu 10 

m siedmy. Vlani v úvodných prete-

koch sezóny SP v Káhire ovládol ľu-

bovoľnú malokalibrovku 3x50 a vo 

vzduchovej puške na 10 bol druhý.

Výsledky:

ME vo vzduchových zbraniach

Vzduchová puška 10 m

Muži - fi nále: Maximilian Ulbrich 

(Nem.) - Patrik Jány (SR) 16:12

Konečné poradie: 1. Ulbrich - 263,1 

vo vyraďovačke, 2. Jány 260,9, 

3. Alexander Schmirl (Rak.) 260,5, 

4. Sergej Richter (Izr.) 259,2, 5. Ma-

ximilian Dallinger (Nem.) 206,6, 

6. František Smetana (ČR) 206,6, 

..., kval.: 58. Štefan Šulek (SR) 621,5

K  historickému úspechu Patrikovi 

srdečne Gratulujeme!

Zdroj: TASR

ŠN

Patrik Jány 
sa stal vicemajstrom Európy

Vicemajster Európy v streľbe  foto archív PJ 

FK Pohronie U12 
- FK Sitno U13

Naši chalani z U13 odohrali prí-

pravný zápas na umelej tráve na 

Pohroní proti kategórii Pohro-

nia U12. Napriek nepriaznivému 

počasiu sa U13 bavila futbalom, 

strelila 9 gólov, a zápas vyhrala.

2% pre náš futbalový klub

Drahí fanúšikovia, rodičia, pod-

porovatelia... Váhate, komu da-

rovať 2 percentá z dane? Bude-

me vďační, ak si vyberiete náš 

klub a pomôžete nám v ďalšom 

rozvoji, aby sme sa aj naďalej 

mohli baviť futbalom. Obracia-

me sa na Vás s  prosbou o  vašu 

podporu v  podobe poukázania 

podielu 2% zo zaplatenej dane 

v prospech občianskeho združe-

nia FK Sitno Banská Štiavnica, 

IČO: 378 900 26.

Požadované tlačivá je potrebné 

doručiť osobne na príslušný da-

ňový úrad podľa trvalého byd-

liska.

Aj vďaka podpore 2% z dane pre 

FK Sitno budeme môcť cestovať 

na prípravné zápasy a  baviť sa 

s deťmi futbalom. Preto, ak ste 

sa ešte nerozhodli, komu daru-

jete svoje 2%, budeme Vám veľ-

mi vďační!

FK Sitno BŠ
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Dám do prenájmu 3-izbový byt 

na sídlisku Drieňová, byt je po 

kompletnej rekonštrukcii, vhodný 

aj pre náročných. Viac info na tel.č.: 

0911 170 591

 Realizujem stavebné tesár-

ske a  klampiarske práce, tel.č.: 

0903 549 052

reality

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

1 slovo 0,50€
1cm2 0,70€

MESTSKÁ  PLAVÁREŇ
OTVÁRACIE HODINY PLAVECKÝ BAZÉN

Deň Verejnosť  Plavecký klub 

   celý bazén

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok 11.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Streda 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Štvrtok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Piatok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Sobota 14.00 - 20.30   –––

Nedeľa 14.00 - 20.30   –––

Posledný vstup do budovy je o 19.30 hod.

Kontakt:  045 / 691 2724


