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Oznam

Nadežda Babiaková

sa stala šéfkou Združenia miest a obcí žiarskeho regiónu

Dňa 9.2.2019 (sobota) bude
v Banskej Štiavnici prebiehať na
Námestí sv. Trojice, Radničnom
námestí – priestor pri radnici
a vo dvore Radničného námestia
č. 11 natáčanie ﬁlmu, ktoré si vyžaduje zmeny v doprave a v parkovaní.

Primátorka Banskej Štiavnice
získala 100-percentnú
podporu.
Primátorka Banskej Štiavnice
Mgr. Nadežda Babiaková bola vo
štvrtok 31. januára 2019 na sneme
Združenia miest a obcí žiarskeho
regiónu zvolená opäť jednohlasne za predsedníčku tejto stavovskej organizácie, ktorá združuje 68
obcí a miest okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Zástupcovia obecných samospráv ju zvolili do tejto významnej
funkcie v hoteli Luna v Žiari nad
Hronom na svojom sneme, ktorý
rekapituloval aktivity združenia
za uplynulý rok.

Primátorka mesta na rokovaní

foto Peter Danáš

3.str.

Absolutórium pre primátorku
nášho mesta

Bez akejkoľvek konkurencie
najvýznamnejším podnikom
v našom meste je Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p..
Od polovice roka 2018 prenikli informácie na verejnosť, že podnik má byť
presťahovaný do Banskej Bystrice.
Našťastie, primátorka nášho mesta
Mgr. Nadežda Babiaková na to hneď
pohotovo reagovala a postupne na

túto záležitosť upozornila písomne
premiéra, 2 razy ministra životného prostredia SR, predsedu NR SR
a predsedu strany SNS, Bélu Bugára,
podpredsedu NR SR a predsedu strany Most – Híd, ako aj Róberta Fica,
predsedu strany Smer – SD, poslanca NR SR a čestného občana nášho
mesta. Všetkým veľmi podrobne argumentovala, prečo musí podnik
aj naďalej ostať v Banskej Štiavnici.

O doterajších aktivitách našej primátorky v tejto záležitosti informovala v predchádzajúcom čísle Štiavnických novín zo dňa 31.1. v článku
„Rezolútny nesúhlas s presťahovaním!“.
Keďže Ministerstvo životného prostredia SR naďalej trvá na presťahovaní podniku do Banskej Bystrice, primátorka nášho mesta sa rozhodla
k ďalšej, mimoriadne razantnej ak3.str.
tivite.

Sobota – 09.02.2019
• 06:00 – 17:00 hod. zákaz parkovania na ľavej strane Námestia sv. Trojice (pohľad
odspodu námestia), zákaz
parkovania nad Kostolom sv.
Kataríny (pri mäsiarstve),
• 07:00 – 17:00 hod. uzavretie
Nám. sv. Trojice pre dopravu, povolený čiastočný prejazd
pravou stranou námestia v čase,
keď sa nebude natáčať ﬁlm po
povolení hliadkou mestskej polície, komunikácia medzi Kostolom sv. Kataríny a radnicou
pre dopravu, povolený čiastočný prejazd v čase, keď sa nebude
natáčať ﬁlm po povolení hliadkou mestskej polície,
• 07:00 – 17:00 hod. obmedzenie
parkovania vo dvore na Radničnom námestí 11,
• po 17:00 hod. parkovanie
a prejazd povolený.
Za dopravné obmedzenia sa vám
vopred ospravedlňujeme. V prípade potreby kontaktujte Mestskú
políciu Banská Štiavnica.
MsPo

INZERCIA

Piatok 8.2. o 18:30 hod.

SerNiTY Ticho
pred búrkoU
Vstupné: 5€
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Štiavničania, Štiavnica, médiá
a súvzťažnosti

Banská Štiavnica, Štiavničania
a Exštiavničania mimoriadne
výrazne rezonovali vo
viacerých celoslovenských
médiách posledné 2 januárové
týždne, ale aj začiatkom
februára 2019.

4.2.
 Práca v meste, individuálne
pracovné stretnutia s občanmi
k ich potrebám a požiadavkám.
 Príprava Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.
5.2.
 Rokovanie s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave
k riešeniu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
Banská Štiavnica.
 Pracovné rokovanie s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou na Ministerstve kultúry SR
v Bratislave.
6.2.
 Práca v meste, individuálne
pracovné stretnutia s občanmi
k ich potrebám a požiadavkám.
 Uskutočnilo sa rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej
Štiavnici.
7.2.
 Práca v meste, individuálne
pracovné stretnutia s občanmi
k ich potrebám a požiadavkám.
 Rokovanie k ﬁnancovaniu školstva.
8.2.
 Práca v meste, individuálne
pracovné stretnutia s občanmi
k ich potrebám a požiadavkám.
 Zasadnutie Rady Mesta kultúry 2019.
9.2.
 Občiansky obrad – sobáš.
Viera Lauková

Oznam
Upozorňujeme našich prispievateľov, že príjem príspevkov a inzercie do aktuálneho čísla ŠN je
vždy v pondelok do 14:00 hod.
Ďakujeme za porozumenie!
red.

18.1. v Rádiu Devín od 17:00 do
18:00 a v repríze 19.1. od 1:00 do
2:00 bolo zaostrené na významné
banskoštiavnické osobnosti manželov Gwerkovcov – akad. maliara Edmunda Gwerka (15.2.1895
– 4.12.1956) a PhDr. Alžbetu Göllnerovú – Gwerkovú (19.10.1905
– 18.12.1944). E. Gwerk bol jedným z významných predstaviteľov slovenskej krajinomaľby, ale
aj verejný činiteľ – bol predsedom
MsNV v B. Štiavnici, A. G. Gwerková, profesorka na banskoštiavnickom gymnáziu a Učiteľskom ústave bola aj významnou historičkou,
literárnou vedkyňou a prekladateľkou. Obaja boli aj významnými
predstaviteľmi antifašistického odboja, na čo A. G. Gwerková doplatila aj svojim životom v Kremničke.
Rád tiež dávam na všeobecnú známosť, že o tejto manželskej dvojici sa pripravuje ﬁlm. 18.1. v Rádiu
Devín obsahom hlavného večerného programu bola rozhlasová hra
excelentného exštiavnického dramatika Karola Horáka „Žena menom
Sizyfos“. 19.1. bude zlatými písme-

nami natrvalo zapísaný v análoch
B. Štiavnice. Oﬁciálne začali v B.
Štiavnici podujatia „Mesta kultúry
2019“, čo sa stalo prvýkrát v histórii SR. Médiá venovali B. Štiavnici pozornosť pred 19.1., 19.1., ale
aj po 19.1., pričom slovo mali nielen organizátori, ale aj primátorka nášho mesta Mgr. Nadežda Babiaková, ba dokonca aj ministerka
kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá
na túto tému hovorila ešte aj 31.1.
v Rádiu Devín o 7:40. 27.1. bola vo
viacerých mediách spomienka na
hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta, pretože sa v tento
deň v r.1756 narodil. Bol autorom
aj opery „Čarovná flauta“, v ktorej
jednou z postáv bol aj prvý profesor Baníckej akadémie v B. Štiavnici Mikuláš Jozef Jacquin. 27.1.
vo viacerých médiách tiež odznela spomienka na štúrovského básnika Jána Botta, keďže v tento deň
sa narodil v r.1829. V r.1860 – 70
pôsobil ako zememerač v B. Štiavnici a Štiavnických Baniach. 29.1.
v Rádiu Devín od 20:00 do 22:30
boli až 2 rozhlasové hry za sebou
banskoštiavnického
spisovateľa
Juraja Červenáka „Kliatba na Zobore“ a „Mŕtvy na Pekelnom vrchu“. Táto
hra bola situovaná do B. Štiavnice
na začiatok 17. stor.. 30.1. bola vo
viacerých médiách venovaná mimoriadna pozornosť banskoštiavnickému spisovateľovi Jozefovi

Pozvánka na banícky ples
Slovenská banská komora so
sídlom v Banskej Štiavnici,
Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok, Banská
Štiavnica a Mesto Banská
Štiavnica Vás pozývajú na
reprezentačný banícky ples do
Banskej Štiavnice.
„Optimistické tisícročie baníctva na
Slovensku“
Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na „27. reprezentačný banícky ples – 19. celoslovenský“ 15. februára 2019
(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 komory
– kultúrny program
– slávnostná večera
– plesová zábava pri živej hudbe /orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/
– polnočné občerstvenie
– tombola
Vstupné 35€
Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná!
Predpredaj vstupeniek: Kami –
Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66, Hotel
Grand-Matej Banská Štiavnica, č.
tel.: 045/ 692 12 13.
Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva SBK, Ing. Richard Kaňa,
predseda spolku, Mgr. Nadežda
Babiaková, primátorka mesta

Horákovi (30.1.1907 – 11.6.1974).
Hodnotené bolo nielen jeho rozsiahle dielo, ale mohli sme sa započúvať aj do jeho spomienok. 30.1.
vo viacerých spravodajských reláciách TA3 bola rozsiahla reportáž
na tému plánovaného odsťahovania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., z B. Štiavnice do
B. Bystrice. Obsahu tejto relácie je
venovaný samostatný článok „Absolutórium pre primátorku mesta“
v tomto čísle ŠN na str.1 a 3. 30.1.
v Rádiu Regina od 23:00 hovorila
o svojej práci významná slovenská
historička a etnografka Katarína
Nádaská. Zvláštnu pozornosť venovala svetoznámym fajkám banskoštiavnickej proveniencie „Štiavničkám“. 3.2. v Rádiu Devín od 7:30
bola venovaná pozornosť najnovšej publikácii rodáčky z B.Štiavnice – poetke, spisovateľke a esejistke Dane Podrackej – zbierke 70 spirituálnych básní „Pater noster“. 3.2.
v RTVS na Jednotke o 10:45 bol
uvedený už tretí raz za posledné 3
mesiace ﬁlm „Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku – Banská
Štiavnica“. 3.2. v RTVS na Dvojke
bol v premiére uvedený ﬁlm „Krížová cesta banskoštiavnickej Kalvárie“, ktorý podal podrobnú genézu
opráv, rekonštrukcie a reštaurovania našej unikátnej sakrálnej stavby Kalvárie (1744 – 51).
Ján Novák

Oznam
Základná škola Jozefa Horáka
v Banskej Štiavnici oznamuje, že
ľadová plocha bude v prevádzke
pre verejnosť v popoludňajších
hodinách: pracovné dni:
od 15:00
do 17:00
hod.,
víkend:
od 14:00
do 17:00
hod.
V prípade záujmu o poskytnutie ľadovej plochy pre hokejové zápasy je potrebné si vopred
rezervovať termín na tel. čísle:
0911 921 463.
Korčuľovanie je na vlastné riziko.
Základná škola Jozefa Horáka nezodpovedá za stratené a odcudzené osobné veci.
Adriana Balážová
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Nadežda Babiaková sa stala šéfkou Združenia
miest a obcí žiarskeho regiónu
1.str. Hosťom stretnutia bol
v úvode rokovania aj predseda Banskobystrického
samosprávneho
kraja Ján Lunter.
Primátori a starostovia sa zhodli,
že takmer všetky legislatívne pripomienky, ktoré združenie adresovalo minulý rok vedeniu ZMOS-u
boli akceptované. Rozobrali pod-

robne aj právnu normu, podľa ktorej majú škôlkari v poslednom ročníku materských škôl od januára
tohto roku obedy zadarmo. Väčšinu
predškolských zariadení prevádzkujú totiž práve obce. Zbrusu nová
úprava normy o čistení chodníkov
v zimnom období bola na programe
diskusie tiež. Táto povinnosť prešla

z vlastníkov budov pri chodníkoch
na mestá a obce, teda na vlastníkov
chodníkov.
Účastníci snemu podrobili ostrej
kritike opravy ciest druhej a tretej triedy, ktoré má v správe VÚC
B. Bystrica. Zhodli sa na kritickom
stave v zásobovaní pitnou vodou
na Žarnovicku i na problémoch pri

realizácii prípojok elektrickej energie v novostavbách v regióne Novej Bane. Delegovali svojich delegátov na celoslovenský snem ZMOS-u
do Bratislavy. Navrhli aj nového zástupcu do riadiacich orgánov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za náš región.
pd

Absolutórium pre primátorku nášho mesta
1.str. V podrobnej reportáži v televízii TA3 dňa 30.1. k tejto
kauze, v ktorej postupne hovorili
a zdôvodňovali presťahovanie podniku do Banskej Bystrice Ing. Marián Bocák, hovorca podniku, Tomáš
Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR, Peter Višváder, niekdajší hovorca ministerstva,
v súčasnosti riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne, ako aj niekdajší minister Ministerstva životného prostredia SR
Jozef Medveď, hlavné slovo, a to až
3 razy, mala naša primátorka. Re-

portáž mala mimoriadnu odozvu
nielen v Banskej Štiavnici, ale na celom Slovensku, pretože v TA3 bola
vysielaná 30.1. popoludní v každej
spravodajskej relácii, ako aj v Hlavných správach o 18:30. Za vyše 8
rokov, ako je vo funkcii primátorky
mesta nemala takýto razantný, argumentačne presvedčivý a tým aj
účinný prednes v celoslovenskom
médiu. Aj z tohto dôvodu prinášam
autentické svedectvo, tak ako v tejto
reportáži doslovne hovorila, pretože
za presvedčivý, argumentačný a rezolútny obsah jej vystúpenia v pro-

spech Banskej Štiavnice si určite zaslúži absolutórium.
Na argument, že zo 119 zamestnancov podniku dochádza do Banskej
Štiavnice až 70, odpovedala: „V tomto nevidím dôvod. Aj Štiavničania dochádzajú za prácou aj do Bratislavy, aj mimo
SR. Banskou Štiavnicou sa nemáme len
hrdiť, ale musíme pre ňu aj niečo urobiť.“
Na ďalšie argumenty, prečo sa má
podnik presťahovať do Banskej Bystrice, okrem toho, že chce ešte raz rezolútne požiadať o pomoc premiéra, povedala: „Odsťahovanie podniku
z Banskej Štiavnice nikdy nedovolím, aj

Vyhlásenie výberového konania
Mesto Banská
Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou
Babiakovou vypisuje
výberové konanie na
obsadenie funkcie: Odborný
zamestnanec na oddelenie
výstavby ÚP a ŽP.
Informácie o pracovnom mieste
– stručná náplň práce:
Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy, samostatne vykonáva investorsko-inžiniersku činnosť na stavbách
ﬁnancovaných zo zdrojov mesta a mimorozpočtových zdrojov,
spracovávanie podkladov k rozpočtu mesta na stavebné akcie mesta,
rozpočtová činnosť v oblasti stavebníctva, vypracovanie odborných
podkladov pre žiadosti o ﬁnančné príspevky z Ministerstva kultúry SR, enviromentálnych fondov
a iných mimorozpočtových zdrojov,
príprava rozpočtov stavebných akcií
v programe Cenkros, príp. obdobný.
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

resp. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania.
Iné požiadavky a osobnostné
predpoklady:
Občianska bezúhonnosť. Ovládanie
práce s PC. Prax v odbore a znalosť
legislatívy. Komunikatívnosť, zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť
a samostatnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu (motivačný list) spolu s uvedenými kontaktnými údajmi (e-mail, adresa, číslo telefónu), stručný
profesijný životopis, overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace. Písomný súhlas pre spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Ponúkaný plat:
Plat v zmysle zákona č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

keby sme mali demonštrovať pred Úradom vlády SR, pretože doteraz sa žiadne
ministerstvo nezachovalo voči Banskej
Štiavnici tak macošsky ako Ministerstvo
životného prostredia SR.“ Mimoriadne
razantný, nespochybniteľne argumentačne podložený a čo vôbec nie
je zanedbateľné, mimoriadne účinný
emotívny prednes našej primátorky
nedal na seba dlho čakať. Minister
životného prostredia SR sa už konečne chce aj osobne stretnúť s našou primátorkou. Termín stretnutia
si dohodli na 5.2.2019.
Ján Novák

Oznam
Slovenská pošta, a. s., pracovisko
Pošta Banská Štiavnica 1 dočasne
mení poskytovanie služieb pre verejnosť v termíne: do 31.7.2019.
Služby pošty budú v tomto termíne poskytované:
v pondelok až piatok v čase od
8:30 – 16:30 hod.., sobota v čase
od 8:00 – 10:00.
Dôvodom dočasnej zmeny hodín pre verejnosť je rekonštrukcia
priestorov pošty, služby budú poskytované v náhradných priestoroch v budove pošty.
Slovenská pošta, a.s.

Predpokladaný nástup 1.3.2019.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do
20.2.2019 osobne alebo poštou na
adresu: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica s označením „Výberové
konanie – odd. výstavby ÚP a ŽP“.
Bližšie info: tel. č.: 0907 722 840
– Ing. Kladivíková, ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP.
Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Zbierka
Sme OZ Murko, Kakalík a Miška,
ktoré zachraňuje túlavé, opustené
a týrané mačky. Prosíme priaznivcov, aby nás podporili symbolickými 2eurami na náš transparentný účet č.: SK68 0900 0000 0051
4712 8597. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomáhajú a podávajú pomocnú ruku! Bližšie info:
www.ozmurko.sk.
OZ Murko
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List od prezidenta SR Andreja Kisku
Vážená pani primátorka,
som rád, že sa Vám môžem opäť
takto prihovoriť, poďakovať sa za
Vašu doterajšiu prácu, popriať všetko
dobré v novom roku, a aj do nového
funkčného obdobia po vlaňajších voľbách. Voľby do orgánov samospráv
našich miest a obcí na jeseň minulého
roka boli prvými zo série rozhodnutí
voličov po ťažkom období, ktoré naša
krajina vlani zažila. Boli príležitosťou
ukázať, že vieme spravovať našu krajinu, naše mestá a obce slušne a v prospech ľudí.
„Počas uplynulých rokov vo funkcii prezidenta som veľa cestoval po Slovensku. Od
začiatku pôsobenia v úrade som si dal za
cieľ byť čo najbližšie k ľuďom, byť prítomný v regiónoch a pozorne načúvať životu v nich. Navštívil som už takmer všetky
okresy, množstvo miest, aj náš vidiek. Mal
som príležitosť hovoriť s viacerými z Vás,
s miestnymi poslancami, učiteľmi, žiakmi,
seniormi, duchovnými, hasičmi, policajtmi a ďalšími, ktorí formujú život v našich
samosprávach. Rozprávali sme sa o radostiach, ale konštruktívne aj starostiach
a výzvach, ktorým čelíme.
Aj vďaka týmto návštevám viem, že Slovensko má veľa dobrého – úspešných
ľudí, krásne miesta, jedinečné projekty.
Úlohou nás, politikov, je však najmä venovať sa tomu, čo nefunguje a ponúkať
riešenia. Neexistuje krajina bez starostí. Hanbou nie je priznať si to, hanbou
je výzvy zanedbávať, nechať ich prestáť
do problémov, kvôli ktorým mnohí ľudia
viaceré regióny opúšťajú, či rovno odchádzajú preč zo Slovenka. Stále prízvukujem, že rast HDP je dobrou správou pre
Slovensko, ale nevyjadruje hrdosť našich

ľudí na túto krajinu, spokojnosť so školstvom či zdravotníctvom, život v rodinách, ani to, ako sa staráme o najzraniteľnejšie skupiny ľudí.
Našou úlohou je prichádzať s riešeniami,
ktoré našu krajinu, obce a mestá posúvajú vždy o krok vpred. Ľudia do Vás vložili dôveru, ja Vám do nového roka prajem
silu, vytrvalosť a vôľu, aby ste dokázali
túto dôveru premeniť na výsledky.
Dobre si pri tom uvedomujem, že ste zodpovední za množstvo kompetencií a povinností, ktorých neustále pribúda. Žiaľ,
vnímam aj to, že s právomocami a povinnosťami neprichádza vždy primerané finančné zabezpečenie na ich výkon.
Mnohé rozhodnutia v školstve, sociálnej
oblasti, zdravotníctve, v daňovom systéme alebo doprave, ktoré sa týkajú samospráv, možno oprávnene kritizovať.
A je dôležité, aby vo verejnej diskusii zaznel Váš hlas, aby každý presun kompetencií zo štátu na samosprávu, aby každá ďalšia povinnosť smerom k Vám boli
so zástupcami samospráv prediskutované v dostatočnom predstihu a na jej plnenie boli vyčlenené primerané finančné
zdroje. V tom môžete rátať s mojou plnou
podporou.
Aj preto by som Vás chcel ešte väčšmi povzbudiť k tomu, aby ste neboli pasívnymi svedkami nedostatkov, ktoré aj Vám
sťažujú plnenie povinností, ale aktívne
sa postavili za zmeny, ktoré môžu a majú
viesť k lepšiemu životu ľudí na Slovensku. Keď verejne hovorím o mnohých
úspešných kapitolách príbehu Slovenska,
niet kapitoly, kde by boli primátori a starostovia len v úlohe prísediacich. Naopak, vždy ste súčasťou zmeny a v mnohých prípadoch aj jej žiadúcimi lídrami.
Žiaľ, tak v národnej ako aj v komunálnej

politike sme často svedkami malicherných sporov, v ktorých sa témy dôležité
pre lepší život ľudí objavia skôr náhodne. V diskusii o modernom a lepšom Slovensku chýba ochota priznať si existujúce
problémy, odvaha pustiť sa do ich riešení,
aj citlivosť k tým, ktorých sa týkajú.
Poctivá politika by nemala rozlišovať
medzi slovami a činmi. Ak o niečom hovoríme ako o priorite, malo by sa to stať
prioritou aj pri plánovaní verejných výdavkov. Krajine sa darí, a v dobrých časoch je povinnosťou politikov využiť zdroje rozumne a s čo najväčším efektom.
Lebo dobré časy nebudú trvať večne.
Pomerne často opakovanými prioritami
Slovenska sú zdravie ľudí, vzdelávanie
detí, starostlivosť o seniorov a doprava.
Ale reálne investície tomu nezodpovedajú. Chcem upriamiť aj Vašu pozornosť aspoň na dve z týchto tém, ku ktorým som
sa ako prezident opakovane vyjadroval.
Prvou a kľúčovou témou pre dôstojnú budúcnosť Slovenska je predškolská výchova a vzdelávanie.
V predškolskej príprave Slovensko zaostáva za rozvinutými krajinami. V medzinárodnom porovnaní navštevuje naše
škôlky a jasle menej detí než v ostatných
krajinách. Z výskumov, aj zo zahraničných skúseností však vieme, že práve
predškolská výchova je najlepšou a najefektívnejšou investíciou do vzdelania
detí.
Deti, ktoré navštevovali škôlky dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v školách. Dostupné jasle a škôlky sú potrebné
nielen pre deti – chudobné či bohaté, ale
majú vplyv aj na zamestnanosť mladých
rodičov. Existujú dokonca výskumy, podľa ktorých vyššia dostupnosť zariadení
predškolskej výchovy zvyšuje pôrodnosť.

Na to, aby bolo predškolské vzdelávanie skutočne dostupné na celom Slovensku a pre všetkých rodičov, je však potrebná intenzívna a poctivá spolupráca
medzi štátom a samosprávou. Vaša úloha v tomto procese bude nezastupiteľná
aj v súvislosti so zámerom vlády zaviesť
povinnú predškolskú prípravu od septembra 2020.
Za druhú dôležitú tému považujem kvalitu dopravnej infraštruktúry v našej krajine. Aby po našich cestách prúdil život,
investície a pracovné príležitosti, musia
byť cesty funkčné. Aj napriek tomu, že
veľká časť verejných investícií do dopravy smeruje, niekedy sa mi zdá, že veľkolepé plány víťazia nad zdravým rozumom.
Akoby sme podľahli ilúzii, že len diaľnice prinesú do regiónov blahobyt, a zatiaľ
sa nám rozpadávajú cesty nižších tried.
Viac ako 40% ciest prvej, druhej a tretej triedy je v havarijnom alebo nevyhovujúcom stave, pričom po týchto cestách
sa ročne prepraví viac osôb než po diaľniciach a rýchlostných cestách dokopy.“
Vážená pani primátorka,
ešte raz mi dovoľte poďakovať sa vám
za prácu, ktorú pre občanov našej krajiny vykonávate a vysloviť prianie, aby
sa Vám darilo robiť životy našich obyvateľov ešte lepšími, kvalitnejšími
a naše obce a mestá viac zdravé, viac
zelené a viac praktické.
Prajem Vám, aby ste medzi sebou, aj
v spolupráci s inými nachádzali porozumenie, a aby sa Vám darilo novú
energiu a nápady úspešne spájať so
skúsenosťami a s tým, čo sa osvedčilo.
Všetko dobré v roku 2019!
S úctou
Andrej Kiska,
prezident Slovenskej republiky

Ďalšia schválená žiadosť

o nenávratný ﬁnančný príspevok pre Mesto Banská Štiavnica
Slovenská inovačná a energetická
agentúra ako sprostredkovateľský
orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 06.04.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku
zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území:
kód výzvy:
OPKZP-PO4-SC441-2018-39,
prioritná os: 4. Energeticky efektív-

ne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch,
investičná priorita: 4.4 Podpora
nízkouhlíkových stratégií pre všetky
typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnosti multimediálnej mestskej mobility
a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy,
špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie
počtu miestnych plánov a opatrení
súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
Výzva bola zameraná na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,

najmä pre mestské oblasti vrátane
aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej
energetiky.
Mesto Banská Štiavnica v rámci uvedenej výzvy podalo žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt
s názvom: Nízkouhlíková stratégia
mesta Banská Štiavnica – strategický
dokument a bolo úspešné.
Na základe Rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského
orgánu pre operačný program kvalita životného prostredia zo dňa

24.1.2019 Mestu Banská Štiavnica bola schválená žiadosť o NFP vo
výške 29 640,00EUR s celkovými
oprávnenými výdavkami vo výške
31 200,00EUR.
Projekt bude riešiť vypracovanie
kompletnej Nízkouhlíkovej stratégie mesta Banská Štiavnica s využitím metodiky Dohovoru primátorov
a starostov a Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja v súlade s ÚP a PHaSR mesta Banská
Štiavnica vrátane SWOT analýz. Nízkouhlíková stratégia bude spracovaná na obdobie 5 rokov.
MsÚ
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Detský festival, divadlo

a okolí ?

Zimomravenie, divadelná
komédia Šialené nožničky
a koncert známej českej
speváčky a gitaristky Lenky
Filipovej – to je ponuka
oddelenia kultúry, športu
a mediálnej komunikácie MsÚ
na najbližšie mesiace.

ter Kočiš, Dušan Szabo, Marek Majeský / Přemek Boublík, Erik Peťovský, Lucia Vráblicová a Jana Valocká.
Lenka Filipová je legenda československej hudby. Neraz sa objavila aj na pódiách v Banskej Štiavnici. 6. apríla prinesie spolu so svojou
kapelou do nášho mesta svoj nový

koncertný program a veríme, že
opäť očarí nielen miestne publikum.
Lístky na podujatia sa dajú zakúpiť
online na kultura.banskastiavnica.sk,
alebo v informačnom centre na Námestí sv. Trojice.
R. Marko

Mesto kultúry sa rozbieha
Po otvorení Mesta kultúry sa
postupne rozbiehajú viaceré
aktivity, o ktorých sa je
možné dozvedieť na stránke
mestokultury.sk.
Radi by sme čitateľom Štiavnických
novín priblížili tri z nich, ktoré sa
realizujú počas nasledujúcich dní.
Do 17.2. 2019 prebieha registrácia na Filmový kurz. 10 – 12 miestnych ľudí so vzťahom k ﬁlmu dostane šancu pod odborným vedením
Mareka Šulíka (režisér), Františka Krähnebiela a Ivany Laučíkovej
(garanti projektu) realizovať svoj
prvý dokumentárny ﬁlm. Podmienkou nie je žiadna doterajšia skúsenosť, ale dobré oko, nápad či silný
vzťah k umeniu. Témy sú ohraniče-

né na miestne podmienky a týkajú
sa predovšetkým Banskej Štiavnice, osobností (aj neznámych), ktoré
tu žili a žijú, príbehy podnikov, ale
aj iné témy, ktoré s mestom a jeho
obyvateľmi súvisia. Vek účastníkov
je ohraničený len spodnou hranicou 16 rokov. Podrobné podmienky
a prihlášku nájdete na stránke projektu.
8.2. 2019 a 22.2. 2019 prebieha pod
záštitou Tomáša Lazara a Antikvariátiku vzdelávanie pre miestnych učiteľov, ktorého cieľom je naučiť deti
čítať s porozumením a zvýšiť tak čitateľskú gramotnosť. Školenia vedie popularizátor dobrého čítania
Tibor Hujdič alias Ujo Mrkvička. Veríme, že nadobudnuté poznatky využijú miestni pedagógovia pri ich práci
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kam v BŠ

i skvelý koncert

Detský festival Zimomravenie
pokračuje aj v tomto roku a vyvrcholí 2. marca, kedy na deti čaká
opäť bohatý program v Kultúrnom
centre, v ktorom nebude chýbať
Monika Haasová a divadlo Haaf,
Divadlo na Hojdačke, spoločenské
hry, tvorivé dielne a iné prekvapenia. Bohatý program v rámci akcie
chystá aj Slovenské banské múzeum, kompletnú informáciu nájdete
už čoskoro v Štiavnických novinách
a na kultura.banskastiavnica.sk.
Hviezdne divadelné obsadenie sa
chystá do Banskej Štiavnice 9. marca. Kadernícky salón „Šialené nožničky“, ktorý vedie majster hrebeňov – a samozrejme aj nožničiek
– Tony Kulma, má exkluzívnu klientelu a teší sa veľkej obľube u zákazníkov. Vysoko profesionálne renomé je náhle ohrozené. Vo vedľajšom
byte – susediacom so salónom – sa
nečakane udeje vražda… Podozriví
sú rovnako zamestnanci kaderníctva, ako aj jeho návštevníci. Vyšetrovania sa chopí polícia a… diváci.
V hlavných úlohách sa predstavia
známe tváre z divadla a televízie Pe-

AKTUALITY

a obohatia tak nielen seba, ale aj stovky detí.
16.2. 2019 sa v kine Akademik uskutoční divadelné predstavenie Neprebudený. Divadelné predstavenie na
motívy diela Martina Kukučína je súčasťou projektu Nebojme sa divadla,
ktorý v rámci Mesta kultúry realizuje Ansámbel nepravidelného divadla, n.o.. Ak máte radi klasiku, dobrú
zábavu, ako aj príbeh, určite nevynechajte premiéru divadla Commedia
z Popradu v našom meste. Lístky za
symbolickú cenu 5€ je možné kúpiť
online, pre seniorov a študentov poskytujeme zľavu a lístok stojí 3€.
Oveľa viac o projekte a jeho aktivitách sa dozviete na stránkach
mestokultury.sk.
OKŠaMK

8.2. – Ako na čítanie a čitateľskú
gramotnosť. Workshop pre učiteľov, ktorí chcú viesť deti k literatúre. Škola Bakomi, A. GwerkovejGöllnerovej 6, BŠ, 12:30.
8.2. – Vedomostný kvíz iKnow.
Stimulácia mozgových buniek
spojená s príjemnou zábavou.
Stará Škola, A. Kmeťa 121/9, BŠ,
20:00.
9.2. – Farebný workshop ChalkPaint. Naučte sa základné techniky úpravy nábytku. Kammerhofská 2, BŠ, 9:30.
9.2. – Fašiangovo – zabíjačkové špeciality. Sviatočná zabíjačka na Kopaniciach, Spoločenská
miestnosť, Kopanice, Hodruša –
Hámre, od 9:00.
9.2. – Fašiangová paráda. Sprievod masiek, zabíjačka a tanečná
zábava. Kultúrny dom, obec Beluj,
od 10:00.
9.2. – Tradičná zabíjačka. Originálna sloven. zabíjačka s ľudovou hudbou. Salamandra Resort,
Hornohodruš. tajch, Hodruša –
Hámre, od 10:00.
9.2. – Fajermanská zabíjačka. Výroba tradičných zabíjačkových
špecialít od hasičov zo Štefultova. Hasičská zbrojnica Štefultov,
BŠ, 11:00.
9.2. – Juraj Schweigert & The
Groove Time. Koncert bluesovej
kapely. Archanjel caﬀe bar, Radničné nám. 10B, BŠ, 21:00.
11.2. – Príbeh, ktorý ničí náš svet.
Prednáška Vlada Lobotku. KC Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 18:00.
13.2. – Film: Dobrý poštár. Premietanie bulharského ﬁlmu. KC
Eleuzína, Horná ružová 1. BŠ,
19:00.
14.2. – Jam Session. Pravidelná
štvrtková dávka kvalitnej muziky. Archanjel caﬀe bar, Radničné
nám. 10B, BŠ, 20:00.
Región Banská Štiavnica

Dôležitý oznam
Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s., ruší zavedenú náhradnú autobusovú dopravu na trati 154
Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Vlaky osobnej dopravy jazdia
na uvedenej trati podľa platného
cestovného poriadku 2018/2019.
Mariana Kohútová,
vedúca zmeny Centra predaja
Zvolen, ZSSK, a.s.
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Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica,
Vinocentrum Banská Štiavnica
a Slovenská Banícka spoločnosť
v Banskej Bystrici Vás pozýva
na zasadnutie vzdelávacej sekcie
„Utorkové popoludnie“ baníckeho
spolku, ktoré sa uskutoční v piatok 8. februára 2019 o 17,00
hod. v objekte Vinocentrum na
ul. Kammerhofská 2 v Banskej
Štiavnici.
Program:
Prednáška: „Strieborné bane v Potosí (Bolívia)“
Lektor: Ing. Richard Kaňa
Richard Kaňa,
predseda spolku

Pozvánka
Fašiangová paráda s ochutnávkou zabíjačkových špecialít.
Kde: Kultúrny dom Beluj
Kedy: 9.2.2019 o 15:00
Potešíme sa každému, kto nás
príde podporiť svojou fašiangovou maskou. Sprievodné
akcie: od 13:00 Sprievod masiek, hrá ĽH Mateja Kováča
z Hrochote, od 20:00 Fašiangová zábava, DJ Andrew & hosť.
Vstup voľný. Srdečne pozývame!
Obec Beluj
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Stredná odborná škola
sv. Františka Assiského

Stredná odborná škola
sv. Františka Assiského vznikla
transformáciou Katolíckeho
gymnázia a chce priamo
nadviazať na jeho úspechy
v oblasti programovania
a robotiky.
Jej vznik bol podmienený požiadavkami súčasnej doby a aktuálnym stavom na trhu práce. V súčasnosti chýba na Slovensku približne
10.000 odborníkov v IT sektore,
pričom tento sektor patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim. To našim
budúcim absolventom poskytuje
záruku, že budú patriť k najžiadanejším na trhu práce, navyše s veľmi zaujímavým a vysoko motivujúcim ﬁnančným ohodnotením.
Našim cieľom je pripraviť budúcich absolventov pre pracovný trh
21. storočia v oblasti informatiky, programovania a robotizácie.
V tomto smere budú ich vedomosti
a zručnosti presahovať stredoškolskú úroveň. Školský učebný plán je
postavený tak, aby naši absolventi po skončení štvorročného štúdia
disponovali v niektorých oblastiach
takými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v súčasnosti predmetom štúdia až v prvých semestroch
VŠ.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., ZV
Uchádzačom ponúkame štúdium
v duálnom systéme v spolupráci
s partnerskou ﬁrmou Continental Automotive Systems Slovakia
s.r.o., Zvolen. Vďaka tomu majú
žiaci možnosť aplikovať teoretické poznatky priamo v praxi, ktorú budú vykonávať pod vedením
skúsených inštruktorov a zároveň budú v kontakte s najmodernejšími technológiami. Po skončení školy majú možnosť pracovať
v úspešnom nadnárodnom podniku na pracovných pozíciách ako
PLC programátor, CNC programátor, SW Programátor, SW vývojár
či technik skúšobných zariadení.
Pri tvorbe školského učebného plánu sme však pamätali aj na
tých, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Absolventom

foto SOŠ sv. FA

ponúkame kvalitnú prípravu na
štúdium na vysokých školách technického zamerania, predovšetkým
v oblasti informačných a komunikačných technológií, programovania, ako aj v iných technických
oblastiach vyžadujúcich od uchádzačov vedomosti z matematiky a fyziky na úrovni gymnázia.
Preto okrem odborných predmetov zameraných na informatiku
a programovanie výrazne posilňujeme obsah učiva z matematiky a fyziky.
Veríme, že Stredná odborná škola
sv. Františka Assiského bude odpoveďou na narastajúci dopyt na
trhu práce po kvaliﬁkovaných odborníkoch v IT oblasti a správnou
voľbou pri výbere strednej školy.
SOŠ sv. Františka Assiského

RoboHranie 2019
V dňoch 29. a 30. 1. 2019
sa konali na pôde Fakulty
environmentálnej a výrobnej
techniky (FEVT) Technickej
univerzity vo Zvolene súťaže
s názvom Robohranie 2019,
ktorých sa zúčastnili aj školy
z nášho regiónu.
Do súťaží sa mohli zapojiť tímy zo
základných, stredných a vysokých
škôl, ktoré sa venujú konštruovaniu a programovaniu s robotickými stavebnicami Lego Mindstorm
Education. V utorok 29. 1. bolo
v disciplíne nazvanej Sumo úlohou
súťažiacich naprogramovať robota
tak, aby vytlačil súpera z kruhovej
arény a sám v nej zostal. Hoci bola
táto disciplína primárne určená pre
stredné a vysoké školy, dokázali žiaci Filip Ivanič a Nicolas Slezák
z Katolíckej spojenej školy poraziť
skúsenejších súperov a po postúpe-

ní zo skupinovej fázy a výhrach vo
vyraďovacích zápasoch sa dopracovali až do ﬁnále, pričom sa umiestnili na pódiovom 2. mieste.
V stredu 30. 1. predstavovali tímy
zo základných škôl svojich robotov na tému „Roboty budúcnosti“,
kde ich hodnotila odborná porota
z hľadiska originality, funkčnosti
a náročnosti. Inšpirácie súťažiacich
boli rôzne: roboty hrajúce hudbu
na základe snímania farieb, robot
skladajúci roboty, prieskumný a záchranný robot, inteligentný dom,
bezpečné auto a mnohé iné. Súťaže
sa zúčastnil aj tím Slimáci zo Základnej školy Jozefa Horáka, pričom
ani im s robotom Emilom nechýbala nápaditosť, ktorá zaujala aj porotu.
Ďakujeme sponzorom, ktorí poskytli vecné ceny a občerstvenie, čím podporujú tvorivú činnosť a zvyšujú záujem o technické

Druhé miesto pre žiakov Katolíckej spojenej školy foto P. Koreň

smery štúdia u detí: Nadácia Volkswagen Slovakia, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky,
Technická univerzita vo Zvolene,
Lucka – Tvoj vodný anjel, ABB – automatizačné a výkonové technológie, DRU – výroba sladkého a slaného trvanlivého pečiva, Eduxe
– distribútor učebných pomôcok,
Leštáchovo kníhkupectvo, U Mirky
– ozdobné predmety, tvorivé dielničky, SAT Electronic, Pekáreň GM
plus, Budčina DDD.
Žiaci a študenti, ktorí sa zúčastnili súťaže, vytvorili napínavú atmosféru a veríme, že sa už teraz tešia
na ďalší ročník. Celkové výsledky a fotky z akcií nájdete na stránke http://www.robohranie-profevt.
wz.sk/. Výhercom srdečne blahoželáme!
Peter Koleda
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Oznam pre členov PPZ Betliar
Stojíme na prahu nového roka
2019, spoločne ho prekročme
a zaprajme si vzájomne hlavne
zdravie, ktoré je najvzácnejšie, poprajme si šťastie,
veľa lásky, porozumenie,
pokoj a pohodu.
Poprajme si dostatok inšpirácie, odvahy a vnútornej sily na zvládnutie
všetkých výziev, ktorým na ceste rokom 2019 budeme čeliť. Želajme si
veľa dobrých volieb a správnych rozhodnutí, ktoré nám prinesú radosť
a spokojnosť.
Vážené dámy, vážení páni, milé
sestry a bratia!
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí a cieľov v súkromnom i pracovnom živote, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť.
Naše Podporné pohrebné združenie na Slovensku bolo založené dňa
11.3.1928 v ťažkých podmienkach
veľkej hospodárskej krízy s cieľom
pomôcť pozostalej rodine a zabezpečiť dôstojný pohreb zosnulému
členovi. Táto myšlienka, resp. tento cieľ zostal zachovaný do dnešného dňa a v roku 2018 združenie
oslávilo už 90. výročie svojho založenia, a to v dňoch 9. – 10.3.2018
v Betliari. Oslavy sa niesli v duchu
spomienok, zhodnotenia činnosti združenia, ako aj aktívnej práce
a súdržnosti nás členov združenia,
ale aj v duchu poďakovania za dlhoročnú aktívnu prácu v našom združení, bolo odovzdaných 155 ďakovných listov, medzi ktorými bola aj
naša pobočka. Naše Podporné pohrebné združenie na Slovensku bolo
v r. 2018 slávnostne zapísané do
Knihy slovenských rekordov 2018,
ako najstaršie existujúce združenie
na Slovensku, keďže dňa 11.3.2018
oslávilo už 90. výročie svojho založenia. Nastal čas prehodnotiť rok
2018 za našu pobočku a celkovo i za

Ústredie Betliar.
Za Ústredie Betliar v r. 2018 prijali 599 nových členov, vylúčili 248 členov a zomrelo 1374 členov. K 31.12.2018 stav je 45 868
členov. Členská základňa klesla v r.
2018 o 1 023 členov. Iba v 30 pobočkách sa podarilo zvýšiť členskú základňu, v 19 pobočkách sa stav nezmenil a v ostatných 165 pobočkách
došlo k poklesu členskej základne.
Žiaľ musíme konštatovať, že ani v r.
2018 sa nám nepodarilo všetkých
vylúčených a zomrelých členov nahradiť novými členmi. V zmysle Stanov PPZ nahrádzanie vylúčených
a zomrelých členov, ako aj získavanie nových členov sa týka všetkých
členov združenia, nielen funkcionárov odbočiek. Preto vyzývame Vás,
všetkých našich členov, zapojte sa
do získavania nových členov, oslovte rodinných príslušníkov, priateľov alebo svojich známych.
Ústredie Betliar vypracovalo prehľad o predpisovaní členského príspevku od r. 1953 po menovej reforme do roku 2008: Výška členských
príspevkov za roky 1953 – 2008 činí
v prepočte 142,77eur a vyplácaná
podpora činí 265,55eur. Od r. 2009
– 2018 výška členských príspevkov
činí 108eur za 10 rokov. Celková
výška členského príspevku za 67 rokov činí 250,77eur a vyplácaná podpora činí 420eur, ktoré dostávajú
pozostalí po zomrelom členovi. Podľa týchto prepočtov ani najstarší členovia si členské nepreplatili.
Naša pobočka č.106 v r. 2018 bola
úspešná, splnila plán a zaradila sa
medzi 30 odbočiek, ktoré plán splnili a zvýšili si počet členov. K 1.1.2018
sme mali 924 členov, prijali sme 20
členov, zomrelí 17 členovia, stav
členskej základne k 31.12.2018 je
927 členov. Za zomrelých bolo vyplatených 7140eur.
Počet
členských
príspevkov
k 31.12.2018 je 1 003 členov, čo pozostáva z násobku členského, t.j. 52

Valentín v kaštieli
Múzeum vo Svätom Antone
opäť pripravuje podujatie
Valentín v kaštieli.
16. februára 2019 (sobota) sa výstavná miestnosť zahalí do modro –
biela. Prehliadka spoločenských šiat
od Mirky Blaškovej MB fashion sa

bude niesť práve v týchto farbách.
Valentínska prehliadka spoločenských šiat bude pod vedením pani
Beaty Lazárovej. Začiatok je naplánovaný o 15.00 hodine v kaštieli vo
Svätom Antone.
Všetkých srdečne pozývame...
Jana Slaná

členov s 2 – násobkom, 3 členov s 3
– násobkom a 4 členov so 4 – násobkom členského. Členom PPZ sa
môže stať občan vo veku od 18 – 55
rokov. Jednorazové zápisné je odstupňované podľa veku nových
členov a činí:
– 0EUR pre členov od 18 – 35 rokov
– 5EUR pre členov nad 35 – 45 rokov
– 10EUR pre členov nad 45 – 55 rokov.
Výšku ročného členského príspevku
stanoví Správna rada PPZ. Pre súčasné obdobie je výška základného
členského príspevku 15EUR ročne.
Na túto základnú sadzbu sa vzťahuje výška pomoci nasledovne:
– 420EUR, ak bol zomrelý členom
viac ako 15 rokov
– 295EUR, ak bol zomrelý členom
do 15 rokov
– 220EUR, ak bol zomrelý členom
do 10 rokov
– 145EUR, ak bol zomrelý členom
od 1 roka do 5 rokov
Noví členovia majú možnosť voľby platenia viacnásobnej (2, 3, 4 –
násobnej výšky členských príspevkov. Napr. 2 – násobok 2 x 15EUR
= 30EUR, čím sa automaticky z2
– násobí výška ﬁnančnej pomoci zo základnej sadzby 420EUR na
840EUR, pri 3 – násobku podpora
činí 1260EUR a pri 4 – násobku podpora činí 1680EUR. Túto možnosť
majú i členovia do 55 rokov. Potrebné tlačivo „Zmena násobku členského
príspevku“ Vám ochotne poskytnú
členky výboru. Našich členov prosíme, aby si členské bezpodmienečne
uhradili do konca mesiaca jún.
Do PPZ prijímame členov od 18 – 55
rokov. Prihlášku treba poslať najneskôr aspoň 1 mesiac pred dovŕšením
55 rokov. Prihlášky a info o vstupe
Vám poskytnú členky výboru a to:
pp. Šajmerová, Chladná, Pecníková
a Wágnerová.
Za výbor pobočky č. 106 predsedkyňa
Matilda Šajmerová
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OZNAMY

oznamy,

spomienky
Spomienka
„Najkrajšia
hviezdička z celého nebíčka je
Tvoja mamička,
čo Ti Boh dal...“
Z príležitosti nedožitých 100
rokov Františky Považanovej (nar. 4.2.1919) Ti
chceme poďakovať za Tvoju
obetavosť, pracovitosť, lásku
a za všetko, čo si v svojom živote pre nás a spoločnosť vykonala. Večná pamiatka!
Dcéra a synovia s rodinami

Spomienka
„Hoci aj nie si medzi nami, v našich srdciach stále
žiješ s nami.“
Dňa 9.2.2019
si pripomíname 5. výročie,
ako nás po ťažkej chorobe
opustil a na večný odpočinok
odišiel náš drahý manžel,
otec a starký Jozef Bernát.
Tí, čo ste ho poznali a spomínate na neho, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Elena, dcéra
Elena, vnučka Andrea

Poďakovanie

Ďakujeme za Vašu podporu
v SMS hlasovaní grantu Slovenskej Sporiteľne: mám na to! Spoločne sa nám to podarilo! Dokopy
nás podporilo 4 259 ľudí. Získali
sme dotáciu na výmenu a opravu
strechy na budove bývalej Hájovne na Červenej Studni. Je to pre
nás veľký krok a zistenie, že ľudia
v našom okolí nás v tom podporujú a dôverujú nám. Úpravy na budove plánujeme začať hneď z jari.
Všetci ste vítaní…
Členovia o.z. Nad tým
– Červená Studňa
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KALEIDOSKOP

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnutých v B. Štiavnici oznamuje svojim členom, že organizuje 3 – dňový zájazd do poľského Krakowa
cez CK Píriová Darina Hokovce na
11. – 13. júna 2019 za 135eur/
osobu. Bližšie info v kancelárii
zväzu, alebo u p. predsedníčky
ZO SZTP Anny Peťkovej

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Banskej Štiavnici
oznamuje svojim členom a všetkým ďalším priaznivcom a záujemcom o informácie k členstvu
a pod, že od 1. februára sú úradné hodiny v kancelárii zväzu stanovené takto: pondelok, utorok
v čase od 7:30 – 14:00 a streda
v čase od 7:30 – 14:30. Bližšie
info na tel.č.: 045/692 08 75.
Ivan Madara, predseda OC SZTP

Pozvánka
Milí priatelia!
Dobrovoľný hasičský zbor Banská
Štiavnica – Štefultov Vás srdečne
pozýva na pravú Fajermanskú zabíjačku s ukážkou výroby tradičných zabíjačkových špecialít, ako
sú jaternice, klobásy, tlačenka, zabíjačková kapustnica, oškvarky,
pečené mäsko a iné dobroty. A to
všetko pri sprievode dobrej nálady,
vareného vínka, domácej pálenôčky a heligónke. Dňa 9.2.2019 na
hasičskej zbrojnici v Štefultove so
začiatkom prác o 7:00 a ochutnávkou zabíjačkových dobrôt o 11:00.
Bufet bude samozrejme k dispozícii. Tešíme sa na Vás! Bližšie info:
www.dhzstefultov.estraky.sk.
DHZ BŠ – Štefultov

Šport v kronike
mesta?
Vážení naši štiavnickí športovci!
Ak máte záujem zvečniť Vaše športové výsledky za rok 2018 v kronike mesta, pošlite ich v prehľadnej
podobe na IC@banskastiavnica.sk
s predmetom Kronika, vo formáte Word. Uzávierka príspevkov je
31.3.2019. Kronikár mesta si vyhradzuje právo na selekciu a upravenie príspevkov.
Peter Chytil, kronikár mesta
Banská Štiavnica

číslo 5 • 7. február 2019
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Múzeum vo Svätom Antone
na výstavách

Prvý mesiac v roku môžeme
nazvať „výstaviskový“.
Už niekoľko rokov sa múzeum prezentuje na veľtrhoch cestovného
ruchu.
A tak sme aj rok 2019 začali v dňoch 17. – 20. januára účasťou na medzinárodnom veľtrhu
GO a Regiontour 2019 v Brne. Už
druhýkrát sa Múzeum vo Svätom
Antone prezentovalo v spoločnom
stánku a pracovníci priblížili návštevníkom pripravované podujatia. Múzeum každoročne navštívi
množstvo českých turistov, a preto je účasť na výstave veľmi dôležitá.
Výstaviskovú šnúru sme nepretrhli a pokračovali sme účasťou v bratislavskom areále Incheba Expo.
V dňoch 24. – 27.1.2019 sa tu konal veľtrh cestovného ruchu ITF
Slovakiatour. Múzeum malo svoj
stánok v rámci výstavy Poľovníctvo
a oddych, ktorá je venovaná všetkým, ktorí obľubujú tráviť voľný
čas v prírode. Návštevníci si mohli
pozrieť Poľovnícky rok od maliara
Ing. Jozefa Lackoviča, ktorý patril k zakladateľom slovenského in-

Bulharská veľvyslankyňa s dravcom
sitného umenia. Od roku 1955 pôsobil ako stredoškolský profesor
na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici. Jeho umenie je zrozumiteľné všetkým vekovým kategóriám, vyniká sviežosťou farieb,
nadhľadom a láskavým humorom.
Výstava 12 obrázkov vyjadrujúcich
poľovnícky rok mala svoju symboliku, keďže aj kaštieľ mal pôvodne
12 komínov ako mesiacov v roku.
Stánok múzea navštívila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska J. E. pani Yordanka
Chobanova, kandidát na preziden-

foto archív MSA

ta JUDr. Štefan Harabín a mnoho
ďalších hostí. Účasť na veľtrhu sme
využili na pracovné rokovania, ale
aj priateľské stretnutia.
Banskoštiavnický kraj sme prezentovali spoločne so Strednou odbornou školou lesníckou, ktorá tento rok slávi 100 rokov založenia
a študenti i pedagógovia pripravili zaujímavý program. Dokonca sa
na pódiu usadila i Mária Terézia –
rakúska cisárovná a uhorská kráľovná, zakladateľka prvej Baníckej
a lesníckej akadémie v Uhorsku.
Jana Slaná

Verejné stretnutie
k programovým dokumentom KDH
Vo štvrtok 31.1. sa v Hoteli
Kerling uskutočnilo verejné
podujatie, na ktorom predseda
KDH Alojz Hlina a podpredseda
Peter Bobula predstavili
verejnosti akčný programový
dokument pod názvom Nový
november a najnovší program
na podporu rodín s názvom
Oslava rodiny.
Stretnutia sa zúčastilo probližne 50
občanov nášho mesta. Bola to živá
diskusia, v ktorej zaznievali najmä
otázky týkajúce sa súčasného stavu
a budúcnosti kresťanskej demokracie na slovenskej politickej scéne aj
v spojitosti s nadchádzajúcou voľbou prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.
Na padujatí boli taktiež prítomní
traja kandidáti Kresťanskodemokratického hnutia, ktorí sa uchádzajú o podporu vo voľbách do
európskeho parlamentu a to riaditeľka Európskej kancelárie Medzi-

Otvorenie verejného podujatia
národného republikánskeho inštitútu v Bruseli Miriam Lexmann,
spoluzakladateľ Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko, riaditeľ programu Dobrá novina Marián Čaučík a Miriam Kuzárová,
ktorú mohí poznáme ako koordinátorku Nadácie CitizenGo. Po dvoch
hodinách diskusie ostali hostia na

foto Archív autora

individuálne rozhovory s občanmi. Teší ma, že takéto podujatie sa
uskutočnilo práve na pôde nášho
mesta, pretože práve takýmto spôsobom môžeme my všetci občania
konfrontovať verejne činných aktérov s našimi otázkami, sťažnosťami
i podnetmi.
Milan Kabina

číslo 5 • 7. február 2019
sn@banskastiavnica.sk
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Aktuálne ﬁlmy v kine Akademik

Piatok 8.2. o 18:30 hod.

SerNiTY Ticho pred
búrkoU
Triler, dráma, 112 min., MP:15,
vstupné: 5€. Mrazivý triler Serenity:
ticho pred búrkou nás prenesie cez tajomný príbeh kapitána rybárskej lode
Bakera Dilla, ktorého minulosť sa vráti, aby ho na malom tropickom ostrove
prenasledovala a následne jeho život
zamotala v celkom novej realite. Táto
realita ale nakoniec môže byť niečím
úplne iným, než sa na prvý pohľad zdá.
Sobota 9.2. o 18:30 hod.

MÁriA krÁľovNÁ
škóTskA
Historický, dráma, 124 min., MP:15,
vstupné: 5€. Dve výnimočné ženy

v spore o jeden trón. Takáto kombinácia nikdy nemôže dopadnúť dobre.
Na troch Oscarov nominovaná Saoirse Ronan v titulnej role vo filme Mária, kráľovná škótska, ukazuje, kadiaľ
vedie cesta na popravisko.

Nedeľa 10.2. o 18:30 hod.

Nedeľa 10.2. o 16:00 hod.

STriedAvÁ
sTArosTlivosť

Lego príbeh 2
Akcia, krimi, 116 min., MP, vstupné:
5€. Uplynulo takmer 5 rokov, odkedy
bolo „všetko super“
super“,, a teraz musia čeliť
novej obrovskej hrozbe, nájazdníkom
z Lego duplo®, ktorí ničia všetko rýchlejšie, ako to stíhajú obyvatelia znova
vystavať. V snahe poraziť nepriateľov
a nanovo vyskladať harmóniu v Lego
svete sa Emmet, Lucy, Batman a ich
priatelia vydajú do vzdialených a neprebádaných galaxií. Na spoločnej
ceste otestujú svoju odvahu, kreativitu, majstrovské staviteľské schopnosti a v neposlednom rade odhalia, akí sú
v skutočnosti výnimoční.

BoheMiAN rhApsodY
Hudobný, dráma, životopisný, 134
min., MP:12, vstupné: 5€.
Utorok 12.2. o 18:30 hod.

Dráma, 95 min., Francúzsko, MP:15,
vstupné: 4€. Snímka ukazuje, že domáce násilie nie je jednoduché, že to
nie je niečo, čo príde a odíde. Musíte byť stále v strehu. Človek, ktorý
vás ohrozuje, vás nechce nechať len
tak odísť. A ak s ním máte syna, stáva sa jeho najväčšou zbraňou. Pri boji
o opatrovníctvo stojí vaše svedectvo
proti jemu.
Štvrtok 14.2. o 18:30 hod.

ZrodilA sA hviezdA
Hudobný, dráma, 136 min., MP:15,
vstupné: 5€.

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
Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2,
Banská Štiavnica si výherca môže
vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne znenie krížovky z č.3/2019: „Čo
náš po bohatstve, keď zdravie nemáme.“ Výhercom sa stáva Angela Babiaková, Banská Štiavnica. Srdečne blahoželáme! Tento týždeň
hráte o poukážku na konzumáciu
v hodnote 10eur v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2,
Banská Štiavnica. Vašou úlohou je
správne vylúštiť krížovku a zaslať
ju spolu s kupónom do redakcie ŠN
v termíne do 18.02.2019.
V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:
„Hanba… (dokončenie v tajničke).
A., Iniciálky Palárika, dedina v Rusku, pozýval, posúval,
B., 3. časť tajničky,
C., Snívala, slov. skupina, patriaci
Otke,
D., Román E. Zolu, nespal, nákladné auto, osobné zámeno,

R

Í

Ž

E., Predajňa Elektro v BŠ, mesto
v SR, ochrana tovaru, pchá česky,
F., Boh mesta Eridu, padol česky,
šúchal, srd,
G., Častejšie, hnil, pomôcky na chodenie pri zlomenine,
H., Pracuje pluhom, nebdel, čistiaci
prostriedok, predložka,
I., Takto, pookopávaj, suchá tráva,
2001 v Ríme,
J., Argón, zúrivosť, zotni, spisovateľ Winnetua, eman,
K., Koniec tajničky, iniciálky spisovateľa Ťažkého.
1. Ježiš v skratke, 1. časť tajničky,
vyťahuj meč z pošvy,
2., Juhoamerický štát, papagáj,
3., Patriace Ane, malý pes, ozn. ruských lietadiel,
4., Slovenské mesto, nohavice, ruská rieka, 1 v Ríme,
5., Časť Viedne, časť krosien, zoskoč,
6., Spapal, popradská zn., orgán
zraku,
7., Chvál, klusanie koňa, Okresné
múzeum,
8., Spis, orol česky, Slovenská technická univerzita,

O
1

V
2

3

4

K
5

6

7

A
8

9

10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
9., Iba, brat Kaina, vidina, urán,
10., Skryl, vynálezca padáka,
11., Dal úctu, pes detsky, 1001
v Ríme,
12., Výklenok v stene, zn. uhlíka a dusíka, rýchle občerstvenie,
mama,
13., Samohlásky v slove buletin, nemecké auto, umyl,
14., Spoluhlásky v slove Latina, 2.
časť tajničky.

Pomôcky: JHS, May, Nika, veleb,
trap, brdo.
Pozn. aut.: Interpunkčné znamienka sa neberú do úvahy!
Pripravuje: Anna Rihová

Krížovka
Kupón č. 5
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Biela krása

číslo 5 • 7. február 2019
sn@banskastiavnica.sk

Tradičná zabíjačka v obci Močiar

Prvý mesiac v roku veľmi rýchlo
ubehol
a na konci svojej vlády nám radosť
priniesol.
Snehová kráľovná svoju silu ukázala
a snehom celú krajinu zasypala.
Každý strom , halúzka v puku na
ňom ligoce sa,
ako drahokam a perla vzácna,
čo zdobí hruď mladej devy v rozpuku.
Stromy v bielom šate majestátne
stoja,
sťa nevesta krásna, krehká od oltára.
Vietor studený pohráva sa s korunami,
kolíše ich hodnú chvíľu, ako mládenec,
keď objíma svoju milú.
Potôčik snehovou perinou prikrytý,
stíchol, nepočuť žblnkot
len na jeho dne je život do jari ukrytý,
počuť cinkot.
Chodníček zaviaty bohatstvom bielym,
závojom zahalený, cestičky niet,
rada si ju vychodím sama s potešením.
Božka Javorská

Pozvánka
Pohronské osvetové stredisko
Žiar nad Hronom – pracovisko
Banská Štiavnica. Autorský klub
literátov, hudobníkov a výtvarníkov v Banskej Štiavnici a Mesto
Banská Štiavnica srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na podujatie Láska nie je len slovo. Poézie, hudba, spev, anekdoty, vtipy o láske, tombola, "pampúchy lásky", dobrá nálada.... Štvrtok, 14.
2. 2019 o 16.00 hod. Reštaurácia Gallery (u p. Baráka), Nám. sv.
Trojice, Banská Štiavnica
Na Vašu účasť sa tešia účinkujúci
a organizátori.
POS

Oznámenie
Vážení spoluobčania! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa bude v
dňoch 7. - 8. 2 .2019 na cintoríne „Frauenberg“ vykonávať výrub
drevín. Žiadame Vás preto o trpezlivosť a dodržiavanie maximálnej bezpečnosti pri návšteve cintorína.
MsÚ

Prvé zimné mesiace symbolicky so sebou prinášajú
zabíjačkové posedenia hádam
v každom kúte Slovenska,
nehovoriac o našom regióne.
Niektoré dedinky sú tým známe
menej, iné viac. Určite k nim patrí
aj tá spomínaná v nadpise. Obec,
ležiaca neďaleko Podhoria, ktorá nemá ani 200 obyvateľov, ale
zato má silnú tradíciu v spomínanom zvyku. Až takú, že má doslova svojich skalných návštevníkov,
ktorí si nevedia vynachváliť úroveň
celého podujatia. Samozrejme, nemalú zásluhu má na tom starostka obce, pomerne mladá a energická Mgr. Adriana Vančová, ktorá aj
v sobotu 2.2.2019 bola príjemnou
hostiteľkou. Preto som jej položila
niekoľko otázok:
Čím je iný tento ročník?
Toto je už 10-ty rok, čo robíme túto
akciu. Iný je v tom, že už mám okolo seba ustálený organizačný tím,
kde každý vie, čo má robiť. Tých
ľudí je približne 20. Tiež návštevníci si sem zvykli chodiť, čo svedčí zrejme o jej reputácii. Na tomto
ročníku ich bolo asi najviac. Pripravených sme mali 100 porcií, ale muselo sa dorábať, a tak sa vydalo 120.
Sú to väčšinou ľudia z okolitých dedín, starostovia, rodáci, cudzinci
alebo rodinní príslušníci. Trošku
viac by som očakávala ľudí z dediny, ale snáď sa to časom zmení.
Ako prebiehajú zabíjačkové práce?
Deň pred akciou dovezieme polky
prasiat. Večer sa premýva ryža, praží cibuľa, prichystá sa drevo, kotly
a vyzdobí sa celá sála. Na druhý deň
od rána chlapi rozdeľujú prasiatka,
ženy pripravia pečienku a tiež si nakrájajú karé na rezne, ktoré upečú.
Súbežne sa vonku varí v kotle kapustnica a v ďalšom mäso na hurky.

Varenie zabíjačkovej kapustnice
Toto, keď sa vyberie von, v tej istej
vode sa uvarí ryža. Tá sa po uvarení zmieša s uvareným mäsom a plnia sa hurky, ktoré sa následne vyvárajú a pečú.
Čo všetko ponúka jedna porcia
takejto ochutnávky?
Najskôr prinesieme hosťovi kapustnicu s chlebíkom a potom hurku, klobásu, karé a prílohu – uhorku a baraní roh.
Opýtala som sa aj ľudí v sále, ktorí
si prídu posedieť do vyhriateho kultúrneho domu, ako sa im tu páči.
Braňo /Hronská Dúbrava/ – som tu
prvýkrát a som veľmi milo prekvapený, ochotou, dobrou organizáciou aj chuťou jedla. Cítim sa tu veľmi
príjemne, pretože pre nich som cudzí človek, ale prístup týchto ľudí je
presne taký, ako má byť na dedine.
Eva, Helena, Marienka /Močiar/ –
chodíme sem skoro vždy a cítime sa
dobre. Pre nás je to hlavne príležitosť, ako sa stretnúť aj s tým, koho
možno dlhšie nevidíme. Všetko je
dobre zorganizované. Môžeme si aj
zaspievať a zatancovať.

foto Michal Béreš

Viktor, Julo /S. Teplice/ – aj keď
je sem horšia prístupová cesta
(to, môžem potvrdiť, možno by sa
mohla lepšie cestármi udržiavať),
chodíme sem radi. Vždy je tu príjemná atmosféra, dobrá organizácia, chutné jedlo.
Špeciﬁkom a lákadlom tejto zabíjačky je určite aj skvelá ĽH Zvolenskí vrchári, ktorí nás od jej prvého ročníka sprevádzajú krásnymi
ľudovými spevmi z regiónu, ale aj
podľa želania hostí. Od 10 hodiny
hrajú do spevu aj do tanca. Na tak
malú dedinku – veľký beneﬁt. Ale
ako sami povedali, aj oni sem radi
chodia, v rámci dobrých vzťahov.
Keď večer skončia, do tanca hrá ďalej reprodukovaná hudba a zostávajúci prítomní si môžu ešte zatancovať pri nej. V dedinke, ako by
niekto povedal, Pánu Bohu za chrbtom, aj takouto akciou vedia vyčariť spokojnosť a úsmev na tvári
tým, ktorí ich poctia svojou návštevou a sami si tak spríjemnia sobotné chladné popoludnie.
Daniela Sokolovičová

Tradícia pokračuje...
Malí atléti zo ZŠ v B. Štiavnici,
vedení trénerom Robom
Petrom a CVČ v B. Štiavnici
sa stretli už tretí rok na
atletickom tréningu, tzv.
Novoročné chudnutie
s rodičmi.
V telocvični ZŠ Jozefa Horáka si
zmerali v poldruha hodinovom

tréningu svoje sily malí atléti
a ich rodičia. Cieľ je jednoduchý,
zapojiť rodičov do pohybovej aktivity a zároveň nech vedia, čo všetko musia deti zvládať v príprave
v ich športovom posune. Akcie
sa zúčastnilo 38 športuchtivých,
pod dohľadom trénera Roba Petra a riaditeľky CVČ Mgr. Janky
Machilovej, ktorá na záver rozda-

la odmeny pre všetkých a pochválila za skvelé výkony všetkých atlétov.
Už teraz sa tešíme na rok 2020,
kedy si v rámci atletického krúžku „Atletika“ opäť deti zmerajú
sily so svojimi rodičmi. Ďakujem
všetkým,čo sa podieľali na peknej
športovej akcii v našom meste.
R. Petro
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Zimná príprava futbalistov U 11
FK Sitno Banská Štiavnica
V januári po vianočných sviatkoch
sme zahájili „zimnú prípravu“, ktorej
súčasťou sú aj halové turnaje. Prvý
sme absolvovali 26.1.2019 v Dudinciach, kde sa okrem nás a domácich
zúčastnili naši rovesníci z Krupiny,
Senohradu, Kriváňa a Zvolenskej
U10.
V skupine sme odohrali dva zápasy:
FK Sitno Banská Štiavnica – MFK
Zvolen U10 7:0. Góly: Hanzlík S. –
3x, Hrubčo – 2x, Pastier, Olej
FK Sitno Banská Štiavnica – Kriváň
5:2. Góly: Hanzlík S. – 2x, Hrubčo,
Pastier, Dobák.
Semifinále:
FK Sitno Banská Štiavnica – Dudince 8:4. Góly: Hanzlík S. – 2x, Kollár
– 2x, Pastier, Dobák – 3x.
Finále:
FK Sitno Banská Štiavnica – Krupina 7:1. Góly: Hanzlík S. – 2x, Hrubčo – 2x, Pastier, Dobák, Truban.
Po minuloročných skúsenostiach
z prvých turnajov, chalani zahrali
nad moje očakávania. Od brankárovej rozohrávky, v obrannej fáze,
s dobrým prechodom do útoku až
po samotné zakončenie na jednot-

ku. Najťažší zápas v semiﬁnále,
kde sme prehrávali v polovici zápasu 3:4. Avšak obrovskou chuťou po
víťazstve sme zápas otočili a súpera
prevalcovali, v čom sme pokračovali
aj vo ﬁnálovom zápase a zaslúžene
doniesli pohár za 1.miesto.
Dňa 2.2.2019 sme cestovali na náš
druhý turnaj do Žiaru nad Hranom,
kde ObFZH organizoval turnaj, na
ktorom sme sa stretli s účastníkmi
našej súťaže ligy M. Škriniara.
V skupine sme si postupne zmerali sily s rovesníkmi zo Žarnovice
a z Vyhieň.
FK Sitno Banská Štiavnica – MFK
Žarnovica 0:0

FK Sitno Banská Štiavnica
– FK Vyhne 7:0. Góly: Hanzlík S., Hanzlíková, Buzalka, Maestrolo, Škoda, Kollár, Farkaš
Zásluhou lepšieho skóre sme postúpili do ﬁnálovej skupiny, kde sme sa postupne stretli s Pohroním
a Hliníkom nad Hronom.
FK Sitno Banská Štiavnica – FK Pohronie 1:3. Góly:
Hanzlík S.
FK Sitno Banská Štiavnica – TJ PS Hliník nad Hronom 2:3. Góly: Hanzlík S., Hanzlíková
Na turnaji sme dali hlavne príležitosť mladším chalanom, ktorí potrebujú zbierať herné skúsenosti.
Bohužiaľ, organizácia turnaja, kde
hrací čas bol len 10 minút a odohrali
sme len 4 zápasy nám až tak naklonená nebola. Napriek tomu v skupine sme odohrali 2 dobré zápasy, na
ktoré sme však v nadstavbovej skupine nenadviazali. Po dvoch prehrách sme skončili na peknom treťom mieste a hlavne naši mladší
hráči zažili atmosféru turnaja a nazbierali skúsenosti do budúcnosti.
Pavel Hanzlík

Stolný tenis
Štvrtá liga v stolnom tenise
pokračovala 13. a 14. kolom.
V trinástom kole hráči ŠKST cestovali do Orovnice, tretieho mužstva súťaže. Postarali sa o najväčšie prekvapenie kola, keď vyhrali 12:6.Vynikajúci
výkon podali Buzalka, Marko a Lo-

Uhádnete, kto je na fotograﬁi? Ako
pomôcku uvádzame, že je to nohejbalové družstvo sídliskovej Telovýchovnej jednoty Drieňová.
Vaše správne odpovede Vás prosíme zaslať poštou, e-mailom, príp.
SMS do red. ŠN (uveďte: správnu
odpoveď, meno a priezvisko, adresu bydliska, kontakt) v termíne do
18.2.2019! Na 2 vyžrebovaných
čakajú vecné ceny.
Vaša redakcia

Igor Gallay
bronzový
vo vrhu guľou
Štiavničan Igor Gallay (na fotke
vpravo) získal vo Viedni 2.2.2019
na Vienna Indoor Gala 3. miesto
vo vrhu guľou. Ďakujeme za prípravu trénerovi Jozefovi Páričkovi (vľavo) z Dukly Banská Bystrica.
ZG

INZERCIA

reality
vas, ktorí vyhrali všetky zápasy.
Body: Buzalka 4,5, Marko 3,5, Lovas
2,5, Coplák 1,5.
V ďalšom kole sme privítali na domácich stoloch družstvo Revúcej. Hostia
prišli odhodlaní zvíťaziť, čo však bolo
proti výborne hrajúcim domácim hráčom veľmi ťažké, o čom hovorí aj vý-

Foto hádanka
Milí čitatelia!
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ŠPORT

sledok 11:7.
Body: Marko 3, Coplák 3, Buzalka
2,5, Lovas 2,5.
Po výborných výkonoch v posledných kolách je ŠKST na peknom piatom mieste.
Tabuľka: www.pinec.info
ŠKST

 Ponúkam na prenájom kancelárske, obchodné, skladové a výrobné priestory v rôznych veľkostiach v rámci Banskej Štiavnice.
Tel.č.: 0944 410 636

inzercia
 Kúpim starý drevený betlehem
alebo ﬁgúrky z betlehemu tel.č.:
0907 710 630
 Výkup
parožia,
tel.č.
0904 834 937
 Hľadám maliara na súkromné hodiny olejomaľby, tel.č.
0910 138 180

služby
 Ponúkam rizikové pílenie
a orezávanie stromov, kontakt:
0940 870 762
 Tesárske, stolárske práce, krovy, altánky, podbitie striech,
vikierov, drevené obklady, tel.č.:
0902 147 715

12

INZERCIA

číslo 5 • 7. február 2019
sn@banskastiavnica.sk

Prijmeme do príjemného prostredia
a rodinného podniku mladú sympatickú čašníčku
(študentku) aj bez praxe do dlhodobého pracovného
pomeru a pracovnú silu do kuchyne (iba s praxou)
do prevádzky reštaurácie v meste BS/ZH.
Nástupný plat 600 – 800eur v čistom.

Kontakt: 0903 506 693

Od 1.3.2019 prenájom originálneho
podnikateľského priestoru:
gotická izba 25 m štvorcových,
podlahové vykurovanie, toaleta,
teplá voda, cena 300€ mesačne
vrátane energií.

KADERNÍCTVO
DOMINIKA
DÁMSKE - PÁNSKE - DETSKÉ

Pátrovská 7
969 01 Banská Štiavnica

Kontakt: 0908 694 734

Dom – kultúrna pamiatka
sa nachádza priamo v centre mesta
Banská Štiavnica, na Novozámockej
ulici 6, v blízkosti VÚB banky
a reštaurácie Erb.

Sociálna – Senior

prepravná služba Banská Štiavnica
Pre seniorov a návštevníkov
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 700

Mobil: 0910 138 180

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXI

0,55/km
v BS

0910 525 999
0915 525 999

Tu môže byť
práve váš
inzerát
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