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INZERCIA

V sobotu 22.2. 2020 sa 

v priestoroch Kultúrneho 

centra konalo vyvrcholenie 

detského jarného festivalu 

Zimomravenie. 

Jedenásty ročník opäť priniesol 

veľa zábavy pre deti vo veku do 

3 do 10 rokov, ktoré sa počas ak-

cie učili viac spolupracovať a vzá-

jomne sa podporovať.

V  rámci komnaty zábavy im 

k tomu pomáhali moderátor For-

gi a divadelné predstavenia v di-

vadiel Crocus, Babadlo a  Harry 

Th eatre. Tie priniesli príbehy li-

šiakov Dollara a  Binga, Psíčka 

a Mačičky i Fónky a Tónky z Gra-

mofónie. 

Primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková 

zvolala na 19.2.2020 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnu-

tia MsZ v  B. Štiavnici s  dátumom 

19. február 2020 s doplnením:

– bodu č. 9r) Uplatnenie nemajet-

kovej ujmy pre Jána Mojičku a ost.

– bodu č. 9s) Žiadosť o  odvolanie 

riaditeľa Technických služieb, m. p., 

Banská Štiavnica

– bodu č. 12a) Pozemok pre parko-

visko Mierová

– bodu č. 12b) Rozpočtové opatre-

nie Mierová – parkovisko

– bodu č. 12c) Informatívna správa 

z  Mestských lesov Banská Štiavni-

ca, s. r. o.

– návrhovú komisiu v zložení: Ľubo-

mír Barák, predseda komisie, Ing. 

Matej Michalský, člen, JUDr. Gejza 

Volf, člen

– zmluvu o  poskytnutí služieb za 

úhradu vo verejnom záujme pre 

VIO TV Banská Štiavnica na obdo-

bie od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2023

– návrh na vyradenie majetku

– povolené prekročenie výdavkov 

na spracovanie projektovej doku-

mentácie na Ul. mládežnícka vo 

výške 23 868€, pričom tieto výdav-

ky budú hradené z rezervného fon-

du mesta

– Zmluvu o  realizácii národného 

športového projektu – atletický šta-

dión v B. Štiavnici

Zimomravenie bolo o dvojiciach

Z mestského zastupiteľstva

Detská radosť v kultúrnom centre  fotky Lubo Lužina �3.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993
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Hrajú: Martin Mňahončák, Karin Haydu, 
Natália Puklušová, Dominika Žiaranová

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. 
Vstupné na predstavenia: 15€. Predpredaj: 
kultura.banskastiavnica.sk, www.ticketportal.sk 
Informačné centrum, Námestie sv. Trojice 6, Banská Štiavnica.

Výmenník
Počas februára a marca zbierame veci!

Burza šatstva   /šatstvo dámske, pánske, detské , topánky, deky, .../

Knižnica vecí   /elektronika, športové potreby a náradie, kuchynské 
potreby, auto sedačky, pracovné náradie, atď./

Veci môžete nosiť v pracovné dni: utorok - štvrtok od 13:00 - 16:00 hod
Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt:045/6949651,  kultura@banskastiavnica.sk

Oznam
Na základe rozhodnutia Regionál-

neho úradu verejného zdravotníc-

tva v  Žiari nad Hronom platí od 

dňa (19. februára) zákaz návštev 

na všetkých lôžkových oddeleniach 

žiarskej nemocnice. Dôvodom je 

vzostup hlásenej chorobnosti na 

akútne respiračné ochorenia, chríp-

ku a  chrípke podobné ochorenia. 

Zákaz návštev na lôžkových odd. 

platí do odvolania.

Jana Fedáková, 

Komunikačný špecialista, 

ProCare a Svet zdravia
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DIÁR
z programu

primátorky

24. 2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a  vedúcich oddelení 

MsÚ.

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k  Mestským lesom 

Banská Štiavnica, spol. s r.o..

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k  úprave verejných 

priestranstiev.

25. 2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s  riaditeľom SBM 

k  zabezpečeniu Glanzenbergu 

a lokality Geoparku.

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k  činnosti OOCR 

Banská Štiavnica.

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k  Technickým služ-

bám, m. p., Banská Štiavnica. 

26. 2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné stretnutie s PhDr. A. 

Polónym, predsedom predsta-

venstva, SAD, a.s., Zvolen 

k  riešeniu autobusovej dopra-

vy.

  Zasadnutie predstavenstva 

OOCR Banská Štiavnica.

  Posledná rozlúčka s  Ing. Pav-

lom Jančim.

27. 2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Účasť na slávnostnom otvo-

rení novej budovy Okresného 

súdu v Žiari nad Hronom.

28. 2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné stretnutie s  primá-

torom Banskej Bystrice k  rie-

šeniu autobusovej dopravy.

  Práce súvisiace s prípravou vo-

lieb.

29. 2.

  Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

14. 2. v  Rádiu Slovensko o  18:00 

a 17. 2. v Rádiu Regina o 10:00 bola 

reportáž o tom, že Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š. p., v Banskej 

Štiavnici nemá fi nančné prostried-

ky na rekonštrukciu vodohospodár-

skych stavieb, ktoré sú v zlom tech-

nickom, ba dokonca havarijnom 

stave. Boli tam menované viaceré 

veľké vodohospodárske diela, ale na-

šťastie nie naše tajchy v  okolí Ban-

skej Štiavnice. Bodaj by aj nie, veď 

tento podnik sa etabloval v Banskej 

Štiavnici v r. 1997 v podstatnej mie-

re preto, že sa má starať o revitalizá-

ciu a zachovanie pre budúce generá-

cie tohto jedinečného svetoznámeho 

dedičstva, zapísaného aj v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO, o  čo 

sa dodnes aj príkladne stará. 17. 2. 

v Rádiu Regina od 9:00 do 12:00 bola 

anketa poslucháčov o tých miestach, 

ktoré by doporučovali, aby navštívi-

li aj ďalší ctitelia tých najvzácnejších 

pozoruhodností Slovenska. Poteši-

teľné bolo, že medzi tými najvzác-

nejšími lokalitami sa nachádzala aj 

Banská Štiavnica. 17. 2. v Rádiu Re-

gina o 11:00 ministerka pôdohospo-

dárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela 

Matečná iste potešila svojou infor-

máciou, že kaštieľ vo Sv. Antone po 

najväčšej doterajšej rekonštrukcii od 

vzniku múzea v r. 1952, ktoré múze-

um sa tu nachádza, táto rekonštruk-

cia a stavebná úprava v hodnote vyše 

3 000 000eur bude ukončená naj-

neskôr v lete. 17. 2. v Rádiu Regina 

o 17:00 bola podrobná reportáž o pa-

kovaní v  Banskej Štiavnici. Okrem 

viacerých občanov hovorili aj Marian 

Zimmermann, zástupca primátorky 

mesta a  Martin Kminiak, zástupca 

náčelníka Mestskej polície v Banskej 

Štiavnici. Dozvedeli sme sa, že nové 

kodifi kované Všeobecné záväzné na-

riadenie mesta bude prijaté v  tejto 

záležitosti na mestskom zastupiteľ-

stve v apríli t. r. 17. 2. v Rádiu Devín 

o 17:00 bola poviedka Pavla Vilikov-

ského, najvýznamnejšieho a najpre-

kladateľnejšieho slovenského spi-

sovateľa v 21. stor., ktorý odišiel do 

večnosti 10. 2. 2020, „Gašpar, Meli-

char a Baltazár“, kde v tomto deji boli 

aj Dekýš a Banská Štiavnica. 18. 2. 

v Rádiu Regina o 6:50 bola pozvánka 

Slovenského banského múzea na mi-

moriadne atraktívne podujatie tohto 

múzea v Kammerhofe pod názvom 

„Dielničky“, ktoré múzeum pripravilo 

pre deti počas tohtoročných jarných 

prázdnin.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V  sobotu 29.2., 7.3., 14.3., 21.3., 

28.3. (okrem sviatkov) sú otvo-

rené v  B. Štiavnici tieto lekárne: 

Lekáreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 

11.00 hod., 045/6922322.

Pohotovostné lekárenské služby 

sú vykonávané striedavo v týžden-

ných intervaloch v  lekárňach v B. 

Štiavnici podľa rozpisu nasledov-

ne:

Nedeľa a sviatok 7.30 – 10.30 hod.

Rozpis služieb: február/marec 

2020

24. – 28.2., Po – Pi, 9. týždeň:

Lekáreň Mima, Energetikov 1, BŠ, 

7:30 – 16:00,

29.2, So, Lekáreň Lekáreň Helios, 

Dolná 3, BŠ, 8:00 – 11:00,

1.3., Ne, Lekáreň Mima, Energeti-

kov 1, BŠ, 7:30 – 10:30.

2. – 6.3., Po – Pi, 10. týždeň:

Lekáreň Ametyst, Križovatka 3, 

BŠ, 8:00 – 16:00,

7.3., So, Lekáreň Lekáreň Helios, 

Dolná 3, 8:00 – 11:00,

8.3., Ne, Lekáreň Ametyst, Križo-

vatka 3, BŠ, 7:30 – 10:30,

9. – 13.3., Po – Pi, 11. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, L. Svobodu 42, 

BŠ, 7:00 – 16:00,

14.3., So, Lekáreň Lekáreň Helios, 

Dolná 3, 8:00 – 11:00,

15.3., Ne, Lekáreň Dr. Max, L. 

Svobodu 42, BŠ, 7:30 – 10:30,

16. – 20.3., Po – Pi, 12. týždeň:

Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, BŠ, 

7:00 – 15:30,

21.3., So, Lekáreň Lekáreň Helios, 

Dolná 3, BŠ, 8:00 – 11:00,

22.3., Ne, Lekáreň Dr. Max, Brat-

ská 17, BŠ, 7:30 – 10:30,

23. – 27.3., Po – Pi, 13. týždeň:

Lekáreň Lekáreň Helios, Dolná 3, 

BŠ, 8:00 – 17:00,

28.3., So, Lekáreň Lekáreň Helios, 

Dolná 3, BŠ, 8:00 – 11:00,

29.3., Ne, Lekáreň Helios, Dolná 

3, BŠ, 7:30 – 10:30.

Zdroj: https://www.e-vuc.sk/

bbsk/zdravotnictvo/

Pohotovostné lekárenské 
služby v okrese Banská Štiavnica

Komunitné 
centrum Šobov
Vážení občania,

ako sme Vás už v Štiavnických no-

vinách informovali, Mesto Banská 

Štiavnica sa opäť zapojilo do ná-

rodného projektu, ktorý bol vyhlá-

sený Implementačnou agentúrou 

MPSVaR, tentokrát pod názvom 

Budovanie odborných kapacít na 

komunitnej úrovni. Projekt nad-

väzuje na výsledky dosiahnuté 

v rámci národného projektu Pod-

pora vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie na komunit-

nej úrovni, ktorý bol implemen-

tovaný v období od februára 2017 

do augusta 2019. Na základe vý-

berového konania budú v  Komu-

nitnom centre zamestnaní traja 

pracovníci na pozíciách: odbor-

ný garant KC, odborný pracov-

ník KC a pracovník KC, s predpo-

kladaným nástupom 1.3.2020. 

IA MPSVaR bude Mestu Ban-

ská Štiavnica po splnení podmie-

nok uvedených v zmluve poskyto-

vať fi nančné prostriedky vo forme 

transferu na mzdy a  iné náklady 

spojené s  uzatvorením pracovné-

ho pomeru týchto zamestnancov. 

Taktiež pri splnení podmienok 

budú fi nančné prostriedky po-

skytnuté aj na pokrytie nákladov 

pre prácu s cieľovou skupinou.

V  rámci projektu sa budú v  Ko-

munitnom centre realizovať rôzne 

skupinové, individuálne aktivity, 

poskytovať základné sociálne po-

radenstvo, pomoc pri uplatňova-

ní práv a  právom chránených zá-

ujmov, ako aj preventívne aktivity 

a záujmová činnosť. Pravidelne sa 

budú robiť komunitné aktivity za-

merané na rôzne témy. Pracovní-

ci budú tiež pomáhať pri riešení 

problémov cieľovej skupiny, ko-

munikácii s  inštitúciami v  úrad-

nom styku a  poskytovať pomoc, 

poradenstvo pri zaradení sa na trh 

práce. Ich celková práca bude tiež 

kontrolovaná a usmerňovaná regi-

onálnou koordinátorkou projektu.

Činnosť Komunitného centra nie 

je určená len pre komunitu z loka-

lity Šobov, ale aj pre širokú verej-

nosť. Zamestnanci KC Vám ochot-

ne pomôžu, poradia a  v  prípade 

záujmu sa môžete zapojiť do reali-

zovaných aktivít.

Tento projekt sa realizuje vďaka 

podpore Európskeho sociálneho 

fondu v rámci Operačného progra-

mu ľudské zdroje.

MsÚ
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– Správu o  požiadav-

kách súkromných investorov na 

Zmeny a doplnky č. 9 územnoplá-

novacej dokumentácie mesta Ban-

ská Štiavnica

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B. Štiavnici, kona-

ného dňa 11. decembra 2019

– Správu o  kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Mesta Ban-

ská Štiavnica za rok 2019

– Správu o  vyúčtovaní a  Správu 

z  kontroly vyúčtovania poskyt-

nutých dotácií v roku 2019 z roz-

počtu mesta v zmysle VZN Mesta 

Banská Štiavnica č. 2/2018 v zne-

ní dodatku č. 1 o poskytovaní do-

tácií z  rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica

– Informatívnu správu o plánova-

ných stavebných akciách fi nanco-

vaných z  rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica a  dotačných prostried-

kov v roku 2020

MsZ zrušilo:

– Uznesenie MsZ v  B. Štiavnici č. 

84/2017 zo dňa 28. 6. 2017, kto-

rým bol schválený zámer na pria-

my prevod pozemku pod stavbou 

trafostanice v k. ú. Banky – lokalita 

Vindišlajtňa, pre SSE – Distribúcia, 

a. s., Žilina, v celom rozsahu

MsZ neschválilo:

g) Zámer na určenie vybraných po-

zemkov pre verejnoprospešný účel

Majetkové veci mesta

a) Prevod pozemku parc. č. C KN 

5869/2 v  k. ú. Banská Štiavnica, 

(kupujúci M. Fáber)

b) Návrh na vyhlásenie obchodnej 

verejnej súťaže na prevod staveb-

ných pozemkov na Moyzesovej uli-

ci

c) Zámer na zámenu pozemkov 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (Ján Lupták)

d) Zámer na prevod pozemku parc. 

č. C KN 3452/1 v  k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (Dolná ružová)

e) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. E KN 6491/1 v k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci D. Tulipán)

f) Zámer na prevod pozemku C KN 

5629/4 v  k. ú. Banská Štiavnica, 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa (kupujúci Roman Verešík)

h) Zámer na priamy prenájom po-

zemkov v lokalite záhradky Ulica S. 

H. Vajanského

i) Dohoda o vysporiadaní pozemku 

na Katovej ulici (medzi: Mesto Ban-

ská Štiavnica, Mgr. Miroslav Hel-

bich, PhD.

j) Vyhodnotenie výsledkov ponu-

kového konania na priamy prená-

jom pozemkov v  lokalite záhradky 

„Pálkovský majer“

k) Zámer na zámenu pozemkov 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa (rod. Haringová)

l) Zámer na prevod časti pozem-

ku parc. č. CKN 5/3 v k. ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci M. Bosáko-

vá)

m) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. C KN 5264/3 v k. ú Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúca V. Ďuricová)

n) Vyhodnotenie výsledkov OVS 

a návrh zámeru na prevod pozem-

kov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – Štefultov (Mangult, Zaj-

valdová)

o) Zámer na prevod časti pozemku 

parc. č. EKN 4221/7 v k. ú. Banská 

Hodruša, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (kupujúci V. Halaj)

p) Prevod majetku – byty na Ul. 

MUDr. Jána Straku č. 9

q) Zmena uznesenia č. 182/2019 

na ponuku spoluvlastníckeho po-

dielu k nehnuteľnosti v k. ú. Banská 

Štiavnica, Nám. sv. Trojice č. 1, kto-

rý je evidovaný na LV č. 3189 pre k. 

ú. Banská Štiavnica

Po interpeláciách a  dopytoch pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zve-

rejnené aj na www.banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

V komnate hier 

čakali na prítomných skve-

lé spoločenské hry, ktoré 

pripravil portál ihrysko.sk. 

Nechýbali hry logické, ko-

operatívne, vedomostné 

i akčnejšie. Komnata imagi-

nácie bola v réžii princa Hu-

boslava a kráľa Zimomrava. 

Deti plnili v dvojiciach úlo-

hy a  len ich vzájomná po-

moc im zabezpečila pe-

čiatku do kartičky, ktorá 

spájala všetky komnaty Zi-

momravenia. Po prekona-

ní všetkých úloh sa mohli 

deti i rodičia pustiť do tvo-

renia. Skvelé tvorivé diel-

ne boli nielen zdrojov kre-

atívneho rozvoja a  zábavy, 

ale aj milého darčeka, ktorý 

si mohol vytvoriť a odniesť 

každý účastník akcie. No 

a ako bonus potešilo mno-

hých maľovanie na tvár, 

zásluhou ktorého sa de-

siatky detí premenilo 

na rôzne tvory či roz-

právkové bytosti.

Viac ako 5 hodino-

vý program sa stre-

tol s  priaznivou odoz-

vou prítomných. Bola 

opät výnimočné sledo-

vať nadšené detské tvá-

re, ale aj rodičov, ktorí 

aktívne s  deťmi praco-

vali a  pomáhali im za-

pájať sa do rôznych ak-

tivít. Je škodou, že ich 

bolo menej, ako si táto 

akcia zaslúži. Aj preto 

bude budúce Zimomra-

venie iné. Dvanás-

te, ale určite nie tucto-

vé. Dovidenia v  týždni 

15. – 20. 2. 2021!

R. Marko

NOVINKY

1.str.

1.str.

Z mestského zastupiteľstva

Obnova 
banských jarkov

Keď v roku 2018 vyšla kniha Ban-

skoštiavnická vodohospodárska 

sústava – Tajomstvá štiavnických 

hôr od Ing. Michala Červeňa, inšpi-

rovalo to viacerých nadšencov pri-

spieť k  záchrane banských jarkov. 

Tie po strate svojej hlavnej funkcie 

majú problém s pravidelnou údrž-

bou a postupne zanikajú. Jarky boli 

buď zberné, ktoré privádzali vodu 

do tajchov, alebo náhonné, ktoré 

privádzali vodu z tajchov do tech-

nologických zariadení. Zachova-

ných je ich vyše 100 km.

Počas tejto zimy sa sformovala pra-

covná skupina pri OOCR (Región 

Štiavnica), ktorá má snahu spojiť 

odborné vedomosti autora knihy 

a skupiny dobrovoľníkov a naštar-

tovať tak ich obnovu a údržbu. Pre-

bieha zároveň koordinácia s  SVP, 

š.p., ktorý má v tejto oblasti svoje 

kompetencie.

Najčastejšími problémami ban-

ských jarkov je ich zarastanie ná-

letovými drevinami, nevhodné 

premosťovanie k  susedným po-

zemkom či zanášanie sediment-

mi. Viaceré práce sa dajú robiť aj 

svojpomocne, a  preto uvažujeme 

o  obnovení dobrovoľníckych bri-

gád. Podľa dochovaných informá-

cií, takéto brigády boli ešte bežné 

v 70-tych a 80-tych rokoch. Ešte za-

čiatkom 90-tych rokov organizoval 

brigády Strom života.

Na rok 2020 sme v OOCR vyčleni-

li dotáciu 10.000 € a plánujeme vy-

čistiť a  spriechodniť niekoľko km 

jarkov v okolí Veľkej Richňavy. Skú-

senosti z tejto prvej etapy by mali 

byť využité pri celkovom plánovaní 

ako, kde, kto a za čo sa bude celá sú-

stava do budúcnosti udržovať.

Zapojiť sa  môžete aj vy do jed-

nej z  jarných brigád, termí-

ny budú zverejnené cez stránku 

https://www.facebook.com/

banskostiavnicketajchy/ alebo 

nám pošlite kontakt na vás na 

mail: martin.macharik@banskas-

tiavnica.sk a my vám dáme vedieť, 

kedy a kde sa brigády budú konať.

Tešíme sa na stretnutie pri 

Richňave!

Martin Macharik

Zimomravenie bolo o dvojiciach
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Recyklovať sa dá doneko-

nečna!

So sklom ako materiálom sa kaž-

dý z  nás stretáva takmer na den-

nej báze. Pre svoje charakteristické 

vlastnosti hrá sklo dôležitú úlo-

hu v každodennom živote človeka. 

Stretávame sa s ním nielen vo for-

me fl iaš, pohárov, ale aj rôznych 

umeleckých predmetov alebo okien 

a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý 

môžeme vďaka jeho vlastnostiam 

recyklovať takmer donekonečna.

sklo patrí do zeleného kontajne-

ra ako napríklad nevratné sklene-

né fľaše, sklenené poháre a nádoby, 

sklenené črepy, fľaštičky od kozme-

tiky bez kovových a plastových uzá-

verov, tabuľové sklo z okien a dve-

rí a pod.

Do kontajnera na sklo nepatrí por-

celán, keramika, autosklo, zrkadlá 

či počítačové obrazovky.

Ako to je s recykláciou?

Pri výrobe číreho skla sa do pece 

nikdy nesmie dostať sklo farebné, 

aby nedošlo k  zafarbeniu. Navy-

še sa tam nesmie dostať žiadna iná 

nečistota, kov, keramika, porcelán 

atď. Sklenené odpady zo zelených 

kontejnerov sa najprv triedia a  sú 

z nich odstránené naj-

väčšie kusy nečistôt. 

Potom črepiny putujú 

na špeciálnu automa-

tickú linku, ktorá zais-

tí čistotu vytriedeného 

skla. Farebné alebo číre 

sklo sa odváža na spra-

covanie do sklární.

Tam sa z  upravených 

črepov vyrábajú nové 

sklenené obaly, kto-

ré majú rovnaké fyzi-

kálne, chemické aj hy-

gienické vlastnosti, 

ako keby boli vyrobe-

né z  prírodných mate-

riálov.

Šetrime prírodné zdro-

je! sklo je skvelým materiálom, kto-

rý je možné recyklovať donekoneč-

na. A vďaka jeho recyklácii sa šetrí 

množstvo energie, a tým aj primár-

ne suroviny (napr. povrchovo ťaže-

né sklárske piesky).

Horšie to je však s časom jeho roz-

kladu. Trvá až 4000 a  viac rokov, 

kým sa sklo v  prírode rozloží. Aj 

preto by sme vratné fľaše mali vždy 

vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť 

do zeleného kontajnera, odkiaľ po-

putujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť sklo?

Správnym vytriedením skla a  jeho 

následnou recykláciou opätovne 

získame materiál, z ktorého je bez 

akejkoľvek straty na kvalite mož-

né vytvoriť znovu fľaše či iné pro-

dukty.

Je dôležité nezabúdať, že záloho-

vané fľaše nepatria do triedeného 

zberu, ale odovzdajte ho priamo 

v predajni. O všetko ostatné sa po-

stará

OZV Envi-Pak

Triedením skla šetríme prírodné zdrojePozvánka
Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov a Základná organizácia 

Banská Štiavnica dovoľujeme si Vás 

pozvať na spomienkový akt, ktorý 

Mesto Banská Štiavnica usporiada 

spolu s našou Základnou organizá-

ciou Slovenského zväzu protifašis-

tických bojovníkov, spojený s  po-

ložením kytíc pri príležitosti 75. 

výročia oslobodenia mesta Banskej 

Štiavnice.

Program začína o  13,00 dňa 

6.marca 2020, v piatok, pri Pamät-

níku padlých hrdinov (nad Poštou).

Program:

– Hymna SR,

– Báseň

– Položenie kytíc,

– Príhovor zástupcu mesta Banskej 

Štiavnice,

– Príhovor zástupcu SZPB

– Hymnická pieseň.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vladimír Poprac, predseda ZO

Jaroslav Dudík, tajomník ZO

Na poslednom rokovaní 

MsZ dňa 19. 2. 2020 schválili 

poslanci MsZ Zmluvu o poskyt-

nutí služieb za úhradu vo 

verejnom záujme pre VIO TV 

Banská Štiavnica na obdobie 

od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2023 

s nezmeneným rozsahom 

doteraz poskytovaných 

služieb.

Nakoľko doteraz sa zmluva pre-

dlžovala len na 1 rok, je potešiteľ-

né, že poslanci MsZ jednohlasne 

(12 za, 0 proti, 0 zdržal sa) pod-

porili vysielanie štiavnickej tele-

vízie na dlhšie obdobie. Vysielacia 

štruktúra VIO TV sa skladá z vide-

otextu a video magazínu. Štiavnic-

ký magazín sa vysiela každý týždeň 

v štvorhodinových intervaloch a vi-

deotext v polhodinových slučkách.

Výsledná suma vychádzajúca z ve-

rejnej súťaže na vysielanie mest-

skej televízie pre rok 2020 je vo výš-

ke max. 40 133EUR vrátane DPH, 

čo je suma na 12 mesiacov. V  sú-

časnosti v lokálnej televízii VIO TV 

pracujú 2 zamestnanci spol. PO-

MA, spol. s  r. o., t. j. kameraman 

(Juraj Jokl) a redaktorka (Martina 

Ottinger), moderátorka štiavnické-

ho vysielania. Vysielanie je šírené 

v meste Banská Štiavnica prostred-

níctvom káblových rozvodov spol. 

Slovanet, a. s., pre cca 1 500 domác-

ností, ale aj cez internet na www.

viotv.sk, kde si vysielanie nového 

Štiavnického magazínu môžete po-

zrieť vždy od piatku 18:00. Sídlo 

VIO TV: PO-MA, spol. s r. o., Antol-

ská 33, Banská Štiavnica, kontakt: 

moderátorka: +421917 996 862. 

V  prípade poruchy tel. prijíma-

ča, alebo výpadku signálu v káblo-

vých rozvodoch kontaktujte na tel. 

č: 0903 646 459. V prípade otázok 

alebo námetu na reportáž tím VIO 

TV kontaktujte prostredníctvom 

e-mailu: viotv@viotv.sk.

Michal Kríž

Pokračovanie vysielania VIO TV

Prázdniny 
v múzeu
Slovenské banské múzeum pozýva 

do svojich expozícií špeciálne aj po-

čas jarných prázdnin.

Expozícia Banské múzeum v príro-

de – skanzen bude špeciálne otvore-

ná v termínoch: 26. – 1. 3. a 4. – 8. 

3. prostredníctvom vstupov o 9:00, 

12:00 a 15:00 hod.

Mineralogická expozícia, Bergge-

richt pozýva do Geobádateľne na ak-

tivitu: 4. marca 2020: Čačky mačky 

pre detičky a možno aj pre mamičky 

– výroba náramkov z rôznych dru-

hov minerálov podľa vlastného vý-

beru vždy o 13:00 hod.

Kontakt: tel.: 045/692 05 35, 

geobadatelna@muzeumbs.sk

Dielnička v  Kammerhofe ponúk-

ne tvorivé aktivity: 27. febru-

ára  (12:00 – 16:00): smaltovanie 

príveskov a náušníc, handrové lop-

tičky, miesenie a pečenie chleba, 4. 

marca (12:00 – 16:00): smaltovanie 

príveskov a náušníc, plstenie

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.: 

045/694 94 51, 045/694 94 36, 

enviro@muzeumbs.sk

Info a cenníky jednotlivých poduja-

tí: www.muzeumbs.sk

Mediálny partner: Štiavnické novi-

ny

Zmena programu vyhradená!

Tešíme sa na stretnutie.

Petra Páchniková

Slovenské banské múzeum
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kam v BŠ 
a okolí ?

Slovenská asociácia knižníc so 

sídlom v Bratislave vyhlásila 

prvý marcový týždeň už po 

21. krát za Týždeň slovenských 

knižníc (TSK) ako pripomienku 

významu verejných knižníc 

pre spoločnosť. Každoročne 

pri tejto príležitosti knižnice 

pripravujú množstvo zaují-

mavých podujatí, z ktorých si 

verejnosť môže vybrať podľa 

svojho gusta. 

V duchu tohtoročného motta „Kniž-

nice pre všetkých“ pozývame Vás aj 

my navštíviť Vašu mestskú kniž-

nicu, ktorá má pôsobnosť pre celý 

okres Banská Štiavnica, či už ste 

naši registrovaní čitatelia alebo sa 

nimi chcete ešte len stať, nielen na 

podujatia mestskej knižnice, ale aj 

medzi našich členov. Práve počas 

TSK (2.3 – 6.3.) ponúkame pre no-

vých čitateľov bezplatnú registrá-

ciu a ako každý rok, aj v tomto roku 

bude počas TSK odpustený sankč-

ný poplatok za oneskorene vrátené 

výpožičky. V  Banskej Štiavnici sú-

stredíme pozornosť najmä na ko-

niec marca, keď si spoločne chce-

me pripomenúť narodeniny barda 

slovenskej literatúry Andreja Slád-

koviča maratónom Sládkovičovej 

tvorby ako aj Dňom poézie – nesú-

ťažnou prehliadkou recitovania ľú-

bostnej poézie, ktoré pripravujeme 

v  spolupráci s  Autorským klubom 

v Banskej Štiavnici, o ktorých Vás 

ešte budeme informovať. Otvára-

me tiež Utorkové rozprávkovanie 

v mestskej knižnici, ktoré bude pri-

pravené pre detičky každý utorok 

o  10.00 hod., tak ako tomu bolo 

aj v minulom roku. Deti sú našou 

kľúčovou vekovou skupinou a prá-

ve pre ne je pripravených niekoľko 

podujatí. Okrem otvorených dverí 

pre škôlkarov a  školákov všetkých 

vekových kategórií vrátane stredo-

školákov, ktorí si chodia po infor-

mácie o  poslaní a  poli pôsobnosti 

knižníc, sme pripravili 28. ročník 

literárnej súťaže „Ak vieš – odpo-

vieš“ pre banskoštiavnických de-

viatakov, ktorá sa uskutoční 12.3., 

pre škôlkarov a deti prvých roční-

kov divadielko, ktoré ku nám zaví-

ta z Budmeríc s divadelnou hrou Ja 

som Inna o  dievčatku z  detského 

domova, ktoré sa uskutoční 26.3. 

a o deň neskôr vypukne ďalšia „an-

dersenovská noc“ pre deti 1. stupňa 

ZŠ. Nezabúdame ani na dôchod-

cov s literárno – súťažným pásmom 

v rámci mesiaca knihy, no a veľmi 

sa už tešíme na spomínaný mara-

tón poézie v deň 200. výročia naro-

denia A. Sládkoviča, do ktorého sa 

môžu zapojiť tak školy, ako aj kaž-

dý, kto si chce výnimočným spôso-

bom uctiť nášho významného po-

eta a  získať pamätný list pri tejto 

príležitosti a  tiež pamätnú pečiat-

ku do knihy, ktorú si so sebou pri-

nesie, či už to bude Detvan, Marína 

alebo iné zo Sládkovičovej tvorby. 

Taktiež na druhý deň – 31.3. bude 

priestor Rubigallu otvorený poézii, 

najmä ľúbostnej, kde môže prísť 

každý, kto by sa chcel započúvať do 

ľúbostných veršov, nielen Sládko-

vičovej Maríny, príp. sa stať aj in-

terpretom. Nad týmto podujatím – 

Dňom poézie prevzala záštitu aj p. 

primátorka a  sľúbili sa vystúpiť aj 

niekoľkí hostia, ktorých mená za-

tiaľ neprezradíme. Podrobnejšie in-

formácie uverejníme v ďalšom čís-

le ŠN.

/kolektív MsK v B. Štiavnici/

Nielen Týždeň slovenských knižníc

Členovia Denného centra 

a Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska 

pripravili dňa 19.2.2020 fašian-

gový sprievod po meste. 

Už od skorých ranných hodín 

viaceré členky začali pripravo-

vať tradičné fašiangové pampú-

chy. O 12,30 hodine navštívili náš 

klub klienti z OZ Margarétka, kto-

rí nám tiež vo svojich maskách za-

spievali zatancovali, my sme ich 

na oplátku pohostili pampúchmi 

a  čajom. Už preoblečení do ma-

siek sme sa spolu s  nimi vyfotili 

a po ich odchode sme išli za sprie-

vodu harmoniky a spevu po mes-

te. Navštívili sme reštaurácie na 

Nám. sv. Trojice a  prešli sme až 

do Pizzerie sv. Barborky. Vracajúc 

sa do nášho klubu, zastavili sme 

sa na Radnici, kde práve zasada-

lo Mestské zastupiteľstvo. Zaspie-

vali sme im, ponúkli našimi pam-

púchmi a  potom sme pokračovali 

do Klientského centra. Cestou si 

nás fotografovali jednak Štiavniča-

nia, ale aj návštevníci nášho mes-

ta. Takto sme chceli nadviazať na 

dávnu tradíciu fašiangových sláv-

ností. My sme si potom posedeli 

v klube do neskorých popoludňaj-

ších hodín.

Aj touto cestou chcem poďakovať 

mojim členkám, ktoré so mnou 

pripravovali túto peknú akciu.

Helena Šušková

ved. DC a predsedníčka 

ÚNSS č. 62 v BŠ

Fašiangový sprievod po uliciach 
Mesta Banská Štiavnica

Príprava pred fašiangovým sprievodom  foto Archív DC1 BS

29.2. – 4.3. Kurz interpretačního 

průvodce. Nácvik praktických sprie-

vodcovských aktivít. Hostel Skaut-

ský dom, A. Pécha 2, BŠ, 13:00.

29.2. Čarovný Klinger 2020. 4. roč-

ník zimného plávania v tajchu Klin-

ger, BŠ, 13:00.

Večer Karola Duchoňa. Spomienka 

na zlaté časy slovenskej pop music. 

Trotuar cafe, A. Kmeťa 14/126, BŠ, 

20:00.

Koncert: Efos. Improvizovaná 

hudba v KC Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 21:00.

4.3. Prázdniny v dielničke. Tvorivé 

dielne na rôzne témy pre deti aj do-

spelých.

Dielnička v Kammerhofe, Kammer-

hofská 2, BŠ, 12:00 – 16:00.

6.3. Toto! Je kabinet ilustrácie XI – 

Karol Ondreička. Galéria J. Kollára, 

Nám.sv.Trojice 8, BŠ, 17:00.

Divadlo: Milenec. Brilantná komé-

dia o  svete plnom nástrah čakajú-

cich na muža po dlhoročnom man-

želstve. KC, Kammerhofská 1, BŠ, 

18:00.

Diskusia: Dobrovoľná smrť ako naj-

závažnejšia otázka. KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 18:30.

Koncert: Talent Transport. Hudba 

nesúca odkaz legiend M. Brezovské-

ho a D. Ursínyho. Art Cafe, Akade-

mická 327/2, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica

Medzinárodný 
deň žien
Nech krása a  sviežosť nestratí sa 

s  vekom, za starostlivosť obda-

riť ženu treba kvetom. Každý z nás 

predsa pozná desiatky mien, ktoré si 

zaslúžia vysloviť vďaku v Deň žien.

Milé dámy,

ako býva už roky milým zvykom, Ži-

vena pre Vás opäť pripravila príjem-

né posedenie pri príležitosti Medzi-

národného dňa žien. Srdečne vás 

pozývame dňa 10. 3. o 15:00 do 

priestorov reštaurácie Ametyst.

Tešíme sa na vás!

MO SSŽ – Živena

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.
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Jedným z vrcholov tohtoročnej 

plesovej sezóny v Banskej 

Štiavnici bol „28. reprezen-

tačný banícky ples – Jubilejný 

20. celoslovenský“, ktorý sa 

uskutočnil dňa 14. 2. 2020 

v hoteli Grand –Matej. 

Tohto roku sa ho zúčastnilo 75 pla-

tiacich osôb, medzi ktorými boli aj 

viaceré významné osobnosti: Ing. 

Ján Hrabovský, riaditeľ úradu Slo-

venskej banskej komory a prezident 

Slovenskej baníckej spoločnosti, 

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., de-

kanka Fakulty materiálov, metalur-

gie a recyklácie TU Košice, Ing. Erik 

Sombathy, predseda Združenia ba-

níckych spolkov a cechov SR, Ing. Ru-

dolf Repiský, výrobný riaditeľ Slo-

venských magnezitových závodov 

v Jelšave, Ing. Norbert Werner, pod-

predseda Slovenského združenia vý-

robcov kameniva, Ing. Darina Kaní-

ková, riaditeľka Hotela Grand-Matej 

a Ing. Richard Kaňa, predseda Ban-

skoštiavnicko-hodrušského baníc-

keho spolku. Podujatie sa začalo tra-

dičným uvítacím prípitkom, zápisom 

do plesovej kroniky, založenej na Slo-

venskom banskom úrade v Bratisla-

ve v roku 1975, prefáraním banský-

mi svietidlami vysvietenej banskej 

štôlne a prijatím do baníckeho stavu 

uvítacím „skokom cez kožu“ vo vestibu-

le hotela. Slávnostné otvorenie ple-

su vykonal Prof. RNDr. László Mik-

lós, DrSc. siedmymi údermi baníckej 

klopačky. Potom už moderátor podu-

jatia Mgr. Peter Danáš ohlásil začia-

tok slávnostného programu, ktorého 

prvým bodom bola intonácia baníc-

kej hymny „Banícky stav“ v  podaní 

operného speváka Mgr. art. Stanisla-

va Bartka. Po ňom nasledoval prího-

vor Ing. Kaňu a slávnostný prípitok, 

ktorý predniesol Ing. Hrabovský. 

Po prípitku nasledoval kultúrny 

program, recitál Mgr. Bartka, ktoré-

ho na klavíri sprevádzala Mgr. Ire-

na Chovanová s  repertoárom pies-

ní „Veni Domine“ od Pavla Vaculíka 

a  „Hello, Dolly!“ od Jerry Hermana. 

Potom nasledovalo pred tancovanie 

v podaní tanečného páru z Tanečné-

ho športového klubu Tiff any v Novej 

Bani. Po ňom sa už začalo otváracie 

plesové valčíkové kolo pod vedením 

tanečného orchestra Pavla Zajáčka 

z  Bratislavy, do ktorého sa zapojili 

páni Hrabovský, Vaska, Kaňa, Som-

bathy, Kaník a Werner s partnerka-

mi, ostatní účastníci sa pripojili ná-

sledne. Za vydarené spoločenské 

podujatie patrí poďakovanie perso-

nálu hotela Grand – Matej, organi-

začnému výboru a hlavným sponzo-

rom podujatia, ktorými boli: Mesto 

Banská Štiavnica, Engas, s.r.o. Nit-

ra,  LN-Trade, s.r.o. Banská Štiavni-

ca, Slovenská banská komora, El-

geo-Banská, s.r.o. Banská Štiavnica, 

Slovenské magnezitové závody, a.s., 

Jelšava, Slovenská banská, s.r.o., 

Hodruša-Hámre, Slovenská baníc-

ka spoločnosť v Banskej Bystrici, Slo-

venské združenie výrobcov kame-

niva v Košiciach a Rudné bane, š.p., 

Banská Bystrica. Za mediálnu pod-

poru parí poďakovanie Štiavnickým 

novinám. Poďakovanie patrí aj všet-

kým ďalším nemenovaným sponzo-

rom, ktorí prispeli cenami do tombo-

ly v celkovej sume 2 500€. V tombole 

sa šťastie usmialo v podobe 1. ceny, 

ktorou je víkendový pobyt v  Hote-

li Repiská v Nízkych Tatrách, na Pet-

ra Danáša z Banskej Štiavnice. Z pre-

daja tombolových lístkov sa získalo 

528€. Získané fi nančné prostriedky 

budú použité na vydanie publikácie: 

„Kvety baní – minerály stredoslovenskej 

banskej oblasti“, ktorú pripravuje ba-

nícky spolok v roku 2020.

Milan Durbák

Jubilejný banícky ples 

Otvorenie 20. celoslovenského plesu  foto Lubo Lužina

Do Denného centra na Šteful-

tove zavítali dňa 20.2.2020 

o 13.30 hodine klienti DSS pre 

deti a dospelých zo sociálneho 

strediska SČK v Banskej 

Štiavnici so svojimi vychová-

vateľkami, sociálnou pracov-

níčkou a samozrejme nesmela 

chýbať ani pani riaditeľka. 

Hneď po príchode sa mládež, ale 

i  personál prispôsobil duchu fa-

šiangov svojím oblečením a  mas-

kovaním do pestrofarebných kos-

týmov. Nečudo, veď seniori z  DC 

ich už čakali v prestrojení masiek. 

Po malej kultúrnej vložke, ktorú 

pre nás pripravili, sme si spolu aj 

zaspievali, ba niektorí si aj pri ži-

vej hudbe zatancovali. Občerstvi-

li sa dobrotami, ktoré im pripra-

vili naše členky (šišky, koláče, čaj) 

a sľúbili sme si, že budeme naďalej 

spolupracovať na príjemných spo-

ločných stretnutiach.

Po odchode našej návštevy sa 

masky a niekoľko členiek spoločne 

vydali aj s  pánom harmonikárom 

na tradičný fašiangový sprievod 

so spevom, hudbou a  chutnými 

šiškami. Keď sa košíky vyprázd-

nili, vrátili sme sa so spevom späť 

do denného centra, kde nás čaka-

lo menšie pohostenie a samozrej-

me nesmel chýbať na zahriatie ani 

výborný čaj.

Denné centrum 2

Banská Štiavnica, Štefultov

Návšteva v Dennom centre Banská Štiavnica 2
 – Štefultov

Klienti DSS navštívili DC Štefultov  foto Archív DC2 BS

Záhradkárske 
okienko
Úlohy a ciele rezu:

Vybudovať pevnú korunu = Za-

bezpečiť dobré osvetlenie všet-

kých častí koruny a vysokú vzduš-

nosť listovej plochy = Zabezpečiť 

optimálnu úrodu ovocia.

Rez je veľmi vážny zásah do živo-

ta stromu, a preto ich vykonávajú 

ľudia, ktorí rozumejú rezu a majú 

priestorové videnie. Po výsadbe 

mladosti zapestujeme 4 kostro-

vé konáre a pokračovanie tzv. ter-

minálu, ktoré tvoria základ stro-

mu po celý jeho život. V prípade, 

keď chceme pri mladých stro-

mov dosiahnuť skorú rodivosť, 

nerobíme hlboký rez, skracova-

nie, naopak podporujeme tvor-

bu obrastu, v prípade regulujeme 

silu rastu doplnkovými spôsobmi 

rezu. Rez ovocných stromkov mô-

žeme rozdeliť z  hľadiska termínu 

jeho uplatňovania na tri obdobia 

a to: Jesenné až do polovice zimy, 

predjarné a  jarné (v  čase prúde-

nia miazgy, nalievania púčikov až 

kvitnutia) a obdobie vegetácie.

Michaela Mojžišová

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

február/marec 8:00 hod.-16:00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ



7
číslo 8 • 27. február 2020

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY
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spomienky

Prednáška 
o pestovaní a ukážka rezu

Dňa 1. 3. 2020 sa bude konať 

ukážka rezu ovocných stromov 

a  všetko o  záhrade a  pestovaní. 

Ukážky budú prednášať najvyš-

ší predstavitelia slovenského zvä-

zu záhradkárov p. Július Adamo-

vie, Jozef Sekan a Juraj Majerský. 

Ukážka rezu sa bude konať u  p. 

Stanislava Balážfyho, Ul. obran-

cov mieru 77 na Štefultove. Zú-

častniť ukážky sa môžu zúčast-

niť aj nečlenovia, záujemcovia 

a priaznivci záhradkárov.

Výbor ZO-SZZ v Štefultove

Výročná 
členská schôdza
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici (zák-

ladná organizácia č. 125) pozýva 

svojich členov na výročnú člen-

skú schôdzu, ktorá sa uskutoč-

ní v stredu 11. 3. 2020 o 14:00 

v  jedálni SOŠ služieb a  lesníc-

tva (bývalé lesnícke učilište) 

Kolpašská cesta 9 v  B. Štiav-

nici. Tešíme sa na vašu účasť! 

Účasť na schôdzi je podmiene-

ná členským preukazom. Žia-

dame členov o potvrdenie účas-

ti návratkou alebo telefonicky 

na čísle: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín, (v  ponde-

lok, utorok a  stredu) v  čase od 

8:00-14:00 hod.

Výbor SZŤP

Ponuka
Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystúpe-

nia súboru Applause na plesy, ve-

čierky, spoločenské akcie. V ponu-

ke máme tance národné, moderné, 

ľudové a  pod. Bližšie informácie 

v CVČ na č. t.: 0907 598 567.

J. Machilová

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára 

ponúka priestory jedálne na ko-

nanie spoločenských udalostí, 

osláv, večierkov a pod. Kontakty: 

0904 523 872, 0911 875 772.

Slovenský zväz telesne 

postihnutých v Banskej 

Štiavnici zorganizoval pre 

svojich členov návštevu 

Starého Zámku – Výstavu 

Pod betlehemskou hviezdou 

v stredu 12. 2. 2020. 

Jedným slovom sa dá povedať, že 

bolo krásne, bolo fajn, pod betle-

hemskou hviezdou raj.

Najprv sme si popozerali vystavené 

betlehemy a salaše od rôznych auto-

rov, všetky mali jedno spoločné – že 

boli krásne. Veru by sme si nevedeli 

vybrať, ktorý je krajší. Je to už ban-

skoštiavnická betlehemárska tradí-

cia, ktorá ukazuje šikovnosť našich 

predkov i  baníkov, čo dokázali vy-

tvoriť, a preto ju radi navštevujeme 

každý rok.

Potom naša cesta pokračovala do 

miestnosti, kde sme si pozreli vý-

stavu – Kalvária v  azyle. Sú tu za-

chované originály z Kalvárie, ktoré 

predstavujú 17 vzácnych drevených 

reliéfov z kaplniek, zobrazenie ukri-

žovaného Ježiša Krista a dvoch lot-

rov podľa originálu, 3 sochy z  ob-

jektu žalára a 3 sochy plačúcich žien 

z Božieho hrobu.

Návštevu Starého zámku sme za-

končili vo fajkárskej dielni. Je to po-

sledná fajkárska dielňa na Sloven-

sku, kde sa vyrábali svetoznáme 

hlinené fajky Štiavničky.

Naše kroky ďalej pokračovali do ob-

ľúbenej Pizzerie Svätá Barborka. Aj 

tentokrát sa na chutnom občerstve-

ní podieľal Mgr. Peter Ernek, za čo 

veľmi pekne ďakujeme.

Bolo výborne a všetkým odporúča-

me navštíviť obe miesta.

Výbor SZŤP

Návšteva Starého zámku

Členovia SZTP na nádvorí Starého zámku  foto Archív SZTP BS

Ako mi povedal jej člen 

a hlavný iniciátor podujatia 

Pavol Slanček: „Chceli sme 

priniesť nejaké oživenie 

v duchovnej sfére. Táto 

hudobníčka je perlou takéhoto 

spevu na Slovensku, tak 

sme sa rozhodli pozvať 

práve ju. Výnimočný je jej 

hlas, ľudskosť, krása ducha 

a skromnosť“.

Preto sa slovenská speváčka ľu-

dových piesní a  známa heligon-

kárka, na svojom hudobnom 

nástroji predstavila aj vo Far-

skom  kostole sv. Jána apoštola – 

evanjelistu v Banskej Belej. Piesňa-

mi duchovného charakteru (Poď, 

drahý brat, Je to Ježiš, Kde si, ó 

Mária) a  ďalšími, potešila srdcia 

mnohých návštevníkov tohto ne-

deľného podujatia, ktoré sa konalo 

16.2.2020. Vlastička, ako ju bežne 

oslovujú, si však prizvala na pomoc 

aj hostí, či domácich, ktorí vyplni-

li pauzy medzi jej hraním. V prvom 

rade to bol Janko Žabčík, heligon-

kár, s  ktorým zahrali a  zaspievali 

niekoľko piesní. Samostatný vstup 

patril Stankovi Bartkovi, ktorý po-

spomínal na časy, keď spolu s ňou 

pôsobili v  Štátnej opere v  B. Bys-

trici. Ale hlavne vyzdvihol jej hu-

dobný talent. Z domácich vystúpil 

miestny spevokol Život, pod vede-

ním pani Anny Ďuricovej a omladi-

na s krásnymi gospelovými piesňa-

mi a  hrou na chrámovom organe. 

Túto prezentovali Terézia Beňová, 

Lucia Stračinová a  Patrik Antošík. 

Samotná speváčka sa tu cítila veľ-

mi dobre. Bola nadšená z prístupu, 

ktorý sa jej dostal, zo slávnostného 

agapé aj z ostatných účinkujúcich.

Záujemcovia si mohli pri vchode 

zakúpiť tiež hudobné CD od spe-

váčky. Príjemná akcia spestrila po-

obedný čas nielen obyvateľom z B. 

Belej, ale aj z  iných obcí a  miest 

(Trnava, Nové Mesto nad Váhom, 

Bánovce nad Bebravou), ktorí jej 

fandia. Vzhľadom na to, že podu-

jatie malo vysoký ohlas, pastorač-

ná rada plánuje speváčku pozvať 

(v prípade jej voľného termínu) aj 

na púť, ktorá bude v júli 2020 ale-

bo v inom čase zopakovať chrámo-

vý koncert.

Daniela Sokolovičová

Chrámový koncert Vlasty Mudríkovej 
v Banskej Belej, zorganizovala farská pastoračná rada v obci

Vystúpenie slovenskej speváčky  foto Archív autora
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Oznam
Milí záhradkári dňa 28. 3. 2020 

sa bude konať degustácia vín 

v  Pukanci. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť na t. č.: 0903 250 921 

alebo v  predajni IMO Elektro 

u Bohuša.

Výbor ZO-SZZ v Štefultove 

Tento rok je rokom 

480. výročia, keď v Banskej 

Štiavnici začali vychádzať 

noviny, ktoré informovali 

stredoslovenské banské 

mestá o nebezpečenstve pred 

Turkami. 

Nielen tento akt, ale aj ďalšie dômy-

selné ochranné a obranné opatrenia, 

ktoré sa zrodili v  Banskej Štiavnici, 

chcem pripomenúť našim čitateľom 

týmto článkom.

Noviny a časopisy

Prvé stredoveké noviny vychádzali 

na pôde mesta Banskej Štiavnice už 

v roku 1540 pod názvom Neweczeit-

tung im Jahr 1540 – 1541. Formou 

zápisníka poskytovali bohatý infor-

mačný materiál nielen vyšším vrs-

tvám obyvateľstva mesta, ale aj os-

tatným občanom siedmich banských 

miest. Ústrednou témou týchto 

správ bolo hroziace nebezpečenstvo 

Turkov a ich výčiny v banských mes-

tách. Písal ich mestský pisár magis-

ter Pausius, ktorý popri politických 

udalostiach v krajine a v kráľovskom 

sídle v  Budíne sa vo vlastných úva-

hách dotýkal aj náboženských a spo-

ločenských pomerov.

Po veľkej časovej medzere, až v  ro-

koch 50-tych 19. stor., vychádzal 

v  Banskej Štiavnici prvý týžden-

ník pod názvom „Cyril a Methód“ za 

redakcie Jána Palárika. Bol písa-

ný v  bibličtine, len ojedinelé články 

v  jazyku slovenskom. Prílohou týž-

denníka bol List pre výchovu, školu 

a literatúru. Problémy literárneho vý-

znamu riešil „Sokol“, časopis pre krás-

no, umenie a literatúru, ktorý vychá-

dzal do roku 1861.

Žiaci nižších tried lýcea vydávali časo-

pis „Útle puky“ a vyššie ročníky časopis 

„Sitno“ za redigovania Podsitnianske-

ho. Časopisectvo v  jazyku maďar-

skom malo prajné podmienky. Roku 

1876 vychádza „Selmecz“ literárny, 

spoločenský a  národno-hospodársky 

týždenník, kým „Selmeczbányai Hira-

dó“ vychádzajúci od roku 1882 infor-

moval štiavnickú verejnosť o  spolo-

čenských udalostiach v meste.

16. a 17. stor. bolo mimoriadne ťažké 

pre obyvateľov Uhorska, a teda aj úze-

mia Slovenska, ktoré bolo už od 10. 

stor. súčasťou Uhorska. V r. 1526 utr-

peli uhorské vojská od Turkov pri Mo-

háči katastrofálnu porážku a v r. 1541 

padol do rúk Turkov aj Budín – hlav-

né mesto Uhorka. Tým sa stalo nebez-

pečenstvo Turkov akútnym aj pre celé 

územie Slovenska. Najdôležitejšie po-

stavenie pre štátnu pokladnicu zaují-

mali stredoslovenské banské mestá 

– Banská Štiavnica (ťažba striebra 

a zlata), Banská Bystrica (ťažba medi), 

Kremnica (ťažba zlata a striebra), Ban-

ská Belá, Nová Baňa Pukanec a Ľubie-

tová. Tieto mestá boli samozrejme aj 

v najväčšom stredobode pozornosti aj 

pre Turkov. Stredoslovenské banské 

mestá si to uvedomovali, a preto po 

páde Budína robili intenzívne prípra-

vy na svoju ochranu a obranu obyva-

teľov a majetku – hlavne vydolované-

ho zlata, striebra.

Bez akejkoľvek konkurencie v tomto 

smere viedla Banská Štiavnica. Prvým 

opatrením v tomto smere bolo vydá-

vanie novín, dokonca už od r. 1540… 

Bezprostredne po páde Budíne bol za-

ložený v  Banskej Štiavnici strelecký 

spolok, v ktorom sa obyvatelia mes-

ta cvičili v  streľbe. Okrem opevne-

nia mesta bol prebudovaný kostol na 

mieste dnešného Starého zámku na 

pevnosť. V r. 1564-71 bol postavený 

Nový zámok, ako mimoriadne dôle-

žitá pozorovateľňa, odkiaľ sa v prípa-

de tureckého nebezpečenstva cez deň 

trúbením a v noci svetelnými signál-

mi dávalo obyvateľstvu mesta naja-

vo toto nebezpečenstvo. Podobná po-

zorovateľňa bola zriadená aj na Sitne, 

odkiaľ sa taktiež pomocou zapálenej 

vatry dávalo najavo akútne turecké 

nebezpečenstvo, nielen pre Banskú 

Štiavnicu, ale aj široko-ďaleko. Vyni-

kajúco toto všetko zobrazil bansko-

štiavnický spisovateľ Jozef Horák 

v povesti „Sitniansky vatrár“.

Takýto dômyselný a široko rozvetvený 

systém obrany pred Turkami nemalo 

žiadne iné mesto na Slovensko. A tak 

sa stalo, že Turci mali v prvom rade 

eminentný záujem na dobytí Banskej 

Štiavnice, nielenže sa im to nepoda-

rilo, ale ani nikdy neprekročili ani len 

jednu mestskú bránu. Nielen však to. 

Medzi 7 stredoslovenskými banský-

mi mestami, ďaleko najvýznamnej-

šie postavenie popri Banskej Štiavnici 

v 16. a 17. stor. mala Banská Bystri-

ca a  Kremnica. Keďže obidve mestá 

sa nachádzajú severnejšie od Banskej 

Štiavnice a turecký príval sa nedostal 

od juhu za Banská Štiavnicu, neboli od 

Turkov dobyté ani tieto mestá. Nesta-

lo sa tak až do r. 1683, keď Turci utr-

peli katastrofálnu porážku pri Viedni.

Tak, ako mala Banská Štiavnica vý-

nimočné postavenie v  ochrane stre-

doslovenských banských miest pred 

Turkami v  16. a  17. stor., má toto 

mesto výnimočné postavenie aj pri 

uchovávaní svedectiev na toto nes-

mierne ťažké obdobie v živote našich 

predkov. V r. 1971 bola v Novom zám-

ku sprístupnená dodnes jediná celo-

slovenská expozícia Slovenského ban-

ského múzea o ochrane a boji našich 

predkov proti Turkom v 16. a 17. stor. 

Všetkým, ktorí ju ešte nevideli ju vrelo 

doporučujem navštíviť!

Spracoval: Gejza Volf

Z historických prameňov:
Ochrana stredoslovenských banských miest pred Turkami v 16. a 17. stor.

Nový zámok (1564 – 1571) zohral významnú úlohu v ochrane 

pred Turkami  foto Archív SBM BS

Hľadá si 
domov…
Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška je združenie, kto-

rého snahou je zvyšovanie pove-

domia o ochrane a právach zvierat.

Našim hlavným zámerom je však 

záchrana voľne pohybujúcich sa 

zvierat, hlavne mačiek. Cieľom je 

zabezpečiť domov pre opustené 

a  týrané zvieratá a  zabezpečenie 

veterinárnej starostlivosti.

Kto by chcel mať doma miláčika, 

nech neváha a  kontaktuje naše 

občianske združenie.

Mačička Belka si hľadá domov, je 

odčervená a zaočkovaná.

Bližšie info k  adopcii na: 

www.ozmurko.sk, na Fb strán-

ke: Občianske združenie Mur-

ko, Kakalík a  Miška, kontakt: 

0910 903 947.

Ak chcete naše OZ podporiť 2% 

môžete tak urobiť osobne prí-

padne elektronicky na: https://

pfseform.financnasprava.sk/

Formulare/eFormVzor/DP/

form.414.html

Labky vám budú zato vďačné!

OZ Murko

Pozvánka
„Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“

Svetový deň modlitieb 2020 Zim-

babwe koná sa 6. marca o 17:00 

v  Evanjelickom chráme Božom 

v Banskej Štiavnici. 

Org.
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 28.2. o 18:30 hod.
Nedeľa 1.3. o 18:30 hod.

Volanie divočiny
Rodinný, dobrodružný, 100 min., 
MP, vstupné: 5€. Film rozpráva 
príbeh Bucka, psa hýčkaného svo-
jím pánom a jeho rodinou. Jeho 
život sa zmení vo chvíli, kedy 
je ukradnutý a musí ťahať sane 
hlbokým snehom počas zlatej ho-
rúčky na Klondiku. Tu nachádza 
nových priateľov a čoskoro zis-
tí, že jeho vrodené inštinkty 
mu umožňujú nielen prežiť, ale 
že v slobodnom, voľnom a divo-
kom živote nakoniec nachádza aj 
potešenie.

Sobota 29.2. o 18:30 hod.

Fantasy island
Horor, 109 min., MP:15, vstupné: 
5€. Fantasy Island je odľahlý 
luxusný rezort, v ktorom záhadný 
pán Roarke mení tajné sny svo-
jich klientov na skutočnosť. No 
keď sa zo snov stanú nočné mory, 
hostia zisťujú, že tento ostrov 
má od tropického raja viac než 
ďaleko...

Nedeľa 1.3. o 16:00 hod.

Ježko Sonic
Akcia, animovaný, dobrodružný, 

90 min., MP, vstupné: 5€. Super 
rýchly ježko Sonic z cudzej pla-
néty sa spojí s výrazne pomalším 
vidieckym policajtom, aby pre-
kazili plány vynaliezavého Dr. 
Robotnika, ktorý chce s pomocou 
Sonicových schopností ovládnuť 
svet a celý vesmír.

Utorok 3.3. o 18:30 hod.

Biely, biely deň
Dráma, Island, Dánkso, Švéd-
sko,109 min., MP:15, vstupné: 5€ 
V odľahlom islandskom mesteč-
ku sa bývalý policajt vyrovná-
va s tragickou smrťou manželky, 
ktorá zomrela pred dvoma rokmi 
pri autonehode. Smútok zaháňa 
prácou na opustenom dome, kto-
rý chce premeniť na domov pre 
svoju dcéru a vnučku s nádher-
ným výhľadom na krajinu. Zmiere-
nie mu komplikuje informácia, že 
jeho milovaná viedla ešte iný, 
tajný život. Bola mu neverná? 
Muž nemôže ísť ďalej kým nezistí 
pravdu. Jeho smútok sa mení na 
posadnutosť, ktorá ohrozí jeho 
i jeho blízkych.

Streda 4.3. o 18:30 hod.

Šepoty
Slovenský horor, 100 min., 
MP:15, vstupné: 5€

Film natočený v Ľubovnianskom 
skanzene. Už niekoľko storo-
čí je to miesto známe záhadný-
mi zmiznutiami ľudí, ktorí tam 
žili, alebo ho navštívili. Naj-
väčší známy príbeh je o zmiznu-
tí a záhadných úmrtí osadníkov 
a rodiny miestneho farmára Vik-
tora z 19. storočia. Nie je však 
prvý ani posledný. Po súčasnosť 
tam záhadne zmizli desiatky ďal-
ších ľudí, medzi nimi aj Laurina 
sestra. Tá sa však s jej zmiznu-
tím nedokáže zmieriť a rozhodne 
sa ju ísť hľadať tam, kam by ne-
mal vkročiť nikto. Hľadáš stra-
tené, stratíš hľadané.

Štvrtok 5.3. o 18:30 hod.

Sviňa
Triler, 98 min., MP:15, vstup-
né: 5€. Krajinku kdesi pod ho-
rami ovládajú vysokopostavení 
zločinci, ľudia prepojení s po-
litikou, mafi ou, ale aj s polí-
ciou, súdmi a veľkými kšeftami. 
Závislá tínedžerka zmizne z re-
socializačného centra, no nikomu 
nechýba. O nútenom sexe a dro-
gách chce povedať na polícii, 
ale pošlú ju preč. Vyhľadá no-
vinára, ktorý sa pustí do roz-
plietania neuveriteľnej chobot-
nice zločinu, mafi e, vydierania.

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 konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v  redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z č.6/2020: „Láska vydatých žien je 

najviac hodná na svete, len manželia 

to nevedia.“ Výhercom sa stáva Da-

niela Parillová, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizze-

rii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

09.03.2020.

V tajničke sa ukrýva výrok Marie 

Svatošovej:

A., Technické služby, ozn. áut Slo-

venska, Slovenský tanečný súbor, 

Spotrebné družstvo skr., iniciálky 

amerického skladateľa Barbera,

B., Začiatok tajničky,

C., Skratka podnikateľskej spoloč-

nosti, dali do ruky, stena,

D., Odnášaj, spovedanie sa, spo-

luhlásky v slove titus,

E., Ideál, najväčšia požičovňa áut, 

časť schôdze,

F., Čierny vták, stoj po maďarsky, 

zošity,

G., Dopravný podnik, švajčiarska 

rieka, časť strechy, pracovná vý-

chova,

H., Slon, ruský minister zahranič-

ných vecí, predpona veľmi starý,

I., Osobné zámeno, iniciálky her-

ca Chudíka, bližšie česky, africký 

strom,

J.,, Koniec tajničky.

1., Ihličnatý strom, Stred tajnič-

ky, iniciálky spisovateľa Nagaja,

2., Síra, streda po rusky, naplne-

ná,

3., 100, výr, meno Surehanda,

4., Úder v  boxe, skratka v  liste, 

plakal, citoslovce pohŕdania,

5., Otlačok nohy, obyvateľ Arábie, 

jód,

6., Zľudovela, citoslovce bolesti, 

55 v Ríme,

7., Ukonal, krížik,

8., Selek naopak, brošňa, dioptria,

9., Samárium, choď nárečovo, 

udieraj zobákom, osobné zámeno,

10., Darujem, míňaj, piecka,

11., Zármutok, detská zbraň,

12., Vezmi si, oval chleba, zn. 

draslíka a ytria.

Pomôcky: Aara, S.R.O., Laurov, 

Teak, SB.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 8
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

„...kto v láske a kráse žije,

ten večne zostane mladý.“

K  najčastejším prívlastkom básni-

ka Andreja Sládkoviča patria prívlat-

ky „pohronský slávik zlatoústy“ a  „bás-

nik krásy, mladosti a  lásky.“ Ten druhý 

prívlastok získal hlavne vďaka básnic-

kej skladbe Marína, veď už v úvode tej-

to rozsiahlej básne s 291 strofami píše 

„ja sladké túžby, túžby po kráse spievam 

peknotou nadšený“. Ako človek a básnik 

obdivoval krásu ako takú, hľadal a veľ-

mi často ju nachádzal vo všetkom oko-

lo seba, nie náhodou používal urči-

tý čas aj pseudonym Krasyslav. Krásu 

nachádzal, samozrejme, aj v mlados-

ti, ale – vtedy ešte aj sám mladý – nás 

varuje, že nie je krása ako krása a nie 

je mladosť ako mladosť. „A čo je mla-

dosť? Dvadsaťpäť rokov? /Ružových tvárí 

hlaď jará,/či údov sila, či strmosť krokov?/ 

Toto sa všetko zastará./Mladosť je túžba 

živá po kráse,/je hlas nebeský v zemskom 

ohlase,/ je nepokoj duše svätý...“ Nemusí 

byť mladý ten, kto má 25 rokov, pevný 

krok a tvár bez vrások... Lebo kým má 

človek v sebe onen posvätný nepokoj, 

ktorý ho nenechá „lenivieť a nič nero-

biť“, ktorý ho neustále núti niečo pod-

nikať, hľadať, hľadať krásu, nachádzať 

ju, prijímať a rozdávať iným, duchom 

zostáva mladý. Iste, je tu dátum naro-

denia, ale veľmi často tí skôr narodení, 

dnes s obľubou označovaní ako senio-

ri, zahanbia svojím životným elánom 

a optimizmom vekom mladých ľudí, 

ktorí neprejavujú takmer o  nič záu-

jem, nevedia sa nadchnúť, oduševniť 

a – prepáčte za výraz, ale často oblb-

nutí pohľadom do svojich mobilov – 

žijú akoby v inom svete. Pre nich dvoj-

násobne platia slová mladosť je túžba 

živá po kráse, je nepokoj duše svätý, 

aj keď Sládkovič písal svoje diela pri 

sliepňavom svetle sviečok či petrole-

jových lámp a o výdobytkoch dnešnej 

vedy a techniky nebolo ešte ani stopy.

A kým ozajstná krása nie je na povrchu 

(spomínate si na ono exupéryovské 

Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je 

očiam neviditeľné?), ozajstná mladosť 

nie je v rokoch. Kto je duchom mladý, 

miluje... Lebo krása a láska je pre ta-

kého človeka životným štýlom. A pri-

tom nemyslíme len na lásku k partne-

rovi či partnerke. Aj keď prazákladom 

vzniku básnickej skladby Marína bola 

láska ku krásnej deve, pre najkraj-

šiu slovenskú ľúbostnú poému by to 

bolo málo. Veď láska má tisíc podôb. 

Láska k rodičom, deťom, rodine, blíz-

kym ľuďom, priateľom, učiteľom, lás-

ka k rodnému kraju, vlasti, k nejaké-

mu mestu, miestu (v našom prípade 

aj láska k Štiavnici a k positnianske-

mu kraju), k prírode, k umeniu, k lite-

ratúre, k dobru, spravodlivosti...

Už keď písal Marínu, Sládkovič tu-

šil, či skôr už vedel, o  blízkom roz-

chode s milovanou devou a v snahe 

nájsť protihodnotu pre svoj cit, obra-

cia svoju pozornosť k národu a vlas-

ti. Tak akosi sme sa to učili v škole. To 

ostatné sme skôr vytušili a s každou 

našou láskou a sklamaním intenzív-

nejšie. Dôstojne sa vyrovnať s  roz-

chodom a sklamaním v  láske nie je 

ľahké. „Mňa ešte zemské viažu potre-

by a vlasť moja je na zemi...“, píše Slád-

kovič, keď stráca svoju lásku. ...Vlasť 

moja je na zemi! A  na tej zemi sú 

všetci tí, ktorí ho potrebujú... Bás-

nik krásy a lásky predsa nemohol pre 

jedno sklamanie z  lásky k  žene ne-

chať zahynúť lásky pravý zmysel, jej 

hodnotu a  česť. Napokon tá ďalšia 

láska, ktorá prišla, keď prebolel roz-

chod s Marínou, láska k Júlii Antó-

nii Sekovičovej, láska, ktorú nazýva-

li v literatúre aj „vrúcna ľúbosť“, láska 

k žene, ktorá jeho city opätovala, kto-

rú si vzal za manželku, s ktorou vy-

chovával svoje deti a ktorú miloval až 

do svojej smrti, toto všetko len a len 

potvrdila.

Akoby sa začarovaný kruh krásy, 

mladosti a  lásky uzatváral a  vždy 

znova otváral. Aby bol pevným bo-

dom na zemi. A dnes, keď už lietame 

aj k iným planétam (napokon aj pod-

ľa Sládkoviča je nazvaná jedna pla-

nétka), hádam aj vo vesmíre.

(Úryvok z  pripravovanej knižky 

A diamant v hrude nezhnije.)

Mária Petrová

Básnik krásy, mladosti a lásky 
sa narodil pred 200 rokmi

Myslím, že názov môjho 

článku presne vystihuje to, 

že človek aj v staršom veku 

sa môže všeličo naučiť. 

A tak sme si povedali, že ideme do 

toho. Veď poskytnúť prvú pomoc, 

je schopný sa naučiť každý človek. 

Malo by to byť povinnosťou kaž-

dého, bez rozdielu veku. Horšie je 

keď to nevieme a pre našu nevedo-

mosť, nám pred očami umrie člo-

vek. A tak sme sa zišli 14. februára 

2020 o 10,00 hod., aby sme sa na-

učili v  prípade potreby poskytnúť 

prvú pomoc. Na naše pozvanie pri-

šli k nám študenti z Gymnázia An-

dreja Kmeťa z  Banskej Štiavnice. 

Mládežníci SČK z  Banskej Štiavni-

ce, Martin Malovič, Zuzana Lasáko-

vá, Zuzana Štefková a Katarína Fil-

kornová.

Je naozaj obdivuhodné, že aj 

v  dnešnej dobe sa nájdu mladí ľu-

dia, ktorí sa dali na takúto krásnu 

a  ušľachtilú cestu a  sú nielen pre 

mladých, ale aj pre nás starším na-

ozaj vzorom. Bolo to nádherné po-

sedenie spojené s  perfektným vý-

kladom, ktorému každý porozumel. 

Niektorí členovia si aj vyskúšali oži-

vovať „anču!“ a veru im to išlo dob-

re. Určite si podobnú akciu znovu 

zopakujeme. Chcem sa aj touto ces-

tou poďakovať Ivetke Laukovej zo 

SČK za vybavenie tejto akcie ako aj 

mládeži SČK. Tešíme sa na opätov-

né stretnutie a ďakujeme!

Alica Gajanová

predseda DC seniorov Sv. Anton

Nikdy nie je neskoro

Prednáška o poskytnutí prvej pomoci  foto Archív DC SA

Poďakovanie
V zastúpení organizačného výbo-

ru „28. reprezentačného baníckeho 

plesu – 20. celoslovenského“, ktorý 

sa uskutočnil 14. 2. 2020 v Hote-

li Grand-Matej v Banskej Štiavni-

ci, ďakujem všetkým sponzorom, 

ktorí prispeli na zdarný priebeh 

vyššie uvedeného spoločenského 

podujatia. Zdar Boh!

Milan Durbák
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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

  Kúpim starý dom aj v zlom sta-

ve v  BS a  blízkom okolí, platba 

v hotovosti, tel. č.: 0903 506 693

  Sme mladý pár a  hľadáme sta-

rý domček zo záhradkou na tr-

valé bývanie. Domček môže byť 

v  pôvodnom stave. Okolie BS. 

Cena dohodou, platba v  hoto-

vosti. Kontakt: 0915 532 280, 

martindeci@gmail.com

 Obmurovávam z kameňa hroby, 

odlievam z farebného betónu. Re-

novujem, vyrábam z  kameňa ná-

hrobné kamene aj s tabuľkou, fot-

kou, či inými doplnkami. Viac info 

a foto na tel. č.: 0904 845 562

 Výkup parožia, tel.č.: 0904 834 937

  Prijmeme obchodného asis-

tenta- asistentku, ihneď. Plat 

700Eur. (v  hrubom). Sedačky, 

s.r.o., Tabaková 1, B. Štiavnica, 

kontakt: sedacky@sedacky.com, 

tel. č.: 0903 405 629

reality

inzercia

služby

práca

INZERCIA

INZERCIA

M SR v hale
Atléti BS vykročili za medailami 

z  M SR šťastnou nohou. Na ve-

teránskych M SR v hale si Štefan 

Sumerling vybojoval striebro a za 

titulom zaostal iba 3 desatinky. 

Plán a cieľ bol splnený, bežať pod 

10 min. a získať medailu.

RP

citát

„Keď láska začne poučovať, bude 

mať čoskoro prázdniny“.

Pearl S. Bucková

Kto chce dosiahnuť úspech 

musí na sebe tvrdo pracovať, 

kto chce, aby jeho žiaci 

dosiahli úspech musí sa im 

venovať. 

Spojenie obidvoch faktov vyvrcho-

lilo 20.2.2020. v  Kremnici v  regi-

onálnom kole vo fl orbale žiakov 

ZŠ a  študentov SŠ. Po víťazstvách 

z okresných kôl postúpili štyri školy 

a obhájili víťazstvo vo všetkých ka-

tegóriách s postupom do krajských 

kôl.

V kategórii žiačok ZŠ víťazstvom ZŠ 

J. Kollára B. Štiavnica pod vedením 

Mgr. T. Szendreia 3:0 nad Gymná-

ziom M. Rúfusa Žiar nad Hronom.

V kategórii žiakov ZŠ J. Horáka 

pod vedením Mgr. J. Minku s vý-

sledkom:

ZŠ J. Horáka – ZŠ F. Kráľa Žarnovi-

ca 1:3

ZŠ J. Horáka – ZŠ Jilemnického 

Žiar nad Hronom 0:3

V  kategórii študentiek SOŠ slu-

žieb a lesníctva B. Štiavnica pod ve-

dením Mgr. A. Palášthyho 2:0 nad 

Gymnáziom M. Rúfusa Žiar nad 

Hronom.

V  kategórii štu-

dentov SOŠ les-

nícka B. Štiavni-

ca pod vedením 

Ing. A. Vanču 5:4 

po samostatných 

nájazdoch nad 

Gymnáziom M. 

Rúfusa Žiar nad 

Hronom.

Ďakujem všet-

kým hráčom 

a ich trénerom za 

dosiahnuté víťaz-

stvá a v krajskom 

kole, v ktorom sa 

stretnú v  každej 

kategórii 5 druž-

stiev, veľa hráč-

skych úspechov.

Za CVČ: 

J. Machilová

Florbal v Banskej Štiavnici najlepší 
v regióne

Víťazné družstvo v kategórii žiačok ZŠ - ZŠ J. Kollára B. Štiavnica  foto Archív CVC BS
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Chceš byť súčasťou 
našej reštaurácie Black M? 

Baví Ťa varenie a nie je to len tvoja 
práca, ale aj koníček? 

Teraz máš možnosť prispieť aj ty 
k vylepšeniu štiavnickej gastronómie. 

Hľadáme samostatného kuchára - 
kuchárku na TPP, ktorý sa nebojí 

zodpovednosti, nových výziev a je 
kreatívny/a . Naša reštaurácia 

nikdy nestojí na mieste. Mzda podľa 
skúsenosti, zručnosti a šikovnosti 

pri nástupe 5 - 6€/1hod. 

Ďalej hľadáme šikovného a zručného 
pizzera/ku tiež na TPP. 

Pomaly sa blíži leto, tak aj brigádnikov 
do kuchyne a aj do baru. 

Svoje životopisy posielať na 
info@blackm.sk. Banská Štiavnica

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

DO STARONOVÉHO BARU AMÁLKA - BÝVALÁ TOLA, 

KDE NA VÁS ČAKÁ V ODDELENOM PRIESTORE PRE FAJČIAROV A NEFAJČIAROV
• DOBRÉ PIVKO, ALKO-NEALKO, KÁVA

• VÝBORNÉ DOMÁCE PAGÁČE, ZÁKUSKY
• BILIARD, TIPOS, STIERACIE ŽREBY

PONÚKAME 

ORGANIZOVANIE RODINNÝCH OSLÁV, POSEDENÍ S PRIATEĽMI, STRETÁVKY A INÉ... 
AJ S MOŽNOSŤOU OBČERSTVENIA.

KAŽDÝ MESIAC POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE

A KAŽDÚ SOBOTU OD 16:00 MALÉ OBČERSTVENIE ZDARMA

TEŠÍME SA NA VÁS!

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ, ŽE JE U NÁS PRÍJEMNE!

ADRESA:

Bratská 1875/9B, Banská Štiavnica
OTVÁRACIA DOBA:

Ne - Št: 10:00 – 22:00
Pi - So: 10:00 – 23:00

TEL. ČÍSLO: 0915 830 678
FB: Bar Amálka – Bývalá Tola B. Štiavnica

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská Štiavnica Banská Štiavnica 

prijme čašníčku (brigádničku aj prijme čašníčku (brigádničku aj 

študentku), pomocnú kuchárku študentku), pomocnú kuchárku 
Plat: 3,50 eur/hod. a umývača riadu Plat: 3,50 eur/hod. a umývača riadu 

Plat: 2,80 eur/hodPlat: 2,80 eur/hod

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS


