
Čo je
Mesto kultúry

2019?

kultúrna príloha

Správa
o stave

mesta

špeciálna príloha

Zelená
pre arborétum

Kysihýbeľ

str. 3

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAVN I C A

17. máj 2018 číslo 19 ročník XXIX cena 0,40 €

INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

aj začiatkom mesiaca máj 

pokračovalo s rekonštruk-

ciami miestnych komunikácií 

v našom meste. 

Prinášame Vám prehľad miest spolu 

s fotodokumentáciou, na ktorých uli-

ciach sa rekonštrukcie uskutočnili:

1. Oprava miestnej komunikácie na 

Ul. M. Benku a časť Ul. K. Šmidkeho 

teplou obaľovanou zmesou. Na túto 

časť miestnej komunikácie bolo pou-

žitých 72,21 t obaľovanej zmesi, asfal-

tu, v celkovej výške 11 178,10 eur,

2. Oprava miestnej komunikácie 

v miestnej časti Štefultov na Ul. J. Je-

senského teplou obaľovanou zmesou.

Rozhodnutím zo dňa 9.4.2018 

Ministerstvo vnútra Sloven-

skej republiky ako sprostred-

kovateľský orgán schválilo 

žiadosť Mesta Banská 

Štiavnica o poskytnutie 

nenávratného fi nančného 

príspevku v rámci operačného 

programu ľudské zdroje. 

Názov projektu: 

Nové stojiská v  lokalite Šobov pre 

zdravší život rómskych komunít

Kód žiadosti:

NFP312060J022

Kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

Výška poskytnutej dotácie:

11 721,75 EUR

Výška spolufi nancovania: 

616,93 EUR

V  rámci projektu bude posta-

vené jedno murované stojisko 

pre 35 bytov a  komunitné cen-

trum. Budú zakúpené nádoby na 

komunálny odpad, ktoré budú 

umiestnené do nového stojiska 

spolu s  nádobami na separovaný 

odpad. Monitorovanie vybudova-

ného stojiska bude zabezpečovať 

jedna otočná IP kamera.

V  okolí bytoviek a  v  celej lokali-

te Šobov sa nachádza nezákon-

ne umiestnený komunálny odpad 

(čierne skládky), ktorého množ-

stvo odhadujeme na 10 veľko-

kapacitných kontajnerov (VKK) 

s objemom 7 m3, čo je približne 20 

t odpadu, ktorý bude rovnako od-

stránený v rámci projektu.

Vybudovanie stojiska, odstráne-

nie čiernych skládok a vyčistenie 

lokality zvýši kvalitu bývania oby-

vateľov v tejto oblasti. Informač-

no-osvetová činnosť, práca s oby-

vateľmi v  komunitnom centre, 

ako aj kamerový systém prispejú 

k  tomu, aby čierne skládky opä-

tovne nevznikali. V budovaní sto-

jísk budeme postupne pokračo-

vať.

Zuzana Šušková, odd. RRaMV

Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Ďalšia podporená žiadosť o nenávratný 
fi nančný príspevok pre Mesto Banská Štiavnica

Nový asfaltový povrch na Hornej Resle  foto Michal Kríž �3.str.

Premiéra:

Štvrtok 24.5. o 19:30 hod.Štvrtok 24.5. o 19:30 hod.
Komédia, vstupné: 5€. Komédia, vstupné: 5€. 

DÁMskY klUbDÁMskY klUb

Lipa spieva Lasicu
22.7.2018 o 18:00

Amfiteáter Banská Štiavnica 
Legendy spolu pod holým nebom!

Predpredaj www.ticketportal.sk 
a Infocentrum Banská Štiavnica

Pozvánka
OZ Biblia na cestách Vás pozýva 

na prednášku Th Dr. Jozefa Kuče-

ru v nadväznosti na marcovú výsta-

vu Biblia na cestách, ktorá sa usku-

toční 21.5.2018 s  témou „Princípy 

zdravého života“ v pondelok o 17:00 

v kultúrnom centre – kaplnka, Kam-

merhofská 1, Banská Štiavnica, bliž-

šie info a kontakt: 0905 741 426. 

OZ

Informačné centrum

Banská Štiavnica. Otváracie ho-

diny: každý deň máj: 9:00 hod. – 

17.00 hod. Nám. sv. Trojice č.6, 969 

01 Banská Štiavnica, e-mail: ic@ban-

skastiavnica.sk, tel.: +421 45 694 96 

53 MsÚ
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14.5.

„Ak má byť štát právny, musí byť 

aj správny.“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Prijatie zástupcov medzinárod-

ného detského projektu fi nan-

covaného OMSD UNESCO.

15.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Porada k plneniu úloh v oblasti 

čistoty, verejnej zelene a údržbe 

verejných priestranstiev v mes-

te Banská Štiavnica.

16.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Výboru pre otáz-

ky zamestnanosti pri ÚPSVaR 

Banská Štiavnica.

 Účasť na udeľovaní cien špor-

tovcom a  kolektívom za špor-

tové úspechy a reprezentovanie 

Banskej Štiavnice v roku 2017.

17.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava prezentácie pre 12. re-

gionálnu konferenciu OMSD 

pre členské mestá zo strednej 

a východnej Európy.

 Rokovanie s  Rudnými baňa-

mi, š.p., Banská Bystrica k vy-

sporiadaniu pozemkov pod 

komunikáciami a  verejnými 

priestranstvami v  prospech 

mesta Banská Štiavnica.

 Osobné poďakovanie MUDr. 

Filipovi Danningerovi k  vý-

znamnému životnému jubileu.

18.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Vyhodnotenie plnenia úloh 

hospodárskeho a  sociálneho 

rozvoja mesta a príprava správy 

pre mestské zastupiteľstvo.

  Posledná rozlúčka s pánom Ľu-

bošom Gréčom.

19.5.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

7.5. z Rádia Devín od 13:45 

znel umelecký prednes naj-

krajšej slovenskej ľúbost-

nej básne „Marína“, ktorá je 

súčasne najdlhšou ľúbost-

nou básňou na svete. Jej au-

torom bol Andrej Sládkovič, 

ktorý ako študent Evanjelic-

kého lýcea v Banskej Štiavni-

ci sa zaľúbil do krásnej mladej 

Štiavničanky Maríny, pod-

ľa ktorej aj nazval svoje bás-

nické veľdielo. O  A. Sládko-

vičovi bola reč aj 8.5. v Rádiu 

Regina o  5:30 pri charakte-

ristike štúrovských básnikov, 

ktorí písali aj básne, ktoré sa 

podobali na ľudové piesne. 

8.5. v  Rádiu Lumen o  6:30 

bola spomienka na Giovan-

niho Antonia Scopoliho, pro-

fesora chémie, mineraló-

gie a metalurgie na Baníckej 

akadémii v  Banskej Štiavni-

ci od r. 1769, vedca svetové-

ho významu v  súvislosti s  tým, že 

tento deň bol dňom jeho úmr-

tia (8.5.1788). Podrobnejšie som 

o ňom písal v ŠN zo dňa 3.5.2018. 

8.5. na Jednotke v Správach RTVS 

o 19:00 opäť hovoril Ing. Miloš Ve-

verka z Technických služieb v Ban-

skej Štiavnici, ako jeden z najerudo-

vanejších odborníkov na odpadové 

hospodárstvo v  SR. 9.5. vo viace-

rých médiách odznelo, že Miroslav 

Číž, jediný poslanec NR SR z  náš-

ho okresu sa stal podpredsedom 

poslaneckého klubu strany Smer – 

SD. 9.5. v TA3 v Hlavných správach 

o 18:30, ako aj 10.5. o 0:30 bola roz-

siahla reportáž o  plánoch vedenia 

mesta vytvoriť postupne z Námes-

tia sv. Trojice, tohto najcennejšieho, 

ale najfrekventovanejšieho priesto-

ru pešiu zónu. Hlavné slovo mala 

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka nášho mesta, hovoril tiež Igor 

Kuhn, riaditeľ Oblastnej organizá-

cie cestovného ruchu Región Ban-

ská Štiavnica, ale aj ďalší obyvatelia 

Banskej Štiavnice.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Naj naj najlepšia turistická 

informačná kancelária 

s obchodíkom minerálov

„Niečo takéto som ešte nevidela a to som 

už trochu pochodila aj svet. Bola som 

pozitívne prekvapená, akí perfektní za-

mestnanci tu pracujú. Vidno, že svoju 

prácu robia s radosťou a zároveň turis-

tov obslúžia v ich rodnom jazyku. Za tú 

chvíľu, čo som ich počula obsluhovať po 

poľsky, maďarsky, anglicky, niečo neu-

veriteľné. Veľký palec hore. Vždy, keď 

budem počuť, že niekto pôjde do Štiav-

nice, rozhodne mu toto informačné cen-

trum odporučím všetkými desiatimi.“

Super personál

„Keďže sme s priateľmi hľadali mapu 

na zorientovanie sa v meste, tak sme 

vyhľadali infocentrum, kde nám boli 

veľmi milým spôsobom podané infor-

mácie.“  Miriam G.

Best tourist information ever

„Môj nemecký priateľ rád spoznáva Slo-

vensko a keďže sa mi nechcelo prekla-

dať, tak som šla do informačného cen-

tra kúpiť bedeker v nemčine. Milý pán 

v centre rozprával super nemčinou 

a ochotne nás previedol mestom so za-

ujímavým výkladom.“  Lucia V.

Portál TripAdvisor

Ohlasy na IC 
Banská Štiavnica

List prednostu 
OÚ 
premiérovi Petrovi Pellegri-

nimu

Vážený pán predseda vlády SR,

dňa 1.5.2018 bola vo viacerých 

médiách zverejnená informácia 

z Ministerstva dopravy a výstav-

by Slovenskej republiky o  tom, 

že ministerstvo uvažuje o zruše-

ní viac ako 300 km tratí na Slo-

vensku.

Predpokladal som, že medzi na-

vrhovanými železničnými traťa-

mi môže byť aj železničná trať 

z  Hronskej Dúbravy do Ban-

skej Štiavnice. Včera som si te-

lefonicky celú záležitosť overo-

val na sekcii železničnej dopravy 

a dráh, odkiaľ mi oznámili, že 

sa momentálne pracuje na eko-

nomickej analýze prevádzkova-

nia vybraných tratí, ktorá bude 

spracovaná do konca júna 2018. 

Na základe výsledkov uvedeného 

dokumentu dôjde k  rozhodova-

niu o zrušení konkrétnych tratí.

Nielen obyvateľov nášho okresu, 

ale istotne aj väčšiny obyvateľov 

Slovenska, by sa určite dotklo, 

ak by bola zrušená železničná 

trať Hronská Dúbrava – Banská 

Štiavnica.

V  prípade, že by efektivita pre-

vádzky nebola najpriaznivej-

šia, je treba zobrať do úvahy, že 

sa jedná o  jedinečnú trať nielen 

na Slovensku, ale aj minimál-

ne v  Stredoeurópskom priesto-

re, ktorá je v povedomí verejnos-

ti zafi xovaná ako Trať mládeže.

Na jej vybudovaní sa podieľa-

lo viac ako 47 000 tisíc mladých 

brigádnikov nielen z  Českoslo-

venska, ale i  z  mnohých európ-

skych krajín a  dokonca i  zo zá-

moria. Takýto pôvod nemá 

žiadna iná trať a na žiadnej trati 

nebola vyjadrená taká veľká sna-

ha po  lepšom živote na Sloven-

sku za medzinárodnej pomoci. 

Trať mládeže by preto mala natr-

valo zostať nielen ako dopravná 

tepna, ale aj ako symbol európ-

skej spolupráce.

Vážený pán predseda vlády, dovo-

ľujem si Vás preto požiadať o zvá-

ženie všetkých argumentov, nech 

aj budúce generácie môžu túto je-

dinečnú trať využívať na dopravu, 

aj ako symbol spolupráce mladých 

ľudí Európy a sveta.

S pozdravom

Štefan Filip, prednosta OÚ v BŠ

V Banskej Štiavnici: 3.5.2018
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Na túto časť miest-

nej komunikácie bolo použitých 

37,55 t obaľovanej zmesi, asfaltu, 

v celkovej výške 5 812,74 eur

3. Oprava miestnej komuniká-

cie na Ul. obrancov mieru teplou 

obaľovanou zmesou. Na túto časť 

miestnej komunikácie bolo pou-

žitých 51,50 t obaľovanej zmesi, 

asfaltu, v celkovej výške 7 972,20 

eur

4. Oprava miestnej komunikácie 

na Ul. Horná Resla teplou obaľo-

vanou zmesou. Na túto časť prí-

stupovej cesty k jednotlivým ro-

dinným domom bolo použitých 

37,30 t obaľovacej zmesi, asfaltu, 

v celkovej výške 5 774,04 eur.

Celkové náklady na rekonštrukcie 

a vysprávky miestnych komuniká-

cií sa pohybujú vo výške 30 737,08 

eur s DPH.

Rekonštrukčné práce zrealizovala 

a opravy ciest vykonala fi rma Re-

novia, s.r.o., so sídlom v Lieskovci, 

okres Zvolen. Finančné prostried-

ky sú kryté a hradené z mestského 

rozpočtu, ktoré boli schválené na 

rekonštrukciu a vysprávky miest-

nych komunikácií pre rok 2018.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Nová cesta na Ul. Martina Benku  foto Michal Kríž

Ul.J.Jesenského  foto Michal Kríž            Ul.obrancov mieru  foto Michal Kríž 

Lesnícke arborétum 

Kysihýbel, nachádzajúce sa 

v bezprostrednej blízkosti 

sídliska Drieňová vedľa štátnej 

cesty na Banský Studenec, 

bolo v mesiaci apríl doplnené 

novými drevenými prvkami, 

ktoré jednak pomôžu návštev-

níkom, rovnako uľahčia aj 

výskumnú činnosť v arboréte.

Nová drevená lavička, strieška nad 

prameňom, nový mostík a estetic-

ká úprava či spevnenie centrálneho 

informačného panelu, zvýšia atrak-

tivitu tohto významného lesníc-

keho objektu. Lesnícke arborétum 

Kysihýbel patrí medzi najvýznam-

nejšie objekty skúmania aklimati-

zácie cudzokrajných drevín v Stred-

nej Európe. Overovala a doteraz sa 

aj testuje opodstatnenosť zavádza-

nia nepôvodných drevín - intro-

dukcie v našich lesoch a  to nielen 

za účelom zvýšenia produkcie dre-

va, ale aj zvýšenia ekologickej stabi-

lity našich lesných porastov. Pôvod 

arboréta je úzko spojený s Lesníc-

kou akadémiou v Banskej Štiavni-

ci, ktorá v roku 1900, keď bol ten-

to objekt založený, už mala bezmála 

storočnú tradíciu. Dnes arborétum 

slúži hlavne pre lesnícky výskum, 

ale plní aj rekreačnú a edukatívnu 

funkciu. Vybudovanie vyššie spo-

mínaných drevených prvkov sa re-

alizovalo v rámci projektu s názvom 

Zelená pre arborétum, ktoré bolo fi -

nančne podporené nadáciou Tesco.

Jozef Capuliak

Zelená pre arborétum

Nové drevené prvky  foto Archív autora

Shakespeare´s 
Day
Dňa 24.4.2018 sa v Kultúrnom 

centre Banská Štiavnica usku-

točnil II. ročník Shakespearov-

ho Dňa, ktorý organizovali štu-

denti Gymnázia Andreja Kmeťa. 

Pozvané boli všetky základné 

a stredné školy v Banskej Štiav-

nici, pre ktoré pripravili štu-

denti bohatý program. Cieľom 

tohto podujatia bolo priblížiť 

žiakom ZŠ a SŠ život Shakespe-

ara, obdobie, v ktorom žil a tvo-

ril a, samozrejme, aj niečo o krá-

ľovnej Alžbete I.

Alžbeta I. a  Shakespeare uvá-

dzali celý program v  anglickom 

jazyku. Súčasťou programu boli 

ukážky z  diel Williama Shakes-

peara, ako napr. Seven Ages of 

Man alebo Sonnet 21. Po nich 

nasledovala Talent Show, do 

ktorej sa zapojili deti z  Mater-

skej školy sv. F. Assiského, žiaci 

ZŠ a SŠ spevom, tancom, recitá-

ciou, hraním na hudobný nástroj 

a maľbami. Do Talent Show za-

vítali aj sokoliari zo ZŠ M. Hel-

la spolu so svojim austrálskym 

lektorom a predstavili svoju prá-

cu, svoj koníček. Shakespeare 

a  kráľovná zapojili do progra-

mu aj deti z obecenstva, a to for-

mou kvízu, ktorý bol zameraný 

na obdobie panovania Alžbe-

ty I., diela W. Shakespeara a na 

reálie anglicky hovoriacich kra-

jín. Alžbeta I. a  Shakespeare sa 

ocitli na Slovensku a  na záver 

programu objavovali túto kra-

jinu v  divadelnom predstavení, 

v  ktorom nám priblížili legen-

du Banskej Štiavnice, Jánošíka, 

Štúrovcov a Sládkovičovu Marí-

nu. Medzi scénami zatancoval 

ľudový súbor slovenské tance.

Celé podujatie malo nielen zá-

bavný, ale aj edukačný charak-

ter. Veríme, že aj napriek ne-

dostatkom splnilo svoj účel 

a  tešíme sa na všetkých, ktorí 

prídu aj na III. ročník Shakespe-

arovho Dňa v apríli 2019.

Angelika Nyékiová

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Jozef Hell a Banská Štiavnica

Dňa 15.5.2018 uplynulo 305 ro-

kov od narodenia Jozefa Karola 

Hella, svetoznámeho banského od-

borníka, vynálezcu a  konštrukté-

ra, ktorý svo- jimi vynálezmi a kon-

štrukciami predstihol svoju dobu 

o takmer 2 stor. a preslávil Sloven-

sko tak ako doteraz žiaden banský 

vynálezca a konštruktér. Narodil sa 

15.5.1713 v  Štiavnických Baniach. 

Jeho otec bol Matej Kornel Hell, 

hlavný banský strojmajster v  ban-

skoštiavnickom rudnom revíre, kto-

rý bol taktiež významným banským 

a  vodohospodárskym vynálezcom 

a  konštruktérom. Po smrti svojho 

otca sa J.K.Hell stal jeho nástup-

com vo funkcii hlavného banského 

strojmajstra. Celý život sa venoval 

zlepšovaniu existujúcich banských 

a vodočerpacích strojov, ale aj kon-

štrukcii nových, ktoré sa ako sveto-

vé vynálezy postupne šírili do celé-

ho sveta a našli tu svoje uplatnenie 

ešte aj v 20.stor.! Už v r.1736 navr-

hol nový typ banského vodočerpa-

cieho stroja ako náhradu za dovtedy 

používané štangenkunsty – vodo-

čerpacie mechanizmy s kývavým pá-

kovým prevodom. V  r.1738 skon-

štruoval 2 takéto stroje v  šachte 

Siglizberg na Vindšachte (dnes Štiav-

nické Bane), ktoré dostali pomeno-

vanie vahadlové vodočerpacie stroje. 

Boli to prvé svetové vynálezy a kon-

štrukcie J.K.Hella. V  r.1745 podal 

návrh na postavenie vodnostĺpcové-

ho vodočerpacieho stroja. Prvý taký-

to stroj, taktiež ako svetový vynález, 

skonštruoval v r.1749 v šachte Leo-

pold na Vindšachte. Neskôr postavil 

ďalších 8 takýchto banských vodočer-

pacích strojov. Úspešne sa používali 

v 18. a 19.stor. v celej Európe a vylep-

šené konštrukcie v  banskoštiavnic-

kom rudnom revíre ešte aj v 20.stor. 

Jeden z  takýchto strojov bol v  pre-

vádzke v šachte Lill v Hodruši až do 

r.1960 v hĺbke 265m pod zemou! Mal 

som tú česť podieľať sa v Štiavnických 

Baniach ako riaditeľ SBM v  B.Štiav-

nici na jeho demontáži a  inštalovaní 

tohto stroja, ktorý už nemal vodočer-

paciu funkciu, ale slúžil už ako inovo-

vaný ťažný stroj v r.1966 v Banskom 

múzeu v prírode, ktoré bolo súčasťou 

SBM v B.Štiavnici, kde je dodnes ako 

najvzácnejší exponát, pretože ide o je-

diný takýto zachovaný stroj v Európe! 

V r.1753 skonštruoval J.K.Hell tlako-

vý vzduchový vodočerpací stroj, ktorý 

bol taktiež svetovým vynálezom. Ten-

to princíp sa po-

užíval ešte aj v 2.

pol. 19.stor. na 

americkom kon-

tinente pri odvodňovaní zatopených 

baní a začiatkom 20.stor. sa postup-

ne rozšíril nielen na americkom kon-

tinente, ale aj inde vo svete pri čer-

paní ropy! Prebudoval, resp. postavil 

aj viaceré banské vodné nádrže – taj-

chy v  banskoštiavnickom rudnom 

revíre, ktoré začal budovať jeho otec 

M.K.Hell. Vo výstavbe pokračoval 

Samuel Mikovíni a celý tento jedineč-

ný banský vodohospodársky systém 

dobudoval práve J.K.Hell. J.K.Hell 

zomrel 10.3.1789 v Štiavnických Ba-

niach, v jeho rodisku i celoživotnom 

pôsobisku. Bolo jeho veľkou záslu-

hou, že banskoštiavnický rudný re-

vír bol už niekoľko desaťročí vzorom 

pre celý banícky svet v oblasti najvy-

spelejšej banskej vedy a techniky. Čo 

je však najväčším paradoxom tak ako 

v prípade Mateja Kornela Hella a Sa-

muela Mikovíniho aj v prípade Joze-

fa Karola Hella, hoci išlo o svetozná-

me osobnosti, nevieme ich miesto 

trvalého odpočinku. Nehľadiac nato, 

dodnes sú zlatými písmenami zapí-

saní v povedomí svetovej verejnosti. 

Ján Novák

Svetoznáme výročia

Chopper club 
B. Bystrica 
bude v Túlavej labke

Pozývame deti, ale aj ich rodi-

čov, na stretnutie s  drsnými 

chlapmi, no s  dobrým srdcom. 

Motorkári z Chopper clubu prí-

du pozrieť na našich labkáčov. 

Súčasťou akcie je fotografovanie 

útulkáčov a  motorkárov profe-

sionálnym fotografom. Nachys-

tajte si hlavne dobrú náladu, 

ruky na hladkanie a materiálnu 

pomoc, ktorá je hlavnou súčas-

ťou celej akcie. Pre tých, ktorí 

prídu do Túlavej Labky doniesť 

akúkoľvek pomoc, čaká prekva-

penie v  podobe super jazdy na 

krásnych mašinách.

Celé sa to uskutoční v  sobotu, 

19.5.2018 o  11.00 hod. v  OZ 

Túlavá labka, na Povrazníku, 

Brezová 4. Keďže motorkári 

pôjdu takmer cez celú Štiavnicu, 

určite si ich všimnete. Takže ich 

potom prenasledujte.

A čo mačky a psi v Túlavej labke 

potrebujú? Hlavne kvalitnejšie 

granulky a konzervy pre šteniat-

ka, dospelých psov, seniorov, 

alergikov, mačky a  mačiatka. 

Rôzne obojky, popruhy, vodítka, 

uteráky, osušky, plachty, posteľ-

né obliečky a samozrejme rôzne 

mňamky a piškótky, ktorým ni-

kdy neodolajú.

Tešíme sa na stretnutie.

Kolektív OZ Túlavá labka

Charitatívna 
akcia
Dňa 5.5.2018 sa v  Spojár kafe 

a  klub uskutočnila charitatívna 

akcia Tattoo Life 3, na ktorej sa zú-

častnili tatéri zo Slovenska a hos-

ťujúci tatér z  Čiech. Spolu za te-

tovanie sa vyzbieralo 1 925 EUR, 

ktoré sa venovali pre OZ Debra – 

deti s ochorením motýlích krídiel. 

Ďakujeme!

Barbara Beňová

Dňa 10.mája 2018 sa dožil 

krásneho životného jubilea 

náš spoluobčan MUDr. Filip 

Danninger, lekár, gynekológ, 

pôrodník, ktorý celý svoj život 

zasvätil banskoštiavnickému 

zdravotníctvu. 

Počas svojho dlhoročného pôsobe-

nia na pozícii primára gynekologic-

ko-pôrodníckeho oddelenia v  Ne-

mocnici v  Banskej Štiavnici sa stal 

uznávaným odborníkom vo svojom 

odbore nielen v  Banskej Štiavnici, 

ale aj na Slovensku. Patrí medzi vý-

znamných ľudí mesta, ktorí prispe-

li svojou prácou a  postojmi k  roz-

voju mesta, zlepšeniu podmienok 

zdravotníctva. Za zásluhy o  rozvoj 

zdravotníctva mu boli udelené via-

ceré ocenenia, medzi iným aj Pamät-

ná medaila Jonáša Bohumila Guota, 

ako najvyššie rezortné vyznamena-

nie. Bol nielen uznávaným lekárom, 

ale zviditeľnil Banskú Štiavnicu aj 

v  oblasti športu vo vodnom póle. 

V  rokoch 1948 — 1955 bol bran-

károm československého národné-

ho družstva vodných pólistov, bran-

károm majstrovského družstva ČSR 

vo vodnom póle, účastníkom dvoch 

svetových akademických športo-

vých hier v  Berlíne a  v  Budapešti, 

viac ako 200 medzinárodných a me-

dzištátnych zápasov vo vodnom 

póle. Za úspešnú športovú činnosť 

mu bol udelený titul Majster športu. 

V roku 2010 mu bola udelená Výroč-

ná cena Mesta Banská Štiavnica ako 

ocenenie za osobnú angažovanosť vo 

verejnom živote, za celoživotnú prá-

cu v  oblasti zdravotníctva vo funk-

cii primára gynekologicko-pôrodníc-

keho oddelenia a zástupcu riaditeľa 

Okresného ústavu národného zdra-

via v Banskej Štiavnici.

Vážený pán MUDr. Filip Danninger,

Váš život sa podobá knihe. Múdry 

človek premýšľa pri jej čítaní, preto-

že vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše 

krásne okrúhle jubileum je malým 

zastavením pri jej čítaní. Prajeme 

Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy 

čítali s  láskou, získanou životnou 

múdrosťou a rozvahou. Potom všet-

ko, čo do nej vpíšete, zostane v srd-

ciach Vašich najbližších a budete si 

môcť povedať, že Váš život stál za 

to, pretože ste ho žili pre ostatných.

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za 

všetkých našich spoluobčanov za 

Váš prínos v  oblasti zdravotníctva, 

za zviditeľnenie Banskej Štiavnice 

v oblasti športu, za Vašu pomoc pri 

rozvoji mesta, ale aj za Vaše ľudské 

postoje k svojim pacientom a obča-

nom nášho mesta. Vyslúžili ste si 

nielen uznanie , ale aj úctu nás všet-

kých.

Vážený pán MUDr. Filip Danninger,

Dovoľte mi v  mene mestskej sa-

mosprávy, všetkých občanov náš-

ho mesta, ako aj v  mene svojom, 

čo najsrdečnejšie zablahoželať Vám 

k  Vášmu významnému životnému 

jubileu, aby ste svoje ďalšie roky pre-

žili obklopený láskou svojich naj-

bližších, v zdraví a v rodinnej poho-

de. S úctou

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Blahoželanie k životnému jubileu
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kam v BŠ 
a okolí ?

Dňa 11. mája sa uskutočnilo 

tradičné podujatie „Stretnutie 

pletárov“ v sále kultúrneho 

centra. 

Podujatie moderovali ostrieľaní 

harcovníci Miro Kyjovský a  Ivan 

Beňo. Počas podujatia v  plnej sále 

kultúrneho stánku vystúpili taneč-

ná skupina Applause pod vedením 

Janky Machilovej z centra voľného 

času a hudobná skupina RDS, ktorá 

výborne hrala do tanca počas celé-

ho podujatia až do konca. O občer-

stvenie sa postarali a chutný guláš 

navarili z  reštaurácie Gallery p.Ba-

ráka. Pre všetkých prítomných bola 

pripravená bohatá tombola. Poďa-

kovanie za pomoc patrí p. primátor-

ke Mgr. Naďke Babiakovej, zamest-

nancom MsÚ, odd. kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie za pripra-

venie sály, Mgr. Jankovi Petríko-

vi za fotodokumentáciu a  VIO TV 

za videozáznam. Ďalej treba poďa-

kovať organizátorom zato, že kaž-

doročne sa im darí zorganizovať 

toto milé podujatie v zložení: Ľud-

ka Blašková, P.Pálová, M.Kyjovský, 

Ing.Ján Kovár, Ing.Pavla Hložová, 

Anka Rusková a  ostatným neme-

novaným, ktorí prispeli k  zdarné-

mu priebehu tohto podujatia. Veľ-

ká vďaka patrí sponzorom, ktorí 

prispeli do tomboly: Mesto Banská 

Štiavnica, Štiavnické sudárne, Wi-

ner-manž. Kukovci, Farby-laky -  

p. Blahút, Kaderníctvo-Bea salón, 

Gizka - p. Triebušníková, Poľovníc-

ke potreby - p. Majerová, Prospect - 

p. Doletina, Imo - p. Mojžiš, Kvety - 

p. Rákayová, Potraviny Ernek, SVP, 

š.p., BŠ, p. Müllerová, Diela a dielka 

- p. Ladziansky, Allcom - p. Pačesa, 

p. Benčajová, Svetro, s.r.o., Kveti-

nárstvo Rosa - p. Sásiková, Pizzeria 

Barborka - p. Ernek, p. Pálová, Auto 

Save - p. Katrinec, Sníček - p. Pa-

lášthy, Pekáreň a  Potraviny Anton 

Antol, p. Murančanová, Trotuár, 

Knihy - p. Drbohlavová, Drogéria - 

p. Martykánová, Suveníry Florens, 

M-Glamour, Lekáreň Helios, Obuv 

- p. Roch, Laďa, Suveníry Bergovi-

ny, Coop Jednota Žarnovica, Kveti-

nárstvo Orchidea, 1000 drobností, 

Zlatníctvo - p. Karabelly, Elektro - p. 

Lukáč, Elektro Planeo, UV pizéria, 

rod. Pálová, Špeciality u  Paľa, Ga-

lantéria križ., Chov. potreby, Cos-

mopolitan, Jozef Šefranko, Zlat-

níctvo Goldven, Lekáreň Ametyst, 

SibaCol Farby-laky, Papiernictvo, 

Pedikúra Nechtík. 

Org. výbor

Stretnutie pletárov

Dňa 9.mája popoludní sa 

konali pri Pomníku padlých 

(nad poštou) oslavy 73. 

výročia ukončenia 2. sv. vojny. 

Spomienkový akt zorganizova-

li Slovenský zväz protifašistických 

bojovníkov – Základná organizá-

cia Banská Štiavnica a Mesto Ban-

ská Štiavnica. Oslavy otvoril a prí-

tomných privítal tajomník ZO SZPB 

v  Banskej Štiavnici Ing. Jaroslav 

Dudík. Po odznení štátnej hymny 

predniesla báseň Katarína Kisso-

vá. Po nej si prítomní hostia polo-

žením kytíc pri pomníku padlých  

uctili pamiatku tých, ktorí položili 

svoje životy za našu slobodu. Medzi 

prítomnými nechýbali primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda Babia-

ková, poslanci MsZ RNDr. Pavel Ba-

čík, Ivan Beňo, Mgr. Mikuláš Pál a 

za OblV SZPB v Žiari nad Hronom 

Mgr. Ľubomír Jančo, predstavitelia 

inštitúcií a organizácii pôsobiacich 

v našom meste, prednosta OÚ Ing. 

Štefan Filip, riaditeľ ÚPSVR Ing. Pe-

ter Zorvan, PhD., riaditeľ ZŠ J. Ho-

ráka Mgr. Ján Maruniak a jeho žia-

ci, ako aj obyvatelia nášho mesta. 

Po položení kytíc k pomníku nasle-

dovali príhovory, najprv primátor-

ky mesta (uverejnený v prechádza-

júcom čísle ŠN) a za Oblastný výbor 

SZPB sa prítomným prihovoril Mgr. 

Ľubomír Jančo. Po ňom nasledovala 

hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“ 

a spoločné foto do kroniky. Je pote-

šiteľné, že žiaci ZŠ J. Horáka si udr-

žiavajú túto tradíciu a zúčastňujú sa 

tohto spomienkového aktu pravidel-

ne, začo si riaditeľ tejto školy Mgr. 

Ján Maruniak prevzal z rúk tajom-

níka ZO SZPB Ing. Jaroslava Dudíka 

„Ďakovný list“ a tiež aj priami účast-

níci bojov MUDr. Filip Danninger a 

Jozef Kopčan, ktorí sa žiaľ zo zdra-

votných dôvodov tohto podujatia 

nemohli zúčastniť.

Michal Kríž 

Spomienkové oslavy

Účastníci osláv pri Pomníku padlých  foto Michal Kríž 

Otvorenie podujatia v kultúrnom centre  foto Ján Petrík

18.5. Vernisáž: Petrov Zdar! Otvo-

renie sezónnej výstavy o  rybách 

a  rybároch. Kaštieľ a  múzeum vo 

Sv. Antone, 14:00.

18.5. Farebný workshop - nábytok 

s nápadom. Pretvorte si prinesený 

kus nábytku. sFarbami.sk, Kam-

merhof. 2, BŠ,14:00.

18.5. Medzinárodný festival príbe-

hov. Tréning pracovníkov s mláde-

žou. Kultúrny dom v obci Prenčov, 

17:00.

18.5. Koncert: Gypsy Jazz. Tóny 

gitary, huslí a basy zaznejú na tera-

se Hotela Grand Matej, Kammer-

hof. 5, BŠ, 18:00.

18.5. Koncert: Hanka G. & On-

drej Krajňák - Twin Flame tour. Fú-

zia jazzu, folklóru, gospelu a  sou-

lu v libressobar, Rad. nám. 13, BŠ, 

21:00.

19.5. Veľká kvetinová mandala. 

Príďte si vyskladať mandalu pred 

Nový zámok. BŠ, 10:00.

19.5. Noc múzeí a  galérií v  SBM. 

Bohatý netradičný program v expo-

zíciách múzea. Kammerhof. 8-10, 

Nám. sv. Trojice 8, BŠ, od 16:00.

19.5. Noc múzeí a galérií v kaštie-

li. Prehliadka kaštieľa spojená 

s  ukážkami historickej hudby. 

Kaštieľ a múzeum vo Sv. Antone, 

20:00.

19.5. Koncert: Collegium Musicum 

Tribute. Koncert piesní Mariána 

Vargu. Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 20:00.

19.5. Koncert: Jul & Two pets. 

Libresobar, Rad. nám. 13, BŠ, 

21:00.

19.5. Koncert: Juraj Hnilica - 

Hippie Happy tour. Akustický kon-

cert v duchu uvoľnenej atmosféry. 

Spojár Kafe & Klub, Kammerhof. 6, 

BŠ, 19:00.

20.5. Deň matiek na Prenčove. 

Akadémia pre všetky mamy, sta-

ré mamy, prastarké. Kultúrny dom 

v obci Prenčov, 16:00.

24.5. Večer s osobnými mandalka-

mi. Tvorba jedinečných na mieru 

šitých mandál v príjemnom tichom 

prostredí. Tulsi, Rad. nám. 13, BŠ, 

19:00.

25. – 26.5. Festival kumštu, re-

mesla a  zábavy 2018. Kultúr-

ny program, tvorivé dielne, trhy 

a mnoho iného. Starý zámok, BŠ, 

9:00.

25.5. Samoa – lenivý raj na kon-

ci sveta. Rozprávanie o  exotike 

v  Libressobar, Rad. nám. 13, BŠ, 

19:00.

Región Banská Štiavnica
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Deti v materských školách 

na Slovensku sú vzdelávané 

na základe Štátneho vzde-

lávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie 

v materských školách. 

Štát prostredníctvom neho ga-

rantuje kvalitu inštitucionálne-

ho predprimárneho vzdelávania 

vo všetkých materských ško-

lách zaradených v sieti škôl a škol-

ských zariadení Slovenskej repub-

liky. Napriek týmto skutočnostiam 

a platnosti zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zá-

kon) a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v  znení neskorších 

predpisov, ktorý stanovuje mater-

skú školu ako súčasť celoživotné-

ho vzdelávania, sme mali v  minu-

losti my, učiteľky materských škôl 

možnosť zapojiť sa do medziná-

rodných projektov a  projektov vô-

bec len minimálnu. V drvivej väčši-

ne mohli byť žiadateľmi len učitelia 

vyšších stupňov škôl. V  súčasnos-

ti sa začínajú otvárať možnosti aj 

nám. V  minulom školskom roku 

sme vypracovali projekt prostred-

níctvom programu Európskej únie 

Erasmus+, ktorý sme úspešne re-

alizovali. Dve kolegyne sme vďaka 

projektu absolvovali týždňovú pra-

covnú cestu do Olomouca v  Čes-

kej republike. Strávili sme príjemný 

týždeň plný nových podnetov v po-

dobe workshopov, diskusií a nových 

skúseností. Bol zameraný na inklú-

ziu detí, ktorá je nevyhnutnou sú-

časťou edukácie v  modernej škole. 

Keďže každé dieťa je iné a v súčas-

nosti sa stretávame čoraz častej-

šie s  požiadavkou individualizácie 

výučby, nielen individuálneho prí-

stupu, sme rady, že sme si mohli 

obohatiť svoje odborné vedomos-

ti a získať nové podnety od kolegýň 

z iných krajín.

Po schválení uvedeného projek-

tu a  jeho realizácii sme sa rozhod-

li využiť ponuku Spoločnosti pre 

predškolskú výchovu, ktorá zorga-

nizovala cestu do Štokholmu, za-

meranú na predškolské vzdeláva-

nie vo Švédsku. Počas pobytu sme 

mali možnosť navštíviť dve ma-

terské školy. Nešlo o  model škôl 

s  presne defi novanými metódami 

(Montessori, Waldorf), ale s  prí-

stupom a  zásadami, ktoré dáva-

jú učiteľovi možnosť cez vlastné 

skúsenosti a  sebarefl exiu, nie na-

raz, ale krôčik po krôčiku, priblížiť 

sa k dieťaťu, porozumieť mu, naze-

rať na svet z jeho perspektívy, pre-

hĺbiť jeho zvedavosť a  schopnosť 

chápať teóriu a prax okolitého sve-

ta. K základným zásadám patrí pri-

jímanie každého dieťaťa takého, aké 

je s  adekvátnou citlivosťou, úctou 

a ocenením.

Materské školy boli s  celodennou 

prevádzkou pre deti od 6 mesiacov 

do 7 rokov. Priestory školy sú zaria-

dené veľmi jednoducho, nábytkom 

z  prírodných materiálov s  otvore-

nými policami, kde nedominova-

li drahé hračky, ale kreatívny ma-

teriál umožňujúci rôznorodé úlohy 

a aktivity zamerané na rozvoj fan-

tázie či logického myslenia. V ško-

le boli zariadené menšie triedy za-

merané napr. na výtvarnú výchovu, 

hudobnú výchovu, práce s recyklo-

vaným materiálom a pod. V jednom 

oddelení materskej školy spolu pra-

cujú pedagóg, rekreačný učiteľ, vy-

chovávateľ, ošetrovateľ a praxujúce 

študentky. Je bežné, že v  mater-

skej škole pracujú učitelia – muži. 

Všeobecne na jedného pedagóga 

pripadá 5 až 7 detí, v závislosti od 

veku dieťaťa, čo vytvára priestor 

pre sebarealizáciu detí v aktivitách 

a hrách, kde učiteľka neustále s deť-

mi viedla dialóg s otvorenými otáz-

kami, s  uznaním rôznorodých ná-

padov a  prístupov. Páčilo sa nám, 

že v priestoroch školy bolo niekoľ-

ko zákutí, kde deti mali svoje súkro-

mie. Pri počte detí na učiteľa v tých-

to školách je to možné a  pre deti 

veľmi príjemné.

Všeobecne prístup k  dieťaťu vo 

Švédsku nie je zameraný na výkon, 

ale na emócie dieťaťa. Nie je dôležitý 

cieľ, ale naopak cesta, alebo proces, 

ktorým dieťa objavuje niečo nové, 

ale najmä objavuje samého seba.

Videli sme prácu s  bábkami, kto-

rých tváre vyjadrujú rôzne emócie. 

Pri konfl iktoch, alebo inak emoč-

ne vypätých situáciách ich okrem 

vyjadrovania momentálnych poci-

tov využívajú na hranie rolí, kde sa 

dieťa dokáže vžiť do pocitov iného 

kamaráta a prijať zodpovednosť za 

svoje správanie. Propagované je ko-

operatívne učenie, priateľstvo a po-

hľad na veci z  rôznych perspektív, 

tvorba silných a  rozvíjajúcich sa 

vzťahov, prostredníctvom starost-

livosti a zodpovednosti, kde staršie 

deti  pomáhajú mladším priateľom 

alebo súrodencom.

V  mnohých uvedených prístupoch 

si dovolíme nájsť paralelu aj s našou 

materskou školou. Nás zaujal roz-

diel najmä v prístupe ku genderovej 

rovnosti. Ako sa vyjadrila pani ria-

diteľka tamojších materských škôl: 

„Hovoríme „priatelia“, „decká“, „deti“, 

alebo mená skupín (napr. Trollovia) 

a  používame detské výrazy namiesto 

„chlapci“, „dievčatá“. Nepredpokladá-

me, že deti alebo dospelí sú s určitosťou 

založení na ich pohlaví, veku, pôvode 

alebo výberu oblečenia. Napríklad ne-

predpokladáme, že dievčatá sú pokojné, 

milé a starostlivé, zatiaľ čo chlapci sú di-

vokí, roztopašní a búrliví. Každý je sub-

jekt, ktorý má vlastné emócie a výrazy. 

„On“ a „ona“ často vynechávame alebo 

zamieňame. Napríklad niekedy pri čí-

taní príbehu princezná zachráni prin-

ca alebo vytvárame postavy genderovo 

neutrálne.“

Cieľom predškolskej výchovy vo 

Švédsku nie je príprava na školu, ale 

príprava na život v spoločnosti, naj-

mä pochopením vlastných emócií 

a akceptovaním emócií iných. Spo-

ločne s touto prípravou detí sú pri-

pravovaní aj ich rodičia, ktorí musia 

akceptovať zásady školy, ktoré sú 

vyššie popísané.

Sme veľmi rady, že sme mohli vi-

dieť systém predškolského vzdelá-

vania v jednej z najvyspelejších kra-

jín Európy, s vybudovaným silným 

sociálnym systémom. Tešíme sa, že 

sme zistili, že máme množstvo spo-

ločných názorov na otázky výcho-

vy a vzdelávania detí predškolského 

veku. Podľa nášho názoru v našich 

materských školách máme kvalit-

ných učiteľov, výborné materiál-

ne vybavenie, omnoho prísnejšie 

hygienické predpisy a  pod. Chýba 

nám však myšlienka slobody, mul-

tikulturality, ktorú sme počas náš-

ho pobytu vo Švédsku cítili nielen 

v školách, ale všade vôkol. My o nej 

hovoríme, tam ju žijú každý deň. 

A začínajú už v materských školách.

Touto cestou si dovoľujeme poďa-

kovať za fi nančnú podporu našej 

študijnej cesty zriaďovateľovi na-

šej materskej školy – Mestu Ban-

ská Štiavnica a za ústretovosť a mo-

rálnu podporu školskému úradu 

a pani primátorke, Mgr.Babiakovej.

Andrea Pauková a 

Alexandra Bóková,

MŠ 1. mája 4, Banská Štiavnica

Návšteva predškolských zariadení 
vo Švédsku

Záhradkárske 
okienko

Letným rezom oslabujeme rast 

a podporujeme rodivosť,preto-

že ním zmenšíme listovú plochu 

a  tým súčasne obmedzíme fo-

tosyntézu. Výsledkom je zníže-

ný rast koreňov, nových letoras-

tov, ale aj všetkých vegetatívnych 

častí stromu. Odporúča sa hlav-

ne pre jablone a hrušky. Pri kôst-

kovinách je vhodné robiť rez,ale aj 

silnejšie zásahy až po zbere úrody. 

Letný rez je opatrenie, ktoré zahŕ-

ňa v širšom slova zmysle akýkoľ-

vek zásah do korún ovocných dre-

vín v období vegetácie od mája do 

septembra nožom, pílkou alebo 

nožnicami. Do letného rezu patrí 

aj vylamovanie "vlkov" v júni z 

vnútra zahustených stromov. Po-

známe základný a doplnkový let-

ný rez,ktorý zaraďujeme za klasic-

kým "predjarným" zimným rezom. 

O letnom reze pokračujeme v ďal-

šom vydaní novín.

Michaela Mojžišová

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia, a.s.. Bez 

el. energie budú v Banskej Štiavnici:

• 23.5. v čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: J. K. Hella, Klinger a P. Kyr-

mezera.

• 28. – 1.6. v čase od 7:00 – 18:00 

na ul.: Kutnohorská a S. Mikoví-

niho.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, 

SSE – Distribúcia, a.s.
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Spomienka

Dňa 15.5. si 

pripomíname 

6. výročie, čo 

nás navždy 

opustil p. Milan Peťko. Tí, 

ktorí ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Oznamujeme členom Mestskej 

organizácie Jednoty dôchodcov 

na Slovensku v Banskej Štiavnici, 

že na plánovanú májovú „Cestič-

ku lásky – po stopách Maríny a Slád-

koviča v Banskej Štiavnici, vydáme 

sa dňa 23. mája 2018. Zraz – Ma-

rínin dom, Radničné námestie 

109/18 o 14,00 hod. Vstupné do 

Epicentra lásky vo výške 6 eur si 

hradí každý účastník sám. 

Výbor MsO JDS 

Banská Štiavnica

Zájazd
SZTP B.Štiavnica oznamuje svojim 

členom, že tohtoročný jednodňo-

vý zájazd na kúpalisko v Podháj-

skej je naplánovaný na 29. mája 

o 7:45 z Križovatky. Vybavené sú 

2 autobusy. Jeden pôjde cez Štiav-

nické Bane a druhý smerom na Sv. 

Anton. Cena zájazdu je 3 €. Prihla-

sovať sa môžete osobne v kancelá-

rii zväzu alebo na tel.č.: 045/692 

08 75 počas úradných hodín. 

SZTP BŠ

Banská Štiavnica pravdepo-

dobne nie je mestom dlhove-

kých. 

Neviem ani koľko ich tu medzi 

nami žije. Viem však, že storočná je 

len jedna obyvateľka a je ňou pani 

Pavla Popracová, ktorá sa narodila 

v  tomto meste 13. mája 1918. Jej 

jubileum si určite zasluhuje aj po-

zornosť čitateľov týchto novín.

Celý život prežila vo svojom rod-

nom meste. Chodila tu do školy, 

pracovala, vydala sa a vychovala je-

diného syna, ktorý žije v Prahe. No 

pomohla vychovávať aj niekoľko 

detí, keď ich mamy museli po ma-

terskej dovolenke nastúpiť do prá-

ce. Jednou z nich bola aj moja dcéra. 

Vďačnosť a lásku, ktorú k nej poci-

ťujeme, nedokážem ani poriadne 

slovami vyjadriť. Tu zostarla pokoj-

ne a nenápadne, tak, akým bol celý 

jej storočný život.

Pani Pavla napriek svojmu úžas-

nému veku je bystrej mysle a má 

zmysel pre humor. Nohy ju však už 

dobre neposlúchajú, preto sa o ňu 

bezvýhradne a s láskou stará neter. 

Zaujíma sa aj o spoločenské dianie 

a nevynechá ani televízne správy či 

kriminoviny. „Človek by mal žiť predo-

všetkým zbožne, triezvo, pracovať a ne-

myslieť na hlúposti. Všetko treba robiť s 

mierou.“ To je jej recept pre dlhove-

kosť. Čas si kráti čítaním časopisov 

i Štiavnických novín. Aj keď done-

dávna nepotrebovala okuliare, už jej 

zrak zoslabol, takže sa stali jej spo-

ločníkom. Nedodržiava nijakú špe-

ciálnu životosprávu, nie je prieber-

čivá, zje všetko a chutí jej.

Už nemá nijaké veľké očakávania. 

Zažila všeličo, dobré aj zlé. A aj na-

priek tomu je Bohu vďačná za kaž-

dý prežitý deň. „Ďakujem Pánu Bohu, 

že som toľko vydržala na tomto svete,“ 

hovorí jubilantka. Má radosť z rodi-

ny svojho syna, zo svojich vnučiek 

a pravnúčat, „čo viac si môžem priať“ 

a dodáva, že keď príde jej čas defi ni-

tívneho odchodu, je už pripravená.

Je to skromná ale pravá dáma, s ru-

kami ako mladá klaviristka, s jem-

ným prirodzeným leskom v strie-

borných vlasoch a iskrou v oku. Jej 

krehká postava, strácajúca sa v zá-

plave kvetov od gratulantov mi os-

tane ešte dlho pred očami. Je mi-

moriadne zaujímavé, že všetky 

dlhoveké seniorky, ktoré som mala 

česť poznať aj bližšie, boli v mlados-

ti veľmi krásne a takými ostali aj 

v starobe, tak ako naša jubilantka.

Z celého srdca jej želám v mene svo-

jom i mnohých Štiavničanov, ktorí 

ju poznajú osobne, ešte veľa požeh-

naných, pokojných a pekných dní. 

A keď si bude opäť čítať svoje novi-

ny, aby vedela, že nezabudli na ňu 

jej vďační priatelia, susedia a najmä 

rodina, v srdciach ktorých je natr-

valo uložená.

Text a foto: O. Kuchtová

Čiperná dáma Pavla Popracová 
oslávila 100 ročné životné jubileum

Dňa 14.mája 2018 sa dožil 

vzácnych okrúhlych  

75. narodenín náš priateľ, 

bývalý obľúbený a výborný 

pedagóg, starosta obce 

Štiavnické Bane a bývalý 

aktívny športovec – futbalista 

telom aj dušou, pán  

PaeDr. Milan Ernek. 

Oslávenec počas celej svojej aktív-

nej kariéry bol verný farbám muž-

stva nášho historického mesta Ban-

ská Štiavnica už od mládežníckeho 

veku. Len na záver kariéry pomo-

hol pozdvihnúť úroveň tohto špor-

tu vo svojej rodnej obci v Štiavnic-

kých Baniach. Počas mnohých rokov 

úspešnej činnosti mal šťastie zažiť 

jednu zo zlatých ér štiavnického fut-

balu začiatkom 70-tych rokov mi-

nulého storočia. Oduševnené a bo-

jovné výkony pred hľadiskom 1000 

– 2000 fanúšikov na poste stopéra 

alebo krajného obrancu boli samo-

zrejmosťou. Za súpera mal aj slávne-

ho Antonína Panenku z pražských 

Bohemians pri slávnostnom otvá-

racom zápase na Novom štadióne 

v  roku 1973. Bol členom výborné-

ho kolektívu, ktorý v priebehu 4 se-

zón vykopal 3 postupy a hral medzi 

elitnou šestnástkou najlepších muž-

stiev terajších z banskobystrické-

ho a žilinského kraja. Teraz už dlhé 

roky v rodnej obci vykonáva na ih-

risku Baníka Štiavnické Bane funk-

ciu športového hlásateľa počas zá-

pasov. Diváci na týchto podujatiach 

sú mu vďační za jeho pohotové in-

formácie a erudovaný prejav.

Milan, vďaka za krásne spoločne 

prežité futbalové roky na ihrisku 

i mimo neho, veľa zdravia a rodin-

nej pohody Ti prajú bývalí spolu-

hráči: Jožo Schingler, Ivan Madara, 

Stano Opiela, Marián Švidroň, Ka-

mil Chovan, Pipo Čenger, Marián 

Palášthy, Jožo Bačík, Jožo Šedivý, 

Laco Pastier, Jaro Fančovič, výbor-

níci Jožo Osvald, Ján Mravík, Miky 

Lamper, Ďuro Görner a verní fanú-

šikovia. Zároveň gratulácie zasiela-

me a mnoho zdravia a pohody pra-

jeme aj ďalšiemu jubilantovi k 75. 

narodeninám, Jarovi Fančovičovi. 

Všetci menovaní zároveň odosiela-

me vrelé a vrúcne pozdravy s neslab-

núcimi spomienkami do futbalové-

ho neba k nedožitým 75-nám našim 

bývalým spoluhráčom a skvelým ka-

marátom Lacovi Kuchtovi a MUDr. 

Ľudovítovi Lackovi. Za celý futbalo-

vý kolektív, výbor a fanúšikov, býva-

lý spoluhráč a tréner

Ivan Madara

Životné jubileum

Oznam 
o výberovom konaní

Mesto Banská Štiavnica vyhlásilo 

výberové konanie na jedno pracov-

né miesto odborného pracovníka 

Komunitného centra na Šobove. 

Oznam o výberovom konaní je zve-

rejnený na úradnej tabuli mesta 

(klientske centrum), internetovej 

stránke mesta www.banskastiav-

nica.sk, na vstupe do komunitné-

ho centra (Šobov 1407/7, Banská 

Štiavnica) a  na informačnej tabuli 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Banská Štiavnica. 

MsÚ
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Dňa 7.5.2018 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnila posledná 

rozlúčka s Ing. Jánom Mihokom, 

významnou osobnosťou 

Rudných baní, členom Bansko-

štiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, čestným 

a pracovitým človekom, ktorý 

náhle a nečakane opustil tento 

svet dňa 3.5.2018 vo veku 

nedožitých 65 rokov svojho 

života. 

Smútočný príhovor, ktorý pred-

niesol Ing. Milan Durbák, obsa-

hoval aj nasledovné údaje: «Na-

rodil sa v  Kapušanoch, okr. Prešov 

27. decembra 1953. Stredoškolské 

vzdelanie získal štúdiom na Stred-

nej všeobecnovzdelávacej škole v Pre-

šove, ktorú ukončil maturitou v roku 

1972. Vysokoškolské vzdelanie získal 

štúdiom na Baníckej fakulte Vysokej 

školy technickej v Košiciach, odbor 

hlbinné dobývanie ložísk, ktoré ukon-

čil v  roku 1977 a  získal titul „ban-

ský inžinier“. Jeho pracovný život 

bol spojený hlavne s Rudnými baňa-

mi, š.p. Banská Bystrica, keď v roku 

1978 nastúpil do zamestnania na zá-

vod v Banskej Štiavnici. Začínal ako 

revírnik v  bani na Novej šachte, po-

stupne do roku 1988 prešiel ďalšími 

riadiacimi funkciami, vedúci banské-

ho úseku, vedúci bane, vedúci ban-

skej prevádzky a  vedúci technickej 

prípravy banskej výroby. Bol vyso-

ko odborne zdatný a obetavý banský 

odborník, okrem iného vykonával aj 

funkciu dobrovoľného banského zá-

chranára s  funkciou čatára. Za do-

siahnuté pracovné výsledky získal 

viaceré podnikové a  rezortné vyzna-

menania. V roku 1988 bol preradený 

na podnikové riaditeľstvo Rudných 

baní v Banskej Bystrici, kde zastával 

pracovnú funkciu banského inšpek-

tora. V  roku 1989 bol poverený vy-

konávaním funkcie riaditeľa závodu 

v Španej Doline. V roku 1990 sa vrá-

til do Banskej Štiavnice, kde bol po-

verený vykonávaním funkcie riadi-

teľa banského závodu s  poradovým 

číslom 99, vedenom v zozname ko-

morských grófov a riaditeľov banské-

ho závodu od roku 1365. Túto funk-

ciu zastával do začiatku roka 1992, 

kedy bol závod Rudných baní v Ban-

skej Štiavnici zrušený. V roku 1991, 

spolu s  ďalšími tromi spoločníkmi, 

založil stavebnú obchodnú spoloč-

nosť Stavasta, s.r.o. Banská Štiavni-

ca, v ktorej neskôr zastával aj funk-

ciu jej riaditeľa. V roku 1993 sa stal 

členom Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku a bol mu pride-

lený členský preukaz s číslom 63. Od 

roku 1998 bol aj členom jeho riadia-

ceho výboru a  aktívne sa zapájal do 

jeho činnosti. V roku 1996 zabezpe-

čil pre banícky spolok prvý význam-

ný fi nančný príspevok pre jeho čin-

nosť od Stavasty, s.r.o. Symbolickým 

bol aj jeho dátum narodenia, koreš-

pondujúci s dátumom narodenia Ing. 

Ladislava Sombathyho, ktorých od 

seba delilo skoro presne 30 rokov a od 

roku 1998 sa ich narodeniny každo-

ročne pripomínali na „Staroročnom 

zasadnutí“ riadiaceho výboru baníc-

keho spolku v  čase medzi Vianoca-

mi a  Novým rokom, škoda, že toh-

toročného jubilejného sa Ing. Mihok 

nedožil.» Po skončení smútočné-

ho obradu bol Ing. Mihok smú-

točným sprievodom odprevade-

ný k  Baníckej krčme pri štôlni 

Glanzenberg, kde sa na jeho svet-

lú pamiatku uskutočnil smútočný 

šachtág podľa starobylých baníc-

kych akademických tradícií. Jeho 

hlavnými funkcionármi boli: Ing. 

Durbák – prezídium, Ing. E. Som-

bathy – kontrárium, J. Kružlic – 

kantor, Dr. Matoušeková – pivná 

dispečerka. V  závere šachtágu sa 

uskutočnil akt „vypitia posledného 

pivového krígľa slávneho semestra 

Ing. Mihoka“, ktorého obsah spo-

ločne vypili členovia prezidiálnej 

tablice a následne ho nad pivným 

sudom rozbil Ing. Dušan Oravec, 

jeho konškolák z Baníckej fakulty.

Zdar Boh!

Milan Durbák

Za Ing. Jánom Mihokom

Slovenské banské múzeum 

ponúkne v sobotu 19. mája 

2018 počas Noci múzeí 

a galérií 2018 bohatý program 

v 3 svojich expozíciách.

V expozícii Baníctvo na Slovenku 

– Kammerhof je pripravená Veľ-

ká pátracia hra v  múzeu, pri kto-

rej preveríme pátracie zmysly veľ-

kých i  malých návštevníkov. Ich 

úlohou bude zahrať sa na detek-

tívov a  nájsť v  expozícii ukrytých 

15 predmetov, ktoré sem nepat-

ria.V prípade potreby pomocné in-

dície prezradia naši „múzejní detek-

tívi“, ktorých budú počas pátrania 

po múzeu stretávať.

V  Galérii Jozefa Kollára je pri-

pravený bohatý program pod ná-

zvom 4x Dobrodružne v galérii – 

dobrodružstvo kávovej škvrny /

od 16.00/ výtvarná tvorivá dielňa 

pre rodiny s deťmi, Dobrodružstvo 

reštaurovania /o 17.00/ prednáš-

ka reštaurátorky Zuzany Komen-

dovej o  úskaliach a  radostiach 

práce reštaurátora + jednodňo-

vá výstava reštaurovaných diel 

autorky zo zbierky galérie, Naj-

väčší dobrodruhovia ilustrácie /o 

18.30/ prezentácia Idy Želinskej 

o  tvorbe ilustrátorov dobrodruž-

ného žánru + komentovaná pre-

hliadka výstavy Kabinet ilustrácie 

V. + prekvapenie! a Dobrodružstvo 

stíšenia /o  20.00/ špeciálnu lek-

ciu jogy a meditácie v expozícii Ed-

munda Gwerka povedie výtvarníč-

ka Eva Kukurová.

V Expozícii uhoľného baníctva na 

Slovensku, Handlová, bude mož-

nosť prehliadky výstavy: Igor Lac-

kovič – Zdar Boh, Glück auf! až do 

19:00 hod.

Vstupné: 2,00 €/od 6 rokov (hra 

v Kammerhofe a program v Galérii 

J. Kollára)

Handlová – výstava: 2,00 €, deti od 

6 rokov 1,00 €.

Info: hramesa@muzeumbs.sk, 

045/6949418, galeria@muzeumbs.

sk, 045/6913431, sbm.handlova@

muzeumbs.sk, 046/5423973.

Podujatie sa koná aj v rámci európ-

skeho roka kultúrneho dedičstva.

SBM

Noc múzeí a galérií

Noc múzeí 
a galérií
Múzeum vo Svätom Antone 

v spolupráci s Hudobnou a ume-

leckou akadémiou Jána Albrech-

ta v  Banskej Štiavnici pripravuje 

v  rámci 14. ročníka medzinárod-

ného podujatia Noc múzeí a  ga-

lérií prehliadku kaštieľa spojenú 

s  ukážkami barokovej a  klasicis-

tickej hudby.

Svoje umenie predvedú: Klau-

dia Vašinová (spev), Jozef Čuban 

(gitara), Lidia Avila Parra (husle), 

Yuk Fan Chan (gitara) a  Milan 

Skokan zo Sebechlieb (heligónka).

Akú hudbu počúvala šľachta a na 

akú hudbu sa bavilo služobníctvo? 

Príďte sa prejsť kaštieľom a zapo-

čúvať sa do ľúbivých tónov histo-

rickej hudby.

Vstupy do expozície o  20.00, 

20.30 a 21.00 hod.

Jana Slaná, MsA

1. jún 
 – MDD tvorivo –hravo, pozná-

vací výlet

Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici organizuje v  rámci MDD 

1. júna výlet na najväčšiu európsku 

vzdelávaciu výstavu modelov z Lego 

kociek v Bratislave. Výstava je roz-

delená na niekoľko zón – Invázia gi-

gantov z  1,5 milióna kociek, zóna 

Star Wars, najväčšia loď Titanic po-

stavená z 500 000 kociek lego, ale-

ja športových hviezd a mnohé iné. 

Deti si môžu na záver postaviť vlast-

nú zónu a navštíviť aj fi remný ob-

chod Lego. Po absolvovaní výstavy 

navštívime Bratislavský hrad a  ná-

kupné centrum Eurovea. Prihlásiť 

sa môžu deti samostatne alebo spo-

lu s rodičmi na č.t. 0907 598 567.

J.Machilová

Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má 

čas a chuť prísť pomôcť do útulku 

OZ Senior Lilien, tak nech neváha! 

Otváracia „venčiaca“ doba je zve-

rejnená na stránke útulku: www.

ozseniorlilien.sk. Tí, ktorí môžu a 

chceli by pomôcť, privítame akú-

koľvek pomoc, či už materiálnu 

alebo fi nančnú. Viac info na tel.č.: 

0904 151 820 a  0905 463 058, 

č.účtu: SK29 0200 0000 0037 

5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 18.5. o 19:30 hod.Piatok 18.5. o 19:30 hod.
Nedeľa 20.5. o 19:30 hod.Nedeľa 20.5. o 19:30 hod.
DeAdpool 2DeAdpool 2

Akcia, komédia, 111 min., MP:15, Akcia, komédia, 111 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Deadpool je skrá tka vstupné: 5€. Deadpool je skrá tka 
chlapí k mnohý ch podô b, aj keď  tá  jeho chlapí k mnohý ch podô b, aj keď  tá  jeho 
pravá , ukrytá  pod maskou, je pekne pravá , ukrytá  pod maskou, je pekne 
hnusná . Ale za to nemô ž e. Č o avš ak hnusná . Ale za to nemô ž e. Č o avš ak 
neplatí  o jeho dosť  č iernom zmysle pre neplatí  o jeho dosť  č iernom zmysle pre 
humor a netradič né mu prí stupu k su-humor a netradič né mu prí stupu k su-
perhrdinský m pravidlá m fair play. perhrdinský m pravidlá m fair play. 

Sobota 19.5. o 19:30 hod.Sobota 19.5. o 19:30 hod.
NezNÁMY vojAkNezNÁMY vojAk

Vojnová dráma, 135 min., MP:12, Vojnová dráma, 135 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Vojnová dráma Neznámy vstupné: 5€. Vojnová dráma Neznámy 
vojak rozpráva príbeh jednej fínskej vojak rozpráva príbeh jednej fínskej 
jednotky, ktorá sa postavila cez túto 
vojnu na obranu krajiny proti agreso-vojnu na obranu krajiny proti agreso-
rovi. Film vystihuje drsne a realistic-rovi. Film vystihuje drsne a realistic-
ky skutočný vojnový konfl ikt, vidí ho ky skutočný vojnový konfl ikt, vidí ho 
očami rôznorodej skupiny mužov, kto-očami rôznorodej skupiny mužov, kto-
rých pevne spojila vojna. Film vznikol rých pevne spojila vojna. Film vznikol 
podľa knižného bestselleru Väinö Lin-podľa knižného bestselleru Väinö Lin-
ny, ktorý pre jeho príbehy čerpal aj ny, ktorý pre jeho príbehy čerpal aj 
z vlastnej skúsenosti. z vlastnej skúsenosti. 

Nedeľa 20.5. o 17:00 hod.Nedeľa 20.5. o 17:00 hod.
UkrAdNUTÁ UkrAdNUTÁ 

priNcezNÁpriNcezNÁ

Animovaný, komédia, rodinný, 85 Animovaný, komédia, rodinný, 85 
min., MP, vstupné: 5€ /pre deti 4€/. min., MP, vstupné: 5€ /pre deti 4€/. 
Tento príbeh sa odohráva v čase vzne-Tento príbeh sa odohráva v čase vzne-
šených rytierov, krásnych princezien šených rytierov, krásnych princezien 
a nebezpečných čarodejníkov. Ruslan a nebezpečných čarodejníkov. Ruslan 
je potulný umelec no sníva o tom, že je potulný umelec no sníva o tom, že 
sa stane rytierom. Jedného dňa stret-sa stane rytierom. Jedného dňa stret-
ne krásnu Milu, do ktorej sa okamži-ne krásnu Milu, do ktorej sa okamži-
te zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou te zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou 
kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, 
lebo zákerný čarodejník Černomor lebo zákerný čarodejník Černomor 
ukradne Milu priamo pred jeho očami, ukradne Milu priamo pred jeho očami, 
aby všetku jej lásku zmenil na vlastnú aby všetku jej lásku zmenil na vlastnú 
magickú moc. Ruslan sa bez zaváhania magickú moc. Ruslan sa bez zaváhania 
vydá hľadať princeznú aj napriek všet-vydá hľadať princeznú aj napriek všet-
kým prekážkam, aby dokázal, že láska kým prekážkam, aby dokázal, že láska 
je silnejšia než kúzla. je silnejšia než kúzla. 

Utorok 22.5. o 19:30 hod.Utorok 22.5. o 19:30 hod.
Psí osTrovPsí osTrov

Animovaný, dobrodružný, komédia, Animovaný, dobrodružný, komédia, 
101 min., MP:12, vstupné: 5€. Japon-101 min., MP:12, vstupné: 5€. Japon-
ské  sú ostrovie, o dvadsať  rokov v bu-ské  sú ostrovie, o dvadsať  rokov v bu-

dú cnosti. Psia chrí pka dosiahla epi-dú cnosti. Psia chrí pka dosiahla epi-
demický ch rozmerov, jej ohnisko lež í  demický ch rozmerov, jej ohnisko lež í  
v meste Megasaki. Hrozí , ž e preskoč í  v meste Megasaki. Hrozí , ž e preskoč í  
z psí ch nositeľ ov na č loveka. Staros-z psí ch nositeľ ov na č loveka. Staros-
ta Kobayashi vyzý va k okamž itej ka-ta Kobayashi vyzý va k okamž itej ka-
ranté ne. Teda k vyhosteniu a izolá cii ranté ne. Teda k vyhosteniu a izolá cii 
vš etký ch tú lavý ch aj domá cich psov. vš etký ch tú lavý ch aj domá cich psov. 
Ofi ciá lnym dekré tom sa psou exilovou Ofi ciá lnym dekré tom sa psou exilovou 
koló niou stá va neď aleký  ostrov slú ž ia-koló niou stá va neď aleký  ostrov slú ž ia-
ci zatiaľ  ako sklá dka odpadkov. ci zatiaľ  ako sklá dka odpadkov. 

Štvrtok 24.5. o 19:30 hod.Štvrtok 24.5. o 19:30 hod.
DÁMskY klUbDÁMskY klUb

Komédia, 103 min., MP:12, vstup-Komédia, 103 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Štyri celoživotné priateľky sú né: 5€. Štyri celoživotné priateľky sú 
vášnivé čitateľky kníh. Pravidelne sa vášnivé čitateľky kníh. Pravidelne sa 
každý mesiac stretávajú vo svojom každý mesiac stretávajú vo svojom 
knižnom klube, kde diskutujú nielen knižnom klube, kde diskutujú nielen 
o literatúre. Jedného dňa sa rozhod-o literatúre. Jedného dňa sa rozhod-
nú prečítať nú prečítať „druhotriednu“„druhotriednu“ knihu  knihu „50 „50 
odtieňov sivej“odtieňov sivej“. Napriek tomu, že voči . Napriek tomu, že voči 
knihe majú obrovské výhrady sa v ich knihe majú obrovské výhrady sa v ich 
životoch začnú diať veľké zmeny. Kni-životoch začnú diať veľké zmeny. Kni-
ha stimuluje ich sexuálnu fantáziu a tá ha stimuluje ich sexuálnu fantáziu a tá 
ich katapultuje do série neštandard-ich katapultuje do série neštandard-
ných životných rozhodnutí. ných životných rozhodnutí. 

Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.17/2018: „Vedo-

mosti sú liekom proti strachu.“ Výher-

com sa stáva Nikoleta Tošalová, 

Slovanská 13, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 28.5.2018.

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:

A., Predložka 3. pád, vlasový hmyz, 

prístavy, jednostopové vozidlo,

B., 2. časť tajničky, čínske meno,

C., Podmienková spojka, iniciálky 

Feldeka, nepodľahol, otep,

D., Dravý vták, elipsa, styk,

E., Robila na krosnách, táto, iniciál-

ky Müllera, výrobca huslí,

F., Zúrivosť, hlas hodín, ležiaca po-

loha, úloha herca,

G., Losovanie, sánky, severský 

škriatok, pery básn.,

H., Síra, šatňa česky, kilopond, rast-

lina, francúzska predložka,

I., Hlas kukučky, chlp, daj dovole-

nie,

J., Akt, osobné zámeno, hrob, časť 

tváre, eman,

K., Koniec tajničky,

L., Odporovacia spojka, vlastniť, 

španielsky časopis, rady 

1., Hlas žaby, 3. časť tajničky, 

báda,

2., Malé ucho, trhajú, kolík,

3., Opak malej, olympijské hry, ako,

4., Odevná tvorba, druh hudby po-

dobnej folklóru, som chorá česky,

5., Vzdelávacia ustanovizeň, bojové 

vozidlo, hmyz podobný včele,

6., Jozef dom., slov. speváčka, vrch 

zeleniny,

7., Dedina na strednom Slovensku, 

zn. áut Košíc, kvety pšenice,

8., Výrobca kolies, spoluhlásky 

v slove ľaty, nevestina ozdoba hlavy,

9., Stred slova vysalo, červená pla-

néta, mydlo angl.,

10., Druh opice, pocta, výroba ťaž-

kého olova skr.,

11., Ruská rieka, český herec, cu-

dzie muž. meno, Dolný Kubín,

12., Muž, obyvateľ Nového Zélan-

du, visia vo zvonici,

13., Cudzie muž. meno, oersted, 

slabo horelo, vidina,

14., 1. časť tajničky, hory.

Pomôcky: Folk, Ya, Amati, Leon, 

Tina, Očová, Somr, Soap.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 19
Krížovka



10
číslo 19 • 17. máj 2018

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

Dňa 3. mája 2018 sa v priesto-

roch žiarskeho kúpaliska   

a v priestoroch parku Štefana 

Moyzesa v Žiari nad Hronom 

uskutočnila súťaž mladých 

záchranárov civilnej ochrany. 

Súťaže sa zúčastnilo 24 štvorčlen-

ných družstiev z  okresov Žiar nad 

Hronom, Banská Štiavnica a Žarno-

vica.

Súťaž je určená pre žiakov základ-

ných škôl II. stupňa, osemročných 

gymnázií a  centrá voľného času. 

Za  okres Banská Štiavnica sa toh-

to podujatia zúčastnili žiaci a učite-

lia zo Základnej školy Jozefa Horáka 

v  Banskej Štiavnici, Základnej ško-

ly Jozefa Kollára v  Banskej Štiavni-

ci, Základnej školy s materskou ško-

lou Ferdinanda Coburga vo Svätom 

Antone, Základnej školy s materskou 

školou Maximiliána Hella Štiavnické 

Bane,  Základnej školy s  materskou 

školou v Banskej Belej a Cirkevnej zá-

kladnej školy sv. Františka Assiského 

v Banskej Štiavnici.

Cieľom súťaže mladých záchranárov 

civilnej ochrany je pripravovať žiakov 

na možné riziká vyplývajúce najmä 

z pôsobenia následkov živelných po-

hrôm, havárií, katastrof a teroristic-

kých útokov, overiť a precvičiť vedo-

mosti získané učivom „Ochrana života 

a zdravia“ s dôrazom na civilnú ochra-

nu, pohyb v prírode, poskytovanie 

prvej pomoci a hasenie malých požia-

rov. Ďalej vybudovať a upevniť návyk 

poskytnúť pomoc iným v prípade mi-

moriadnych udalostí, motivovať žia-

kov k záujmovej činnosti, ale hlavne 

vypestovať v žiakoch potrebné skú-

senosti pri ich praktickej aplikácii 

v rizikových situáciách, s ktorými sa 

môžu stretnúť v bežnom živote.

Vedomosti a praktické skúsenosti 

žiakov pomáhajú pri záchrane živo-

ta, zdravia a majetku tak, ako to do-

kazujú mnohé prípady z praxe.

Súťažná trať pozostávala z deviatich 

súťažných stanovíšť. Najzaujímavej-

šie boli zdravotnícka príprava, hase-

nie malých požiarov, orientácia v te-

réne a streľba zo vzduchovky.

Každý okres bol vyhodnotený sa-

mostatne. Víťazné družstvo z  kaž-

dého okresu postupuje na Krajské 

kolo, ktoré sa bude konať v  Osrblí 

23.5.2018. Z okresu Banská Štiavni-

ca postúpilo družstvo zo Základnej 

školy Jozefa Kollára v Banskej Štiav-

nici, ktoré sa z našich škôl umiestni-

lo na prvom mieste.

Súťaž po technickej a  organizačnej 

stránke zabezpečili odbory krízové-

ho riadenia okresných úradov v Žia-

ri nad Hronom, Banskej Štiavnici 

a  Žarnovici. Organizátori z  Okres-

ného úradu Banská Štiavnica, odbo-

ru krízového riadenia ďakujú za od-

bornú prípravu tímov Územnému 

spolku SČK Banská Štiavnica a tak-

tiež  sponzorom z  okresu Banská 

Štiavnica za prepravu žiakov a  pe-

dagógov, vecné ceny a fi nančné prí-

spevky:

- Mesto Banská Štiavnica,

- Tidly, s.r.o., Banská Štiavnica,

- Supermarket Tesco Banská Štiav-

nica.

Poďakovanie patrí všetkým pedagó-

gom uvedených škôl, ktorí zabezpe-

čili teoretickú prípravu žiakov.

Okresný úrad Banská Štiavnica,

odbor krízového riadenia

Súťaž mladých záchranárov

Prvé miesto pre žiakov ZŠ J.Kollára  foto Dušan Pethö

Detský tanečný súbor 

Applause sa každoročne 

zúčastňuje súťaže Deň tanca  

v Žiari nad Hronom. 

Tento rok v regionálnom kole získal 

2 strieborné pásma v kategórii deti 

a kategórii juniori a 2 zlaté pásma 

v kategórii mládež, čím postúpili do 

krajského kola. Súťaž sa uskutoč-

nila 24.4.2018. V kategórii Open – 

mládež, choreografi a Instruction 

získala zlaté pásmo s postupom do 

celoslovenského kola.

Poďakovanie nielen za tieto výsled-

ky patrí trénerkám súboru: Sophii 

Hrivňákovej, Dominike Zimanovej 

a Lívii Sedlákovej.

J.Machilová

Úspech detského 
tanečného súboru Applause

Tanečný súbor Applause  foto Archív autora

Veľká letná 
súťaž
Milí čitatelia! Opäť sme pre Vás pri-

pravili veľkú letnú súťaž o vstupen-

ky na koncert Lipa spieva Lasicu, 

ktorý sa skutoční 22.7. o 18:00 na 

Amfi teátri v Banskej Štiavnici.

Vašou úlohou bude správne odpo-

vedať v 5 súťažných kolách na mini-

málne 3 otázky a budete zaradení do 

losovania o vstupenky.

1. kolo

Súťažná otázka:

Ako sa volá prvý album P. Lipu, na kto-

rý všetky texty napísal pán M. Lasica?

Správne odpovede spolu so súťaž-

nými kupónmi nám posielajte poš-

tou do redakcie ŠN, príp. vhoďte do 

schránok ŠN (KC, Kammerhofská 1, 

Kvety p. Rákayová, Ul. križovatka, 

Nemocnica – vestibul, Ul. bratská 

17) v termíne do 25.6.! Mená výher-

cov uverejníme v ŠN č.25 dňa 28.6. 

Prajeme Vám veľa šťastia! 

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Pozvánka
Živena Banská Štiavnica Vás a  Va-

šich priateľov pozýva do divadla na 

predstavenie Zaľúbený Shakespeare 

(romantická komédia)

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

26.5.2018 (sobota)

Odchod: 14:00

Začiatok predstavenia: 18:30

Cena: 13, – vstupenka + cca 7 eur do-

prava – zaplatiť do 18.5. členkám Vý-

boru Živena: Popracová, Petrincová, 

Ruckschlossová, Pecníková, Schnei-

derová, Kosmeľová (0907 794 180), 

Andrášeková (0911 608 524), Tali-

gová (0903 508 417). 

SSŽ Živena
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Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež 

v priestoroch Základnej školy Jo-

zefa Kollára na 1. posch. 

Otváracie hodiny: 

Po: 8:00 - 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

Email: kniznica@banskastiavnica.

sk                                                      MsK

5. mája 2018 na Kalvárii  

v Banskej Štiavnici   

sa uskutočnil prvý ročník 

podujatia „Beh pre Kalváriu“ 

s bohatým programom 

a množstvom účastníkov. 

Jeho hlavnou myšlienkou bolo vy-

tvoriť rodinný a športový program 

pre širokú verejnosť a zároveň po-

môcť obnove Kalvárie.

Podujatie sa uskutočnilo v areáli in-

formačného centra Kalvárie. Kaž-

dý účastník, ktorý absolvoval be-

žecky alebo aj chôdzou stanovený 

okruh okolo Kalvárie, získal vďaka 

generálnemu partnerovi – SSE a.s. 

– podporu vo výške 10 € na jej ob-

novu.

Okrem bežeckej časti čakal na účast-

níkov bohatý sprievodný program. 

Deti si mohli vyberať z rôznych ak-

tivít ako maľovanie na tvár, rôznych 

aktivít, ktoré organizovali štiavnic-

kí skauti, skákanie na trampolíne 

či súťaž v  maľovaní Kalvárie, kto-

rá bola aj vyhodnotená. S  veľkým 

ohlasom sa stretol historicky prvý 

turnaj v hraní pexesa, ktorého víťa-

zom sa za hlasného povzbudzova-

nia stal 12 ročný Michal Maruniak 

z Banskej Štiavnice. Ako ináč, hra-

lo sa s úplne čerstvo publikovaným 

kalvárskym pexesom.

Od desiatej hodiny až do poobedia 

prebiehal nesúťažný beh, pričom 

ho absolvovalo vyše 330 účastníkov 

všetkých vekových kategórií. Jeden 

z  účastníkov sa dokonca podujal 

obehnúť desať okruhov, čím získal 

pre Kalváriu až 100 €.

Vrcholom podujatia bol súťažný 

beh, ktorý prebehol v  dvoch eta-

pách. Hobby verzia zahŕňala 1 

okruh v dĺžke 2,4 km. Zúčastnilo sa 

ho 29 účastníkov a víťazom sa stal 

iba 15 ročný Juraj Maruniak z Ban-

skej Štiavnice s  rekordným časom 

0:12:17. Druhým a  tretím medzi 

mužmi boli Filip Ivanič a Miloš Ve-

verka z Banskej Štiavnice. Víťazka-

mi v kategórii ženy sa stali Gabrie-

la Fezekašová z Kozároviec s časom 

rovných 15 min., ďalej s  druhým 

miestom Vanesa Múdra z  Banskej 

Štiavnice a  tretia skončila Lenka 

Hrmová zo Žiaru nad Hronom.

Na hlavný beh s celkovou dĺžkou až 

6,6 km sa odvážilo podujať 63 špor-

tovcov. Podľa niektorých to bol naj-

náročnejší beh v  ich doterajšom 

športovom pôsobení. Najmladší 

účastník mal 12, najstarší úctihod-

ných 81 rokov. Do cieľa nad kalvár-

skym amfi teátrom za povzbudzova-

nia publika dobehli ako prvý Jakub 

Mészáros z  Levíc s aktuálnym re-

kordom trate 0:25:11. Za ním sa na 

druhom a treťom mieste klasifi ko-

vali Jozef Gibala a  Peter Pavlenda 

z  Banskej Štiavnice. Medzi mužmi 

nad 39 r. boli na prvom mieste Pe-

ter Dodok z klubu Beh pre radosť, 

druhým a  tretím boli Milan Furár 

a Milan Valocka s časmi pod 30 min.

Medzi ženami do 39 rokov bola ví-

ťazkou Ľubica Pauchová z  Detvy 

s  časom 0:31:40, druhá bola Car-

la Reistetterová z Banskej Bystrice 

a  tretia Paulína Binderová z  klubu 

Fan klub BB. Víťazkou ženskej ka-

tegórie nad 39 rokov bola Lucia Do-

doková z klubu Beh pre radosť, dru-

há dobehla Zuzana Šniagerová z B. 

Štiavnice a tretia Jaroslava Lukačo-

vičová z Bratislavy.

Aj keď ambíciou Behu pre Kalváriu 

nie je konkurovať veľkým bežeckým 

podujatiam, okrem pocitu víťazstva 

a prekonania samého seba, bola po-

moc pre Kalváriu pre účastníkov 

veľkou motiváciou.

O pohostenie vo forme výborného 

gulášu sa postarali Kamil Chovan 

a  Jozef Sýkora z  farnosti Banská 

Štiavnica a  Reštaurácia Pod Kalvá-

riou, pričom každý účastník okruhu 

mal nárok na guláš a  kofolu zdar-

ma. Celé podujatie sa nieslo v  ro-

dinnom duchu a dobrej nálade. Zú-

častnilo sa ho celkovo takmer 470 

účastníkov a celková získaná suma 

sa vyšplhala na pekných 5  500 

€. Záver bol ukončený tombolou 

s množstvom zaujímavých cien, za 

čo patrí všetkým sponzorom naše 

úprimné poďakovanie. Podujatie sa 

stretlo s pozitívnymi ohlasmi a teší-

me sa na jeho pokračovanie aj v ďal-

šom roku.

Juraj Bačík, Kalvársky fond

Beh pre Kalváriu

Účastníci behu na štarte  foto Archív autora 

Výsledky pretekárov   

po kategóriách ŠK Atléti BS  

a ZŠ Jozefa Horáka: 

Sárka Ruckschlossová 2.miesto, 

Elizabeth Konôpková 3.miesto, 

Laura Jarotová 5.miesto, Jakub 

Škoda 3.miesto, Lukáš Oravec 

1.miesto, Andrej Šramko 4.miesto, 

Adela Prefertusová 3.miesto, 

Matúš Červenák 1.miesto, Ju-

raj Jurica 3.miesto, Adam Valovič 

1 . m i e s t o , 

Peter Ursíny 

1.miesto.

Ďakujem ro-

dičom a To-

mášovi Ruc-

kschlossovi 

za pomoc 

a  sponzor-

stvo na pre-

tekoch.

R. Petro

Beh oslobodenia Hornej Ždane

Futbal
Prehra v nervóznom stretnutí

BŠ – H. – Hámre 2:3 (1:1), góly: 

36' p.k., 89' Kminiak

Kraják – Jucha, Kušion, Macko, 

Kuma (63' Neuschl), Barák N., 

Čiliak, Pachinger, Chmelina (76' 

Mudrák), Roško, Kminiak

Hostia sa ujali vedenia po hrúb-

ke nášho brankára. Aj keď naše 

mužstvo v ďalších minútach tla-

čilo, vyrovnanie prišlo až v záve-

re polčasu, keď Kminiak bezpeč-

ne premenil 11m kop. V 2. polčase 

hostia išli znova do vedenia. Zača-

lo sa pritvrdzovať, hostia vyruko-

vali s provokáciami. Vyrovnanie 

sme mali na dosah, no obe obrov-

ské šance Roško zahodil a hostia 

z protiútoku zvýšili na 1:3. V po-

sledných minútach sa iskrilo, no 

kontaktný gól prišiel neskoro, 

a tak sme stratili 3 dôležité body 

v boji o záchranu.

Výsledky našich mládežníckych 

mužstiev:

Dorast IV.liga: BŠ – Pliešovce 0:2 

(0:0)

SŽ II.liga: BŠ – N. Baňa 6:1 (3:1), 

góly: Bartoš 3x, Jurica 2x, Valovič

MŽ II.liga: BŠ – N. Baňa 7:1 (2:1), 

góly: Kováčik 3x, Farkaš 2x, Koč-

tuch, Babjak

Ivan Beňo

Letné prázdniny 
v CVČ
Centrum voľného času počas let-

ných prázdnin organizuje denné 

letné tábory v  termíne od 2.7. – 

6.7. a 9.7. – 13.7. 2018. 

Jednodňový výlet do Štúrova 

v termíne 5.7.2018.

Posledné voľné miesta pre deti 

s rodičmi a dospelých do Chorvát-

ska – Gradac v termíne od 24.7. – 

2.8.2018.

Bližšie info na č.t. 0907598567.

J.Machilová
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  Predám starší RD v obci Banská 

Belá, cena 45 000 eur, tel.č.: 0949 

862 553

  Tesárske práce, krovy, altán-

ky, prístrešky, záklopové stropy, 

štauplodne, kontakt: 0902 147 715

  Staviam múry z kameňa, záhrad-

né krby, múry z DT tvárnic, kon-

takt: 0902 147 715

  Ručné výkopové práce a drená-

že okolo domu, kontakt: 0902 147 

715

  Kosenie pozemkov krovinore-

zom a spilovanie stromov, kontakt: 

0940 870 762

VOLAJTE ZADARMOVOLAJTE ZADARMO

TAXITAXI
BANSKÁ ŠTIAVNICABANSKÁ ŠTIAVNICA

0800 800 8100800 800 810
Inzerujte aj vy 

v Š  avnických
novinách

U nás máte pizze už od 2,80 €2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,10 €.3,10 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

reality

služby

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

Penzión v Žemberovciach 
• poskytujeme ubytovanie pre 40 osôb
• prenájom sály na účely svadieb, konfe-

rencií, karov, rodinných osláv – kapaci-
ta 150 osôb

• bar s kapacitou 50 osôb

• letná terasa
• výborná domáca kuchyňa
• detské ihrisko
• prenájom tenisového kurtu
• pripravujeme bazén
• prenajímame aj útulnú drevenú chatku 

pre 7 osôb, ktorá sa nachádza v areáli

• veľké parkovacie priestranstvo, ktoré sa 
dá využiť na rôzne podujatia a koncer-
ty, atď.

Kontakt: 0948 127 283 
www.penzionzemberovce.sk 

ubytovanie@penzionzemberovce.sk

Ponuka služieb:Ponuka služieb:

 – vyvetvovanie stromov  – vyvetvovanie stromov a kríkov, a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
a vyžínanie trávnikov, drvenie a vyžínanie trávnikov, drvenie 

záhradného odpadu, pílenie stromov, záhradného odpadu, pílenie stromov, 
aj vo výškach, štiepanie a sekanie aj vo výškach, štiepanie a sekanie 
dreva, realizácia a poradenstvo dreva, realizácia a poradenstvo 

jednoduchej architektúry záhrad. jednoduchej architektúry záhrad. 

Kontakt: 0917 994 380.Kontakt: 0917 994 380.

Ponuka práce
Hľadáme zamestnancov 

do výroby štiepaného 
palivového dreva 

v Banskej Belej.

Kontakt: 

0902 623 244


