
IC
pred letnou 

turistickou sezónou

str. 4

Vymenovanie
riaditeľov

škôl

str. 5

Súťaž 
v triedenom

zbere

str. 3

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

27. jún 2019 číslo 25 ročník XXX cena 0,40 €

INZERCIA

V roku 2018 mesto odkúpilo 

pozemok od ATJ Invest, s.r.o., 

Haburská 49/A, Bratislava 

v celkovej sume 158 220,00eur 

za účelom zámeru vybudo-

vania parkoviska. Následne 

bola spracovaná projektová 

dokumentácia, ktorá bola aj 

verejne prezentovaná.

Dnes sa zámer stáva skutočnos-

ťou. Mesto Banská Štiavnica 

v mesiaci júl zaháji výstavbu par-

koviska na ulici Dolná. Na zákla-

de verejného obstarávania bola 

dňa 14.6.2019 podpísaná zmlu-

va so zhotoviteľom, ktorým bude 

fi rma Combin Banská Štiavni-

ca, s.r.o.. Predpokladaná doba 

výstavby je tri mesiace od jej za-

čatia. Vybudovaním parkoviska 

vznikne 90 nových parkovacích 

miest. Vysúťažená cena parko-

viska je 397  952,92eur, z  čoho  

vlastné fi nančné zdroje tvoria 

93 000,00eur a 305 000,00eur je 

použitých z fi nančných prostried-

kov MF SR.

V rámci zmien v parkovaní 

v centre mesta od 1.7.2019, 

Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci so spoločnosťou 

PosAm zavedie začiatkom 

mesiaca júl monitorovanie 15 

parkovacích miest s časovo 

obmedzeným státím (rých-

loobrátkové) na Radničnom 

námestí pomocou senzorov. 

Vodiči budú môcť pomocou voľne 

stiahnuteľnej aplikácie pre inteligent-

ný telefón – ParkDots, overiť si obsa-

denosť týchto 15 parkovacích miest, 

aby mali prehľad, či je určitá šanca za-

parkovať na nich. Ak sú voľné viace-

ré z  nich, šanca na zaparkovanie po 

príchode je vyššia ako ak by bolo voľ-

né len jedno alebo dve. Okrem toho 

mestská polícia bude pri týchto par-

kovacích miestach automaticky upo-

zorňovaná na prekročenie parkova-

cieho času. 

Parkovisko Dolná ulica

Zmeny v parkovaní

Ilustračné foto parkoviska  foto Archív MsÚ

�3.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Upozornenie
Taxislužby – neoprávnené vy-

lepovanie letáčikov

Dôrazne upozorňujem majite-

ľov taxislužieb pôsobiacich v na-

šom meste na zákaz vylepova-

nia a oblepovania zastávok SAD 

a  na existujúce dopravné znače-

nie v okolí týchto miest. Povole-

né je nalepovanie a  vylepovanie 

telefónnych čísiel taxislužieb len 

na miesta nato určené mestským 

úradom. V  opačnom prípade sa 

taxislužby dopúšťajú priestupku 

na úseku poškodzovania majet-

ku Mesta Banská Štiavnica, začo 

môžu byť sankcionovaní poku-

tou vo výške 33EUR mestskou 

políciou a zároveň budú platiť aj 

náklady na odstránenie nálepiek. 

Dobudúcna budú autobusové za-

stávky SAD a existujúce doprav-

né značenia monitorované ako 

pracovníkmi Technických slu-

žieb, m.p., tak aj mestskou polí-

ciou. V prípade výskytu neopráv-

neného nálepu a výlepu nálepiek 

bude voči konkrétnej taxislužbe 

začaté objasňovanie priestupku 

na úseku poškodzovania majet-

ku mesta.

Správca majetku Mesta Banská 

Štiavnica

Gejza Volf

13. júl Nám. sv. Trojice



2
číslo 25 • 27. jún 2019

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

24.6.

„Najlepšie je, keď nás niekde bolí bez 

bolesti.“

Ján Petrík Bývalí pracovníci OPP foto Emília Heilerová

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

Uskutočnilo sa rokovanie so zá-

stupcom podujatia 4 ŽIVLY.

25.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Riešenie úloh mestskej polície.

Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k  projektu „Vodovod 

Banky“.

26.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Uskutočnilo sa rokovanie Mest-

ského zastupiteľstva v Banskej 

Štiavnici.

27.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na tlačovej konferencii 

k projektu Mesto kultúry 2019 

v Bratislave.

28.6.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie primátor-

ky mesta a zástupcu primátor-

ky s  predsedom vlády Petrom 

Pellegrinim k  zachovaniu sídla 

SVP, š.p., na Úrade vlády SR.

29.6.

Uvítanie detí do života.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

17.6. v Markíze po 19:00 v Televíz-

nych novinách bola reportáž o akút-

nom nedostatku povrchovej vody 

pre tajchy v  okolí Banskej Štiavni-

ce. Hovorili v nej Ľudmila Blašková, 

predsedníčka OZ Sitnianski rytie-

ri, Juraj Jurica zo SVP, š.p., a  Ró-

bert Petro, niekdajší vynikajúci be-

žec. 18.6. v Rádiu Regina po 14:00 

bola opäť podrobná reportáž o  re-

konštrukcii rodného domu Deža 

Hoff manna, kde bude následne 1. 

múzeum na svete, venované tomu-

to svetoznámemu fotografovi. 19.6. 

po 03:00 bola reportáž o  „PSSST!“

festivale v  BŠ na Drieňovej, ktorý 

sa konal v dňoch 14. – 15.6.. 20.6. 

v  Rádiu Regina o  6:35 bola pod-

robná reportáž o  ZŠ Maximiliána 

Hella v  Štiavnických Baniach. 20. 

– 21.6. v  RTVS bola viac razy re-

portáž o „Zvuk for Štiavnica“ hudob-

nom festivale, ktorý sa začal v ten-

to deň večer v BŠ. 20.6. v RTVS viac 

razy odznelo, že Cenu Literárne-

ho fondu za knihu „Prebijem sa“ do-

stal spisovateľ Jozef Banáš. Rád na 

neho spomínam, že v r. 1995 zabez-

pečil fi nančné prostriedky na vyda-

nie mojej – dodnes jedinej monogra-

fi e o histórii Tabakovej továrne v BŠ. 

20.6. v  Rádiu Slovensko o  11:15 

bola podrobná reportáž z už usku-

točneného divadelného predstave-

nia pouličného divadla v  BŠ, ktoré 

sa opäť uskutočnilo 22.6.. V repor-

táži boli autori scenára, organizáto-

ri i  herci. 20.6. v  Rádiu Slovensko 

o 12:30 v relácii „Z prvej ruky“ bol Mi-

roslav Číž ešte stále jediný poslanec 

NR SR z nášho okresu, ale už aj no-

vozvolený europoslanec. 17. – 22.6.

každý deň vo viacerých médiách 

boli informácie o 15. ročníku diva-

delného festivalu „Dotyky a spojenia“

v Martine v dňoch 17. – 22.6., kto-

rého patrónkou bola Exštiavničanka 

Emília Vášáryová. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica,
médiá a súvzťažnosti

Stretnutie 
bývalých pracovníkov OPP

Dňa 14.6.2019 sme sa stretli 

v hoteli Kerling v Banskej 

Štiavnici. 

Zaspomínali sme si na časy minu-

lé a porozprávali, ako žijeme teraz. 

Tešíme sa na stretnutie o rok! 

Org. výbor

Podávanie 
podnetov
na udelenie verejných ocenení 

Mesta Banská Štiavnica. Na zá-

klade Všeobecne záväzného na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2009 Štatútu Mesta Banská 

Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov, odporučení na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, kto-

rá nie je občanom mesta Banská 

Štiavnica a významným spôsobom 

sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie 

jeho dobrého mena v SR a v zahra-

ničí. b) Ceny za záchranu kultúr-

neho dedičstva a  rozvoj mesta 

Banská Štiavnica. V  zmysle cito-

vaného nariadenia Cenu za záchra-

nu kultúrneho dedičstva a  rozvoj 

mesta možno udeliť osobám, kto-

ré sa významným spôsobom zaslú-

žili o záchranu hodnôt kultúrneho 

dedičstva v  regióne mesta Banská 

Štiavnica a  rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. c) Výročnej ceny Mesta 

Banská Štiavnica. Výročná cena 

mesta sa v  zmysle citovaného na-

riadenia môže udeliť občanom mes-

ta, ktorí sa výrazným spôsobom za-

slúžili o rozvoj mesta, alebo šírenie 

jeho dobrého mena v SR alebo v za-

hraničí. d) Cena primátora mes-

ta Banská Štiavnica. Primátor 

mesta môže udeliť cenu primátora 

mesta osobám, ktoré sa výrazným 

spôsobom angažovali vo verejnom 

živote mesta. Občania a  inštitú-

cie môžu svoje podnety na udele-

nie čestného občianstva mesta, cien 

mesta Banská Štiavnica a ceny pri-

mátorky mesta podať poštou, alebo 

osobne do 31. júla 2019 na Mestský 

úrad v Banskej Štiavnici, Radničné 

nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca, msu@banskastiavnica.sk. Pod-

net musí obsahovať: názov verej-

ného ocenenia, identifi kačné údaje 

oceňovaného – meno a  priezvisko 

osoby alebo názov spoločnosti, ad-

resa, zásluhu verejného ocenenia, 

identifi kačné údaje podávateľa pod-

netu – meno a  priezvisko, adresa, 

súhlas so spracovaním osobných 

údajov navrhnutej osoby (dotknu-

tej osoby). Podnetmi sa budú zaobe-

rať mestská rada a primátorka mes-

ta, ktorí v zmysle nariadenia mesta 

podajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ
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Prosíme občanov mesta 

ako aj turistov o trpezlivosť a zho-

vievavosť pri dopravných obme-

dzeniach, ktoré vzniknú touto 

výstavbou, ako aj o zvýšenú tole-

ranciu k zvýšenej prašnosti a hluč-

nosti v lokalite ulice Dolná. Odbor-

ný stavebný dozor mesta na stavbe 

bude vykonávať odd. výstavby, ÚP 

a ŽP, na ktoré sa môžete v prípa-

de potreby riešenia vzniknutých 

problémov počas výstavby obrá-

tiť. Vybudovanie nového parko-

viska prispeje k zlepšeniu riešenia 

zložitej statickej dopravy v meste, 

ako aj k úprave tejto lokality. Ná-

hradné parkovanie počas výstavby 

bude vyznačené na Tabakovej uli-

ci pozdĺž budovy bývalej tabakovej 

továrne.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP

NOVINKY

1.str.

S  pomocou aplikácie 

ParkDots, ktorá umožňuje aj plat-

bu za parkovanie, sa rozšíri možnosť 

úhrad parkovného aj na ostatných už 

existujúcich parkovacích miestach 

v meste. Po úhrade bude vodičovi na 

jeho mail, ktorý zadal pri registrácii 

do tejto aplikácie, doručený daňový 

doklad o zaplatení. Rozširuje sa tak 

možnosť platieb pre zahraničných 

turistov a  vodičov s  pracovnými te-

lefónmi, ktorí niekedy mali problém 

zaplatiť za parkovanie pomocou SMS 

správy. Naďalej zostávajú aj súčasné 

možnosti úhrady parkovného. Na za-

čiatku sa bude monitorovať len 15 

miest na Radničnom námestí. Pod-

robná mapka s  vyznačením týchto 

parkovacích miest je zverejnená na 

internetovej stránke mesta. V prípa-

de priaznivej odozvy a dobrých skú-

seností budeme postupne rozširovať 

monitorovanie aj na ostatné parko-

vacie miesta. Ide o ďalšiu možnosť, 

ako pre občanov nášho mesta po-

stupne zavádzať možnosti tzv. inte-

ligentných miest (smart cities) v do-

pravnej mobilite.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

1.str.

Zmeny v parkovaní

Parkovisko Dolná ulica

Súťaž v triedenom zbere na 

materských a základných 

školách BS

Aj tento rok v  mesiacoch apríl 

a máj prebiehal už 10. ročník súťa-

že v triedenom zbere pre materské 

a základné školy „Zbieraj body za od-

pady“. Získané body sa prepočítava-

jú na počet žiakov konkrétnej trie-

dy alebo materskej školy – ak súťaží 

škôlka ako celok. Vyhráva tá trieda/

škôlka, ktorá nazbiera najviac bo-

dov na žiaka.

Aj školy na súťaži získali: za každú 

víťaznú triedu 10,00€ a za vyzbiera-

ný papier 0,04€/kg.

Počas súťaže sa vyzbieralo:

4 011,1 kg papiera (noviny, kance-

lársky papier a pod.),

418,9 kg kartónu

149,8 kg nápojových kartónov (tet-

rapakov),

83,6 kg hliníkových fólií,

372,7 kg hliníkových plechoviek.

Spolu sa vyzbieralo 5 036,1 kg su-

rovín.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdáva-

nie cien sa uskutočnilo 24.6.2018 

o 10:00 hod. na Základnej škole Jo-

zefa Horáka v multimediálnej učeb-

ni. Vyhodnotenia sa zúčastnili zá-

stupcovia výherných tried – žiaci 

a učitelia.

Okrem vyššie uvedených fi nanč-

ných cien boli deti odmenené aj 

vecnými cenami – propagačný-

mi predmetmi (tričká, pexesá, far-

bičky, skladacie kontajnery), kto-

ré Mesto Banská Štiavnica získalo 

v rámci projektu „Zavedenie efektív-

neho systému separovaného zberu od-

padov v meste Banská Štiavnica“ (kód 

ITMS: 24140110118).

Vecné ceny ako propagačno – vzde-

lávacie predmety a hry zamerané na 

triedenie odpadov a  životné pros-

tredie, do súťaže venovala aj orga-

nizácia zodpovednosti výrobcov 

ENVI-PAK, a. s., ktorá fi nancuje 

triedený zber papiera, plastov, skla 

a kovov v našom meste.

Chcel by som poďakovať Mes-

tu Banská Štiavnica a  Technic-

kým službám, m. p., Banská Štiav-

nica za umožnenie uskutočnenia 

tejto súťaže a  poskytnutie fi nanč-

ných a aj vecných cien, spoločnos-

ti ENVI-PAK, a. s., za poskytnutie 

vecných cien, Základnej škole Jo-

zefa Horáka za poskytnutie priesto-

rov na vyhodnotenie súťaže a všet-

kým tým, ktorí sa do súťaže zapojili 

a svedomito triedili odpad.

Záverečné vyhodnotenie súťa-

že nájdete na mestskej stránke 

odpady.banskastiavnica.sk.

Súťaž plánujeme vyhlásiť aj o  rok. 

Už teraz môžete zbierať suroviny. 

Najviac bodov (až 10 bodov za 1 kg) 

je možné nazbierať za spomínané 

hliníkové fólie (napr. viečka z jogur-

tov, „pozlátka“ z čokolád) a hliníkové 

nápojové plechovky. Preto ich nevy-

hadzujte, ale čisté odkladajte. O rok 

sa zídu.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Vyhodnotenie súťaže 
„Zbieraj body za odpady“

Víťazné triedy sa umiestnili v nasledovnom poradí:

Miesto Škola Trieda
Body na 

žiaka
Body celkom Výhra

1. MŠ-Cirkevná B 56,6 905,5 50,00 €

2. MŠ-Križovatka 4. 46,7 700,7 40,00 €

3. ZŠ-Cirkevná 2.A 43,4 780,3 30,00 €

4. ZŠ-Horáka 1.A 42,3 846,2 20,00 €

5. ZŠ-Horáka 3.A 34,4 791,3 20,00 €

6. ZŠ-Horáka 1.B 28,5 485,3 10,00 €

7. ZŠ-Horáka 6.B 17,9 482,5 10,00 €

8. MŠ-Nezábudka 10,3 256,3 5,00 €

9. ZŠ-Kollára 9.A 9,0 180,0 5,00 €

10. MŠ-Mierová 8,9 250,3 5,00 €

Spolu 195 €

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B.Štiavnici:

– 2.7. v  čase od 8:30 – 16:30 na 

ul.: Bratská, Energetikov, Kysihý-

belská, Poľovnícka. 

– 3.7. v  čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Bratská.

– 4.7. v čase od 7:30 – 16:30 na 

ul.: A. Pécha, D. Resla, Družicová, 

H. Resla, J. Augustu, Kamenná, 

Koncová, Pod Paradajzom, Rad-

ničné nám., S. Mikovíniho, V. Vác-

lavekovej.

– 4.7. v  čase od 8:00 – 15:30 na 

ul.: Nám. sv. Trojice, Radničné 

nám., Starozámocká.

– 16.7. v čase od 7:30 – 11:30 na 

ul.: Drevená.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň 

jún, júl: 9:00 hod. – 17.00 hod. 

Nám. sv. Trojice č.6 

969 01 Banská Štiavnica 

e-mail: ic@banskastiavnica.sk, 

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ

Leto v CVČ
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje počas let-

ných prázdnin denné letné tábo-

ry rekreačného charakteru v  ter-

mínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 12.7., 

v  prípade záujmu zo strany ro-

dičov a detí aj v  termíne 15.7. – 

19.7.. Pobytový zájazd pri mori 

v Tučepi pre rodičov s deťmi a do-

spelých v termíne od 30.7. – 8.8.. 

Bližšie info na t.č.: 0907 598 567. 

J. Machilová
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Služby informačného centra – 

prvá línia kontaktu s návštev-

níkom mesta

Letná turistická sezóna je B. Štiav-

nici v  plnom prúde. V  podmien-

kach nášho mesta, s jeho vysokým 

aktuálnym postavením v  rebríčku 

slovenských vyhľadávaných desti-

nácií, sa začiatok letnej sezóny po-

súva možno už do polovice mája. 

Počas celého roka nás navštevujú 

všetky druhy turistov: jednodňo-

ví návštevníci, viacdňové booking 

páry, motorkári, organizované zá-

jazdy školákov, autoturisti, zájazdy 

dôchodcov, účastníci fi remných te-

ambuildingov, dobrodruhovia, kla-

sickí milovníci príro-

dy, hľadači párty zábavy, 

závisláci na sociálnych 

sieťach a  selfíčkach, ná-

hodní cestovatelia, špor-

tovo orientovaní turis-

ti, bajkeri, geoturisti, 

partie kamošov, itine-

rároví dovolenkoví plá-

novači, študenti. Všetci 

bez výnimky očakávajú 

úplné spektrum infor-

mácií, parkovaním poč-

núc, ponukou miestnych 

atrakcií a  navrhnutím 

pobytového programu 

prechádzajúc, končiac 

možnosťami stravovania 

či zábavy.

Pred niekoľkými rokmi 

bolo Okresnou prokura-

túrou v  Žiari nad Hro-

nom zrušené v našom meste VZN 

o  zabezpečení sprevádzania a  prí-

prave nových sprievodcov, ktoré 

patrilo medzi najlepšie na Sloven-

sku. Napriek tomu naša samosprá-

va našla spôsob ako sprievodcov-

ské služby adekvátne zabezpečiť 

novým spôsobom. A počet sprevá-

dzaní každoročne stúpa. Je to jasný 

signál o stúpajúcom záujme o túto 

službu a v informačnom centre sme 

pripravení aj na túto sezónu rozši-

rovať okruh rôznych druhov pre-

hliadok. Už teraz okrem klasické-

ho sprevádzania pripravujeme pre 

záujemcov aj zážitkové prehliadky 

mesta a tematické prehliadky /ba-

nícka história, vodohospodársky 

systém, po stopách Maríny Pischlo-

vej a  Andreja Sládkoviča/. Službu 

poskytujeme pre individuálnych 

záujemcov aj celé skupiny a to v slo-

venskom, maďarskom, poľskom, 

talianskom,  nemeckom a  ruskom 

jazyku.

S rastúcim záujmom o mesto a zvy-

šujúcim sa počtom návštevníkov 

informačného centra rozširuje sa 

aj spektrum poskytovaných infor-

mačných služieb. Návštevníci už 

nielen žiadajú všeobecné informá-

cie o meste /kde sa dá čo vidieť/, ale 

majú špecifi cké požiadavky. Rodiny 

s deťmi hľadajú program pre svoje 

ratolesti, dôchodcovia chcú nená-

ročné trasy pre prehliadku mesta, 

rozširuje sa aj záujem o  návštevu 

banských podzemných priestorov 

podľa jednotlivých typov štôlní. 

Rastie počet záujemcov o turistiku 

v okolí mesta, o sprevádzanie v prí-

rode...

Propagačné materiály o  meste 

a širšom regióne sú v našej ponu-

ke kombinované s  propagačnými 

materiálmi Slovenského banské-

ho múzea, s ktorým tvoríme jedno 

pracovisko. Obojstranne výhodná 

spolupráca prináša pre návštevní-

kov výhodu v tom, že vieme v po-

nuke pobytu skombinovať mestské 

zaujímavosti a  odborné muzeálne 

expozície.

Predávame aj rôzne suveníry, mag-

netky, spomienkové predmety, po-

hľadnice, knihy, mapy a  podobne. 

Návštevníci oceňujú, že kladieme 

dôraz na regionálne banské špeci-

fi ká a nezahlcujeme ich „celosloven-

skou komerciou“, ktorú môžete nájsť 

takmer v  každom inom informač-

nom centre.

Medzi naše povinnosti patrí infor-

movanie o možnostiach parkovania 

v meste, predaj parkovacích kariet, 

riešenie neočakávaných situácií pri 

príchode skupín turistov do mes-

ta /parkovanie autobusov, viacdňo-

vé parkovanie/. Radi vyhľadáme 

pre záujemcov vhodné autobusové 

či vlakové spojenia, sme priprave-

ní poradiť s vhodným ubytovaním, 

s možnosťami stravovania, vyberie-

me najvhodnejšiu turistickú trasu 

či výlet do okolia, poradíme s mož-

nosťami kúpania v tajchoch a blíz-

kych kúpeľoch. Nikto od  nás neo-

díde bez toho, aby sme mu poradi-

li, čo určite treba v meste vidieť, čo 

je TOP v ponuke pamiatok, výhľa-

dov a  atrakcií. Máme informácie 

o  prebiehajúcich kultúrnych podu-

jatiach, aktuálnych výstavách, rôz-

nych performance, programoch 

klubov, kina, múzeí a  podobne. 

Predávame vstupenky na poduja-

tia pripravené mestskou samosprá-

vou, ale aj inými subjektami na úze-

mí mesta a v jeho okolí.

Návštevníci oceňujú našu ústreto-

vosť, odbornosť, pripravenosť rie-

šiť aj nezvyčajné situácie, jazykovú 

vybavenosť a osobný prístup. Všet-

ky tieto ohodnotenia možno nájsť 

aj na najväčšom cestovateľskom 

portáli na svete TripAdvisor, kde sú 

nestranné recenzie od cestovateľov 

zoširoka ďaleka.

Tešíme sa na každého nového náv-

števníka! Držíme sa nekompro-

misne hesla bojovníkov v  prvej lí-

nii /front offi  ce/ informačnej vojny: 

Hosť do domu – Boh do domu! Sme 

otvorení denne, v  júni od deviatej 

do piatej poobede, a v júli a auguste 

až do šiestej večer.

Peter Danáš,

IC Banská Štiavnica

Kartové kvarteto v ponuke informačného centra  foto Peter Danáš

Hosť do domu – Boh do domu!ponuka 
práce

Ďalšia kniha
Juraja Červenáka

Mimoriadne plodnému BŠ spiso-

vateľovi Jurajovi Červenákovi vy-

šla v poradí už 6. kniha z cyklu his-

torických detektívok pod názvom 

"Les prízrakov". Uvedenie tejto 

publikácie do života bolo v kníh-

kupectve Martinus v  BA. V  B.

Štiavnici si ju môžete kúpiť v pre-

dajni Knihy – darčeky u p. Drbo-

hlavovej na Ul.A.Kmeťa 22. 

Ján Novák

1. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, Prestot, s.r.o., B. Belá 

328, p. Piff ko, tel.: 0911248530, 

za mesiac od 1000€, ÚSO, VPM 2, 

aspoň 2 roky praxe, nástup ihneď

2. Vodič MKD, B&M Lesná Tech-

nika, s.r.o., Kysihýbelská 15, 

BŠ, p. Maďar, tel.: 0911906932, 

fax: 0456790580, e-mail: 

jozef.madar333@gmail.com, za 

mesiac od 624€, ÚSO, VPM 3, ná-

stup ihneď

3. Vodič kamiónu, BS Trans, s.r.o., 

SNP 815/13, BŠ, p. Lupták, tel.: 

0905749355, za mesiac od 576€, 

SO, VPM 3, nástup ihneď

4. Vedúci ekonomicko-prevádz-

kového úseku, Domov Márie, Špi-

tálska 3, BŠ, p. Bernáthová, tel.: 

0456933116, e-mail: riaditel@

domovmarie.sk, VŠ 2.a 3. st., as-

poň 3 roky praxe, nástup ihneď

5. Recepčná, Beta – Car, s.r.o., 

Zvonová 2, BŠ, p. Biela, tel.: 

0918601147, e-mail: prevadzkar@

penzioncosmopolitan.sk, za me-

siac od 520€, ÚSO, VPM 1, nástup 

ihneď

6. Prevádzkový manager a  pra-

covník Hoplandie, Tidly, s.r.o., 

Dolná 5, BŠ, p. Bukovinská, tel.: 

0902605633, e-mail: renata.

bukovinska@tidly.sk, za mesiac 

od 700€, ÚSO, VPM 1+1, nástup 

2.9.2019

7. Elektrikár/majster staveb-

nej výroby – stavbyvedúci/mu-

rár/, Combin BŠ, s.r.o., Ky-

sihýbelská 29, BŠ, p. Trcková, 

tel.: 0911890018, e-mail: trc-

kova@combin.sk, za mesiac od 

700€/1300€/za hod. od 5,70€/

SO/VŠ 2.st./ SO, VPM 1+ 1+5, as-

poň 2 roky praxe, nástup ihneď

Spracovala z  podkladov ÚPSVaR 

BŠ:

Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Od júla 2019 končia svoje 

funkčné obdobie v pozícii riadi-

teliek škôl PaedDr. Nadežda 

Sámel-Dobrovičová a Bc. Janka 

Kruteková.

Obidve majú za sebou dlhoročné 

riaditeľské obdobie, ktoré zanecha-

lo na ich školách tak hlboké stopy, 

že by bolo nespravodlivé, ukonče-

nie tejto významnej etapy ich pro-

fesijného života pre ne samotné, ale 

aj pre školy a mesto, nepovšimnúť si 

ich prínos do rozvoja banskoštiav-

nického školstva.

Základná škola Jozefa Kollára pod 

20 ročným vedením PaedDr. Sá-

mel-Dobrovičovej prešla dlhý úsek 

vývoja od dokončievania objektu, 

budovania školských ihrísk, telo-

cvične, až po dnešnú podobu mo-

dernej školy 21. stor. – zrekonštru-

ovanú, zmodernizovanú, ktorá 

ponúka nielen kvalitné vzdelávanie 

v  zdravej škole, ale aj široké mož-

nosti voľnočasových, predovšetkým 

športových aktivít pre žiakov školy, 

ale aj celé sídlisko a mesto.

Škola sa pod vedením pani riaditeľ-

ky menila postupne od tradičnej na 

modernú, kde výchovno-vzdeláva-

cí proces prešiel obrovským krokom 

modernizácie výučby, od materiálo-

vo-technického vybavenia cez proces 

ďalšieho vzdelávania pedagogických 

pracovníkov, aby boli žiaci školy pri-

pravení na dnešnú požiadavku ďal-

šieho štúdia odborov, ktoré požadu-

je náročný trh práce.

Škola v posledných rokoch dosahuje 

vynikajúce výsledky aj v celosloven-

ských testovaniach žiakov 5. a 9. roč-

níkov, v prírodovedných, literárnych, 

výtvarných, športových, jazykových 

súťažiach a olympiádach.

Pani PaedDr. Nadežda Sámel-Dobro-

vičová odchádza z pozície riaditeľky 

školy, ktorá je taká dobrá, ako dobrí – 

profesionálne aj ľudsky sú jej učitelia 

a ostatní zamestnanci. A dnes všetci 

títo dohromady tvoria dobrý základ, 

na ktorom budujú svoje ďalšie životy 

naše deti a vnúčatá. Ostáva však pô-

sobiť na škole ako učiteľka angličtiny, 

a  tak bude svojím láskavým prístu-

pom prispievať k ďalšiemu vzdeláva-

niu žiakov. Veľká vďaka.

Pani Bc. Jana Kruteková odchádza 

z pozície riaditeľky, pri ktorej si určite 

často kládla otázku, či všetky tie sta-

rosti majú vôbec zmysel. Lebo taká 

už pozícia riaditeľa materskej ško-

ly býva: cez nedostatok fi nancií, za-

tekajúce strechy, prísne normy a le-

gislatívne požiadavky, po detské 

chorôbky, slzičky, úzkostlivé mamič-

ky a mnoho, mnoho iného.

Pani Kruteková to vydržala, bojovala 

a dnes odchádza zo svojej pozície so 

vztýčenou hlavou.

Materská škola na ulici Bratská, je 

výnimočná v  mnohom. Napríklad 

v tom, že ako prvá v meste privied-

la „svoje“ deti, nežne pomenované od 

Dubáčikov, cez Lienky až po Vranky 

k environmentálnej výchove, výcho-

ve o  ktorej mnohí ich rodičia často 

ešte nemali ani potuchy.

Dnes je táto škôlka zaradená do pre-

stížnej celosvetovej environmentál-

nej siete škôl – Zelená škola, čo je pre-

dovšetkým zásluha pani riaditeľky. 

Taktiež je nutné oceniť snahu škôl-

ky o poskytovanie výchovy pre deti 

so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-

cími potrebami alebo aj vybudovanie 

školskej bylinkovej záhrady. Nedá sa 

vymenovať všetko, ale rodičia vedia, 

pamätajú a  dúfam, sú aj vďační za 

všetku tú starostlivosť, zázemie, vý-

chovu a lásku, ktorú ich deťom dala 

táto materská škola.

Vážené naše teraz už bývalé panie 

riaditeľky, pani Sámel-Dobrovičová 

a pani Kruteková!

Dovoľte, aby som Vám v mene všet-

kých Vašich detí, žiakov, rodičov, 

ale aj v  mene mestskej samosprávy 

a svojom mene naozaj úprimne po-

ďakovala za roky obetavej a  zodpo-

vednej práce, za úspechy, ktoré ste 

dosiahli so svojimi kolektívmi pri 

Vašej edukačnej, ako aj manažérskej 

práci riaditeliek škôl.

Do Vášho ďalšieho života, profesijné-

ho, ako aj osobného Vám želám pre-

dovšetkým veľa zdravia, úspechov, 

ale aj pohody v ďalšej práci a kruhu 

Vašej rodiny.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Vďaka Vám, panie riaditeľky

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková na základe výsledkov vý-

berového konania a na návrh prís-

lušných rád škôl, slávnostne vyme-

novala na päťročné funkčné obdobie 

riaditeľov základných a materských 

škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica.

Menovacie dekréty si prevzali:

Mgr. Ján Maruniak – riaditeľ ZŠ Jo-

zefa Horáka

Mgr. Ján Kružlic – riaditeľ ZŠ Joze-

fa Kollára

Mgr. Andrea Pauková – riaditeľka 

MŠ Bratská č. 9

Janka Trilcová – riaditeľka MŠ Mie-

rová č. 2

Mgr. Alexandra Bóková – riaditeľka 

MŠ Ul.1.mája č.4 (v  zastúpení, pre 

neodkladné pracovné povinnosti ne-

bola prítomná)

Všetkým "staronovým", ako aj novým 

riaditeľkám a riaditeľom primátorka 

popriala veľa osobných aj pracovných 

úspechov, veľa správnych rozhodnutí 

s prianím zachovania kvalitných me-

dziľudských vzťahov v žiackych a pe-

dagogických kolektívoch, dobrú spo-

luprácu s rodičmi, obyvateľmi mesta, 

mestskými inštitúciami a  mestskou 

samosprávou. Zdôraznila ich dôle-

žitú úlohu, ktorá ich čaká na pos-

te riaditeľov – manažérov škôl , ako 

aj dôležitú osobnú angažovanosť pri 

presadzovaní záujmov detí, žiakov, 

zamestnancov a  rodičov škôl, kto-

rých dôveru získali.

Viera Ebert, školský úrad

Vymenovanie riaditeľov škôl

Riaditelia škôl v obradnej miestnosti  foto Michal Kríž

28.6. Náckova Štiavnica. Tradič-

né podujatia. Železničná stanica 

BŠ, od 15:30

Les prízrakov. Predstavenie kni-

hy Juraja Červenáka. Art Cafe, 

Akademická 2, BŠ, 18:00

Bod K: Ako sa Jano s drakom po-

rátal. Bábkové predstavenie. MŠ 

Drieňová, Bratská 9, BŠ, 18:00

28. – 29.6. Folklórne slávnosti 

Podhorie 2019. Ľudové tradície 

a  kultúra. Amfi teáter v  Podhorí, 

19:00

29.6. Jánska vatra. Program pre 

deti aj dospelých. Ski Dúbravy, 

Ilija, od 9:00

Farebný workshop – základný. 

Naučte sa farbiť nábytok sFarba-

mi, Radn. nám. 10, BŠ, 9:30

Túlavé dielničky. Tvorivé dielne 

pre deti na Nám. sv. Trojice BŠ, 

9:00

Koncert: Dolar band. Hudba 

a dobroty na Terase u Blašov, Po-

čúv. Jaz, BŠ, 18:00

Štart prázdnin. Aktivity pre deti 

a rodičov. Kafé na rínku, Sv. An-

ton, 18:00

1.7. Bod K: Záhrajda. O požičov-

ni hračiek v  našom meste. MŠ 

Drieňová, Bratská 9, BŠ, 17:00

2.7. Farebný workshop: Nafarbi 

si svoj stolček. sFarbami, Radn. 

nám. 10, BŠ, 13:30

Bod K: Tvorivé dielne s  Ivetou. 

Inšpirácia pre šikovné ruky v MŠ 

Drieňová, Bratská 9, BŠ, 16:00

3.7. Geobádateľňa pre všetkých. 

Urob si zo šutra „drahokam“. Ber-

gericht, Nám. sv. Trojice 6, BŠ, 

13:00 

Kammerhof deťom 2019. Špe-

ciálne vstupy s rozprávkou. Kam-

merhofská 2, BŠ, 14:00

Bod K: Streda v  pohybe: Nordic 

walking. Prechádzka s inštrukto-

rom. MŠ Drieňová, Bratská 9, BŠ, 

19:00

4.7. Bod K: Dospelí čítajú de-

ťom. Seniori z Domova Márie pre 

deti. MŠ Drieňová, Bratská 9, BŠ, 

16:00

4. – 6.7. Bach tribute 2019. Fes-

tival Bachovej hudby. Kostol sv. 

Kataríny, Radn. nám. 17, BŠ, 

19:00

4.7. Koncert: Song. Hudba a dob-

roty na Terase u  Blašov, Počúv. 

Jaz, BŠ, 19:00

5.7. Bod K: Ako na to – Bioodpad. 

Stretnutie s  odborníkom. MŠ 

Drieňová, Bratská 9, BŠ, 17:00

OOCR
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Prvenstvá v Obci svetových 

prvenstiev.

Dňa 14. júna 2019 sa v kaplnke Bra-

tislavského hradu uskutočnil 2. roč-

ník slávnostného odovzdávania 

cien ICOMOS „Národná cena ICO-

MOS Slovensko – Dedičstvo pre budúc-

nosť“ za prínos k  ochrane, obnove 

a prezentácii kultúrneho dedičstva 

na Slovensku.

V  kategórii Obnova pamiatky tra-

dičnými stavebnými technológia-

mi, s ohľadom na zachovanie reme-

selných postupov, ako súčasti nášho 

nehmotného kultúrneho dedičstva 

bola cena udelená Dane Kukurovej 

za obnovu Jezuitskej lekárne v Štiav-

nických Baniach.

Cena bola udelená predovšetkým za 

“citlivé rešpektovanie historických vrstiev 

objektu, za dôslednú umelecko-remesel-

nú konzerváciu a obnovu s použitím prí-

rodných materiálov a  historických po-

stupov a  za spôsob obnovy realizovaný 

formou workshopov mladých ľudí – bu-

dúcich remeselníkov”.

Ako ste sa dostali ku kúpe domu?

Pred 11 rokmi sme objavili tento, 

vtedy v dosť zúboženom stave, zaují-

mavý objekt. Dom bol 8 rokov opus-

tený a  vlastne, akoby čakal na nás. 

Objekt mal zrútený komín a na via-

cerých miestach poškodenú strešnú 

krytinu, v dôsledku čoho mala v ce-

lom SV trakte živnú pôdu drevomor-

ka, ktorá napádala podlahy, stropy 

drevené rámy okien a prerástla až do 

obvodového muriva. Poveternost-

né podmienky, drevomorka, static-

ké poruchy, dlhodobá neobývanosť 

a chýbajúca starostlivosť sa podpísa-

li pod zlý stavebno-technický stav ob-

jektu. Napriek tomu všetkému mal 

svoje čaro, ducha a atmosféru a veľmi 

rýchlo sme sa rozhodli pre jeho kúpu, 

dom si vlastne našiel nás.

Prezraďte nám niečo o objekte.

Objekt je od roku 2004 vyhlásený za 

Národnú kultúrnu pamiatku pod za-

užívaným názvom Baroková jezuit-

ská lekáreň. Podľa zachovaných zna-

kov má objekt renesančné jadro – na 

obložke pôvodných drevených dverí je 

datovanie 1772 a je napojený na staré 

banské dielo.

V tomto roku by mal byť zrealizova-

ný podrobnejší archívno – historic-

ký prieskum a verím, že nám prinesie 

nové a  zaujímavé poznatky, od kto-

rých sa bude dať odraziť v obnove nie-

len exteriéru a interiéru, ale aj bylin-

kových záhrad.

Ako prebieha samotná obnova?

Už 11-ty rok s  fi nančnou podporou 

dotačného systému MK SR tento ob-

jekt obnovujeme. Keďže je to už dlhý 

úsek života a človek neraz pocíti úna-

vu a vyhorenie, od roku 2015 organi-

zujeme workshopy Tradičných reme-

siel a vždy k nám príde nová, mladá 

energia a nadšenie! Veľmi poteší zá-

ujem ľudí o  Deň otvorených dverí, 

ktorý organizujeme v  rámci Dní eu-

rópskeho kultúrneho dedičstva, kedy 

sprístupníme pamiatku verejnos-

ti, aby sme spolu pozdieľali radosti aj 

starosti, ktoré obnáša vlastniť, rekon-

štruovať a starať sa o dom s tak boha-

tou históriou.

Aké máte plány do budúcnosti?

No plánov je veľa, len síl a peňazí ubú-

da. Avšak veľkou úľavou bude, keď sa 

nám tento rok podarí ukončiť obno-

vu fasády a odstrániť a zastabilizovať 

statické poruchy objektu. Samozrej-

me ma láka aj sprístupnenie štôlne, 

rekonštrukcia barokovej bylinkovej 

záhrady, výmena nevhodnej prístav-

by za drevený altánok, ale na to všet-

ko ešte ako sa vraví musí „dozrieť čas“. 

Je to taká veľká skúška trpezlivosti, 

ale dáva mi to zmysel, je to dedičstvo 

pre budúce generácie.

Prečo ste sa rozhodli pre Štiavnic-

ké Bane?

Obec svetových prvenstiev je úžas-

né miesto s  prekrásnym prírodným 

a kultúrnym dedičstvom. Nielen ten-

to dom, ale mnoho objektov a  celá 

táto obec má veľký potenciál a  je na 

nás, či sa nám podarí oprášiť zašlé 

časy slávy a  prosperity. Objavujú sa 

prvé lastovičky ako opravená Bašta, 

či banícky dom, no myslím si, že obec 

potrebuje zrevitalizovať infraštuktúru 

ciest a chodníkov, vybudovať čističku 

odpadových vôd, doriešiť kanalizáciu, 

aby sme sa mohli zaradiť medzi obce 

európskej úrovne.

Je mojím zbožným prianím, aby aj 

deti našich detí mohli dýchať čis-

tý vzduch a piť čistú vodu, čerpať silu 

v nezničených lesoch a na jedinečných 

tajchoch. Je ten správny čas na využi-

tie všetkých možností, ktoré nám prí-

rodné a kultúrne dedičstvo tejto obce 

ponúka! A verím, že sa nám to vráti 

a ľudia sem budú s radosťou prichá-

dzať a vracať sa, lebo budú mať za čím.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Ocenenie za obnovu pamiatky

Stav pamiatky pred a po rekonštrukcii foto Archív D. Kukurovej

Ocenená Dana Kukurová a Pavel Gregor foto Archív D. Kukurovej

Folklórne 
slávnosti Podhorie 2019

Dňa 28. a 29. júna Vás obec Pod-

horie pozýva na Folklórne slávnos-

ti, ktoré sa zahája v piatok o 19-tej 

privítankou domáceho folklórneho 

kolektívu Podhorčan a hosťom FS 

Technik. Sobotné dopoludnie bude 

patriť najmä deťom, pripravené sú 

rôzne detské atrakcie – bábkové di-

vadlo Lienka, školičky tanca, súťa-

že, kreatívne dielne, maľovanie na 

tvár... Vystúpia DFS Podhorčanček 

a  Tekovanček, deti MŠ v  Podhorí 

a deti z MŠ pri cirkevnej ZŠ v BŠ, 

deti zo speváckej prehliadky Slá-

vik vo Svätom Antone a deti z DFS 

z  Vyhní. Hlavný program začína 

o  15:00 a  odprezentujú sa v  ňom 

FS Podhorčan, SSk Baďačanka a FS 

Hron, ako aj mužská spevácka sku-

pina Kúcané z Kútú, ktorí sa prebo-

jovali až do fi nále súťaže Zem spie-

va. O17:00 môžete obdivovať kroje 

v programe „Krása vekom zdobená“. 

Hosť sobotného dňa FS Podpoľa-

nec svoj temperament predvedie 

o 18:30 a po ňom bude nasledovať 

ľudová veselica a  následne zába-

va až do ranných hodín. Súčasťou 

slávností sú aj rôzne sprievodné 

podujatia: jarmok remesiel, fotokú-

tik, expozícia bábok, výstava kro-

jov, koníky a mnohé iné. Folklórne 

slávnosti z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia, 

BBSK a mnohí iní sponzori.

Obec Podhorie

Letná súťaž
s Leker maškrtami

Tento týždeň sme pre Vás pripra-

vili súťaž o konzumné v hambur-

gárni Leker maškrty. Vašou úlo-

hou bude správne odpovedať na 

súťažnú otázku:

Vymenujte aspoň 3 druhy ham-

burgerov z ponuky Leker maš-

krty.

Správne znenia nám zasielajte spo-

lu so súťažným kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 2.8.. Šťastných 

výhercov uverejníme 8.8. v ŠN č.27. 

Prajeme veľa šťastia!                         red

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón ŠN č. 25/2019
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že počas mesia-

cov júl, august nebude k dispozícii 

výkon služby v kancelárii. V nut-

nom prípade ohľadom účasti ale-

bo platby za akciu prosím kontak-

tovať na: 0904 335 202. 

Výbor ZO SZTP BŠ

Pozvánka
Živena – MO Banská Štiavnica 

a  Mesto Banská Štiavnica vás sr-

dečne pozýva na slávnostné vyhlá-

senie výsledkov ankety „Žena mesta 

Banská Štiavnica“, ktoré sa uskutoč-

ní 28.6. o 16:00 v kaviarni Gava-

lier. Tešíme sa na vašu účasť! 

Renata Taligová

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje rekon-

dičný pobyt v Hokovciach v termíne 

22. – 28. septembra 2019. Cena 

pobytu je 170€ a polovicu ceny, 85€ 

je potrebné zaplatiť do konca júna 

v  kancelárii. Bližšie info na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v  pondelok, utorok a  stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Poďakovanie
Touto cestou chcem vyjadriť veľké 

poďakovanie sestrinmu vnukovi 

Filipkovi Golianovi, ktorý mi v noci 

privolal Rýchlu zdravotnú záchran-

nú službu. Nebyť jeho rýchleho ko-

nania a  pomoci záchranky, kto-

rá bola do 5 minút u  mňa doma, 

mohlo sa to so mnou zle skončiť. 

Filipko, veľmi pekne Ti ďakujem! 

teta Evka Wágnerová

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a  inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!  red.

11.6.2019 vo viacerých 

médiách bolo úplne samo-

zrejme prezentované, že 

v tento deň pred 45 rokmi 

zomrel Jozef Horák, šteful-

tovský rodák, redaktor, 

vynikajúci kultúrno-výchovný 

činiteľ, ale hlavne dodnes 

nedostižný spisovateľ, ktorý 

prezentoval vo svojich 

literárnych dielach aj tie 

najsvetoznámejšie historické 

tradície BŠ a jej bezprostred-

ného okolia. 

11.6. bol dňom, keď odišiel do več-

nosti. Viackrát na stránkach na-

šich novín sme prezentovali všeličo 

z jeho mimoriadne obsiahlej vážnej 

literárno-historickej produkcie. Ani 

nie mesiac pred jeho úmrtím mi dal 

k  dispozícii zbierku jeho bansko-

štiavnických baníckych vtipov, kto-

ré napísal v takej podobe, ako nikto 

nikdy pred ním ani potom. Takže, aj 

takýto bol Jozef Horák. Uverejňuje-

me aspoň jeden jeho banícky vtip:

„Nácko na lône – ako obyčajne – vošiel 

do krčmy. Keď sa napil, dostal guráš 

a začal si spievať. Veď mal aj prečo – 

muž fasoval bratksie. Ako si spieval, 

prišiel k nemu akademiker, aby ho za-

hriakol. Ale Nácko sa cítil byť na koni, 

rozkazovať si veru nedal. Riekne: Tu 

som ja doma. Tu som ja pánom. Tu si 

ja rozkážem. Ja som královský ordi-

nálsky robotnýk. Takýto z  kade ruka 

z  kade noha mi rozkazuvat nebude. 

Moje peniaze sa ako tvoje. Darmo bolo 

pekné napomenutie. Náco stal len na 

svojom a vždy planšie vykrikoval. Vy-

hrážal sa a päsťou udieral na stôl. Keď 

to už nemalo konca kraja, akademikér 

ho vyfackoval a z krčmy vyhodil. Keď 

Nácko videl, že to nejde na špás, chy-

til sa lepšéj polovičky rozumu a zobral 

sa domov. Ešte aj po ceste vykrikoval: 

No, počkaj ty nygdoš kadeaký, lum-

pácky. Čak ty moja žena nakladia, keď 

sa s  tebou sretne. Budeš to mat pa-

mätnuo, ty chalan nadutý. Príduc do-

mov, takto sa chválil pred ženou: Keby 

si ty len matka vedela, čo sa mi sta-

lo. Hm. Po lône, vieš, išiov som si tro-

cha vypit. Nuž a pri dobréj vôly som si 

aj zaspievav, vieš tú moju: A moj otec 

taký bov, drevo rúbav motykov. A vte-

dy príde ty ko mne taký šklbo, taký 

nygdo, volákysi prepitujem akademi-

ker, začne do mna zabŕdat a mna za-

hrakuvat. Ja som sa ty ale vieš nedav. 

Ej, veru tak som sa odav donho, že 

udaň. Ket videv, že sa ho nebojím, odi-

šiov ku mne a začav zase do mna zabŕ-

dať a sa mi vyhrážat. Len som sa dý-

vav, či sa mi opováži vylepit. On sa ty 

rozoženie a fl ing mi zaucho z lava. Ja 

na to nič. Len som sa mu prizrev smelo 

do očí a len som sa dývav, či sa opová-

ži mne – královskýmu ordinálskymu 

robotnýkovi dat ešte jedno. Ten trhan 

ten šklbo sa ty rozoženie a fl ing mi aj 

z  druhej strany. Ale ja any mrk, len 

som sa mu ešte smelšie postaviv. Lebo 

vieš, ako ma ty dobre poznáš, ja sa ta-

kých panákov nebojím, takých kadeja-

kých popanštených frckošov sa ja veru 

nezlaknem. A ten paplúch sa ty rozo-

ženie a chce mi dat ešte jednu. Ej, ale 

tu som sa chytiv rozumu. Už som vi-

dev, že sa naozaj chce bit – myslím si: 

Horkýže tu už ma nedáš. Vieš, čo som 

ty mu vykonav? Zvrtnem sa ako šús 

a drdy fulas Matias. Tak som sa stra-

tiv ako smrad. Tak som mu ufrnkov, 

že any nevedev kde som sa mu podev. 

Toho ty aj čert uchytý od zlosty, že ma 

nemôže dalej kolpachovat.“ 

(Jozef Horák)

Ján Novák

Jozef Horák netradične

Štefultovské tekvičky sa 

chcú veľmi pekne poďakovať 

Michalovi Haringovi, ktorý 

veľmi ochotne pohostil deti na 

výlete. 

Štefultovské tekvičky čakalo v bu-

fete Člnkáreň na Počúvadlian-

skom jazere chutné pohostenie, 

ktoré im sponzorsky pripravil p. 

Michal Haring. Skvelý hot – dog, 

džúsik a malý darček potešil každé 

dieťa. Určite odporúčame navští-

viť Počúvadlianske jazero a  bufet 

Člnkáreň.

uč. MŠ P. Šavoltová

Poďakovanie Michalovi Haringovi

Deti z MŠ Štefultov s p. učiteľkami pri Počúvadlianskom jazere  foto Archív MŠ Štefultov
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V piatok 14.6.2019 sa usku-

točnilo stretnutie absolventov 

3.B Strednej všeobecnovzde-

lávacej školy (SVŠ) v Banskej 

Štiavnici.

V tomto roku je tomu presne 50 ro-

kov, ako sme zasadli za zelený stôl 

a maturitnou skúškou sme ukonči-

li štúdium na SVŠ. Ubehlo pol sto-

ročia, ako sme spolu zaspievali štu-

dentskú hymnu „Gaudeamus Igitur“, 

keď sme sa lúčili so školou, ešte 

k tomu nám zazvonil naposledy aj 

školský zvonček, ktorý nás sprevá-

dzal celé štúdium. Rozleteli sme sa 

do rôznych kútov našej vlasti. S ra-

dosťou sme zorganizovali stretnu-

tie, aby sme sa na chvíľu vráti-

li do mesta, kde sme spolu prežili 

tie najkrajšie roky bezstarostného 

a študentského života.

Nakoľko škola je presťahovaná do 

iných priestorov, tak sa stretnutie 

uskutočnilo na Námestí sv. Trojice. 

Z 26 spolužiakov sa stretnutia zú-

častnilo 16, šesť spolužiakov v prie-

behu 50 rokov od maturity umre-

lo, dve spolužiačky žijú v zahraničí 

a dvaja spolužiaci sa pre vážne ro-

dinné problémy stretávky zúčast-

niť nemohli.

Keď sme sa už všetci stretli, vyfo-

tografovali sme sa ihneď na mieste 

stretnutia. Nasledovalo prijatie ab-

solventov na MsÚ, kde nás srdeč-

ne privítala pani primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, v priesto-

roch obradnej siene banskoštiav-

nickej radnice. Pod hudobným 

sprievodom p. Timona Turčana 

a speváčky sme sa znova vrátili do 

školských čias, keď nám zaspievali 

pieseň „Gaudeamus Igitur“ a mnoho 

ďalších iných piesní. Prednes nád-

hernej básne od Mgr. Mariky Pet-

rovej „Absolventom štiavnických škôl“ 

nás dojal až k slzám. Ďakujeme za 

prednes básne a nádherný príhovor 

pani primátorky Mgr. N. Babiako-

vej. Pred ukončením slávnostného 

prijatia absolventov sme sa všetci 

podpísali do Pamätnej knihy mes-

ta a  pani primátorka nám na pa-

miatku venovala knihu o  Banskej 

Štiavnici. Na záver nás študent-

skou piesňou „Študentská halenka“, 

pod vedením speváčky a pána Tur-

čana, vyprevadili z radnice. Z MsÚ 

sme sa presunuli na spoločný obed 

do blízkej reštaurácie Black M, kde 

sme si pri obede zaspomínali na 

naše študentské časy. Nezabudli 

sme si uctiť minútou ticha pamiat-

ku tých, ktorí už nie sú medzi nami 

– našu p. prof. Triednu G. Buzalko-

vú a ostatných spolužiakov. Spomí-

nali sme na p. prof. triednu, ktorú 

sme mali radi, bola prísna ale spra-

vodlivá. Pamätáme si ako hovorie-

vala: „Skade vzali – stade vzali, ale 

mali!“. Čas sa míňal, my sme spo-

mínali a družne sa bavili až do pod-

večerných hodín. Nakoniec sme sa 

museli rozlúčiť s nádejou, že sa ešte 

stretneme...

V mene všetkých spolužiakov a ab-

solventov 3.B triedy SVŠ, sa ešte 

raz chceme poďakovať pani primá-

torke Mgr. Nadežde Babiakovej, p. 

Timonovi Turčanovi. Rovnako ďa-

kujeme aj pánovi Mariánovi Čier-

nemu a  celému obsluhujúcemu 

personálu reštaurácie, rovnako aj 

personálu z kuchyne, za krásne pri-

pravený stôl, výborný obed a milú 

obsluhu. Všetkým ďakujeme!

Evka Wágnerová 

a Gitka Böhmová – Halajová

Pomaturitné stretnutie absolventov 
3.B triedy SVŠ, po 50. rokoch

Absolventi Strednej všeobecnovzdelávacej školy  foto Archív autoriek

V období maturít si pripomí-

name – futbalové mužstvo 

vtedajšieho ŠAC-u (Štiav-

nický atletický club) Banská 

Štiavnica z r. 1950, ktoré v tom 

čase väčšinou tvorili maturanti 

z tunajších mestských 

stredných škôl.

Foto: stojaci zľava: Lajo Gréč, Jozef 

Štepánek, Gleveňák, Zeman, Ma-

ruška, Trokšiar, kľačiaci: Elek, K. 

Havlík, M. Havlík, Richter, Ďurian-

čík, Ďurčík

Ivan Madara

Z histórie štiavnického futbalu

Alžbeta 
Gwerková – Göllnerová sa vrá-

tila?

Áno! Nový galerijný priestor Par-

ter BSC, na ulici Alžbety Gwerko-

vej Göllnerovej 6, v  týchto dňoch 

uvádza výstavný projekt „Žena no-

vej doby“, ktorý je sondou do života 

manželky maliara Edmunda Gwer-

ka. Projekt prezentuje verejnosti 

aktuálne výskumy o živote odváž-

nej a inšpiratívnej ženy, ktorá bola 

zavraždená fašistami po potlačení 

Slovenského národného povstania. 

Výstava pripomína jej priekopníc-

ku prácu ženy, vedkyne, pedagogič-

ky, presvedčenej demokratky. Na 

projekte sú verejnosti premiéro-

vo sprístupnené fotografi e z rodin-

ného archívu Alžbety Gwerkovej – 

Göllnerovej aj jej „zakázaná“ kniha 

Žena novej doby. Výstava potrvá 

už len do 30.6.2019. Nenechajte si 

ujsť príležitosť bližšie sa zoznámiť 

so zaujímavou osobnosťou, ktorá 

je svojou osobnou angažovanos-

ťou, zanietenosťou a  obetavosťou 

dodnes inšpiratívna.

Kde: Banská Štiavnica, Galéria 

Parter BSC, ul. A. Gwerkovej-Göll-

nerovej 6, št – pi: 13.00 – 17.00, 

so – ne: 14. 00 – 18.00

Kurátorky projektu Anna Grusko-

vá a Iveta Chovanová v dňoch 29. 

a  30.6. 2019 pre verejnosť uvedú 

komentované prehliadky.

Viac info: www.facebook.com/

zenanovejdoby. Výstavu z  verej-

ných zdrojov podporil Fond na pod-

poru umenia a je súčasťou projek-

tu Banská Štiavnica Mesto kultúry 

2019: Renovácia identity.

Iveta Chovanová, SBM

Spomienky
na Jožka Horáka

Chodil som k  nemu požičiavať 

knižky.

Nikdy nehľadel na mna z výšky.

Láskavé slová, dobrácka tvár,

chápavý pohľad tých očí pár.

Keď mával prednášky v „kultúre“

ľudí vždy bolo ako na žúre

a každý hltal jeho slová,

vždy vyšla na svet myšlienka nová.

Štefultovská škola pri kostole,

deti, tabuľa a on pri stole.

Písací stroj ťukal bez prestávky

a časy zašlé ukladal na stránky.

Romány, povesti a čosi pre deti.

Dnes svieca iba na hrobe svieti.

Však ľudí spomína veľa

na rodáka a spisovateľa.

Milan Štencl
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 28.6.o 19:30 hod.Piatok 28.6.o 19:30 hod.
Nedeľa 30.6. o 19:30 hod.Nedeľa 30.6. o 19:30 hod.
YesTerdAYYesTerdAY

Hudobný, komédia, 117 min., MP, Hudobný, komédia, 117 min., MP, 
vstupné: 5€. Nie veľmi úspešný pes-vstupné: 5€. Nie veľmi úspešný pes-
ničkár Jack chce zavesiť gitaru na kli-ničkár Jack chce zavesiť gitaru na kli-
nec. Jeho pesničky nikto nepočúva nec. Jeho pesničky nikto nepočúva 
okrem jeho najlepšej kamarátky Ellie. okrem jeho najlepšej kamarátky Ellie. 
Všetko sa zmení, keď ho počas záhad-Všetko sa zmení, keď ho počas záhad-
ného globálneho zatmenia zrazí auto-ného globálneho zatmenia zrazí auto-
bus. Zatmenie okrem iného spôsobí bus. Zatmenie okrem iného spôsobí 
hudobnú katastrofu. Na párty, ktorú hudobnú katastrofu. Na párty, ktorú 
pre neho pripravili priatelia na počesť pre neho pripravili priatelia na počesť 
uzdravenia si zabrnká legendárnu pie-
seň Yesterday od Beatles. Notoricky 
známu melódiu nikto nespozná, 

Sobota 29.6. o 19:30 hod.
BrANkÁr

Romantický, dráma, životopisný, 120 
min., MP:12, vstupné: 5€. Príbeh 
muža, ktorý miloval futbal, Anglicko 
a ženu svojho života Margaret a vďa-
ka svojím výnimočným schopnostiam 

a vytrvalosti sa dokázal z nenávidené-a vytrvalosti sa dokázal z nenávidené-
ho ho „nácka“„nácka“ stať britským národným  stať britským národným 
hrdinom. Bert Trautmann sa narodil hrdinom. Bert Trautmann sa narodil 
v Nemecku v roku 1923 a počas voj-v Nemecku v roku 1923 a počas voj-
ny sa ako výsadkár aktívne zapájal do ny sa ako výsadkár aktívne zapájal do 
bojov. Ku koncu vojny ho zajali brit-bojov. Ku koncu vojny ho zajali brit-
skí vojaci a držali ho v tábore, kde si skí vojaci a držali ho v tábore, kde si 
všimli jeho talent. Napriek počiatoč-všimli jeho talent. Napriek počiatoč-
nej nenávisti fanúšikov pôsobil v tíme nej nenávisti fanúšikov pôsobil v tíme 
Manchestru v rokoch 1949 až 1964. Manchestru v rokoch 1949 až 1964. 

Nedeľa 30.6. o 17:00 hod.Nedeľa 30.6. o 17:00 hod.
TAjNý živoT TAjNý živoT 

MAzNÁčikov 2MAzNÁčikov 2

Animovaný, 86 min., MP, vstupné: 5€.Animovaný, 86 min., MP, vstupné: 5€.

Utorok 2.7. o 19:30 hod.Utorok 2.7. o 19:30 hod.
VšeTci To vediAVšeTci To vediA

Dráma, 132 min., MP:12, vstupné: 5€.Dráma, 132 min., MP:12, vstupné: 5€.
Krásna Laura prichádza do rodného Krásna Laura prichádza do rodného 
Španielska na svadbu svojej sestry. Španielska na svadbu svojej sestry. 
Bujarú oslavu v kraji slnečných viníc Bujarú oslavu v kraji slnečných viníc 
však naruší zmiznutie jedného z hos-však naruší zmiznutie jedného z hos-
tí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom tí. Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom 

driemu staré krivdy a tajomstvá, kto-driemu staré krivdy a tajomstvá, kto-
ré mali zostať zabudnuté. Najslávnejší ré mali zostať zabudnuté. Najslávnejší 
fi lmový pár súčasnosti Penélope Cruz fi lmový pár súčasnosti Penélope Cruz 
a Javier Bardem excelujú v hlavných a Javier Bardem excelujú v hlavných 
úlohách dávnych milencov, medzi kto-úlohách dávnych milencov, medzi kto-
rými to nikdy neprestalo iskriť. Psy-rými to nikdy neprestalo iskriť. Psy-
chologický thriller dvojnásobného dr-chologický thriller dvojnásobného dr-
žiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol žiteľa Oscara Asghara Farhadiho bol 
otváracím fi lmom festivalu v Cannes.otváracím fi lmom festivalu v Cannes.

Štvrtok 4.7.o 19:30 hod.Štvrtok 4.7.o 19:30 hod.
ANNAbelle3: NÁvrATANNAbelle3: NÁvrAT

Horor, 100 min., MP:15, vstupné: 5€.Horor, 100 min., MP:15, vstupné: 5€.
Tentokrát sú démonológovia Ed Tentokrát sú démonológovia Ed 
a Lorraine Warrenovci pevne odhodla-a Lorraine Warrenovci pevne odhodla-
ní zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom ní zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom 
posadnutú bábiku si prinášajú do svoj-posadnutú bábiku si prinášajú do svoj-
ho domu. V uzamknutej izbe, plnej ar-ho domu. V uzamknutej izbe, plnej ar-
tefaktov ju s požehnaním kňaza bez-tefaktov ju s požehnaním kňaza bez-
pečne uložia za posvätené sklo vitríny. pečne uložia za posvätené sklo vitríny. 
Čaká ich však nekonečná noc hrô-Čaká ich však nekonečná noc hrô-
zy, lebo Annabelle prebudí zákerných zy, lebo Annabelle prebudí zákerných 
duchov v miestnosti, ktorí si vyhliad-duchov v miestnosti, ktorí si vyhliad-
li novú obeť – desaťročnú Judi, dcéru li novú obeť – desaťročnú Judi, dcéru 
Warrenovcov, a jej kamarátku.Warrenovcov, a jej kamarátku.

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 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.23/2019: „Po-

kiaľ nerobíte chyby, pravdepodobne 

spíte.“ Výhercom sa stáva V. Müll-

nerová, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 08.07.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Horátiusa:

A., Ťažiace teliesko na olovnici, časť 

etapy, český spisovateľ,

B., Začiatok tajničky, patriaci Ivo-

vi,

C., Dal náboj do zbrane, meno Jaro-

ša, býva vo vresovisku,

D., Citoslovce bedákania, rybárske 

potreby, neobutá, slovenský jazyk,

E., Stred slova burič, nástroje na 

kosenie, vojenská jednotka, známy 

boxer Mahamed,

F., Predložka, ČS TV, škodlivý mo-

týľ, prelom,

G., Smrteľná choroba, láka, rod, 

kyslík,

H., Odev, buničina, české mužské 

meno Aaron, oska,

I., Aťka, čuduje sa, ruský po-

loostrov, 1050 v Ríme, urán,

J., Sodík, obydlia, sníval, výsledok 

plodenia,

K., Aj, kaz, izbová rastlina, prehra 

v šachu, vnútri,

L., Koniec tajničky, zvuk po 

blesku.

1., Organizácia spojených národov, 

3. časť tajničky, bez toho česky,

2., Ozn. platní, lietadlo, výrobca 

obuvi, citoslovce smiechu,

3., WC, nespi, časť taktu, existovať,

4., 5 v  Ríme, zn. áut vyrábaných 

u nás, zahrotené drevá, český diri-

gent,

5., Okolo, výr, privítava, spoluhlás-

ka v slove Aťa,

6., Povzdych, množstvo, červené 

kvety, textová skr.,

7., Unikania, straší, slečna skr., síra,

8., Výrobky z mlieka, Rím, knôt čes-

ky,

9., Túz, existovali, sólo v  opere, 

dusík,

10., Úder v  boxe, topánka česky, 

český pesničkár, hlas kozy,

11., Mihalnica, prelomenie, ozn. 

áut Portugalska, Rakúska, Maďar-

ska,

12., Akčný výbor skr., H foneticky, 

meno Mikušeka, mladší skr., trieda,

13., Elektricky nabitý atóm, zviera 

s chobotom, ťažký kov,

14., 2. časť tajničky.

Pomôcky: ion, Aloa, saky, Rais

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. 25
Krížovka
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„Nesníval som, aby som 

sa stal učiteľom. Osud si 

s človekom zahrá. Keď som sa 

v učiteľstve rozhľadel, objavil 

som malý, príjemný i krásny 

svet. Našiel som žiačika s jeho 

starosťami, ale i počúvajúceho 

rozprávanie učiteľa. Škola sa 

mi stala svetom rozprávok 

a svet rozprávok sa stal 

svetom spisovateľa.“

Jozef Horák sa narodil 30. januára 

1907 v Štefultove, v baníckej rodine 

ako najstarší z troch súrodencov. Na-

vštevoval štefultovskú ľudovú školu, 

potom v  rokoch 1919 – 1923 štiav-

nické gymnázium. Už tu sa vyformo-

val jeho pozitívny vzťah k slovenčine, 

literatúre, ale aj k dejepisu a latinčine. 

Neskôr, v rokoch 1923 – 1927 na Štát-

nom koedukačnom ústave v Banskej 

Štiavnici, sa už prejavuje jeho talent 

a začína publikovať prvé básne a pró-

zy, a  to nielen v  štiavnických perio-

dikách, ale aj v novinách s celosloven-

skou pôsobnosťou.

V septembri 1927 nastupuje na svo-

je prvé učiteľské miesto v Teplej /dnes 

časť obce Podhorie/ a okrem učiteľskej 

práce sa začína venovať aj kultúrno – 

osvetovej činnosti, usiluje sa o celko-

vý pokrok myslenia, cítenia i konania 

jednoduchého dedinského človeka, 

učí deti nielen písať a čítať, ale aj sta-

rostlivosti o ovocné stromy a ich šte-

penie. V  roku 1932 si zakladá rodi-

nu – ožení sa s Máriou Valášekovou 

z  Banskej Belej. Celú druhú svetovú 

vojnu prežijú v  Teplej – vojnovému 

obdobiu čelí autor koncentrovanou 

tvorivou prácou, no pri prudkých 

oslobodzovacích bojoch je škola zniče-

ná a v nej aj Horákov literárny archív.

Odchádza pracovať do Matice sloven-

skej, ako ľudový referent a neskôr ako 

redaktor časopisu Slniečko. Do rodné-

ho kraja sa vracia v roku 1948 a stáva 

sa riaditeľom ľudovej školy vo Svätom 

Antone, neskôr v  roku 1953 odchá-

dza pracovať ako riaditeľ Národnej 

školy v  Štefultove a  svoju učiteľskú 

púť končí na II. ZŠ v Banskej Štiavni-

ci /od roku 1987 je škole udelené po-

menovanie Základná škola Jozefa 

Horáka/, kde učí až do dôchodku v r. 

1967. Potom sa už venuje hlavne li-

terárnej tvorbe – prevažne písaniu 

historických románov, povestí a roz-

právok. 11. júna 1974 po krátkej cho-

robe umiera a je pochovaný v Banskej 

Štiavnici.

V týchto dňoch je to práve 45 rokov, 

ako ho  na poslednej ceste odprevá-

dzalo nielen množstvo ľudí – obča-

nov, žiakov, kolegov, priateľov a zná-

mych osobností, ale aj hlas Klopačky. 

Vyprevádzala Jozefa Horáka, ktorý 

ako baník vyťažil z histórie i prítom-

nosti množstvo pokladov a uložil ich 

do kníh, ktoré všetci tak radi čítame. 

Z  jeho diel spomeňme nám najbliž-

šie: Sitniansky vatrár, Na našej medzi, 

Zvonárik od svätého Ilju, Sebechleb-

skí hudci, Zlaté mesto, Táliky, Na 

baňu klopajú, Smrť kráča k  zlatému 

mestu a mnoho ďalších.

A hoci ide o neprehliadnuteľného spi-

sovateľa spod Sitna, patrí mu pozor-

nosť aj nás osvetárov, pretože práve 

on zaštepil osvetovú činnosť do toh-

to kraja, uvedomoval si akútnu po-

trebu modernizovať život v civilizač-

ne zaostalých dedinách, absolvoval 

– postgraduálnou formou – štúdium 

na Hospodárskej škole vo Zvolene 

a  tieto poznatky aplikoval do inten-

zívnej osvetovej a výchovnej činnos-

ti v týchto dedinkách. Dodnes žije pár 

ľudí, ktorí si ho ešte pamätajú, nielen 

ako učiteľa, ktorý vedel v čase nedo-

statku učebníc využiť praktické skú-

senosti a vedomosti v ľudovýchovnej 

činnosti, ale predovšetkým ako sr-

dečného človeka plného elánu a chu-

ti pracovať. Nám, čo sme ho nepozna-

li ostáva len poďakovať za neskutočne 

pestré dielo, ktoré nám tu zanechal. 

Ďakujeme…

Za POS – pracovisko v Banskej Štiav-

nici 

H. Galková 

Spisovateľ spod Sitna

Pät dní patrilo v prenčovskom 

Remeselnom dome belujskej 

keramike a tajomstvu jej 

jednoduchej krásy. 

Postaralo sa o to OZ Zlatá cesta, kto-

ré má sídlo v Prenčove a akademic-

ký sochár Štefan Mlích zo Seliec pri 

Banskej Bystrici, lektor kurzu. Až 

dvadsať nadšencov si mohlo vyskú-

šať, ako sa točí na hrnčiarskom kru-

hu, ako sa pracuje s farebnými hlin-

kami a tiež, ako sa vyrábajú kachlice. 

Tento Kurz hrnčiarstva sa podarilo 

zorganizovať v  rámci projektu Oži-

venie tradičného remesla.

Na kurze sa stretli ľudia, ktorí s hli-

nou pracovali prvýkrát, ale aj takí, 

ktorí už majú väčšie či menšie skú-

senosti s touto prácou. Belujská ke-

ramika, jej špecifi cký spôsob výzdo-

by, si však podmanili všetkých. Ak si 

raz človek vyskúša prácu s hlinou, za-

čne vnímať aj keramický riad celkom 

inak. Cieľom kurzu bolo šíriť pove-

domie o  hrnčine, ktorú v  minulos-

ti hrnčiari vyrábali v oblasti Baďana, 

Prenčova a  Beluja. Výroba hlinené-

ho riadu má však svoje technologic-

ké postupnosti a trvá istý čas, kým 

je hotový. Preto sa na kurze podari-

lo absolvovať prvú etapu – vytočiť si 

nádobu na hrnčiarskom kruhu a vy-

zdobiť ju farebnými hlinkami. Ako 

bonus si mohli účastníci kurzu uro-

biť vlastný odtlačok kachlice. Hrnči-

nu aj kachlice ešte čakajú dva výpa-

ly: výpal črepu a výpal glazúry. Keď 

bude všetko hotové, určite pripraví-

me výstavu.

Alena Dzvoníková

Belujská keramika stále žije

Remeselníci na kurze hrnčiarstva  foto Archív autora

Program 
Bod K Drieňová
Bratská 9 (budo-

va Materskej ško-

ly Drieňová), tel. 

045  694 96 51, 

kultura@banskastiavnica.sk

Otvorené v pracovné dni: 

16.00 – 18.00 hod.

28.6. (piatok), 18.00

Ako sa Jano s drakom porátal

Bábkové predstavenie Animare 

Silva v  záhrade. Kráľovstvo Ľu-

dovíta II. je ohrozené. Do jaskyne 

sa nasťahoval hrozný drak. Mno-

hí rytieri v boji s drakom neuspe-

li.Ani rytier “z Francie” nič nezmo-

hol… Nakoniec musel kráľovstvo 

zachrániť – hádajte kto?

1.7. (pondelok), 17.00

Záhrajda

Viete, že v Banskej Štiavnici exis-

tuje požičovňa hračiek? Niečo 

o  nej príde porozprávať Michal 

Pálka a predstaví spoluprácu me-

dzi Záhrajdou a Bodom K, záslu-

hou ktorej si budete môcť niekto-

ré hračky požičať aj Vy!

2.7. (utorok) 16.00 – 18.00

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a  chuť 

tvoriť, utorky sú tu pre vás! Či 

ste mamička, šikovné dieťa ale-

bo seniorka, určite si na našich 

stretnutiach nájdete nejakú in-

špiráciu.

3.7. (streda), 19.00 – 20.00

Streda v pohybe: Nordic walking

Prechádzka, ktorá upevní vaše 

zdravie. Náš inštruktor Hubert 

vás počas leta naučí základy Nor-

dic walking. Doneste si NW pa-

lice, fľašu vody a  vhodnú obuv 

a vydajte sa s nami urobiť čosi pre 

vaše telo! Pre úplných začiatoční-

kov ponúkame niekoľko palíc na 

vyskúšanie.

4.7. (štvrtok), 16.00 – 16.40

Dospelí čítajú deťom

Seniori z Domova Márie a iní do-

speláci čítajú vašim deťom roz-

právky, ktoré majú rady. Sú dni, 

kedy sa po škôlke oplatí zostať 

a toto je jeden z nich!

5.7. (piatok), 17.00

Ako na to: Bioodpad

Dobrá zelenina potrebuje dobrú 

zem. Dobrá zem potrebuje kvalit-

né prírodné hnojivo. Kvalitné prí-

rodné hnojivo od júla dokážete vy-

tvoriť aj vy, pokiaľ sa zapojíte do 

zberu bioodpadu z vašich domác-

ností. Ako na to sa dozviete na na-

šom stretnutí s odborníkom. 

OKŠaMK
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 Hľadáme do novinového stán-

ku brigádnika/-čku počas sezóny, 

príp. do TPP, mzda 3,50eur/hod., 

bližšie info, tel.č.: 0905 418 616

práca

INZERCIA

FK Sitno B. Štiavnica v sezóne 

2018/19

Piatkové horúce popoludnie 14. júna 

na štadióne FK Pohronia patrilo fut-

balistom kategórie U11 z  ligy Mila-

na Škriniara. Po základnej časti nám 

druhé miesto zabezpečilo účasť na fi -

nálovom turnaji za účasti prvých šty-

roch mužstiev. Systémom semifi ná-

lových zápasov, kde 1. mužstvo si 

zmeralo sily so 4. mužstvom a v na-

šom prípade 2. s 3. mužstvom tabuľky 

základnej časti.

Prvé semifi nále medzi prvým Pohro-

ním a  štvrtou Žarnovicou prinieslo 

víťazstvo domáceho mužstva 5:2, aj 

keď v úvode zápasu prehrávali už 0:2. 

Postupne sa hráči Pohronia prebrali 

a otočili zápas vo svoj prospech a za-

slúžene postúpili do fi nále.

V 2. zápase sme nastúpili proti futba-

listom MFK N.Baňa. Na fi nálový tur-

naj sme samozrejme vycestovali s tým 

najlepším. Kostra mužstva bola z hrá-

čov roč. 2008, hráčok 2007, doplnený-

mi aj chalanmi z roč. 2009. Mal som 

trochu obavy, nakoľko našich naj-

skúsenejších chalanov v  poslednom 

týždni trápili zdravotné problémy. Do 

zápasu sme ale nastúpili zdravo nabu-

dení, s cieľom postúpiť do vytúženého 

fi nále. V úvode zápasu sme si muse-

li zvyknúť na kratšie ihrisko, no po-

stupne sme v zápase začali dominovať 

a súperovi z N.Bane sme toho veľa ne-

dovolili. Po 1. polčase sme viedli 2:0, 

mohli sme však aj viac. Hrali sme krás-

ny moderný futbal, s postupnou rozo-

hrávkou od brankára, kombinačnou 

hrou všetkých hráčov zakončením do 

prázdnej brány, čoho výsledkom bol 

tretí gól v sieti brankára N. Bane. Po 

akcii na jeden dotyk od nášho bran-

kára až po zakončenie do opustenej 

brány by sa nemuseli hanbiť ani hrá-

či v top ligách sveta. Akcia mala myš-

lienku, pohyb, rýchlosť, prekvapenie 

a samozrejme aj krásny gól. Po skve-

lom výkone sme teda postúpili do vy-

túženého fi nále s  cieľom oplatiť fut-

balistom FK Pohronie minuloročnú 

fi nálovú prehru.

FK Sitno Banská Štiavnica – MFK 

Nová Baňa "A" 3:0 (2:0)

Góly:4  ́ Hanzlík S., 15  ́ Olej, 22´ 

Buzalka

V zápase o 3. miesto nastúpili futba-

listi MFK N.Bane a MFK Žarnovice. 

V  zápase priemernej úrovne uspeli 

nefutbalovejší hráči MFK Žarnovica, 

ktorí po tesnom víťazstve obhájili mi-

nuloročné 3. miesto.

MFK Nová Baňa "A" – MFK Žarnovi-

ca 0:1 (0:1)

No a vo fi nále sme sa stretli s našim 

odvekým rivalom futbalistami FK Po-

hronia, s ktorými sa pravidelne stretá-

vame vo fi nále tohto turnaja a každý 

rok sa striedame s  celkovým trium-

fom. Tradícia kázala naše víťazstvo. 

Tak ako sme končili v semifi nále, tak 

sme začali aj fi nálový súboj. Bol tam 

aj rešpekt zo súpera, ale aj hlad po ví-

ťazstve. Od úvodu sme opäť domino-

vali a postupne sme prebrali iniciatívu 

a začali si vytvárať aj gólové šance. V 1. 

polčase sme premenili dve a zaslúžene 

išli do vedenia. Do 2. polčasu nastúpi-

li hráči Pohronia s odhodlaním zvrá-

tiť nielen vývoj zápasu, ale aj samotný 

výsledok. Začali hrať živšie, agresív-

nejšie, čo sa na kratšom ihrisku hneď 

odzrkadlilo v množstve osobných sú-

bojov. Našťastie hneď v úvode 2. pol-

času sa našej jednej z  dvoch hráčok 

podarilo skórovať a  zabezpečiť 3-gó-

lový náskok. Hráči Pohronia sa aj na-

ďalej nechceli stotožniť s  výsledkom 

zápasu a naďalej pokračovali v zlepše-

nom výkone, čím nám trochu skom-

plikovali život od 20. – 25.́  2. polčasu. 

Žiarčania sa viac tlačili do útoku, čo 

bola voda na náš mlyn. Chalani výbor-

ným bránením a rýchlymi brejkmi za-

čali znepríjemňovať posledné minúty 

zápasu Pohroniu, avšak bez gólového 

efektu. Po poslednom hvizde rozhod-

cu vypukla obrovská radosť nielen na 

ihrisku, ale aj tribúne, kde sme mali 

početné rodičovské zastúpenie.

FK Pohronie – FK Sitno Banská Štiav-

nica 1:3 (0:2)

Góly: 4  ́Hanzlík S., 14  ́Hrubčo, 19´ 

Hanzlíková

Pavel Hanzlík

Finálový turnaj futbalistov U 11 

Cez víkend 15. – 16.6.2019 sa 

konal seriál Medzinárodných 

majstrovstiev Slovenska 

v endure a country crosse. 

Bolo to v poradí 5. podujatie a záro-

veň 3. klasické enduro, ktoré sa usku-

točnilo v malebnom prostredí Kave-

čian (Košice). Popri majstrovstvách 

SR išlo o šampionát Alpe Adria s me-

dzinárodnou účasťou v triedach: su-

perveterán, hobby E1, E2, E3, dorast, 

regionál. V endure pretekal aj Štiavni-

čan Róbert Pivarči, ktorý v silnej kon-

kurencii získal 1. miesto! K víťazstvu 

srdečne blahoželáme, prajeme veľa 

úspechov v  ďalších pretekoch a  ďa-

kujeme za vynikajúcu reprezentáciu 

nášho mesta.  Red.

MM SR Enduro Košice – Kavečany 2019

Zlatý R. Pivarči (v strede) so štiavnickými pretekármi  foto M. Zorvan

MS vo fi tnes
Slovenská asociácia fi tnes,kultu-

ristiky a  silového trojboja uspo-

riadala 16.6.2019 vo Zvolene 

Majstrovstvá Slovenska 2019 vo 

fi tnes detí. Úspešným umiestne-

ním na Slovenských pohároch sa 

po 1.-krát mohla Majstrovstiev SR 

zúčastniť aj 9-ročná Štiavničanka 

Tatiana Chovanová, ktorá získa-

la 5. miesto. Tatiana 2. rokom tré-

nuje vo Zvolene v TŠK F.R.E.S.H. 

pod vedením Zuzany Niščákovej 

detský fi tnes, ktorý je spojením 

gymnastiky, tanca, hudby a  silo-

vých prvkov. Cvičením Tatiana 

získala osobnostné hodnoty, zvý-

šilo sa jej sebavedomie a naučila sa 

zodpovednému prístupu. Ak chce 

Vaše dieťa športovať, nezakazuj-

te mu to. Práve naopak. Motivujte 

ho a podporte ho. Odmenou Vám 

bude radosť a vďačnosť, ktoré uvi-

díte v očiach Vášho dieťaťa. Srdeč-

ne gratulujeme!

Anna Chovanová

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a  návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že v čase od 28.6.2019 

bude z  dôvodu pravidelnej tech-

nickej odstávky prevádzka Mest-

ské kúpele – plaváreň zatvorená 

(plavecký bazén aj sauna). Pred-

pokladaný termín otvorenia pre-

vádzky bude vopred oznámený.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky
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 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Prenajmeme garáže v  areáli bý-

valej Plety. Cena 40eur/mesačne. 

Kontakt: Mirador 045/692 06 16

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

motorovou pílou, kosenie pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

Doučovanie matematiky žiakov 

ZŠ a  SŠ vyštudovanou učiteľkou 

v BS a okolí, tel. 0904 018 352

 Predám štiepané drevo do krbu, 

dĺžka 33cm, kontakt: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

reality

inzercia

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 

trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 
drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 

odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 
a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku s praxou prijme pomocnú kuchárku s praxou 
a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.a čašníčku do TPP. Plat 4,-eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

Prijmeme zamestnanca na pozíciu chyžnej 
do Penziónu Príjemný oddych v Banskej Štiavnici, 
minimálne na obdobie letnej sezóny, s možnosťou 

predĺženia prac. pomeru formou trvalého prac. úväzku. 
Mzda 3,50 EUR/hod. v čistom, nástup ihneď. 

Kontakt: 0915 511 258


