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INZERCIA

Projekt slovenského 

Mesta kultúry, ktorým bola 

v uplynulom roku Banská 

Štiavnica, sa 18. januára dočká 

svojho vyvrcholenia.

Slávnostnému aktu ukončenia roč-

ného projektu bude predchádzať 

rekapitulačný zážitkový program 

Rodinné striebro II. alebo Almázia 

nekončí, v  rámci ktorého pred-

stavitelia ôsmich štiavnických ko-

munít,  Programovej rady MK 

2019 a náhodne oslovení obyvate-

lia mesta rôznymi formami vyjad-

ria, z  čoho mali najväčšiu Almáziu 

– dobrý pocit, ktorého im bolo ešte 

málo. 

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 11.12.2019 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici s  dátumom 11. december 

2019 s  vypustením bodu 13g) Zá-

mer na prenájom pozemkov parc. č. 

C KN 3452/1 a 3452/3 v k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa, Dolná ružová a so záme-

nou poradia prerokovávaných bodov 

č. 4 Návrh rozpočtu TS, m. p., Ban-

ská Štiavnica na rok 2020 a č. 5 Návrh 

rozpočtu mesta na roky 2020, 2021 

a 2022

– návrhovú komisiu v  zložení: 

Mgr. Peter Ernek, predseda komisie, 

Mgr. Mikuláš Pál, člen komisie, Hele-

na Koťová, členka komisie

– rozpočet mesta Banská Štiavnica pre 

rok 2020

– rozpočet Technických služieb, mest-

ský podnik, Banská Štiavnica na rok 

2020

– plán práce hlavného kontrolóra 

mesta Banská Štiavnica na 1. polrok 

2020

– návrh zápisu do kroniky mesta Ban-

ská Štiavnica za rok 2018

– za audítora ročnej účtovnej závier-

ky a konsolidovanej účtovnej závierky 

mesta Banská Štiavnica Ing. Evu Kúti-

kovú, č. licencie 509, so sídlom: Špor-

tová ul. 1037/34, Slovenská Ľupča

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici, konaného dňa 16. 

októbra 2019

Almázia vyvrcholí 18. januára

Z mestského zastupiteľstva

Otvorenie projektu „Mesto kultúry 2019“  foto Lubo Lužina �3.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Nedeľa 12.1. o 16:00 hod.

Zakliate pierko
Rozprávka, 94 min., vstupné: 5€

Piatok 10.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 12.1. o 18:30 hod.

Špindl 2
Komédia, 107 min., vstupné: 5€

Pozvánka
Slovenská banská komora v Banskej 

Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodruš-

ský banícky spolok, Banská Štiav-

nica a Mesto Banská Štiavnica Vás 

pozývajú na reprezentačný banícky 

ples do Banskej Štiavnice.

„Baníci na Slovensku boli aj budú“

Slávne, vysoké a  neomylné pre-

zídium Vás týmto pozýva na „28. 

Reprezentačný banícky ples – jubi-

lejný 20. celoslovenský“ 14. febru-

ára 2020 (piatok) o 19:00 hod. 

v priestoroch hotela Grand-Matej 

v Banskej Štiavnici.

Program:

– uvítací skok cez kožu

– otvárací príhovor predsedu spolku

– slávnostný prípitok predsedu ko-

mory

– kultúrny program

– slávnostná večera

– plesová zábava pri živej hudbe /or-

chester Pavla Zajáčka z Bratislavy/

– polnočné občerstvenie

– tombola

Účasť v  baníckych a  iných unifor-

mách vítaná!

Predpredaj vstupeniek: Kami – 

Kammerhofská 20, Banská Štiav-

nica, č. tel.: 045/692 08 66, Hotel 

Grand-Matej Banská Štiavnica, č. 

tel.: 045/ 692 12 13. Vstupné 35€.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., 

predseda predstavenstva SBK

Ing. Richard Kaňa, 

predseda spolku

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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DIÁR
z programu

primátorky

7.1.

Zahájenie nového roka so za-

mestnancami mesta Banská 

Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  majite-

ľom zariadenia rekreačného are-

álu pod Sitnom pri Počúvad-

lianskom jazere a  prerokovanie 

ďalších rozvojových aktivít v tej-

to časti mesta.

8.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava novoročného stretnu-

tia 2020.

Riešenie pracovných úloh mest-

skej polície.

9.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava ceremoniálu slávnost-

ného ukončenia Mesta kultúry 

SR 2019.

Zabezpečenie investičných pro-

jektov na rok 2020.

10.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Zabezpečenie podkladov pre au-

tobusovú dopravu.

11.1.

 Slávnostné prijatie občian-

ky nášho mesta p. Jozefy 

Horváthovej pri príležitosti ži-

votného jubilea.

Viera Lauková

9.12.2019 v  Rádiu Devín po 8:00 

a  9:00 bola informácia, že v  budú-

com roku z  iniciatívy OZ Štokovec 

budú v  B. Štiavnici rezidenčné po-

byty prekladateľov zo slovenskej li-

teratúry do viacerých európskych ja-

zykov, ako aj do arabčiny.

12.12. v TA3 viac razy popoludní aj 

v Hlavných správach bola opäť roz-

vedená kauza Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š.p., v  B. 

Štiavnici. Odsťahovanie tohto pod-

niku z B. Štiavnice do B. Bystrice už 

je na Generálnej prokuratúre SR, 

ako porušenie zákona č. 100/2002 

o Banskej Štiavnici. Podobná repor-

táž bola aj v RTVS na Jednotke dňa 

22. 12. Zdôrazňujem, že aj v  tejto 

reportáži sa rezolútne za zachova-

nie SVP, š.p., v B. Štiavnici zasadili 

opäť N. Babiaková a  M. Macharik. 

Okrem Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

primátorky nášho mesta a  Mgr. 

Martina Macharika, poslanca MsZ, 

hovorili ešte aj hovorcovia MŽP SR 

a SVP, š.p., v B. Štiavnici.

14.12. vo viacerých médiách bola 

reportáž o Štiavnickom vianočnom 

jarmoku, v ktorej hovorili nielen or-

ganizátori zo SBM, ale aj aktéri toh-

to podujatia, ako aj jeho účastníci.

15.12. v Rádiu Slovensko od 11:05 

mal polhodinový priestor pre seba 

banskoštiavnický spisovateľ Juraj 

Červenák. Iste poteší jeho čitateľov, 

že je v procese prípravy medzinárod-

ný projekt 6-dielneho fi lmu z  jeho 

doterajšej literárnej tvorby. Reprí-

za tejto relácie bola 21. 12. o 05:05 

hod. v Rádiu Slovensko.

15.12. v  Rádiu Devín od 18:00 až 

do 19:00 bola vynikajúca relácia 

o  PhDr. Alžbete Göllnerovej Gwer-

kovej, významnej literárnej vedky-

ne, historičke, profesorke na ban-

skoštiavnickom gymnáziu, ako aj 

Učiteľskom ústave, manželke aka-

demického maliara Edmunda Gwer-

ka, radikálnej antifašistke, čo sa jej 

stalo aj osudným, keďže jej život bol 

násilne ukončený v Kremničke, kde 

skončila v masovom hrobe. Okrem 

iných hovorila o nej aj Anna Grus-

ková, autorka scenáru výstavy o nej, 

ktorá pripravuje o živote a diele tejto 

vynikajúcej osobnosti aj fi lm.

15.12. v RTVS na Jednotke hovoril 

jediný europoslanec z nášho okresu 

Miroslav Číž o aktuálnych aktivitách 

Európskeho parlamentu.

19.12. v Rádiu Devín od 8:30 bola 

reportáž o  doterajších aktivitách 

v B. Štiavnici v rámci „Mesta kultúry 

2019“. Hovorili hlavní protagonis-

ti tohto projektu MgA. Ján Fakla, 

Mgr. art. Jana Mikitková a Ing. Ras-

tislav Marko.

23.12. v Rádiu Regina o 6:50 a ná-

sledne viackrát aj v  ďalších médi-

ách bola pozvánka na výstavu na 

Starom zámku „Pod betlehemskou 

hviezdou“.

26.12. v Rádiu Lumen od 14:00 do 

15:00 v relácii Zlatý Betlehem hovo-

ril autor unikátneho Banskoštiav-

nického betlehema Ing. arch. Peter 

Chovan, ako aj lektorka, ktorá spre-

vádzala návštevníkov.

27.12. v  Rádiu Devín po 8:00 ho-

vorila riaditeľka Galérie Schemnitz, 

Silvia Herianová o doterajších i bu-

dúcich aktivitách galérie.

29.12. v  Rádiu Slovensko o  7:00 

a  30.12. v  Rádiu Regina o  10:00 

bola informácia, že v  r. 2020 bude 

v kaštieli v Žiari nad Hronom sprí-

stupnená galéria významného insit-

ného umelca MUDr. Júliusa Pova-

žana, ktorý bol v B. Štiavnici najprv 

detským lekárom, následne pred-

nostom detského odd. a nakoniec až 

do 31. 1. 1970 riaditeľom Nemocni-

ce s poliklinikou v B. Štiavnici.

31.12. v  Rádiu Slovensko o  02:05 

hovorila banskoštiavnická rodáčka 

Magda Vášáryová, niekdajšia exce-

lentná herečka, následne veľvyslan-

kyňa SR vo Viedni a Varšave, neskôr 

štátna tajomníčka Ministerstva za-

hraničných vecí a európskych záleži-

tostí SR, potom ešte poslankyňa NR 

SR a v súčasnosti predsedníčka Žive-

ny – spolku slovenských žien.

1.1.2020 v  Rádiu Devín od 17:00 

do 17:30 hovoril Mgr. Tomáš La-

zar, vedúci Antikvariátu v B. Štiav-

nici o všetkom, čo preňho znamená 

táto profesia.

2.1. v Rádiu Devín od 7:35 hovoril 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., o  svojej 

aktívnej účasti na svetovom múzej-

níckom kongrese v Japonsku, ako aj 

viacerých aktivitách múzea.

Potešiteľné je, že od 24.12. do 6.1. 

v  televíznych fi lmoch, rozhlaso-

vých hrách a  dramatizáciách vý-

razne dominovali osobnosti, ktoré 

mali významnú súvzťažnosť s Ban-

skou Štiavnicou. Boli to herci Július 

Pántik a  Gustáv Valach (obaja štu-

dovali na banskoštiavnickom gym-

náziu), Emília Vášáryová (prežila 

svoje detstvo a mladosť v BŠ) a Mag-

da Vášáryová (rodáčka z BŠ, kde pre-

žila taktiež svoje detstvo a mladosť).

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica,
médiá a súvzťažnosti

Poškodenie 
automatickej pokladne parko-

vacieho systému

Mestská polícia v Banskej Štiavnici 

pátra po doposiaľ neznámom pá-

chateľovi, ktorý počas silvestrov-

skej noci poškodil automatickú 

pokladňu parkovacieho systému 

na ulici Dolná v  Banskej Štiavni-

ci. Neznámy páchateľ na novovy-

budovanom parkovisku vložil do 

výdajného okienka automatickej 

pokladne parkovacieho systému 

(platobného terminálu) presne 

nezistenú zábavnú pyrotechniku, 

pravdepodobne zapálenú petardu, 

ktorá následne vo vnútri automa-

tu explodovala. Detonáciou došlo 

k poškodeniu elektronického sys-

tému, čím došlo k jeho vyradeniu 

z prevádzky. Je veľmi smutné to, 

že všetci veľmi dobre vieme, aký je 

v našom meste problém s parko-

vaním a  s  parkovacími miestami, 

čo mi určite všetci dáte za pravdu, 

a predsa sa medzi nami nájdu ľu-

dia, ktorí si nevážia to, že sa mesto 

snaží pre nás niečo vybudovať 

a my takýmto spôsobom jeho sna-

hu negujeme. Mesto kúpilo poze-

mok, kde vybudovalo nové moder-

né parkovisko, ktoré stálo nie malé 

fi nančné prostriedky, nestihlo ho 

však dať ani do užívania a už doš-

lo k poškodeniu technického zaria-

denia. Parkovisko sa malo dať do 

užívania dňa 2. 1. 2020, aby slúži-

lo nám všetkým, ale vandalizmus 

sa zase podpísal pod to, že si nie-

ktorí nevážia to, čo sa snaží mesto 

vybudovať a má slúžiť vo verejnom 

záujme, čiže nám všetkým.

Mestu Banská Štiavnica vznik-

la škoda, ktorá doposiaľ nebo-

la vyčíslená, nakoľko sa ku ško-

de bude vyjadrovať fi rma, ktorá 

toto zariadenie montovala. Vzhľa-

dom k tomu, že boli sviatky, nebo-

lo možné vyjadrenie ku škode za-

bezpečiť. V prípade, že škoda bude 

vyššia ako 266eur, pôjde o trestný 

čin, a teda aj trestná sadzba, ktorá 

hrozí páchateľovi za tento skutok, 

bude vyššia.

Mestská polícia Vás touto cestou 

žiada o  pomoc pri vypátraní pá-

chateľa, ktorý poškodil parkovací 

automat – automatickú pokladňu 

parkovacieho systému a  akékoľ-

vek informácie k  danému skutku 

nám môžete oznámiť na bezplat-

nú linku 159, prípadne na mobil-

né tel. číslo 0905597673. Za spo-

luprácu Vám vopred ďakujeme!

Peter Šemoda, náčelník MsPo 

Banská Štiavnica

Vlastný názor
Vyjadriť svoj názor 

vraj rizikom je veľkým. 

Uvedom si! Aj Štúr mohol 

zaliezť do svojej postieľky!

Naďa Kvaková
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Záverečný večer tak 

zhodnotí, aký vplyv mali umelecké 

projekty na obyvateľov a  návštev-

níkov Banskej Štiavnice počas roka 

2019.

V  prítomnosti ministerky kultúry 

Ľubice Laššákovej, riaditeľa Fondu 

na podporu umenia Jozefa Koval-

číka a primátorky Banskej Štiavnice 

Nadeždy Babiakovej zároveň odo-

vzdá štafetu Mesta kultúry pred-

staviteľom Nových Zámkov patrón-

ka MK SR 2019 Emília Vášáryová. 

„Štiavnica bola vždy pre mňa mestom 

kultúry. Tento rok, ktorý sme tu mali, 

by mal byť len štartovacou plochou 

k pokračovaniu aktivít,“ hovorí Emília 

Vášáryová.

Banská Štiavnica získala titul Mesto 

kultúry SR 2019 projektom Reno-

vácia identity, ktorý vznikol v prie-

behu ročnej intenzívnej spolupráce 

predstaviteľov mestskej a  nezávis-

lej kultúry dlhodobo pôsobiacich 

na území mesta. Nové Zámky sa 

stali Mestom kultúry 2020 vďaka 

projektu Vzdušné Zámky, ktorého 

hlavnou myšlienkou je oživenie ve-

rejných priestranstiev, regenerácia 

mesta kultúrou, zmenšenie sociál-

nych rozdielov a podpora medzige-

neračného dialógu. 

Projekt Mesto kultúry SR je progra-

mom Fondu na podporu umenia, 

ktorého cieľom je podpora sloven-

ských miest v  dlhodobo udržateľ-

nom rozvoji kultúry a v jej priblížení 

miestnym obyvateľom a návštevní-

kom a  tiež spolupráca miest s  ne-

ziskovým sektorom, samosprávou 

a štátnymi inštitúciami.

Rastislav Marko

NOVINKY

1.str.

– výhľadový viacročný 

rozpočet mesta Banská Štiavnica 

a  rozpočtových organizácií mesta 

na roky 2021 a 2022

– stanovisko hlavného kontroló-

ra mesta k návrhu rozpočtu na rok 

2020 a viacročného rozpočtu mesta 

na roky 2021 – 2022

– plán práce Mestského zastupiteľ-

stva mesta Banská Štiavnica na I. 

polrok 2020

– záznam o  výsledku kontro-

ly Záchrana a  obnova národ-

ných kultúrnych pamiatok č. KA-

005/2019/1031

– predloženú správu o žiadosti 

v  zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. 

o poskytnutí dotácií na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie

– informáciu o poskytnutí dotácie 

na rekonštrukciu futbalového šta-

dióna na atletický štadión v rámci 

výzvy na podávanie žiadostí o po-

skytnutie príspevku na rekon-

štrukciu a výstavbu atletických šta-

diónov, ktorú vyhlásil Slovenský 

atletický zväz vo výške 250 000€

– správu zo zasadnutia Komi-

sie zriadenej podľa zákona č. 

357/2004 v znení neskorších práv-

nych predpisov (zák. č. 545/2005 

Z. z.) o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funk-

cionárov

– správu o  rozvojových lokalitách 

mesta Banská Štiavnica pre indivi-

duálnu bytovú výstavbu

MsZ sa uznieslo na:

– Dodatku č. 2 k Všeobecne záväz-

nému nariadeniu mesta Banská 

Štiavnica č. 8/2017 o  parkovaní 

vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území 

mesta Banská Štiavnica, v  znení 

Dodatku č. 1

Majetkové veci mesta

a) Prevod majetku – byty na Ná-

mestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 

a 25 rokov

b) Zámer na prevod bytu na Ul. 

MUDr. Jána Straku č. 9

c) Prevod pozemku ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa parc. č. C KN 

1541/2, v  k. ú. Banská Štiavnica 

(kupujúci M. Stanková)

d) Prevod pozemku parc. č. E KN 

779 v  k. ú. Banská Štiavnica do 

vlastníctva mesta Banská Štiavnica 

darovaním

e) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5571/12 v  k. ú Banská Štiavni-

ca, (kupujúci RNDr. Karel Petr, 

Mgr. Mária Petrová)

f) Prevod časti pozemku parc. č. E 

KN 4340/4 v k. ú. Banská Hodruša 

– ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (kupujúci Ing. P. Čider)

g) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. CKN 302/1 v k. ú. Banská 

Hodruša, (kupujúci R. Adamský)

h) Zámer na priamy prenájom po-

zemkov v lokalite záhradky „Pálkov-

ský majer“

i) Priamy prenájom časti pozemku 

parc. č. C KN 3679 (Michal Bartoš)

j) Zámena pozemkov pod stavbou 

garáže (M. Hrnčiar)

k) Zámena pozemkov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (J. Rafa-

elis s manž.)

l) Zámena pozemku časť parc. č. E 

KN 6869/9 v k. ú. Banská Štiavnica

m) Zámena pozemku parc. č. C KN 

5289/188 v k. ú. Banská Štiavnica 

(S. Olha s manž.)

n) Kúpa pozemkov Staronová ulica

o) Dohoda o vysporiadaní pozemku 

na Spojnej ulici (medzi: mesto Ban-

ská Štiavnica, Ing. Edmund Kozel)

p) Vyhodnotenie výsledkov OVS – 

Principlac

Po interpeláciách a  dopytoch pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zverej-

nené aj na www.banskastiavnica.sk.

Michal Kríž

1.str.

Almázia vyvrcholí 18. januára Staráme sa 
o rozvoj našich škôl

Koncom roka som sa zúčastnil 

pracovnej cesty vo Fínsku. Dôvo-

dom cesty bol prieskum možnos-

tí zavedenia nového vyučovacieho 

odboru na SOŠ služieb a  lesníc-

tva v  Banskej Štiavnici „Operátor 

harvestora“. Navštívili sme jednu 

z najväčších fi riem na svete, kto-

rá vyrába tieto lesné stroje. Príbeh 

tejto rodinnej fi rmy je obdivuhod-

ný a boli sme veľmi milo prekva-

pení prístupom vedenia fi rmy 

k  prírode, zamestnancom a  náv-

števníkom. Na druhý deň sme ab-

solvovali prehliadku školy, ktorá 

v  tomto odbore vzdeláva mládež 

aj dospelých. Pokračovali sme 

priamo do terénu, kde sme na-

živo videli praktické vyučovanie. 

Je to mimoriadne náročný odbor, 

ktorý sa na Slovensku nevyučuje. 

Chcem sa poďakovať fi rme Ponsse 

a jej zástupcovi Jánovi Fedešovi za 

pozvanie a starostlivosť počas po-

bytu vo Fínsku. Chcem sa poďa-

kovať vedeniu nášho kraja, pod-

predsedovi Ondrejovi Lunterovi, 

riaditeľovi úradu Matúšovi Hol-

lému, riaditeľovi odboru školstva 

Miroslavovi Martišovi, že túto 

aktivitu podporili a  spoločne so 

mnou a zástupcami školy absolvo-

vali pracovnú cestu. Ďakujem pani 

riaditeľke PhDr. Viere Gregáňo-

vej, hlavnému majstrovi Mgr. La-

dislavovi Luptákovi, že im na ško-

le záleží a pracujú na tom, aby táto 

škola napredovala a rozvíjala sa.

Váš poslanec BBSK

Mikuláš Pál

Moralista
Moderný človek súčasnosti 

anonymne žije v meste.

Hanbí sa za prejavy lásky, 

no všetko má dovolené v sexe.

Naďa Kvaková

Z mestského zastupiteľstva

Zimná panoráma mesta  foto Libor Chmelíček



4
číslo 1 • 9. január 2020

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Mesto Banská Štiavnica 

podľa §8, ods. 1 – 3 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskor-

ších predpisov oznamuje, že

1. Voľby do Národnej rady Sloven-

skej republiky sa konajú v sobotu 29. 

februára 2020 od 7.00 hodiny do 

22.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb do Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky:

a) v okrsku č. 1 je volebná miestnosť 

v zasadačke Mestského úradu, Rad-

ničné námestie č. 1, pre voličov s tr-

valým pobytom na ulici:

Akademická, Andreja Kmeťa, Andre-

ja Sládkoviča, Antona Pécha, Bočná, 

Botanická, Daniela Licharda, Dol-

ná Resla, Dolná ružová, Družicová, 

Horná Resla, Horná ružová, Ing. Šte-

fana Višňovského, Jána Bottu, Jaro-

slava Augustu, Jozefa Karola Hella, 

Kamenná, Katova, Klinger, Koncová, 

Kutnohorská, Malá okružná, Marti-

na Kukučína, Nad Rozgrundom, 

Námestie sv. Trojice, Novozámoc-

ká, Pavla Kyrmezera, Pod Červenou 

studňou, Pod Paradajzom, Radničné 

námestie, Samuela Mikovíniho, Sta-

romestská, Staronová, Starozámoc-

ká, Strieborná, Úvozná, Viery Václa-

vekovej, Vilová, Vodárenská a voliči 

s trvalým pobytom na mesto Banská 

Štiavnica,

b) v okrsku č. 2 je volebná miestnosť 

v Hoteli Kerling, Dolná č. 12/A, pre 

voličov s trvalým pobytom na ulici:

Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Ľudmi-

ly Podjavorinskej, Malé trhovisko, 

Mládežnícka č. 11 – 25, Na Zigmund 

šachtu, Remeselnícka, Robotnícka, 

Spojná, Športová, Tabaková, Záhrad-

ná a Zvonová,

c) v okrsku č. 3 je volebná miestnosť 

v  Domove mládeže SOŠL, Mládež-

nícka č. 4, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

8. mája, Alžbety Gwerkovej Göllne-

rovej, Banícka, Belianska, Belianske 

jazero, Dr. Imricha Tótha, Družstev-

ná, Ďurka Langsfelda, Hájik, Jozefa 

Miloslava Hurbana, Jurija Gagarina, 

Lesnícka, Mierová, Michala Miloslava 

Hodžu, Michalská, Mládežnícka č. 1 – 

9, Osadná, Pavla Országha Hviezdo-

slava, Petra Jilemnického, Pod Kalvá-

riou, Poľnohospodárska, Pustá, SNP 

č. 1 – 21/B, Svätozára Hurbana Va-

janského, Šobov, Výskumnícka a vo-

lič s trvalým pobytom na adrese 2675,

d) v okrsku č. 4 je volebná miestnosť 

v  ZŠ Jozefa Horáka, Pavla Dobšin-

ského č. 17, pre voličov s trvalým po-

bytom na ulici:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Marti-

na Hattalu, Pavla Dobšinského, Ple-

tiarska, Slovanská, Staničná, Údolná 

a Železničiarska,

e) v okrsku č. 5 je volebná miestnosť 

v Materskej škole – horná budova, 1. 

mája č. 4, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

1.mája, Andreja Trúchleho Sytnian-

skeho, Dr. Vladimíra Clementisa, 

Drevená, Eleny Maróthy – Šoltéso-

vej, Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 

Kolpašská, Ladislava Novomeského, 

Martina Benku, Okrúhla, Pod Trojic-

kým vrchom, Trate mládeže, miestna 

časť Počúvadlianske Jazero, miestna 

časť Banky a to ulice: Hadová, Hlavná, 

Horná, Majer, Na jazero a  Vyhnian-

ska,

f) v okrsku č. 6 je volebná miestnosť 

v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

Ludvíka Svobodu,

g) v okrsku č. 7 je volebná miestnosť 

v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

Bratská, Drieňová, Energetikov, Ky-

sihýbelská, Okrajová, Ovocná, Pátrov-

ská, Poľovnícka a Roľnícka,

h) v okrsku č. 8 je volebná miestnosť 

v ZŠ Jozefa Kollára, Ludvíka Svobo-

du č. 40, pre voličov s trvalým poby-

tom na ulici:

MUDr. Jána Straku, SNP od čísla 22 

až 40 a Učiteľská,

ch) v okrsku č. 9 je volebná miestnosť 

v Domove Márie – vchod z Budova-

teľskej ulice, Špitálska č. 3, pre voli-

čov s trvalým pobytom na ulici:

Antolská, Brezová, Budovateľská, G. 

Z. Laskomerského, Horná Huta, Jána 

Amosa Komenského, Kremenisko, 

Ladislava Exnára, Lintich, Obchodná, 

Povrazník, Rakytová, Špitálska a voli-

či s trvalým pobytom na adrese 1908,

j) v okrsku č. 10 je volebná miestnosť 

v  Požiarnej zbrojnici na Štefultove, 

Požiarnická č. 8, pre voličov s  trva-

lým pobytom na ulici:

29. augusta, Boženy Němcovej, Bo-

ženy Slančíkovej – Timravy, Cinto-

rínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, Ilij-

ská, Janka Jesenského, Jozefa Cígera 

Hronského, Jozefa Gregora Tajovské-

ho, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa Kollá-

ra, Jozefa Škultétyho, Kríková, Kríž-

na, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, 

Na Maximilián šachtu, Námestie pad-

lých hrdinov, Obrancov mieru, Par-

tizánska, Podhájska, Potočná, Po-

žiarnická, Rudolfa Debnárika, Sama 

Chalupku, Srnčia, Stratená, Školská, 

Štefana Krčméryho, Štefana Moyze-

sa a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Informácia o čase a mieste konania 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Š

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa, distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 22.1. v čase od 8:30 – 14:30 na 

ul.: Brezová, Budovateľská, G. Z. 

Laskomerského, Horná Huta, L. 

Exnára, Lintich, Obchodná, Ob-

rancov mieru, Povrazník, Špitál-

ska.

– 23.1. v čase od 8:30 – 14:30 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, J. Horá-

ka, L. Exnára, M. Benku, Na Má-

ria šachtu.

– 27.1. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: 1. mája, Drevená, Križovatka.

– 29.1. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Energetikov, L. Svobodu.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský 

banícky spolok, Kammerhofská 

20, Banská Štiavnica, Vinocen-

trum Banská Štiavnica, Sloven-

ská banícka spoločnosť v  Ban-

skej Bystrici, Vás pozývajú na 

zasadnutie vzdelávacej sekcie 

„Utorkové popoludnie“ baníckeho 

spolku, ktoré sa uskutoční v pia-

tok 10. januára 2020 o  17,00 

hod. v objekte Vinocentrum na 

ul. Kammerhofská 2 v  Banskej 

Štiavnici.

Program:

Prednáška: „Montánne prevádzky 

a  expozície v  Rakúsku – poznatky 

z exkurzií v roku 2019“.

Lektori: Ing. Richard Kaňa, 

Ing. Erik Sombathy.

Richard Kaňa,

predseda spolku

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Dňa 19. decembra, v čase 

neprehliadnuteľne sa blížia-

cich vianočných sviatkov ožilo 

podkrovie Rubigallovho domu 

trblietavou vianočnou atmo-

sférou nielen vďaka vyzdo-

beným priestorom nového 

Klubu Rubigall.

Mestská knižnica v Banskej Štiav-

nici spolu s Autorským klubom li-

terátov, hudobníkov, výtvarníkov 

a fotografov pripravila pre všetkých 

priaznivcov nežnej poézie a peknej 

hudby, ako aj pre všetkých, kto-

rí sa chceli príjemne predvianočne 

naladiť, milé priateľské posedenie 

s  obľúbenými banskoštiavnickými 

autorkami. Prvú z nich, Janku Ber-

náthovú – Lehotskú, netreba zvlášť 

predstavovať. Zapísala sa do sŕdc 

Banskoštiavničanov, a nielen nich, 

nejednou ľúbivou básňou, výstiž-

ným, krásno-smutným, pravdivým 

súčasným alebo aj spomienkovým 

veršíkom. Vydala štyri básnické 

zbierky: Balada purpurovej ruže 

(2008), Listové tajomstvá (2012), 

Slnečná sonáta (2014) a  Nádej na 

dne slzy (2018), je redaktorkou 

Štiavnických novín, aktívna bloger-

ka, enviromentalistka, charitatívna 

aktivistka, neustále literárne činná, 

oceňovaná na mnohých literárnych 

podujatiach a  súťažiach. Nielen 

o týchto faktoch, ale aj o mnohých 

ďalších, hoci obyčajných, každo-

denných momentoch v  jej živote 

sme sa mali možnosť podozvedať 

v  diskusii popretkávanej Jankiný-

mi krásnymi veršami v podaní čle-

nov A(utorského) klubu: Márie Pet-

rovej, Daniely Sokolovičovej, Evky 

Kolembusovej, Jána Foltána, Ka-

taríny Kissovej, ale aj samotnej au-

torky. Každá z  jej krásnych, láska-

vých a významovo obsažných básní 

dokáže vymaniť z  každodennos-

ti, pohladiť dušu, vyčariť úsmev na 

tvári či pohľadať zablúdenú slzičku. 

Podobné emócie umocnila v  nás 

i ďalšia vzácna hostka, pesničkárka 

Majka Beňová, pre kultúrychtivých 

obyvateľov regiónu žena neod-

mysliteľne spätá s gitarou. Začína-

la hrať a  spievať so skupinou Hu-

rican Počúvadlo, no lásku k  spevu 

dostala do vienka už v kolíske. Ne-

dávno vydala svoje druhé CD s ná-

zvom Do vtáčích krídiel. Prvé priš-

lo na svet pred 17 rokmi s názvom 

Sme ľudia. Jej nesmierne skrom-

ná a tichá povaha ju predurčili žiť, 

tvoriť a spievať takmer v skrytosti, 

a sme práve Janke vďační za zno-

vupozvanie Majky na pódiá. Už ne-

jaký čas tvoria zosúladenú dvojicu 

na mnohých spoločných besedách 

a vystúpeniach, či už v literárnych 

kluboch, rôznych zariadeniach, po-

zývajú ich samosprávy miest a obcí 

nielen v našom regióne. Sme radi, 

že sa podelili i s nami, Banskoštiav-

ničanmi a naše srdcia pozdvihli ku 

hviezdam práve v  čase, ktorý ich 

vedome či podvedome akosi pri-

rodzene hľadá. Času lásky, poko-

ja, porozumenia a očisťovania me-

dziľudských vzťahov zhmotnených 

v  novonarodenom Božom dieťa-

ti sme venovali aj záverečný vstup 

nášho poetického pásma. Zazne-

li vianočné autorské básne členov 

miestneho autorského klubu, kto-

ré ukončila Janka svojou vianoč-

nou kyticou spolu s Tichou nocou 

v podaní Majky Beňovej, ku ktorej 

sa tíško pripojili všetci prítomní. 

Pokojné stretnutie sme zavŕšili via-

nočnými želaniami a  rozhovormi 

pri sladkom punči a  iných vianoč-

ných dobrotách a mnohí sa pobrali 

ešte do KC nasávať vianočnú atmo-

sféru z ďalších piesní či zborových 

skladieb na tradičný Adventný kon-

cert z  dielne ZUŠ. Ďakujeme ešte 

raz obom autorkám, členom autor-

ského klubu, všetkým prítomným, 

ako aj Fondu na podporu umenia, 

vďaka ktorého fi nančnej podpore 

sme mohli prežiť tieto neobyčajné 

okamihy. Taktiež odporúčame spo-

mínané CD, ako aj poslednú bás-

nickú zbierku našej hostky. Ešte 

by malo byť zopár výtlačkov k dis-

pozícii v  miestnom kníhkupectve. 

Urobme si vianočnú náladu každý 

deň, možno urobíme menej chýb 

v nasledujúcom roku. Zároveň ďa-

kujeme všetkým za celoročnú pria-

zeň a prajeme v novom roku 2020 

veľa zdravia, šťastia, lásky, požeh-

nania a veľa dobrých kníh!

/K. Kissová, MsK/

Vianoce 
s Jankou Bernáthovou a Majkou Beňovou

Autorky - poetky: Janka Bernáthová, Katarína Kissová a Majka Beňová  foto Lubo Lužina

10. – 11.1. Workshop: Hudba 

robí človeka – Film & Hudba. Deti 

sa pod lektorským vedením M. 

Kudláka a  F. Királyho zahrajú na 

majstrov zvuku, vyrobia hudob-

né nástroje a budú sa učiť muzicí-

rovať. ZUŠ, Nám. sv. Trojice 4, BŠ, 

14:00.

Prednáška: Montánne prevádz-

ky a expozície v Rakúsku. Utorko-

vé popoludnie vzdelávacej sekcie 

baníckeho spolku. Vinocentrum, 

Kammerhofská 2, BŠ, 17:00.

11.1. Verejný výstup z  worksho-

pu Hudba robí človeka – FILM & 

HUDBA. Kino Akademik, Nám. 

sv. Trojice 3, BŠ, 16:00.

Obecná zabíjačka na Podhorí. 

Ochutnávka výrobkov, kapustni-

ce, dobrá nálada. Amfi teáter Pod-

horie, 14:00.

Región Banská Štiavnica

Jarný športový 
kemp
ŠK Atléti BS v  spolupráci so ZŠ 

Jozefa Horáka organizujú Jar-

ný športový kemp. Vážení rodi-

čia z  Banskej Štiavnice a  okolia, 

ak máte záujem o  denné trénin-

gy svojich detí, Športový klub At-

léti BS pripravuje počas jarných 

prázdnin v  termíne od pondelku 

až do piatku (24. 2. – 28. 2. 2020) 

v čase od 8:00 – 16:00 na ZŠ J. Ho-

ráka aktivity zamerané na lop-

tové a  športové hry. Cena 100€. 

Bližšie info a  prihlášky: mo-

bil – 0915 815 669, email: 

petrorobo@gmail.com.

Robo Petro

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

január: 8:00 – 16:00

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Odišiel náš spoluobčan, 

bývalý poslanec a mestský 

funkcionár.

Neúprosná smrť si znovu vybra-

la z  našich radov to najcennejšie 

a odviedla si nášho drahého spolu-

občana pána Jána Petríka. Človek 

dokáže vzdorovať búrkam, byť pri-

pravený na najťažšie rany a vyrov-

nane očakávať aj chvíle, keď sa ži-

vot skončí. No vždy, keď tieto kruté 

chvíle života prídu, je veľmi ťaž-

ké tým, ktorí zostanú, vyrovnať sa 

so skutočnosťou, že ten, koho sme 

mali radi, s  ktorým sme žili , kto-

rého sme milovali, už nie je medzi 

nami.

Odišiel vzácny človek, ktorý svoj ži-

vot zasvätil práci pre naše mesto. 

Odišiel, no zostávajú tu výsledky 

jeho snažení, jeho práce pre naše 

mesto. Sú tu s nami jeho myšlienky 

a jeho predsavzatia, ktoré vštepoval 

do sŕdc svojich najbližších. Zostáva-

jú tu jeho ideály, ktoré sú zároveň 

ideálmi nás, jeho spolupracovníkov, 

všetkých, ktorí pokračujeme v jeho 

začatej práci. Uvedomujeme si, aký 

neúprosne rýchly je čas nášho živo-

ta. Ešte nedávno bol pán Petrík pri 

nás, správal sa ako jednoduchý člo-

vek, ktorý zdieľal naše osudy. Do-

kázal smútiť s  tými, čo potrebova-

li bolesť zmierniť, dokázal podporiť 

všetkých, ktorí to potrebovali. Bol 

studnicou nevyčerpateľných skúse-

ností a rád, s ktorými sa vždy ochot-

ne podelil s ostatnými.

Nie je na svete cennejší poklad ako 

duša človeka. V nej má domov lás-

ka k  ľuďom a  všetkým živým. Ur-

čite nie je náhodou, že taký empa-

tický človek s čistou dušou, akú mal 

Ján Petrík, zasvätil svoj život pre 

ľudí, pre človeka. Jeho život bol na-

plnený láskou nielen k svojim naj-

drahším, ale žil pre všetkých Štiav-

ničanov. Žil s nami v čase úspechov, 

hľadaní, ale i ťažkostí a prehier. Bol 

to vzácny človek, neúnavne praco-

val. Nesmierne množstvo voľného 

času venoval pre naše mesto a svo-

jich spoluobčanov.

Poznali sme ho ako vyrovnaného 

človeka so svojimi zásadami, ktorý 

svoje sily, um a životné skúsenosti 

venoval tam, kde pôsobil. Poznali 

sme ho ako človeka čestného a sta-

točného, na ktorého budeme s úc-

tou a  láskou spomínať, preto mu 

patrí naša úcta a vďačnosť za všet-

ko to, čo urobil pre rozvoj Banskej 

Štiavnice, pre jej obyvateľov.

Ján Petrík sa narodil 23.7.1941 

v Turovej, kde prežil detstvo so svo-

jimi sestrami. V  Banskej Štiavnici 

prežil svoje mladé roky, tu sa zozná-

mil i  so svojou manželkou Božen-

kou, s ktorou prežil pekných 50 ro-

kov spoločného života. V  našom 

meste začínal ako učiteľ. Prvú po-

lovicu svojho života venoval výcho-

ve mladých ľudí v odbore strojníc-

tvo. Pripravil tisícky študentov pre 

budúce povolanie. V  rokoch 1969 

– 1976 pôsobil na Učňovskej ško-

le ako riaditeľ. Po zrušení okresu sa 

mesto dostávalo do čoraz zložitej-

šej situácie a v tomto období, kedy 

pôsobil popri svojej náročnej funk-

cii aj ako poslanec MsNV, bol vyme-

novaný v r. 1976 do funkcie pred-

sedu MsNV. Hneď pri nástupe do 

funkcie musel začať riešiť zložitú si-

tuáciu v pamiatkovej obnove mesta 

a jeho ďalší rozvoj. V tomto období 

vláda SR prijala historické uznese-

nie č. 58/1978 na záchranu a rozvoj 

Banskej Štiavnice. Počas pôsobenia 

p. Jána Petríka vo  funkcii predse-

du MsNV sa začalo s rozsiahlou pa-

miatkovou obnovou, nadväzujúc 

na prijaté uznesenie vlády, čo zna-

menalo významný základ pre nasle-

dovnú rekonštrukciu historického 

jadra mesta a jeho ďalší rozvoj. Ob-

nova a  záchrana pamiatok sa spá-

jali s  nevyhnutnou potrebou roz-

siahlej bytovej výstavby na sídlisku 

Drieňová, s  rekonštrukciou  cest-

ného hospodárstva, plynofi káciou 

historickej časti mesta, dostavbou 

základného závodu, š.p., Pleta, do-

budovaním materiálno-technic-

kej základne, n. p. Pamiatkostav, 

výstavby územnej poliklini-

ky na sídlisku Drieňová, veľ-

koryso koncipovaného areá-

lu SOU lesníckeho. Počas 10 

rokov sa v historickom jadre 

podarilo zahájiť obnovu pa-

miatkových objektov. Dôle-

žitý prínos pri budovaní in-

fraštruktúry mesta mala 

obchvatová komunikácia, 

ktorá odbremenila historické 

jadro od dopravného tranzi-

tu. Centrum mesta bolo sply-

nofi kované a  zrekonštruo-

vaný bol hlavný kanalizačný 

zberač. Generálnou rekon-

štrukciou tajchu Rozgrund 

sa zaistil stabilný zdroj pit-

nej vody pre mesto. Pribudli 

doplnkové zdroje pitnej vody 

z Banského Studenca pre síd-

lisko Drieňová, kde sa posta-

vilo vyše 1000 bytov. Ako predse-

da MsNV zároveň bol aj poslancom 

MsNV a  poslancom ONV. Po spo-

ločensko-ekonomických zmenách 

v roku 1989 pôsobil krátko ako ve-

dúci odboru miestneho hospodár-

stva mestského úradu, odkiaľ odi-

šiel na dôchodok. S  mestom ale 

stále žil. Bol aktívny ako poslanec 

MsZ dve volebné obdobia r. 1998 

– 2006 a  zároveň bol členom ko-

misie výstavby, rozvoja mesta, ÚP 

a  ŽP a  viedol archív MsÚ. Za jeho 

svedomitú prácu bol viackrát oce-

nený a vyznamenaný, bola mu ude-

lená výročná cena mesta za zásluhy 

o rozvoj mesta Banská Štiavnica, za 

dlhoročnú prácu  vo verejnej správe 

a vo verejných funkciách.

Pán Ján Petrík mal nesmierne dob-

ré a láskavé srdce, ktoré bolo napl-

nené láskou a obetavosťou tak pre 

svoju rodinu, ako aj pre obyvateľov 

Banskej Štiavnice. Svojej milovanej 

rodine bol vždy oporou, na ktorú 

sa dalo vždy spoľahnúť. Všestranne 

vždy pomáhal a podporoval svojich 

synov a  vnúčatá. Bol starostlivým 

otcom, starým otcom a manželom. 

Vzorne a  obetavo sa v  posledných 

rokoch  staral o svoju chorú manžel-

ku. Mal rád život a ľudí, rád praco-

val vo svojej záhradke, rád spieval, 

veľmi pekne kreslil, písal veršované 

priania a vedel zaujímavo rozprávať 

príbehy zo života. Viedol aktívny ži-

vot až do konca svojho života. Mi-

loval Vianoce, tie staré poctivé Via-

noce, keď ľudia majú blízko k sebe. 

Žiaľ, už sa ich nedožil. Tešil sa s kaž-

dej voľnej chvíľky, kedy sa mohol 

venovať svojim drahým vnúčatám 

a pravnučke. Aktívne sa zapájal do 

kultúrneho a  spoločenského dia-

nia v našom meste. Svojím životom 

a prácou si Janko Petrík získal trva-

lé miesto v srdciach a mysliach nie-

len svojich blízkych, ale i  všetkých 

nás, ktorí sme ho poznali, ktorí sme 

s ním spolupracovali a mali sme ho 

úprimne radi.

A touto cestou mu ďakujme za všet-

ko to dobré, čo vo svojom živo-

te vykonal. Ďakujeme mu za prácu 

v  prospech rozvoja mesta Banská 

Štiavnica, za lásku, ktorú veno-

val svojim najdrahším. A hoci kru-

tá a nemilosrdná smrť si ho odvied-

la, navždy bude žiť v našich srdciach 

a spomienkach.

V  deň jeho pohrebu sa s  ním pri-

šli rozlúčiť jeho najdrahší syn Ján 

s  manželkou Jankou, syn Rasti-

slav s  manželkou Mirkou, milova-

ní vnuci Ján a Matej s manželkami, 

ďalej vnučky Dominika a  Bereni-

ka a  pravnučka Marína. Rozlúči-

la sa s  ním dôstojne Anna Kamia-

čová s celou rodinou, svatka Vilma 

Šulková s  rodinou, svatovci Jaka-

bovci,  rodina Nováková a  Domo-

ráková, švagriná Tomášová s celou 

rodinou, ostatná rodina, priatelia, 

známi, susedia, bývalí spolupracov-

níci z  MsNV a  mestského úradu, 

členovia dobrovoľného hasičského 

zboru, ako aj členovia základnej or-

ganizácie Slovenského zväzu proti-

fašistických bojovníkov.

Drahý Janko, bol si svedomitým 

a  zodpovedným človekom a  hoci 

si musel odísť do nenávratna, vždy 

budeš žiť v našich srdciach a v spo-

mienkach ako človek, ktorý zasvätil 

svoj život pre lepšiu Banskú Štiavni-

cu, ako človek s vysoko ľudským prí-

stupom nielen k  svojim kolegom, 

ale aj k  obyvateľom nášho mesta. 

Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre roz-

voj nášho mesta urobil, bolo nám 

cťou s  Tebou spolupracovať. Tvo-

je srdce sa zastavilo, dozneli v ňom 

všetky túžby a  snaženia, rados-

ti a  žiale. Nech jasný plameň spáli 

smútok, ale nech nespáli spomien-

ku, ktorá na teba bude znieť v  ko-

runách stromov, v  slnečnom papr-

sku a vôni kvetov. Lúčim sa s Tebou 

v  mene poslancov MsZ, všetkých 

občanov nášho mesta, ako i v mene 

svojom a ďakujem Ti za všetko to, čo 

si pre naše mesto a spoločnosť vyko-

nal. Česť Tvojej pamiatke!

Foto: Rastislav Petrík

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Za Jánom Petríkom
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Spomienka

Dňa 6. janu-

ára 2020 uply-

nulo 10 rokov, 

čo nás navždy 

opustila naša 

drahá mama Mária Labudo-

vá. Kto ste ju poznali, venuj-

te jej prosím tichú spomien-

ku a modlitbu. Ďakujú 

deti Mária, Eva 

a Štefan s rodinami

Spomienka

Že čas rany za-

hojí, len klam-

né zdanie, 

v  srdci nám 

zostali bolesť 

a tiché spomínanie.

Dňa 10. 1. 2020 uplynie 10 

rokov, ako nás opustil man-

žel, otec, svokor a dedko Mi-

roslav Slávik. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.

Spomína celá rodina 

Spomienka

Bolesťou una-

vená tíško za-

spala, zanecha-

júc všetkých 

a  všetko, čo 

mala rada. S tichou spomien-

kou k  hrobu chodíme, pri 

plamienkoch sviečok na ňu 

myslíme. Život jej nedoprial 

s nami dlhšie byť, no v našich 

srdciach zostáva stále žiť.

So smútkom v  srdci sme si 

6. 1. 2020 pripomenuli 10 

rokov, čo nás opustila Mo-

nika Miklošová. Kto ste 

ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku.

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

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.

V roku 2019 prebiehal už 14. 

ročník preventívneho projektu 

„Polícia známa – neznáma“. 

Jedná sa o  výtvarnú súťaž určenú 

pre deti materských škôl, základ-

ných škôl, ako aj špeciálnych zák-

ladných škôl z celého regiónu. Ten-

to rok bolo do súťaže zapojených 

15 materských škôl, 20 základných 

škôl, 1 špeciálna základná škola, 1 

detský domov a 1 iná škola. Zasla-

ných bolo celkovo 282 výtvarných 

prác, čo svedčí o pozitívnej spätnej 

väzbe projektu a  zároveň možno 

konštatovať, že boli naplnené cie-

le projektu. Z doručených prác boli 

odbornou komisiou určení víťazi 

podľa jednotlivých kategórií. Sláv-

nostné vyhodnotenie bolo zabez-

pečené na Okresnom riaditeľstve 

Policajného zboru v Žiari nad Hro-

nom dňa 4.12.2019 o  09.30 hod., 

kde boli víťazom odovzdané ceny aj 

diplomy. Pre všetky prítomné deti 

bol pripravený zaujímavý program 

informujúci o  činnosti polície. Prá-

ce sú aktuálne vystavené vo vesti-

bule Okresného riaditeľstva Poli-

cajného zboru v Žiari nad Hronom, 

kde majú všetci občania, ktorí prí-

du na okresné riaditeľstvo PZ, mož-

nosť prezrieť si ich. Vernisáž bude 

širokej verejnosti sprístupnená až 

do 17.2.2020. Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru v Žiari nad Hro-

nom sa stretlo so skutočne kladnou 

odozvou ľudí, pretože táto vernisáž 

nielen skrášľuje priestory okresné-

ho riaditeľstva, ale všetci majú tiež 

možnosť vidieť, že materské aj zá-

kladné školy sa aktívne zapájajú do 

rôznych projektov a tým prispievajú 

k všestrannému rozvoju detí, ako aj 

ku kladnej prezentácii danej mater-

skej či základnej školy.

Preventívny projekt „Polícia známa – 

neznáma“ je každoročne realizovaný 

v  spolupráci s  Pohronským osveto-

vým strediskom v Žiari nad Hronom. 

Cieľom projektu je prostredníctvom 

spolupráce mesta Žiar nad Hronom, 

Pohronského osvetového strediska 

a Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Žiari nad Hronom s mater-

skými, základnými školami, špeciál-

nymi základnými školami v okresoch 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 

a Žarnovica pozitívne vplývať na bu-

dovanie prosociálneho cítenia našich 

detí a mládeže, ako aj priblížiť deťom 

činnosť policajného zboru, minima-

lizovať pocit strachu a rozvinúť pre-

venciu kriminality, primárnou pre-

venciou kriminality formovať u detí 

a mládeže negatívny postoj k trestnej 

činnosti, šikanovaniu, násiliu, majet-

kových trestných činov a v neposled-

nom rade aj užívaniu drog a  našou 

snahou je tiež podnietiť u detí uvedo-

menie si zodpovednosti za svoje ko-

nanie.

Projekt je fi nančne podporovaný 

mestom Žiar nad Hronom.

OR PZv ZH

„Polícia známa – neznáma“

Dňa 22.9.2019 uplynulo presne 

40 rokov od vyhlásenia Štiav-

nických vrchov za chránenú 

krajinnú oblasť (CHKO). 

Pri tejto príležitosti bolo usporia-

daných viacero celoslo-

venských podujatí, okrem 

iného aj odborný seminár 

k tomuto výročiu. Referá-

ty z  tohto seminára boli 

vydané Štátnou ochranou 

prírody Slovenskej repub-

liky v decembri minulého 

roka v zborníku s názvom 

„40 rokov CHKO Štiavnické 

vrchy“.

Obsah zborníka tvoria na-

sledovné prednášky:

Cesta ku vzniku CHKO 

Štiavnické vrchy a  osob-

nosť Ing. Milana Kapus-

tu, CSc., prvého riaditeľa 

Správy CHKO Štiavnické 

vrchy – PhDr. RNDr. Ján 

Novák, CSc., 

Prvé obdobie činnosti 

Správy CHKO Štiavnické 

vrchy – Ing. Peter Mojžita, 

Správa CHKO Štiavnic-

ké vrchy v rokoch 2002 – 

2018 – Ing. Dušan Trcka, 

Chránená krajinná oblasť 

Štiavnické vrchy v  sys-

téme ochrany prírody na Sloven-

sku po vstupe do Európskej únie – 

Ing. Dušan Farbiak.

Doterajšia bilancia a prognóza ďal-

šej rekonštrukcie vodohospodár-

skeho systému v CHKO Štiavnické 

vrchy – Ing. Václav Koleda.

Špecifi ká a  výnimočnosti CHKO 

Štiavnické vrchy, ako dôležité pred-

poklady ďalšieho rozvoja akti-

vít Správy CHKO Štiavnické vrchy 

v budúcnosti – Ing. Peter Farbiak.

Zborník je k dispozí-

cii všetkým záujem-

com v knižnici Sprá-

vy CHKO Štiavnické 

vrchy, Kammerhof-

ská 26.

Využívam túto príle-

žitosť a  čo najsrdeč-

nejšie ďakujem za 

spoluprácu všetkým 

našim doterajším 

spolupracovníkom 

a  pevne verím, že aj 

v  tomto roku k  nim 

pribudnú ďalší.

Dobré zdravie, 

šťastie a  spokojnosť 

všetkým Štiavniča-

nom, ale aj všetkým 

tým, ktorých očari-

la jedinečnosť toh-

to kúska Slovenskej 

zeme v  lone Štiav-

nických vrchov, pra-

je v roku 2020

Peter Farbiak, ria-

diteľ Správy CHKO 

Štiavnické vrchy

Publikácia o CHKO Štiavnické vrchy

Zborník CHKO Štiavnické vrchy  foto Archív CHKO SV
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Hoci sa naše mesto ani jeho 

okolie na 2. sviatok vianočný 

snehom pochváliť nemohlo, 

určite sa mohlo pochváliť 

výnimočným Vianočným 

koncertom zboru pri Kostole 

Nanebovzatia Panny Márie 

v B. Štiavnici.

A  tak na sviatok sv. Štefana, veľké-

ho mučeníka, keď sa bežne už tento 

deň oslavuje zábavami, sme sa ešte 

len predsa ponorili do stále trvajú-

cej sviatočnej atmosféry. Vypočuli si 

mnoho krásnych piesní, ktorej jeden 

výňatok som si požičala aj do môjho 

nadpisu.

Vianočný vinš na začiatku a  úvod-

ný príhovor vedúcej zboru p. Heleny 

Chovanovej, nás vniesli do úchvat-

ne spracovaných vianočných piesní 

v podaní jej 23 členného zoskupenia. 

Tiež  hudobných nástrojov, ktorými 

boli pre dnešný deň – klavír, gitara, 

basgitara a priečna fl auta. Známe aj 

neznáme texty v rodnom či cudzom 

jazyku, sóla aj krásne prepracova-

né hudobné aranžmá. Mnohé z nich 

boli súčasťou ich ofi ciálne prvého vy-

daného hudobného CD, ktoré sa im 

podarilo pripraviť za asistencie Jo-

zefa Klimka, vo veľmi krátkom čase. 

Hudobné pasáže počas koncertu do-

tvárala recitáciou svojej vlastnej tvor-

by Katka Kissová.

Na záver udelil zboru požehnanie 

aj dôstojný pán farár Ľudovít Frin-

dt. Vysoko ocenil celé podujatie, kto-

ré malo skôr dobročinný charakter 

a  svojím podaním dosahovalo úro-

veň hocijakého profesionálneho spe-

váckeho zboru. Veľmi ho potešilo, že 

sa už jeho druhý ročník, udial práve 

v deň, ktorý on oslavuje ako výročie 

svojho krstu. 26.12.2019 od neho 

ubehlo 55 rokov. Finále celého kon-

certu sa ani zďaleka nekončilo obli-

gátne, iba za spevu Tichej noci všet-

kých zúčastnených. Práve naopak. 

Títo si ešte za potlesku vyžiadali dva 

ďalšie prídavky. Aj napriek tomu, čo 

bolo povedané na začiatku. Mnohí 

z  členov boli zdravotne indispono-

vaní. I tak vydali zo seba maximum. 

Preto im prajeme veľa sily a  nápa-

dov do tejto činnosti, ktorou doká-

žu potešiť srdcia poslucháčov a divá-

kov v každom čase. O to viac, v tomto 

sviatočnom. Veď ako sa hovorí: „Kto 

spieva, dvakrát sa modlí“. Ako posled-

nú bodku pripájam ešte odkaz od ve-

dúcej zboru: „Prajeme všetkým požeh-

naný Svätý čas, nielen na Vianoce, ale po 

celý rok“.

Daniela Sokolovičová 

Sneží hviezdny prach

Vianočný koncert v „nemeckom kostole“  foto Lubo Lužina

Fakulta techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene Vás 

pozýva na 4. ročník súťaže 

RoboHranie 2020 určenú pre 

žiakov základných a stredných 

škôl, ktorí sa zaoberajú 

programovaním robotov. 

Pre študentov základných škôl sa sú-

ťaž uskutoční 28. 1. 2020 v disciplí-

nach free style na tému „Zachráňme 

planétu“ a  Reklama, kde je úlohou 

súťažiacich pripraviť si krátke video 

alebo výstižnú fotografi u zachytá-

vajúcu Vášho robota a  ľubovoľný 

výrobok alebo aktivitu niektorého 

sponzora našej akcie. Vo free sty-

lovej disciplíne si súťažné tímy pri-

nesú hotového naprogramovaného 

robota, ktorý môže využívať akú-

koľvek elektronickú a  mechanickú 

platformu (LEGO, Fischertechnik, 

Merkur,...). Robot by mal byť kon-

štruovaný tak, aby koncepčne spa-

dal do oblasti podľa názvu disciplí-

ny. Pre žiakov stredných škôl je 

termín súťaže 30. 1. 2020 v dvoch 

disciplínach. V prvej s názvom Zbe-

rač paliet bude úlohou tímu zosta-

viť a naprogramovať robota tak, aby 

v čo najkratšom čase dokázal prejsť 

zadanú dráhu a  počas jej prejazdu 

zobrať paletu, ktorá je pripravená 

na odvoz a dopraviť ju do skladu na 

konci dráhy. V tejto kategórii si so 

študentami stredných škôl zmera-

jú sily aj študenti Fakulty techniky. 

V druhej disciplíne Reklama platia 

rovnaké pravidlá ako pre študentov 

základných škôl. Kompletné pra-

vidlá sú uvedené na webovej adre-

se http://www.robohranie-profevt.

wz.sk, prihlášky je možné po-

sielať do 20. 1. 2020 na adresu 

pivarciova@tuzvo.sk. Tešíme sa na 

súťažiacich a prajeme im veľa tvori-

vých myšlienok.

Pavol Koleda

RoboHranie 2020

Mladí programátori robotov  foto Archív TU ZV

Podivné osudy
Podivné sú osudy ľudí v  tomto 

meste,

stúpania, klesania a zase cesta nahor

...u tých šťastlivejších, 

ktorí ešte vládzu držať krok s dobou

aj so svedomím.

Podivné sú osudy ľudí v  tomto 

meste,

slnečné vyhliadky, aj hlbočiny 

smútku

v strmých zákrutách života a smrti,

tajomné uličky v križovatkách vzťa-

hov,

luxus intímneho ticha pre krásu sa-

motnú,

keď neštrngajú mince nevedomých.

Toto mesto je ako chrám,

a v čo ľudia veria, tým sa stávajú.

Silní aj  zraniteľní práve v  osudo-

vosti,

chránia si svoj, 

hlučným davom objavený, raj.

Štiavnica, láska, Boh ti pomáhaj!

Janka Bernáthová – Lehotská

/Nádej na dne slzy 2019/ 

Poďakovanie
Splnené prianie.

Hoci sme tento rok dostali hod-

ne darčekov od cudzích ľudí, nie-

čo mi chýbalo. Vďaka iniciatíve 

a  obetavosti milej pani Jolany 

Drbohlavovej a Janky Bernátho-

vej som na Vianoce dostala balí-

ček kníh z  kníhkupectva, ktoré 

som si nemohla dovoliť. Spra-

vili ste mi krásne Vianoce a  za 

to z  úprimného srdca ďakujem, 

tým, ktorí mi na knihy prispeli 

a to: p. Kvaková, p. Kankrini, p. 

Košiarová, p. Macegová, p. Ku-

bíková, p. Ostrihoň, p. Gregáňo-

vá, p. Petrová, p. Tomčík, p. Ma-

charik, p. Pastorová, p. Buzalka, 

p. Oravec, P. Hajšel, p. Zábudlá, 

p. Blahút, p. Gréčová, p. Jány, 

p. Mihalík, p. Golian, p. Korena, 

p. Kováč, p . Burčová, p. Michal-

cová, p. Palášthyová, p. Drbo-

hlavová, a  rodiny: Predná, Ber-

náthová, Šestáková, Mullerová, 

Blašková. Ďakujem!

Lýdia Nováková,

Domov Márie – Strieborná ul.

Vrane k vrane
Ak vychvaľuješ človeka, 

ktorý sa iným nezdá? 

Odpoveď je jediná – 

si z rovnakého cesta!

Naďa Kvaková
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 10.1. o 18:30 hod.
Nedeľa 12.1. o 18:30 hod.

Špindl 2
Komédia, 107 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Silvia je úspešná lekár-
ka a verí, že konečne našla re-
cept aj na šťastný vzťah. Renáta 
je manželka známeho spisovateľa, 
vo svojich kruhoch dodáva ďalším 
ženám odvahu a silu k lepšiemu 
životu, ale v jej vlastnom ži-
vote jeden osudový prvok chýba. 
Herečka a tanečnica Eliška sto-
jí na začiatku dobre rozbehnu-
tej kariéry, ale komplikuje sa 
jej vzťah s priateľom – muzikan-
tom. A chlapi z horskej služby 
sú vždy pripravení pomôcť. Kde 
inde by sa mohli všetky príbehy 
pretnúť a vyriešiť ako v zasne-
ženom Špindli?

Sobota 11.1. o 19:30 hod.

Cats
Muzikál, 106 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Dnes večer dostane jedna 
jediná mačka šancu prežiť nový 
život. Príbeh sa odohráva na le-
gendárnom mačacom bále, ktorý sa 
odohráva raz ročne a jedna vy-

braná mačka na ňom vždy dostane 
šancu na nový život. Voľbu spre-
vádza tá najstaršia z nich, pra-
vidlá pozná snáď len ona, ale 
všetci sa snažia, čo im schop-
nosti a sily stačia, aby sa prá-
ve oni stali tými vyvolenými.

Nedeľa 12.1. o 16:00 hod.

Zakliate pierko
Rozprávka, 94 min., MP, vstup-
né: 5€. Aninka žije na statku 
so svojimi namyslenými sestrami, 
ktorým musí slúžiť. Jedného dňa 
nájde pierko, pomocou ktorého si 
privolá princa Vítka, zakliateho 
do vtáčej podoby. Keď zlé ses-
try zistia, že sa Aninka schá-
dza s pekným chlapcom, pierko 
jej zoberú, zničia a Vítek zmiz-
ne. Jedinou možnosťou, ako zlo-
miť prekliatie je, že ho Anin-
ka nájde kdesi vo svete. A tak 
sa vydáva na cestu za záchranou 
svojho milého. Jej sprievodcom 
sa stáva vodník, ktorého na za-
čiatku svojho putovania zachrá-
ni pred zlým sedliakom. Spoločne 
prežijú celú radu dobrodružstiev 
a zábavy.

Utorok 14.1. o 18:30 hod.

Také krásne šaty
Horor, komédia, 118 min., MP:18, 
vstupné: 5€. Strašidelné rozprá-
vanie je zasadené do hektického 
obdobia zimných zliav v obchod-
nom dome. Hovorí o prekliatych 
šatách, ktoré putujú od člove-
ka k človeku a ich cestu sprevá-
dzajú ničivé dôsledky. Vo svojom 
najnovšom fi lme dokazuje Peter 
Strickland svoj osobitý fi lmár-
sky štýl.

Štvrtok 16.1. o 18:30 hod.

Cats
Muzikál, 106 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Dnes večer dostane jedna 
jediná mačka šancu prežiť nový 
život. Príbeh sa odohráva na le-
gendárnom mačacom bále, ktorý sa 
odohráva raz ročne a jedna vy-
braná mačka na ňom vždy dostane 
šancu na nový život. Voľbu spre-
vádza tá najstaršia z nich, pra-
vidlá pozná snáď len ona, ale 
všetci sa snažia, čo im schop-
nosti a sily stačia, aby sa prá-
ve oni stali tými vyvolenými.

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!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.45/2019: „Jedi-

ná podmienka pre víťazstvo zla je ne-

činnosť ľudí dobra.“ Výhercom sa stá-

va Jarmila Beňová, B. Štiavnica.

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 20.01.2020.

V tajničke sa ukrýva slovenské prí-

slovie:

A., Domáca obuv, pohyb podľa 

hudby, skratka na želaní k  Nové-

mu roku,

B., Bór, Začiatok tajničky,

C., Darovala, veľká miestnosť, ja-

ponský skr.,

D., Spojka, existovala, chytí, po-

pevok,

E., Luna, pomleté obilie, rozdeľuj,

F., Priviedol do spánku, straší, ci-

toslovce strašenia,

G., Útok, meno Jariabkovej, ka-

nón, dioptria,

H., Nie nás, meno Rolins, sitko, 

pracuj ihlou,

I., Mastná zemina, kovala, elipsa, 

časť Viedne,

J., Kôň v pyžame, meno Rajniaka, 

ruské dievčenské meno,

K., Kyslík, 3. časť tajničky, orga-

nická zlúčenina.

1., Olovo, vysoká škola pre hercov 

v ČR, správa,

2., Anna dom., 2. časť tajničky, 

ampér,

3., Požívali tekutinu, zachráň, spo-

luhlásky v slove Kubko,

4., Učiteľka slang., študent, Ďuro 

bez mäkčeňa,

5., Česká národnosť skr., sadil 

zrno, upálený Čech,

6., Ozn. áut Španielska a  Talian-

ska, clá naopak, žen. meno, 4 

v Ríme,

7., Teliatko, Martina, koncovka 

žen. priezvisk,

8., Španielska vychovávateľka, 

lúčka, biceps,

9., Dajaká, meno herečky Móro-

vej,

10., Úsek trate v  športe, súboj 

dvojíc, citoslovce hlasu kozy,

11., Udrie, vialo, pole,

12., Park kultúry a oddychu, pre-

to, pajác,

13., Sušič vlasov, koniec tajnič-

ky, hliník.

Pomôcky: Laa, DAMU, avízo, 

spas, Lara, enol, betl, Aja.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 1
Krížovka
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Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Naša základná umelecká škola 

pripravuje koncom Adventu 

pravidelne slávnostný 

koncert, na ktorom sa účin-

kujúcim, prítomným pánom 

učiteľom, rodičom a priateľom 

prihovárajú aj významné 

osobnosti nášho mesta. 

Inak tomu nebolo ani 19. decem-

bra 2020. V  sále Kultúrneho cen-

tra mesta Banská Štiavnica zdôraz-

nila pani primátorka Mg. Nadežda 

Babiaková osobité kúzlo Vianoc 

a  čistú krásu detí, hodnoty ako 

úprimnosť, vľúdnosť. Vyzvala nás 

všetkých, aby sme neprestali sní-

vať, aby sme sa vedeli v  rodinách 

obdarovať hlavne láskou, porozu-

mením, srdečnosťou, zaželala nám 

veľa zdravia, šťastia a lásky. Pán fa-

rár rímskokatolíckej farnosti Ban-

ská Štiavnica Mgr. Th Lic. Ing. Ľu-

dovít Frindt vyjadril potešenie nad 

existenciou základnej umeleckej 

školy, ktorá rozvíja talenty. Vyzval 

šikovné deti, aby svoj talent nie-

len zveľaďovali, ale dokázali ho 

i rozdávať. Evanjelický zborový fa-

rár Mgr. Jaroslav Jurko zdôraz-

nil význam ohlasovania dobrých 

správ. Adventný koncert ZUŠ ozna-

čil za ten priestor, kde každou ko-

ledou, piesňou, zamyslením, ohla-

sujú deti v tomto koncerte blížiace 

sa narodenie Ježiša Krista. Zaprial 

nám, nech sa narodí i v našich srd-

ciach. A  srdce bolo jednou veľkou 

symbolikou celého Adventného 

koncertu. Pod režisérskou taktov-

kou Martina Jánošíka v  spoluprá-

ci s  Ľudkou Klimkovou sa zrodi-

la pekná myšlienka, že po každom 

čísle účinkujúci dotykom rozsvie-

ti vždy novú časť veľkého svetel-

ného srdca, až sa na konci rozžiari 

úplne celé. Počas koncertu zazneli 

rozprávkové orieškové fanfáry pre 

tri trúbky Aleša Turčana, Samuela 

Machila a Daniela Stračinu, kvarte-

to Liebeslied, In dulci jubilo, V diali 

v jasliach, Quem pastores laudave-

re v  podaní fl autistiek: Emília So-

lovicová, Terezka Stránska, Ronja 

Tarandová a Zuzana Kovárová, in-

štrumentálne koledy ako Aký je to 

svit na husličkách Ľubky Kuchto-

vej, Vstávajte pastieri Davida Štir-

bla na xylofóne, klavírna štvorruč-

ka Do hory, do lesa, valasi Lianky 

Kružlicovej a Hanky Klimovej. Za-

zneli i menej vianočné čísla ako kla-

vírna Útecha v podaní Terezky Cá-

nikovej, gitarová Morenta do Brazil 

Amélie Tarndovej, klavírny Th e En-

tertaine Filipa Lakoštíka, či Aladi-

novský spevácky duet Th e Whole 

New World v  podaní pánov učite-

ľov Juraja Janiczeka a  Petry Wei-

sovej. Speváci prispeli dobre zná-

mym Trnavského ofertóriom Nad 

Betlémom, aký to svit (Danielka 

Kminiaková), Vianočnou Jahodou, 

ktorú zaspievala Veronika Kudlá-

ková, vianočnými piesňami Rýmy 

zimy, Biela lúka, či Th e fi rst Noel 

v podaní žiakov Miška Šveca, Ľub-

ky Kuchtovej, Izabelky Baarovej 

a  Iris Lžicovej. V  štiavnickej kole-

de Novina milí kresťania sa Zborík 

pridal k  trúbkam, v gospele Come 

and fi ll this temple k fl aute Zuzky 

Kovárovej a  piesni Vianočná sa 

podriadil dirigentskému umeniu 

našej úspešnej absolventky študu-

júcej v  Cambrige Lucky Švecovej. 

Poctou nedávno zomrelému umel-

covi Karlovi Gottovi bolo spevác-

ke trio David Knížek, Pavol Chovan 

a  Juraj Janiczek v  známej vianoč-

nej piesni Svet lásku má. Najnovšia 

posila pedagogického zboru ZUŠ p. 

uč. Danka Takáčová sa dotkla sŕdc 

prítomných pôsobivou interpretá-

ciou nádhernej piesne Lucky Bílej 

Marie, zda víš. Adventný koncert 

prepletal príbeh Vianočná pošta 

od Daniela Heviera, ktorý postup-

ne priblížili žiaci LDO Saša Pre-

fertusová, Ninka Štrbániková, Lili 

Kopernická, Marek Dobrota, Ján 

Fašánek a Lea Gudaneková. Počas 

Tichej noci pri rozžiarenom svetel-

nom srdci načreli účinkujúci žiaci 

do pripraveného balíka, aby malič-

kým darčekom potešili svojich ro-

dičov v publiku. Za zosilnenie ume-

leckého zážitku dobrým ozvučením 

a  osvetlením patrí veľká vďaka p. 

učiteľovi Matúšovi Piatrovi, za po-

skytnutie priestorov oddeleniu kul-

túry mesta. Na záver sa poďakova-

la p. zástupkyňa Katarína Tuhárska 

v  mene p. riaditeľky Ireny Chova-

novej všetkým za pomoc a podpo-

ru počas uplynulého roka, vyjadri-

la hrdosť nad prácou a nasadením 

p. učiteľov pri príprave detí, ako aj 

pri realizácii samotného koncertu 

a s rozžiareným srdcom sa rozlúči-

la vinšom:

„S pomocou Božou prežili sme zas ďal-

ší v rokov slede. Nech ruka Božia pev-

ne, iste Vás v roku novom vedie. Nech 

dary jeho milosti Vás po celý rok chrá-

nia, nech dá Vám šťastia, radosti a hoj-

nosť požehnania.“

Irena Chovanová

Adventný koncert ZUŠ, čo rozžiaril srdcia

Rozžiarené srdce  foto Archív autora

Rok 2020
Nový rok na trón si sadol

ako knieža veľké.

Oslavy mal veľkolepé

dokonca aj v telke.

Privítali sme ho všetci

tak sa to vraj sluší.

Ale čo nás v ňom zas čaká

to nikto netuší.

Zdražovanie ? To je staré

tým sa roky pýšia.

Na to sme si všetci zvykli.

je to vraj moc vyššia.

Seniori tí čakajú

na dôstojné penzie,

lebo z toho čo dnes majú

sa ver ťažko vyžije.

Celý život si poctivo

prácou odmakali.

No a za ňu sa almužny

na starosť dočkali.

K doktorovi bez peňazí?

To bolo kedysi.

Teraz môžeš len vtedy ísť

keď ti naňho zvýši.

Na odborné vyšetrenie?

Nerob si nádeje.

Na to čakáš aj mesiace.

Veď sa nič nedeje.

Seniori moji milí

sme sa to dočkali.

Akoby sme v tomto štáte

už za nič nestáli.

Ale to že s nami trpia

aj tie naše deti

a do sveta ich za prácou

veľa už odletí.

Nezamestnaných ubúda

pýšia sa tam hore,

ale takéto správičky

sú už veľmi choré.

Čo už majú mladí ľudia

v tomto štáte robiť,

keď poctivou prácou

sa nedá uživiť.

Nový rok sa práve začal,

čo bude na konci.

Tak to asi uvidíme ,

keď už vládnuť skončí…

Alica Gajanová
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Každý mladý človek túži po 

poznávaní, mnohí sa chcú 

naučiť niečo nové, najmä 

v novom prostredí, najlepšie 

v kolektíve seberovných 

priateľov, a v neposlednom 

rade si zarobiť prostriedky na 

svoje ďalšie sebazdokonaľo-

vanie, zábavu a cestovanie. 

A to je práve príležitosť vo Švajčiar-

sku prostredníctvom odbornej pra-

xe v zariadeniach cestovného ruchu 

– hoteloch, penziónoch a  reštau-

ráciách. Prax je určená pre mla-

dých ľudí vo veku od 18 do 26 ro-

kov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú 

nemčinu a majú chuť a odvahu byť 

4 mesiace mimo domova, praco-

vať v  kolektíve ľudí, ktorí hovoria 

inou rečou a byť ochotní poskyto-

vať služby domácim a zahraničným 

návštevníkom vo Švajčiarsku. Pod-

mienkou účasti na praxi je absolvo-

vanie výberového konania na letnú 

sezónu 2020 vo Zvolene na Stred-

nej odbornej škole hotelových slu-

žieb a  obchodu dňa 11. februára 

2020. Čo im za to ponúka odbor-

ná prax ? Dva týždne intenzívne-

ho školenia v oblasti obsluhy, som-

melierstva, ochutnávok vína, syrov 

a  iných dobrôt švajčiarskej kuchy-

ne v  školskom hoteli v  Luzerne, 

jednodňovú exkurziu do niektoré-

ho z kantónov vo Švajčiarsku. A to 

všetko v  spoločnosti mladých ľudí 

z viacerých európskych krajín a Ju-

hoafrickej republiky. Po dvoch týž-

dňoch absolventov kurzu zavezie 

švajčiarsky partner do jednotlivých 

zariadení cestovného ruchu v kan-

tóne Graubünden, kde sa zapoja 

do práce v obsluhe alebo do práce 

v  kuchyni. Odborná prax v  letnej 

sezóne 2020 trvá od 7. júna do 6. 

októbra 2020 a  umožňuje účast-

níkom vo voľnom čase venovať sa 

horskej turistike, spoznávaniu hor-

ských stredísk cestovného ruchu 

i jednotlivých miest v kantóne ale-

bo vo Švajčiarsku. Za kvalitnú prá-

cu samozrejme patrí aj patričná od-

mena. Tá sa pohybuje od 768 CHF 

za mesiac v čistom (v roku 2020), 

okrem toho majú nárok na príplat-

ky za prípadnú prácu nadčas a spre-

pitné. Okrem toho každý absol-

vent odbornej praxe obdrží po jej 

skončení hodnotenie a  vysvedče-

nie, ktoré mu pomôže hľadať si 

prácu doma i  v  zahraničí. Pokiaľ 

sa záujemca rozhodne pre odbor-

nú prax vo Švajčiarsku, odporúča-

me navštíviť web. stránku združe-

nia – www.swiss-slovaktourism.sk, 

kde sú aktuálne informácie o nad-

chádzajúcej odbornej praxi v letnej 

sezóne 2020 a kontaktné údaje na 

združenie.

Peter Patúš,

 riaditeľ združenia

Odborná prax vo Švajčiarsku 
pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie 
a zárobok

Novoročné poohliadnutie za 

starým rokom nám prinieslo 

dva neobyčajné rekordy. 

O ten prvý sa postaral Banskoštiav-

ničan Miroslav Kyjovský. Dňa 12. 

decembra 2019 bol ofi ciálne zapí-

saný do  Knihy slovenských rekor-

dov ako najdlhšie slúžiaci Mikuláš 

na Slovensku, ktorý 52 rokov roz-

dával radosť a darčeky pod vianoč-

ným stromčekom.

Tento úctyhodný rekord bol zazna-

menaný práve v  predvianočnom 

období, v čase, keď si s láskou oblie-

ka kostým Svätého Mikuláša, pre-

tože vie, že sa na neho tešia stov-

ky detí v  Banskej Štiavnici, ktoré 

nemôže sklamať. No poznajú ho 

už aj detičky v  iných mestách Slo-

venska, kde v spoločnosti verného 

čertíka Bertíka rozsvecoval vianoč-

né stromčeky a rozdúchaval iskrič-

ky tajomného kúzla blížiacich sa 

sviatkov. Pán Miroslav Kyjovský je 

teda služobne najstarší „sv. Mikuláš“ 

na Slovensku, čoho dôkazom je aj 

zlatá medaila a ofi ciálne pridelený 

certifi kát. Prvé veselé „mikulášova-

nia“ absolvoval ešte ako mládenec 

v  dosť improvizovanom kostýme. 

Dnes už nemá toľko práce s masko-

vaním, nakoľko ho celoročne zdo-

bia naozajstné snehobiele vlasy 

a naozajstná mikulášska brada.

Kostým jeho verného čertíka Ber-

tíka si už 20 rokov oblieka pán 

Štefan Balko. Obaja páni sú no-

siteľmi aj druhého slovenské-

ho rekordu ,,najdlhšie v  službách 

Mikuláš a čert“. K svojej práci pri-

stupujú nanajvýš zodpovedne. Mi-

kulášske akcie si starostlivo plá-

nujú už v  priebehu roka, aby 

v  predvianočnom zhone neosta-

lo smutné ani jedno detské srdieč-

ko, a od 1. decembra až do Vianoc 

sa prakticky nezastavia. S deťmi si 

výborne rozumejú, okrem značnej 

dávky hereckého talentu a  zmys-

lu pre humor musia byť aj trpezli-

ví poslucháči a v nejednom prípade 

aj dobrí psychológovia. Mikulášovi 

a Bertíkovi gratulujeme a prajeme 

ešte veľa úspechov vo všetkom, čo 

robia s láskou.

J.B.

Dva neobyčajné rekordy

Certifi kát získali: M. Kyjovský a Š. Balko  foto Archív autora

Mestské kúpele 
– plaváreň. Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 (15:00 – 17:00 – 

celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 (15:00 – 

17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná – 14:00 – 20:30

Cenník bazén:

Dospelí: 2,50€/hod.

Deti, žiaci 3 – 15 rokov 1,50€/hod.

Študent do 16 rokov 2€/hod.,

Seniori, ZŤP 2€/hod.

Cenník wellness:

Dospelí: 5€/hod.,

6€/2hod. (bazén + sauna)

Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 2€/hod.

Študent do 16 rokov: 3€/hod.

Seniori, ZŤP: 3€/hod.

Kúpele – plaváreň

Poskytuje služby:

• plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, 

dôchodcov a  osoby so zdravot-

ným postihnutím

• prenájom plaveckého bazénu for-

mou objednávok pre školy, fi rmy, 

organizácie a súkromné osoby

• oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou, 

ochladzovacím bazénom a  víriv-

kou

• predaj jednorazových vstupeniek 

a permanentiek

Bytová správa, BS

Poďakovanie
Začnem citátom: „Kto činí dobro iné-

mu, činí ho najviac sebe samému a nie 

preto, že dostane za to odmenu, ale pre-

to, že už vedomie dobrého skutku posky-

tuje veľkú radosť.“ 

Veľké poďakovanie patrí riaditeľ-

ke Domova Márie pani Ing. Miro-

slave Bernátovej a  zamestnancom 

Domova Márie, zamestnancom 

DM drogérie, ako aj všetkým dob-

rým ľuďom, ktorí sa zapojili do pro-

jektu a do krabice od topánok vloži-

li kúsok lásky pre nás. Bolo príjemné 

v spomienkach sa vrátiť do detských 

čias, keď sme v očakávaní rozbaľova-

li svoje darčeky. Za klientov Domova 

Márie na ulici L. Svobodu

Mária Benešová
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  Predám 2-izbový byt s balkó-

nom, 63m², Križovatka, 72500€, 

tel.č.: 0915 815 669

Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

Kantína TratóriaKantína Tratória
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

Prijme čašníčku Prijme čašníčku s praxou s praxou 
do TPP. Plat 4,-Eurá/hod.do TPP. Plat 4,-Eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Tu môže byť 
práve váš inzerát

reality

inzercia

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Tepovanie 
Banská Štiavnica a okolie

Priamo u Vás doma! 
Domácnosti, penzióny, hotely, kancelárie...

0918 427 004
Tepovanie sedačiek, stoličiek, kobercov a pod. 

Čistenie kože, koženého nábytku 

Impregnácia kože 

Milé vianočné 
prekvapenie
nás čakalo v poštových schránkach 

pred Vianocami. Biela obálka skrý-

vala malý kalendár na rok 2020, 

ale pri každom mesiaci ešte pekná 

fotografi a nášho mesta, a pridané 

2 kupóny na pizzu po 2EUR. Toto 

všetko s prianím všetkého dobré-

ho do Nového roku 2020 od nášho 

poslanca pána Mgr. Petra Erneka. 

A tak teraz je na nás, aby sme sa 

Ti Peťo aspoň takto poďakovali za 

nás Štiavničanov: „Prajeme Ti veľa 

zdravia, šťastia, lásky, rodinnej a pra-

covnej pohody, aby si tú svoju ľudskosť 

nestratil, veď pomohol si už viacerým, 

ktorí to potrebovali.“

E. U.

Pozvánka
Živena, MO Banská Štiavnica Vás 

srdečne pozýva na Ples štiavnickej 

Živeny dňa 1.2.2020 v reštaurácii 

Ametyst.

Vstupenky v  hodnote 25, – sú v 

predaji od 10.1. do 24.1. u členiek 

výboru alebo na t.č.: 0907 794 180, 

0911 608  524. V  cene vstupen-

ky je kultúrny program, hudba, 

prípitok, večera, dezert, 0,5l vína, 

studené misy. Spievať Vám bude 

speváčka Božidara a  čaká Vás aj 

tombola. Všetci páni sú na tomto 

plese vítaní, dokonca žiadaní, ale 

nie sú – milé dámy – podmienkou 

účasti. Keďže počet miest je obme-

dzený, zabezpečte si vstupenku čo 

najskôr! Tešíme sa na vás!

Živena, MO BŠ


