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Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie 

príklady dobrej praxe.

Banská Štiavnica – 27. septembra 

2019 – Združenie miest a obcí Slo-

venska aj v  jeseni pokračuje s pred-

stavovaním príkladov dobrej praxe. 

Tentokrát sme sa na pôde ZŠ J. Ho-

ráka v Banskej Štiavnici sústredili na 

výnimočnosť Banskej Štiavnice, regi-

onálnu špecialitu z Dubovej a vodnú 

nádrž Ľadovo v Lučenci.

Stretnutia žiakov štyroch miest sve-

tového dedičstva – Banská Štiavnica. 

Projekt je príkladom dobrej praxe za-

meraným na žiakov základných škôl 

zo štyroch miest svetového dedič-

stva. 

V týchto dňoch aj v našich 

domácnostiach sa začalo 

s vykurovaním. O nastávajúcej 

sezóne sme sa porozprávali 

s konateľom Bytovej správy, 

s.r.o., v Banskej Štiavnici, 

RNDr. Pavlom Bačíkom:

Pán konateľ, ako je pripravená 

Bytová správa, s.r.o., na vykuro-

vaciu sezónu?

Na Slovensku vykurovacie obdobie 

začína od 1.9. a končí 31.5.. Výrob-

covia a dodávatelia tepla musia pri-

praviť vykurovaciu techniku na vy-

kurovanie. Z  tohto dôvodu máme 

čas od 31.5. do 1.9. urobiť revíziu 

rozvodov a kotolní tak, aby sme boli 

nachystaní na vykurovaciu sezónu. 

Opravili sme poruchu na Križovat-

ke pri kruhovom objazde, kde sme 

zaznamenali únik z  rozvodu teplej 

vody. Popod obchvat sme pretlačili 

plastové potrubie, ktoré sme napoji-

li na rozvody a porucha bola odstrá-

nená. Tento rok sme doplnili v ko-

tolni na Drieňovej prípravu teplej 

vody o  zariadenie na rýchloohrev 

vody, čím by sa mala zlepšiť dodávka 

teplej vody. Tak ako každý rok, sme 

kotly pripravili na prevádzku a  za-

bezpečili sme všetky revízie, kto-

ré nám ukladá legislatíva. Dodávka 

tepla podľa platnej legislatívy začína 

v termíne od 1.9. do 31.5., ak 2 dni 

po sebe klesne priemerná teplota 

pod 13°C a nepredpokladá sa v na-

sledujúci deň stúpnutie priemernej 

teploty nad túto hodnotu. Teplota 

sa meria ráno o 7:00, o 14:00 a ve-

čer o 21:00 – tento údaj sa započíta-

va dvakrát. 

ZMOS v Banskej Štiavnici

Vykurovacia sezóna 2019/2020

Primátorka mesta na tlačovej besede  foto Michal Kríž 3.str.

3.str.
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SVETOVÉ 
DEDIČSTVO 
OČAMI DETÍ
Trámová miestnosť Rubigallu 

(2. poschodie)

25.9. - 31.12.2019 

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: 

• 9.10. v čase od 8:00 – 16:30 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, Antol-

ská, Povrazník, Trate mládeže. 

• 22.10. v čase od 7:30 – 17:30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero. 

• 23.10. v  čase od 7:30 – 16:00 

na ul.: Cintorínska, F. Urbánka, 

J. C. Hronského, Na Mária šach-

tu, Obrancov mieru, Rakytová 

a Úzka.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

DispečingySSD, a.s.

Pozvánka
Kluby zdravia a  MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na be-

sedu dňa 15. 10. 2019 s  lek-

torom Doc. Ing. Rastislavom 

Lagaňom, PhD. na tému: „Pohyb – 

najdôležitejší prostriedok pre naše zdra-

vie“. Beseda sa uskutoční o  17:00 

v priestoroch Kultúrneho centra na 

Kammerhofskej 1 v Banskej Štiavni-

ci. Bližšie info: www.klubyzdravia.sk. 

Ste srdečne vítaní! 

OZ Život a zdravie
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DIÁR
z programu

primátorky

O rekonštrukčných prácach na 

vodných dielach – „tajchoch“ 

v našom okolí sme čitateľov už 

informovali. 

Nakoľko nás zaujímalo, čo SVP, š.p., 

v Banskej Štiavnici pripravuje v naj-

bližšom období, oslovili sme tech-

nického pracovníka SVP, š.p., v Ban-

skej Štiavnici Ing. Václava Koledu 

a opýtali sme sa ho na podrobnosti:

„V stredu 25.9. sme začali na Halčian-

skom tajchu s prieskumom dnových se-

dimentov. Halčiansky tajch sa dá ozna-

čiť za pozmenený vodný útvar z  toho 

dôvodu, že sedimenty, ktoré sem pri-

náša Halčiansky potok výrazným spô-

sobom zaplnili koryto vodnej nádrže. 

Kolegovia zo Slovenskej akadémie vied, 

Ústavu vied o zemi z Banskej Bystrice 

realizujú odber vzoriek dnových sedi-

mentov, následne sa bude robiť ich ana-

lýza a  určí stupeň zanesenia nádrže. 

Z týchto analýz sa bude dať určiť, akým 

spôsobom sa bude dať ďalej s nimi na-

kladať. SVP, š.p., má v  pláne zrekon-

štruovať túto nádrž a bude to v IV. etape 

„Čiastkového projektu obnovy štiavnic-

kých tajchov“ “.

Kedy dôjde k rekonštrukcii Hal-

čianskeho tajchu?

„Projekt rekonštrukcie tajchu bol spra-

covaný už v minulom období, bude po-

trebné ho doplniť a  zaktualizovať. 

Termín rekonštrukcie zatiaľ nie je sta-

novený.“

Je tento tajch vhodný aj na kú-

panie?

„Halčiansky tajch je vhodný na relax, 

ale nie je to voda vhodná na kúpanie, 

pretože ako jeden z  mála štiavnických 

tajchov podlieha výraznému rozvoju si-

níc (vodného kvetu) a z tohto dôvodu tu 

nie je veľmi rozvinutá rekreácia. Rekon-

štrukciou vodnej nádrže a  obnovením 

dnového výpustného systému sa pred-

pokladá zlepšenie kvality vodnej nádrže 

– také sú skúsenosti s rekonštrukciami 

na iných historických nádržiach.“

Ako to vyzerá s  Červenou 

studňou?

„V  roku 2014 došlo k  prevzatiu tohto 

tajchu od mesta Banská Štiavnica do 

správy nášho podniku (spolu s  Komo-

rovskými tajchami). Po zistení skutoč-

ného stavu objektov nádrže sa zača-

lo s jej revitalizáciou. Pri prvom plnení 

sme zistili, že hrádza tohto tajchu má 

pod manipulačným domčekom tzv. 

„mníchom“ tendenciu presakovať. Ge-

ofyzikálnymi metódami sme zistili, že 

sú tam nejaké poruchy a práve preto sa 

nádrž udržiava na minimálnej hladine. 

V prípade, že dôjde k sanovaniu priesa-

kov hrádzového telesa formou injektá-

že, vedeli by sme hladinu zdvihnúť o 1 

– 2m.“

Aké rekonštrukčné práce boli už 

vykonané?

„Od r. 1995 bol spracovaný „Čiastkový 

projekt obnovy“, kde sa tajchy rozdeli-

li podľa dôležitosti do 4 etáp, ktoré sa 

postupne plnili. Dodnes je opravených 

12 tajchov, napr.: Vindšachta, Evička, 

Richňavské jazerá, Bakomi, Beliansky 

tajch, Kolpašské, Rozgrund, Komorov-

ské jazerá,… a  v  poslednej etape nás 

čaká ešte etapa rekonštrukcie Halčian-

skeho tajchu, výpustného systému na 

tajchu Klinger a  celý projekt záchrany 

unikátnych tajchov by sa mal zakončiť 

rekonštrukciou Počúvadla.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

SVP, š.p., realizuje 
prípravné práce pred rekonštrukciou tajchov

Halčiansky tajch pred rekonštrukciou foto Michal Kríž

30.9.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Rokovanie k riešeniu majetko-

voprávneho usporiadania le-

sov Banská Štiavnica – Hodru-

ša Hámre.

 Riešenie projektových úprav 

ulíc Farská a Palárika.

 Príprava materiálov pre mest-

ské zastupiteľstvo – stretnutie 

s poslancami.

1.10

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Účasť na otvorení akademické-

ho roka 2019/2020, Akadémia 

umenia v Banskej Bystrici.

 Pracovné rokovanie s  pod-

predsedom BBSK Mgr. O. Lun-

terom.

2.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k  poduja-

tiu Akademici v Banskej Štiav-

nici.

3.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  predse-

dom COOP Jednota, s.d., Žar-

novica.

 Pracovné stretnutie s  riadite-

ľom medzinárodného Festiva-

lu peknej hudby E. Prochácom.

 Účasť na rokovaní k  zdravot-

níctvu.

4.10.

 Účasť na zasadnutí predsed-

níctva Asociácie horských sí-

diel Slovenska.

5.10.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

Upozornenie
Pre pochopenie výkonu zákonných 

oprávnení spoločnosti Stredoslo-

venská energetika – Distribúcia, 

a.s., pri odstraňovaní a/alebo oklieš-

ťovaní stromov v ochrannom pásme 

elektrického vedenia a lepšiu infor-

movanosť vlastníkov pozemkov, na 

ktorých na nachádzajú nadzemné 

elektrické vedenia, považujeme za 

dôležité poukázať na nasledovné 

skutočnosti:

Podľa §11 ods. 2 zákona č.251/2012 

Z.z. o energetike činnosti podľa od-

seku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ 

povolenia alebo ním poverená oso-

ba povinná vopred oznámiť vlastní-

kovi, to neplatí, ak ide o:

a) bezprostredné ohrozenie života, 

zdravia, alebo majetku osôb a pri lik-

vidácii týchto stavov,

b) stav núdze alebo predchádzanie 

jeho vzniku,

c) poruchy, údržbu alebo havárie 

na zariadeniach sústavy alebo siete 

a počas ich odstraňovania.

Podľa §43 ods. 4 a  5 zákona 

č.251/2012 Z.z. o energetike je za-

kázané v ochrannom pásme vonkaj-

šieho nadzemného elektrického ve-

denia a pod elektrickým vedením:

4. a) zriaďovať stavby, konštrukcie 

a skládky

b) vysádzať a  pestovať trvalé po-

rasty s výškou presahujúcou 3m

c) vysádzať a  pestovať trvalé po-

rasty s výškou presahujúcou 3m vo 

vzdialenosti 2m od krajného vodiča 

vzdušného vedenia s  jednoduchou 

izoláciou

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo 

výbušné látky

e) vykonávať činnosti ohrozujú-

ce elektrické vedenie a  bezpečnosť 

a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

5. vysádzať a pestovať trvalé porasty 

s výškou presahujúcou 3m vo vzdia-

lenosti presahujúcej 5m od krajného 

vodiča vzdušného vedenia možno 

len vtedy, ak je zabezpečené, že tie-

to porasty pri páde nemôžu poško-

diť vodiče vzdušného vedenia.

Podľa zákona č.543/2002 Z. z. 

o  ochrane prírody a  krajiny, vlast-

ník, správca alebo nájomca pozem-

ku, na ktorom sa nachádza drevi-

na, je povinný sa o ňu starať, najmä 

ju ošetrovať a udržiavať. Slovenská 

obchodná inšpekcia vykonáva podľa 

zákona o energetike dozor nad do-

držiavaním povinnosti osôb podľa 

§11 a §43 s osobitným zreteľom na 

plnenie povinnosti iných osôb, kto-

rým sú ukladané povinnosti týkajú-

ce sa plnenia úloh uvedených v §89 

ods. 1 písm. a), 3.str.
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Je prínosom pre rozvíja-

nie vedomostí, znalostí a všeobec-

ného rozhľadu detí, kde spozná-

vajú inú kultúru, históriu a zvyky. 

Výmenné pobyty ukazujú, ako 

sú nastavené pravidlá vyučova-

nia v  školách družobných krajín. 

V tomto príklade z Banskej Štiav-

nice sa spája iniciatíva samosprávy 

so spoluprácou školy, s  prakticky 

univerzálnym širokým využitím, 

nakoľko tento príklad je možné 

využívať v mnohých ďalších samo-

správach a  ich školách na Sloven-

sku.

O samotnom projekte primátorka 

mesta Banská Štiavnica Mgr. Na-

dežda Babiaková povedala: „Je to 

projekt, ktorý je založený na vytvá-

raní a  budovaní vzťahu detí k  loka-

litám svetového dedičstva UNESCO 

a k jednotlivým pamiatkam, hmotné-

mu a  nehmotnému dedičstvu, k  vý-

chove mladej generácie, aby dokázali 

chrániť a  zveľaďovať, tak ako Doho-

vor o  ochtrane svetového dedičstva 

hovorí, zanechať ho budúcim generá-

ciám. Zaujímavé na tomto projekte je 

to, že malá Banská Štiavnica dokáza-

la takýto projekt iniciovať a  v  spolu-

práci s Budapešťou, najprv ako 2 loka-

lity UNESCO pre strednú a východnú 

Európu takýto projekt vytvoriť a zís-

kať naň fi nančné prostriedky z  Or-

ganizácie miest svetového dedičstva. 

K tomuto projektu sa potom pridali aj 

mestá z ČR Kutná Hora a Poľska Kra-

kov a  vznikol tzv. „V4 medzinárodný 

projekt“, ktorý realizujeme od r. 2013. 

Banská Štiavnica je v  tomto projek-

te lídrom a deti vo veku 9 – 13 rokov 

sa zúčastňujú tohto projektu a vytvá-

rajú rôzne podprojekty, kde prezen-

tujú svoje kultúrne dedičstvo ako ho 

vnímať, poznávať, chrániť aj s  okoli-

tou prírodou. Experti vytvorili dokon-

ca náučnú učebnicu, ktorá bola pred-

stavená aj na Valnom zhromaždení 

Organizácie miest svetového dedič-

stva v tomto roku s tým, že máme zá-

ujem, aby sa táto náučná učebnica vy-

dala a slúžila pre potreby základných 

škôl v svetových lokalitách UNESCO. 

Myslím si, že ide o  jedinečný projekt 

a naším cieľom je aj to, aby sme doká-

zali v  obyvateľoch vytvárať pocit hr-

dosti, kde žijeme, dokázať pristupo-

vať k týmto veciam zodpovedne a deti 

v  tomto prípade dokážu ovplyvňo-

vať vzťah svojich blízkych k  jedineč-

ným hodnotám historického dedič-

stva. Chcem sa poďakovať aj svojim 

kolegom, že sme takýto projekt doká-

zali vytvoriť a manažovať, ako aj Zá-

kladnej škole J. Horáka, ktorá sa toh-

to projektu zhostila a  tiež učiteľom 

a žiakom, ktorí sa zúčastňujú na tom-

to projekte. Tiež chcem poukázať, že 

nie je jediným projektom, ktorý táto 

škola robí, pretože využíva aj projek-

ty cez program EÚ ERASMUS. Tie-

to deti si získané poznatky neskôr od-

nášajú aj na stredné školy. V minulom 

roku sme prvýkrát urobili projekt pre 

stredné školy z Banskej Štiavnice. Mo-

mentálne participujeme na pokračo-

vaní projektu, v rámci ktorého by štu-

denti gymnázia mali vycestovať do 

Rigy a spoznávať kultúrne dedičstvo, 

čo je podľa mojho názoru z  hľadiska 

vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu veľ-

mi dôležité.”

„Aj tieto príklady dobrej praxe ukazu-

jú, že samosprávy prinášajú zaujíma-

vé, dlhodobo udržateľné riešenia pre 

rôzne oblasti života. Je zrejmé, že pri 

takomto prístupe im nechýba odva-

ha, inšpirácia z  tradícií, rozvaha, čo 

sa ukazuje aj z dlhodobého hľadiska,“ 

konštatuje predseda Združenia 

miest a  obcí Slovenska Branislav 

Tréger.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

„Čo sa za mlada naučíš, to často v sta-

robe už nebudeš potrebovať.“

Ján Petrík

Tento rok to bolo 

v piatok 20. septembra. V každom 

meste je to inak, začiatok dodáv-

ky tepla závisí od priemernej tep-

loty. Teplo prestávame dodávať, ak 

opačne, priemerná teplota stúp-

ne nad 13°C počas 2 dní v  prie-

behu vykurovacej sezóny. Tento 

stav nastal, no vzhľadom na špe-

cifi cké počasie v našom meste sme 

vykurovanie celkom neprerušili 

a prekurovali sme aspoň vo večer-

ných hodinách.

Aká bude cena tepla?

Naša cena tepla je jedna z  najniž-

ších v  okolí. Uzatvorili sme roko-

vania s  dodávateľom plynu. Mô-

žem našich zákazníkov potešiť, že 

sme vyrokovali lepšiu cenu plynu 

ako tento rok. Cena plynu závisí 

od zahranično – politickej situácie 

vo svete. Nová cena plynu a tým aj 

nová cena tepla sa prejaví až v roku 

2021 pri vyúčtovaní za rok 2020. 

Cena tepla je regulovaná Úradom 

pre reguláciu sieťových odvetví. 

Ako sa dá ešte ušetriť na nákla-

doch v domácnostiach?

Ušetriť na nákladoch na teplo sa 

dá hlavne zateplením bytovky 

a  vyregulovaním rozvodov tepla. 

Spotreba tepla v  konkrétnom by-

tovom dome a  priemerná spotre-

ba tepla v Banskej Štiavnici je uve-

dená na vyúčtovaní nákladov na 

služby, toto si môžu užívatelia by-

tov porovnať. Byty by sa mali vet-

rať nárazovo, nemali by sa zakrý-

vať radiátory. Nastavenie hlavíc by 

nikdy nemalo byť na nule, ale tak, 

aby v  byte bola optimálna teplo-

ta pre užívateľa. Stáva sa nám, že 

máme sťažnosti, že nie je v bytoch 

teplo, ale popritom je hlavica na-

stavená na nízku teplotu. Pri za-

čiatku dodávky tepla do bytov sú 

problémom neodvzdušnené radiá-

tory, najmä vtedy, ak došlo k ma-

nipuláciám v rozvodoch bez nášho 

vedomia. Čo sa týka zatepľovania 

bytových domov, všetky sú už za-

teplené okrem 120 bj. a Ul. 1. mája 

1 – 3, kde je už podaná žiadosť na 

ŠFRB a malo by sa pristúpiť k za-

tepleniu v budúcom roku. 

Kde sa môžu nahlasovať poru-

chy?

Nahlasovať poruchy a  podne-

ty je potrebné telefonicky na: 

0903 696 183, 0903 696 207, 

príp. osobne. Ak sú nejaké prob-

lémy, prídeme, pozrieme a vyrieši-

me k spokojnosti našich klientov. 

Bližšie info na www.bsbs.sk. 

Za aktuálne info poďakoval

Michal Kríž

�1.str.

čriepok

Vykurovacia sezóna 2019/2020

ZMOS v Banskej Štiavnici Upozornenie
Podľa §91 ods. 1 písm. 

b) Slovenská obchodná inšpekcia 

uloží pokutu držiteľovi povolenia 

alebo inej osobe vo výške 300eur do 

150 000eur za porušenie povinnos-

ti v ochranných pásmach sústavy.

V  prípade, ak vlastník pozemku 

nebude rešpektovať oprávnenia 

SSE-D, a.s., na vstup na pozemok, 

resp. na uskutočnenie odstraňova-

nia a/alebo okliešťovania porastov 

v  ochrannom pásme elektrického 

vedenia, a bude brániť SSE-D, a.s., 

vo výkone týchto oprávnení, bude 

SSE-D, a.s., považovať takéto kona-

nie vlastníka pozemku za poruše-

nie zákona o energetike a oznámi 

to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

V  prípade, ak v  dôsledku poruše-

nia povinností vlastníka pozemku 

vznikne SSE-D, a.s., škoda, bude 

SSE-D, a.s., nútená si vzniknu-

tú škodu od daného vlastníka ne-

hnuteľnosti nárokovať v  občian-

sko-súdnom konaní (podľa §420 

ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

každý zodpovedá za škodu, ktorú 

spôsobil porušením právnej povin-

nosti).

Zároveň poukazujeme na skutoč-

nosť, že zabránením vstupu SSE-D, 

a.s., na pozemok môže dôjsť k spá-

chaniu trestného činu:

– všeobecného ohrozenia pod-

ľa §284 Trestného zákona 

č.300/2005 Z.z. (kto úmyselne 

vydá ľudí do nebezpečenstva smr-

ti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo 

cudzí majetok do nebezpečenstva 

škody veľkého rozsahu tým, že spô-

sobí poruchu či haváriu elektriny 

alebo sa dopustí iného podobného 

nebezpečného konania (všeobecné 

nebezpečenstvo), alebo všeobecné 

nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží 

jeho odvrátenie alebo zmiernenie, 

potrestá sa odňatím slobody na 4 

až 10 rokov.

– poškodzovania a  ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného 

zariadenia – podľa §286 Trestné-

ho zákona – kto úmyselne ohrozí 

prevádzku energetického zariade-

nia a  spôsobí poruchu prevádzky 

energetického zariadenia, potresce 

sa odňatím slobody na 4 až 8 rokov.

SSE-Distribúcia, a.s.

�2.str.
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25.9.2019 sa v Trámovej 

miestnosti Rubigallu uskutoč-

nila vernisáž víťazných prác 

25. ročníka medzinárodnej 

výtvarnej súťaže Svetové 

dedičstvo očami detí 2019.

Do jubilejného ročníka súťaže sme do-

stali 1 068 kresieb z viac ako 50 škôl 

z 19 miest svetového dedičstva z 13 

krajín: ČR, Čile, Azerbajdžan, Ek-

vádor, Albánsko, Lotyšsko, Maďar-

sko, Poľsko, Bosna a  Hercegovina, 

Chorvátsko, Rusko, Srí Lanka a Slo-

vensko. Vernisáž otvorila primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

ktorá v úvode privítala všetkých prí-

tomných, medzi ktorými boli aj Dr. 

Katalin Kiss, bývalá regionálna ko-

ordinátorka sekretariátu OMSD pre 

strednú a východnú Európu, p. Inna 

Kuznetsova, riaditeľka Ruského cen-

tra pre vedu a  kultúru v  Bratisla-

ve, prof. Džalal Gasymov, honorárny 

konzul Azerbajdžanskej republiky na 

Slovensku, Ákos Capdebo, regionál-

ny koordinátor sekretariátu OMSD 

pre strednú a východnú Európu a Dr. 

Miron Breznoščák, dlhoročný orga-

nizátor tejto súťaže. Tento rok si naj-

viac ocenení odniesli autori z  Ban-

skej Štiavnice. Výstava potrvá do 

31.12.2019 a radi vás na nej privíta-

me. Za kultúrny úvod vernisáže ďaku-

jeme ZUŠ Banská Štiavnica.

Porota vybrala tieto víťazné práce:

Kategória do 9 rokov:

1. miesto:

Gagana Gawesh Wijesinghe, St. Jo-

sepha´s  College, Anuradhapura, Srí 

Lanka

Gurumuni Kaveesha Sithmini de Zoy-

sa, Swarnapali Girls National School, 

Anuradhapura, Srí Lanka

Katrīna Kelmane, Rigas Ziepniekkal-

na sakumskola, Islices iela 4, Riga, Lo-

tyšsko

2.miesto:

Islenis Alejandra Molina Trelles, Uni-

dad Educativa Oswaldo Lombeyda, 

Quito, Ekvádor

Olesia Kiselkova, School Nr. 42, Salty-

kov – Schedrin Street 42a, Jaroslavľ, 

Ruská federácia

Jaroslav Davydov, Lýceum č. 110, Po-

pova 16, Kazaň, Ruská federácia

3. miesto:

Kerim Zaole Zohre, Gymnasium of 

Arts, Kusein Cavid ave 506, Baku, 

Azerbajdžan

Hasanli Kusein Farailo, Gymnasium 

of Arts, Kusein Cavid ave 506, Baku, 

Azerbajdžan

Kategória 10 – 12 rokov: 

1. miesto:

Martin Kovár, ZUŠ Banská Štiavnica, 

Slovensko

Tereza Stránska, ZUŠ Banská Štiavni-

ca, Slovensko 

2.miesto:

Diana Peťková, ZŠ J. Horáka, Dobšin-

ského 17, Banská Štiavnica, Sloven-

sko

Berenika Michelíková, ZŠ J. Horáka, 

Dobšinského 17, Banská Štiavnica, 

Slovensko

3. miesto:

Maryam Tagizadeh, KamART Gallery, 

Sharifzadeh st. 71, ap. 53, Baku, Azer-

bajdžan

Kategória 13 – 15 rokov:

1.miesto:

Nina Kovárová, ZUŠ Banská Štiavni-

ca, Slovensko

2.miesto:

Aliyeva Khadidja, Gymnasium of 

Arts, Kusein Cavid ave 506, Baku, 

Azerbajdžan

3.miesto:

Nelly Suchanova, ZUŠ Charlotty Ma-

sarykové, Pulkruhová 99/42, Praha 

6, ČR

Čestné uznanie poroty:

M. T. D. Gunawardhana, D. S. Se-

nanayake Model Primary School, 

Anuradhapura, Srí Lanka

Ayankhanut Mammadova, KamART 

Gallery, Sharifzadeh st. 71, ap. 53, 

Baku, Azerbajdžan

Dávid Hesoun, Katolícka spojená ško-

la sv. Františka Assiského, Göllnerovej 

– Gwerkovej 9, Banská Štiavnica, Slo-

vensko

Osnovna škola Mejaši, Split, Chorvát-

sko

Studio „Art color“, Berat, Albánsko

Základná umelecká škola, Banská 

Štiavnica, Slovensko

Madara Zēberga, Rīgas 45. Vidussko-

la, Ropažu Iela 34, Vidzemes Preikš-

pilsēta, Riga, Lotyšsko

Henrieta Godová

Svetové dedičstvo očami detí 2019

Odovzdávanie cien pre víťazov výtvarných prác foto Michal Kríž

Projekt materskej školy 1. mája v Ban-

skej Štiavnici zapojený vďaka Nadá-

cii Tesco do projektu „Vy rozhodujete, 

my pomáhame“ vyhral 1. miesto v hla-

sovaní zákazníkov v  našom regióne 

a získal podporu 1300€. Projekt pod 

názvom Relaxuj s vôňou byliniek, kto-

rý podporila Nadácia Tesco je určený 

pre deti z materskej školy, ich rodičov, 

rodiny a  seniorov z  blízkeho okolia, 

a všeobecnú verejnosť.

Rýchly životný štýl a  stres dokážu 

človeka poriadne vyčerpať. Odpo-

činok však dokáže telo zregenero-

vať a  dodať nám potrebnú ener-

giu. Naučiť sa oddychovať je preto 

v  dnešnej dobe jeden zo základov 

kvalitného života. Práve preto sme 

sa rozhodli pre tento projekt a vďa-

ka Nadácii Tesco zatiaľ úspešne re-

alizujeme a plníme ciele nášho pro-

jektu. Pri realizácii projektu nám 

veľmi pomáhajú zamestnanci MŠ, 

dobrovoľníci a sponzori, ktorým sa 

touto cestou chceme poďakovať.

Poďakovanie patrí fi rmám a  dob-

rým ľudom: fi rma Rekonbau, Mest-

ské lesy Banská Štiavnica, spol. 

s r.o., p.Čamaj, p.Káčer, p.Kanda, p.

Ciglan, p.Baniar, p.Líška, p.Psotný, 

p.Šimko a  p.Šimková a  Ing. Ivane 

Šimkovej, PhD.

Šavoltová Petronela 

Zvoz 
nebezpečného odpadu z  do-

mácností

Technické služby, mestský pod-

nik, Banská Štiavnica oznamu-

jú občanom, že v mesiaci október 

2019 sa bude realizovať zvoz ne-

bezpečného odpadu z domácnos-

tí. Zvoz sa uskutoční nasledovne:

Dňa 24.10.2019 sa uskutoční 

zvoz na vyzbieranie odpadu časti 

Štefultov, vrátane časti Sitnianska 

a Povrazník.

Medzi nebezpečný odpad z do-

mácnosti patria odpady toxické 

pre človeka a  aj životné prostre-

die, ako napr. staré farby, riedidlá, 

batérie a aj prenosné batérie, rôz-

ne chemikálie používané v  do-

mácnosti, žiarivky, chladničky, 

minerálne oleje. Farby, chemiká-

lie, oleje a iné tekuté a sypké od-

pady musia byť zabezpečené voči 

vyliatiu či vysypaniu pri manipu-

lácii, ideálne v pôvodných obaloch 

a označené, aby bolo zrejmé o aký 

druh odpadu ide. Prosíme obča-

nov, aby si spomínaný odpad vy-

ložili v uvedený deň zvozu ráno do 

7.00 hod. 

V  prípade nepriaznivého počasia 

budeme informovať o náhradnom 

termíne zvozu.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Zvoz
zmesového komunálneho odpa-

du – „2x ročne“.

Technické služby, mestský podnik, 

Banská Štiavnica oznamujú obča-

nom mesta, že sa dňa 14.10.2019

uskutoční zvoz „2x ročne“ a to na uli-

ciach: Koncová, Osadná, Pustá, Ha-

dová, Stratená a v častiach Bartkov 

majer, Široký vrch, Vindišlajtňa.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

Relaxuj s vôňou byliniek
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kam v BŠ 
a okolí ?

V piatok 27. septembra sa na 

pôde Základnej školy Jozefa 

Horáka konal odborný seminár 

pri príležitosti 45. výročia 

úmrtia spisovateľa Jozefa 

Horáka pod názvom „Jozef 

Horák – regionálne v univer-

zálnom“. 

Podujatie pripravilo mesto Banská 

Štiavnica, Základná škola Jozefa 

Horáka v  Banskej Štiavnici a  Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom, pracovisko Banská 

Štiavnica pre vyučujúcich sloven-

ského jazyka, dejepisu a  príbuz-

ných predmetov, ako aj záujem-

cov z  radov širokej verejnosti. Po 

otvorení moderátorkou Mgr. Re-

natou Taligovou a  privítaní hos-

tí nasledovali jednotlivé prího-

vory: riaditeľa školy Mgr. Jána 

Maruniaka, primátorky mesta 

Mgr. Nadeždy Babiakovej a profe-

sora PhDr. Karola Horáka, CSc., 

ktorý priblížil život a  dielo tohto 

významného spisovateľa spod Sit-

na – Jozefa Horáka. Následne vy-

stúpili s krátkym programom žiaci 

zo ZŠ J. Horáka. Potom nasledova-

li prednášky referujúcich: z FFPU 

Prešov prof. PhDr. Karol Ho-

rák, CSc., z  FFUMB Banská Bys-

trica doc. PaedDr. Július Lomen-

čík, PhD., z UMB Banská Bystrica 

PaedDr. Hedviga Kubišová, PhD., 

z  FFUK Bratislava doc. Dagmar 

Kročanová, PhD. a za ZŠ J. Horá-

ka vystúpila Mgr. Veronika Inglo-

tová, PhD. Po krátkej prestávke 

nasledovalo predstavenie projek-

tu „Kroky k  úspechu – príklady dob-

rej praxe“ a  následne prehliad-

ka Pamätnej izby Jozefa Horáka. 

Je veľmi dôležité, aby škola, kto-

rá nesie názov tohto významné-

ho spisovateľa a  jej žiaci si pripo-

mínali a nezabúdali aj s odstupom 

času na tohto velikána slovenskej 

literatúry: „… písal o tom, kedy zlato 

rastie, striebro vyhára, kde striebor-

nými lônajú, o starej slávnej Štiavni-

ci...“. (Jozef Horák)

Michal Kríž

45. výročie úmrtia spisovateľa 
Jozefa Horáka (1907 – 1974)

„Vážené dámy, vážení páni, 

vzácni naši hostia, moji milí 

Štiavničania!

Stalo sa už tradíciou, že pri 

okrúhlych výročiach narodenia 

a  úmrtia nášho spisovateľa Jozefa 

Horáka sa pravidelne v našom meste 

uskutočňujú podujatia, na ktorých si 

pripomíname v celoslovenskom rám-

ci jeho život, dielo a jeho odkaz aj pre 

súčasnosť.

Je tomu aj v  tomto prípade, v  roku 

45. výročia jeho náhleho a  nečaka-

ného úmrtia. V posledných desaťro-

čiach hlavným organizátorom tých-

to podujatí je základná škola, ktorá 

aj nesie hrdé meno po Jozefovi Ho-

rákovi, ale kde je aj pamätná izba na 

jeho počesť. Takže prvé poďakovanie 

za toto všetko patrí tejto škole, všet-

kým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

pričinili o prípravu tohto podujatia, 

osobitne však riaditeľovi tejto ško-

ly, ktorému udržovanie trvalej pa-

miatky Jozefa Horáka je už celý rad 

rokov doslovne srdečnou záležitos-

ťou. Popri meste Banská Štiavnica, 

ďalším spoluorganizátorom tohto 

podujatia bolo Pohronské osveto-

vé stredisko Žiar nad Hronom, pra-

covisko Banská Štiavnica, ktorému 

patrí taktiež najúprimnejšia vďaka 

za spoluorganizátorstvo tohto podu-

jatia. Moje najvrelejšie poďakovanie 

bez akýchkoľvek pochybností patrí 

však prof. PhDr. Karolovi Horáko-

vi, CSc., z  Filozofi ckej fakulty Pre-

šovskej univerzity v  Prešove, ktorý 

tak ako v  minulosti pripravil obsah 

tohto podujatia, sám bude mať zá-

sadnú prednášku o  Jozefovi Horá-

kovi a  zabezpečil aj ďalších pred-

nášajúcich, dokonca aj z  Bratislavy 

a  Banskej Bystrice. Úprimne ďaku-

jem aj všetkým prednášajúcim, ale 

aj všetkým účastníkom tohto podu-

jatia za ich účasť a prajem si len, aby 

toto podujatie bolo ďalšou inšpirá-

ciou pre šírenie trvalého odkazu Jo-

zefa Horáka, najmä u detí a mládeže 

z celého banskoštiavnického okresu.

Prajme si navzájom, aby poduja-

tie splnilo očakávané zámery a  cie-

le jeho usporiadateľov a  tiež, aby 

život, dielo a  trvalý odkaz sa ne-

prezentovalo v našom meste len pri 

okrúhlych výročiach, ale aby mali tr-

valé miesto nielen v srdciach obyva-

teľov nášho mesta a  okresu, ale aj 

Slovenska. Veď Jozef Horák nemilo-

val len Banskú Štiavnicu, legendár-

ne Sitno a  celý kraj pod ním, čo sa 

v podstatnej miere odrazilo aj v jeho 

literárnom diele, ale miloval aj Slo-

vensko a  tvoril aj pre jeho obyvate-

ľov.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Prejav primátorky mesta k 45. výročiu 
úmrtia Jozefa Horáka (1907 – 1974)

Prejav primátorky mesta  foto Michal Kríž

4.10. Natálkine dobrodružstvá. In-

teraktívne rozprávanie S. Repaské-

ho spojené s  projekciou krásnych 

ilustrácií. Klub Rubigall, Námestie 

sv. Trojice 3, B. Štiavnica, 10:00.

Vernisáž: Toto! Je kabinet ilustrá-

cie X. – Traja kamoši. Galéria Joze-

fa Kollára, Námestie svätej Trojice 

8, B. Štiavnica, 17:00.

Koncert: Pavel Zlámal & PQ /jazz/. 

Formácia progresívnych mladých 

jazzmanov. KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, B. Štiavnica, 20:00.

Divadelné predstavenie: 4Manžel-

ství v kostce – Divadlo Komedio-

graf. Pivovar ERB, Novozámocká 

2, B. Štiavnica, 19:00.

4. – 5.10. Festival: JAMA. Inter-

mediálne umenie a spomienka na 

Milana Adamčiaka. Otvorenie fes-

tivalu – Parter BSC, A. G. Göllnero-

vej 6, B. Štiavnica, 17:00.

5.10. Farebný workshop Chalk 

Paint pokročilí I. – techniky zdo-

benia, sFarbami.sk, Radničné ná-

mestie 10, Banská Štiavnica, 9:30.

9.10. Geobádateľňa pre všetkých. 

Berggericht – Mineralogická expo-

zícia, B. Štiavnica, 13:00.

10.10. Prednáška Mira Helbicha: 

Ako byť Rimanom v dnešných ča-

soch? KC Eleuzína, Horná ružová 

1, Banská Štiavnica, 18:00.

Filmový festival Ekotopfi lm – En-

virofi lm v Banskej Štiavnici, Kino 

Akademik, Námestie svätej Trojice 

1, B. Štiavnica, 16:00.

 Región Banská Štiavnica

Mestské kúpele 
Otváracie hodiny: Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná - 14:00 – 20:30

Bytová správa, BS

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

október: 8:00 hod. - 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53 MsÚ
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Motto: „Ak chcete dobre 

vzdelávať, majte na pamäti tri 

veci: hlavu, ruky a srdce.“

Jan Amos Komenský

Banskoštiavnické gymnázium An-

dreja Kmeťa čaká v najbližších dňoch 

veľká udalosť. Oslávi storočnicu svo-

jej novodobej histórie. Je to veľa, ale-

bo málo? Z pohľadu ľudského života 

je to až-až. Z pohľadu života inštitú-

cie sme možno niekde uprostred. Na-

priek tomu je to určite príležitosť na 

spomienky, hodnotenia, ale aj na plá-

ny do ďalších rokov.

Tak ako v  živote človeka aj v  živote 

školy sú obdobia priaznivejšie a me-

nej priaznivé. Treba ich však žiť na-

plno tak, aby sme sa pri pohľade späť 

nemuseli hanbiť a  červenať. Často 

sa hovorí o kvalite a duchu školy. Sú 

to dnes moderné pojmy. Myslím, že 

kvalita školy je o  kvalite prostredia 

a ľudí, ktorí v ňom pôsobia. Sú to žia-

ci, pedagógovia, rodičia, ale aj všetci 

tí, ktorým familiárne hovoríme „pria-

telia školy“. A tu naozaj máme byť na 

čo hrdí. História nášho gymnázia po-

číta tisícky študentov, stovky učite-

ľov a mnoho tých, ktorí svojím úsilím 

prispeli k rozvoju školy a k šíreniu jej 

dobrého mena.

Milí čitatelia, dovoľte mi pri tejto prí-

ležitosti spomenúť predovšetkým bý-

valých a terajších kolegov pedagógov 

a zamestnancov školy. Boli a sú to uči-

telia, ktorí robia svoju prácu s nadše-

ním, kreativitou a vedomím obrovskej 

zodpovednosti v procese vzdelávania. 

Učitelia s trpezlivosťou, obetavosťou, 

ľudskosťou a najmä láskou. Som pre-

svedčená, že naši učitelia nosia všet-

ky spomínané hodnoty vo svojich srd-

ciach a rozdávajú ich každý deň. Patrí 

im za to veľká vďaka. Tvorili a tvoria 

bohatstvo našej školy, sú jej hybnou 

silou.

Avšak vyjadrením 

nášho spoločné-

ho snaženia, našej 

úspešnosti sú žia-

ci, naši absolventi. 

Oni nás reprezen-

tujú a sú pre nás vi-

zitkou „na všetkých 

frontoch“. Na univer-

zitách, neskôr v pra-

covnom i osobnom 

živote. Teší nás, keď 

sa z  nich stanú pl-

nohodnotní ľudia 

v  každom zmysle. 

Rovnako profesijne, 

ako ľudsky.

Milí priatelia, čaká 

nás v  našej ško-

le ešte veľa práce. 

Nechýba nám však 

snaha a dobrá vôľa. 

Keď pracujete v ko-

lektíve príjemných ľudí a navyše s ta-

kými nadanými a  šikovnými žiakmi 

ako sú naši, ani nezbadáte, ako beží 

čas. Jeden školský rok strieda druhý, 

zimné prázdniny vystriedajú letné 

a  nekonečný školský kolotoč sa točí 

a točí. A potom zrazu uvidíte za ma-

turitným stolom sedieť vlastné deti 

a vaši žiaci sa stávajú vašimi kolega-

mi. Čosi vám to pripomenie. Žeby váš 

vlastný začiatok?

 A čo povedať na záver? Je taký sta-

rý známy český fi lm a  volá sa „Ško-

la základ života“. Bol nakrútený veľmi 

dávno, ale všetci si ho určite radi po-

zrieme, keď je na programe niektorej 

z TV staníc. Ktovie prečo sa dnes fi l-

my zo školského prostredia už neto-

čia tak často. Asi budeme musieť ško-

lu a  život v  nej zviditeľňovať sami. 

Dnes nám v tom, zdá sa, kinemato-

grafi a nepomôže. Zaželajme si v tejto 

práci veľa úspechov v podobe vydare-

ných a vďačných žiakov. Sme tu pred-

sa pre nich.

Zároveň si Vás, milí Štiavničania, do-

voľujem pozvať osláviť toto význam-

né výročie s nami.

Renata Mikulášová, 

riaditeľka školy

100 rokov novodobej histórie 
Gymnázia Andreja Kmeťa

Krásne 
jubileum, 

Evka Wágnerová!

Aj my dnes želáme

dobrého zdravíčka,

našej skvelej Evičke,

od Pána z nebíčka.

Nech Ti dá dar zdravia

a mnoho rokov žitia – síl, 

veľa dní slnečných a šťastných chvíľ,

aby si tu dlho a spokojne žila.

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných 

krokov,

veľa dobrých vecí, želáme Ti všetci.

Milá Evka, k  70. narodeninám Ti 

chcem popriať všetko najlepšie, veľa 

zdravia, šťastia, lásky a Božieho po-

žehnania. Želáme veľa ďalších rokov 

v zdraví, šťastí, láske a rodinnej po-

hode. Evka, máme Ťa všetci veľmi 

radi. Ďakujeme za všetko, čo si pre 

nás urobila a  robíš. Buď plná opti-

mizmu a veľa slnečných dní životom 

naďalej želajú sestry Valika a Anka, 

neter Anka s  manželom Tončim, 

Tonko s Dadkou a malou Miou, Fifo 

s Tomym. Taktiež rodinka z Krem-

nice Erika, Oti s deťmi, Mirči a Evka. 

Krásne narodeniny, živijó...!

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú v nasledovných ter-

mínoch: pondelok, utorok: 7.30 

- 14.00 hod., streda: 7.30 hod. - 

14.30 hod. Info o  akciách môže-

te získať na tel. č.: 045/692 08 75 

počas úradných hod.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Oznam
Dobrovoľný hasičský zbor Šteful-

tov organizuje zájazd do Holiday-

park Kováčová dňa 22.10. Odchod 

o 11:00 u horného mlyna. Cena zá-

jazdu je 10€/osoba (vstup aj cesta). 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. 

Tokárovej na tel.č.: 0908 396 276.

Výbor DHZ Štefultov

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!                  red.



7
číslo 35 • 3. október 2019

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

Čas nelieči bo-

lesť, ani rany, 

iba nás učí žiť 

bez tých, čo 

sme mali radi. 

Sviečka na hrobe tichučko 

zhasína a kto ho mal rád, 

spomína...

5.10.2019 uplynie 1. výro-

čie, čo nás opustil Ľubomír 

Sovinec. Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu tichú spo-

mienku. 

Manželka Alena, 

syn Lukáš, mamka, súro-

denci a celá rodina

Spomienka

Čas plynie 

a  nevráti to 

najdrahšie, čo 

nám vzal, zo-

stali len spo-

mienky a v srdciach žiaľ.

Dňa 26.9.2019 uplynulo 5 

rokov, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, 

starý a  prastarý otec Ján 

Ličko. Tí, ktorí ste ho pozna-

li a mali radi, prosíme venuj-

te mu spolu s nami tichú spo-

mienku. S láskou spomína 

manželka, dcéra 

a vnuk s rodinami

oznamy, 
spomienky

Výstava
Dňa 25. – 27. 10.2019 sa koná 

výstava ovocia a  zeleniny v  zá-

hradkárskom dome v  Štefulto-

ve. Vzorky doniesť dňa 25.10. 

do Domu záhradkárov na Šteful-

tove od 16:00 – 19:00 hod. ale-

bo do Elektro IMO – Domáce po-

treby do 17:00 hod.. Info: 0903 

250 921. Počas výstavy bude dňa 

26.10 2019 o  15.00 prednáška 

o  ovocných stromoch a  zelenine. 

Radi Vás oboznámime o  novin-

kách pestovania ovocia a zeleniny 

aj menej známych druhov. Srdeč-

ne Vás pozývame! 

Výbor ZO – SZZ v Štefultove

Triedenie odpadu priamo pri 

zdroji je nesmierne dôležité, 

nebuďme ľahostajní!

Už v  marci sme avizovali, že po-

platky za odpad sa budú musieť od 

r. 2020 významne zvýšiť. Jednou 

z  príčin je aj pretrvávajúca ľaho-

stajnosť občanov, výsledkom čoho 

je často žalostná kvalita triedené-

ho zberu.

Správne triedenie odpadu priamo 

pri zdroji – teda v  domácnosti do 

jednotlivých farebných vriec (ro-

dinné domy) a kontajnerov (bytov-

ky) je mimoriadne dôležité a  pod-

mieňuje ďalšiu recykláciu odpadu. 

Ak sú ľudia ľahostajní a  do jedné-

ho vreca zmiešajú napr. sklo s  pa-

pierom alebo plastami, prípadne 

do vreca s plastami nasypú pokose-

nú trávu, znemožnia tak recykláciu 

celého obsahu vreca. Niekoľko kon-

krétnych príkladov nesprávneho 

triedenia občanmi mesta BS:

Vo vreci na papier sú spolu s papie-

rom plechovice a tetrapaky 

Vo  vreci na kovy a  tetrapaky sú 

plasty s tetrapakmi

Vo vreci na sklo sú spolu so sklom 

plasty.

Takéto príklady zlého triedenia vôbec 

nie sú ojedinelé. Často sa stáva, že ľu-

dia do kontajnerov na plasty alebo na 

kovy dajú celé vrece so zmiešaným ko-

munálnym odpadom vrátane biood-

padu. Výrazne tým skomplikujú prácu 

pri ďalšom nakladaní s vytriedeným 

odpadom. Na obrázku nižšie sú nežia-

duce prímesi (prevažne rôzne plasty), 

ktoré naši pracovníci vybrali zo skla 

pri nakládke kontajnera do sklární.

Pokiaľ ľudia nebudú triediť odpad, 

alebo nebudú triediť správne, stá-

le bude veľa odpadu, ktorý musí byť 

zneškodnený na skládke, čo bude stá-

le drahšie. Na druhej strane, triedený 

zber zložiek ako papier, plasty, sklo, 

kovy a  tetrapaky, elektroodpad, tex-

til a batérie občanov nič nestojí, pre-

tože ho fi nancujú organizácie zodpo-

vednosti výrobcov a nezahŕňa sa tak 

do poplatku za odpad. Čo patrí do 

jednotlivých farebných nádob nájde-

te napísané priamo na nich, informá-

cie ako správne triediť sú aj na stránke 

odpady.banskastiavnica.sk.

Poplatok za komunálny odpad je na 

úrovni 23€/obyv. ročne už od r. 2012. 

Koľkokrát sa odvtedy zvyšovali ceny 

energií alebo práce? Poplatok už ne-

stačí pokryť zvyšujúce sa náklady. 

V r. 2019 nastali objektívne príči-

ny zvýšenia poplatku za komunál-

ny odpad:

– cena za uloženie zmesového ko-

munálneho odpadu na skládku 

vzrástla o 62% v porovnaní s r. 2018

– cena práce sa zvýšila o 15% v porov-

naní s r. 2018

– skládkový poplatok (environmen-

tálna daň) sa od 1.3.2019 zvýšil z 5€/t 

na 10€/t (o 100%) a závisí od úrovne 

vytriedenia komunálneho odpadu.

– nedostatočné triedenie odpa-

du občanmi – ak by sme ostali v sú-

časnej kategórii úrovne vytriede-

nia komunálneho odpadu 20 – 30% 

(23,67% v r. 2018), od 1.3.2020 bude 

skládkový poplatok pre túto kategó-

riu až 22€ za uloženie každej tony 

zmesového odpadu na skládku, čo sa 

opäť bude musieť premietnuť do po-

platku za odpad.

Takže je dôležité, aby občania 

mesta triedili odpad a  najmä, 

aby ho triedili správne. Máme na 

to ešte 3 mesiace, aby sme sa všet-

ci pousilovali poriadne triediť odpad 

a  vytvoriť čo najmenej zmesového 

odpadu.

Možnosti na triedenie komunálne-

ho odpadu tu sú a snažíme sa ich ne-

ustále skvalitňovať. V  októbri 2019 

sa začne zavá-

dzať triedenie 

bioodpadu aj 

v  bytovkách. 

Stojiská budú 

d o p l n e n é 

o hnedé plas-

tové nádoby 

na bioodpad, 

domácnosti 

dostanú ký-

bliky na kuchynský bioodpad. Bude 

nesmierne dôležité, aby ľudia do 

hnedých nádob hádzali výlučne bio-

odpad, pretože iné odpady znemož-

nia proces kompostovania. Taktiež 

budú jesenné zbery bioodpadu zo zá-

hrad rodinných domov – predovšet-

kým zhrabané lístie. Rodinné domy 

majú možnosť kompostovať si bio-

odpad doma, a tak dostať úľavu 10% 

na poplatku za odpad.

Ak by nejaké domácnosti nemali fa-

rebné vrecia na triedený zber, ale-

bo ak by sa vyskytli nejaké prob-

lémy či nejasnosti pri nakladaní 

s odpadmi, treba kontaktovať dispe-

čing Technických služieb, m. p., BS 

(0908 272  630), prípadne priamo 

mňa (0904 417  202). Ako správne 

triediť či ako získať úľavu za domá-

ce kompostovanie sa dozviete aj na 

stránke odpady.banskastiavnica.sk.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

Pripravte sa na zvyšovanie 
poplatkov za odpad
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Festival prinesie aj najaktu-

álnejšie umenie zo Slovenska 

a zahraničia, koncerty, 

prednášky a viacero zážitko-

vých aktivít

Významný umelec Milan Adamčiak 

strávil svoje posledné roky na Pod-

horí a v Banskej Belej a v decembri 

by sa dožil 73. narodenín. Umelci 

z celého Slovenska si začiatkom ok-

tóbra práve tu pripomenú jeho tvor-

bu – a miestni obyvatelia sú pozvaní 

pridať sa. V Banskej Belej a Banskej 

Štiavnici sa od 3. októbra uskutoční 

výnimočný festival JAMA – 73. roč-

ník Milana Adamčiaka.

Adamčiakovo pôsobenie „na okre-

se“ si festival pripomenie prezentá-

ciou jeho tvorby aj najaktuálnejším 

umením zo Slovenska a  zahraničia. 

Veľká časť programu je koncipovaná 

špeciálne pre miestnych, ktorí Mila-

na poznali a žili spolu v susedstve, no 

doposiaľ sa nestretli s  jeho prácou. 

Vstup na všetky podujatia je pre oby-

vateľov okresu Banská Štiavnica bez-

platný.

Zoznámenie s Adamčiakom

Sprievodný program festivalu sa za-

čne vo štvrtok 3. októbra podvečer 

v Krčme U Michala v Banskej Belej. 

Hudobníci Ivan Šiller a  Fero Kirá-

ly, ktorí sú zároveň umeleckými ria-

diteľmi festivalu, od 18:30 priblížia 

a vysvetlia Adamčiakovu tvorbu do-

mácim v prednáške a diskusii s ná-

zvom Kto bol Milan Adamčiak?

Hlavný program štartuje v piatok 4. 

10. o 18:00 v priestoroch Parter_BSC 

(bývalých šatniach školy na ulici A. 

Gwerkovej-Göllnerovej 6) otvorením 

víkendovej výstavy Medvedia hla-

va a nájdené cello. Tá priblíži Adam-

čiakovo pôsobenie v regióne. Na vý-

stavu sa podarilo zapožičať niekoľko 

kúskov, ktoré umelec vytvoril ako 

dary pre priateľov, ktorých stretával 

predovšetkým v miestnych krčmách. 

Tieto diela bude možné vidieť iba od 

piatka do nedele počas festivalu.

Súčasťou piatkového programu 

v  Parter_BSC bude aj performance 

Stojím a čakám, ktorú pripravila he-

rečka a performerka Anka Čonková 

so skupinou miestnych dobrovoľní-

kov. Tí spoločne naštudovali výber zo 

zvukovej poézie Milana Adamčiaka.

Koncerty aj putovanie

Sobotný program začne dopolud-

ňajším sympóziom v  Parteri_BSC. 

V krátkych príspevkoch, ktoré budú 

prístupné aj laickej verejnosti, budú 

umelci a  teoretici z  rôznych oblastí 

rozprávať o  vývoji intermediálneho 

umenia – oblasti, v ktorej bol aktív-

ny aj Adamčiak.

V  sobotu od druhej popoludní 

program festivalu vyvrcholí štvori-

cou koncertov na železničnej stani-

ci Banská Štiavnica. Hlavným lákad-

lom bude slovensko-česko-talianske 

zoskupenie Mi-65, ktoré uvádza 

Adamčiakovu tvorbu a ktoré vzniklo 

pri príležitosti jeho 

65. narodenín. Ďa-

lej sa predstavia čes-

ko-americké združe-

nie Los Amargados, 

m e d z i n á r o d n e 

uznávaný sloven-

ský hudobník Jo-

náš Gruska a  expe-

rimentálny projekt 

Tigris Argentum.

Železničná stanica 

bola od roku 2009 

sídlom rezidenč-

nej platformy Ban-

ská St a nica a miestom Adamčiako-

vých častých návštev. „Adamčiak sa 

u nás objavoval aj ako umelec, ktorý tvo-

ril v rámci nášho programu, ako hosť štu-

dentských workshopov, ale aj ako klasic-

ký cestovateľ, ktorý vlakom z  Banskej 

Štiavnice cestoval domov do Banskej Be-

lej,“spomína vizuálny umelec a zakla-

dateľ Banskej St a nice Svätopluk Mi-

kyta.

Po koncertoch festivaloví účastní-

ci budú môcť absolvovať Nezámer-

né putovanie s M.A. – vychádzku na 

miesta v okolí Banskej Belej, na kto-

rých sa Adamčiak počas svojho živo-

ta v dedine často pohyboval. Medzi 

nimi napríklad na dnes už zrušenú 

vlakovú zastávku na znamenie Ban-

ská Belá, na ktorej Adamčiak zvy-

kol nastupovať na vlak. Tam bude 

odhalená umelecká intervencia vý-

tvarníka Juraja Gábora. Na zastáv-

ke špeciálne pre festivalových hostí 

pri tejto príležitosti zastaví osobný 

vlak Os6124. Gáborova intervencia 

ostane na zastávke dlhodobo a  sta-

ne sa prvým bodom zamýšľaného 

„putovania“ – mapy miest, ktoré súvi-

sia s Adamčiakovým pôsobením „na 

okrese“.

Ďalšou zastávkou budúceho adam-

čiakovského „putovania“ bude juke-

box v  krčme U  Michala v  Banskej 

Belej, kde sa festival JAMA v sobo-

tu podvečer skončí. Od 17:30 sa tu 

ofi ciálne uvedie do života album na-

hrávok Adamčiakovej hudby v  po-

daní uznávaného združenia Cluster 

ensemble. Tie nevyjdú na žiadnom 

hudobnom nosiči ani na internete, 

iba v jukeboxe v krčme, v ktorej bý-

val Adamčiak častým hosťom. Al-

bum pokrstia dlhoroční Adamčiako-

vi priatelia, umelec a pedagóg Michal 

Murin a beliansky krčmár Michal Bo-

sák.

Dobrý program aj dobré stretnu-

tia

„Často nám napadá Adamčiakov výrok, 

ktorý povedal pred pár rokmi – že by sa 

ešte v  pokročilom veku rád naučil, ako 

správne žiť. Aj preto sme program kon-

cipovali tak, aby na ňom účastníci zažili 

okrem dobrého umenia aj dobré stretnu-

tia,“ hovorí o JAMA jeden z umelec-

kých riaditeľov, hudobník Fero Kirá-

ly. Aj preto festival prináša mnoho 

netradičných alebo zážitkových ak-

tivít.

Okrem už spomínaných bude ďal-

šou z  nich vysielanie experimentál-

nej rozhlasovej hry JAMA o Milano-

vi Adamčiakovi z  produkcie RTVS. 

Tá odoznie rozhlasom po drôte v obci 

Banská Belá v sobotu popoludní od 

16.00. Hru pre Rádio Devín v  roku 

2018 vytvorili Cluster ensemble spo-

lu s  dramaturgom Janom Šimkom 

a účinkuje v nej viacero Adamčiako-

vých priateľov z Banskej Belej aj zo 

susedného Podhoria.

Všetci miestni obyvatelia sú na festi-

val srdečne pozvaní – bez ohľadu na 

to, či Adamčiaka poznali, alebo bude 

JAMA ich prvým zoznámením, zdô-

razňujú organizátori. Viac informácií 

o festivale nájdete na www.jama.ooo.

Eva Vozárová, 

PR|Cluster ensemble

Adamčiak a Banská Belá 
– nevšedný festival JAMA priblíži významného umelca na miestach, kde 
prežil posledné roky

Pripomenuli 
sme si...
Spisovateľ Pavol Horov – dňa 

29.9.2019 sme si pripomenuli 

44. výročie úmrtia.

Pochádzal z  Bánoviec nad On-

davou. Vyštudoval za učiteľa, 

ale pôsobil v  Československom 

rozhlase a  vo Zväze sloven-

ských spisovateľov (ZSP). Začí-

nal básnickou zbierkou „Zrad-

né vody spodné“, ktorý obsahuje 

prírodnú lyriku aj básne o  lás-

ke. Zbierka „Nióba matka naša“ – 

motív matky je z gréckej myto-

lógie a hovorí o strate detí. No P. 

Horov má na mysli všetky mat-

ky, ktoré prišli vo vojne o  sy-

nov. Oslava rodného Zemplína 

je zapísaná v  zbierke „Návra-

ty“. Tému druhej svetovej vojny 

a utrpenie ľudí opísal v zbierke 

básní „Defi lé“.

Výstavbu novej spoločnosti Pa-

vol Horov zachytil v  zbierkach: 

1. „Moje poludnie“, 2. „Slunce nad 

nami“, 3. „Vysoké letné nebe“. Svo-

ju cestu po Taliansku básnik za-

písal v zbierke: „Koráby z Janova“. 

Zbierka „Ponorná rieka“ bola ve-

novaná Lacovi Novomeskému, 

v  ktorej hodnotí ľudský život, 

jeho mravné a citové kvality.

V závere života napísal dve zbier-

ky: 1. „Z posledných“ a 2. „Torzo“.

Milí Štiavničania, študenti a cte-

ní učitelia! Prajem vám krásny 

začiatok októbra a  spomienku 

na predposledný septembrový 

deň, kedy sme si pripomenuli 44 

rokov od smrti spisovateľa.

Zdroj: pozn. autora

Filip Golian

Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny: Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Bytová správa, BS

Oznam
Oznamujeme, že odznak mesta je 

opätovne dostupný a  v  dostatoč-

nom počte. 

IC BŠ
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 4.10. o 18:30 hod.Piatok 4.10. o 18:30 hod.
Nech je sveTloNech je sveTlo

Dráma, 93 min., MP:15, vstupné: 5€.Dráma, 93 min., MP:15, vstupné: 5€.
Milan (40) má tri deti a aby zabezpe-Milan (40) má tri deti a aby zabezpe-
čil svoju rodinu, chodí pracovať do Ne-čil svoju rodinu, chodí pracovať do Ne-
mecka. Počas návštevy doma cez Via-mecka. Počas návštevy doma cez Via-
noce zistí, že jeho najstarší syn Adam noce zistí, že jeho najstarší syn Adam 
je členom polovojenskej mládežníckej je členom polovojenskej mládežníckej 
skupiny. Chlapec je zapletený do šika-skupiny. Chlapec je zapletený do šika-
novania a usmrtenia spolužiaka. Otec novania a usmrtenia spolužiaka. Otec 
sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu 
s manželkou Zuzkou pri tom začnú zis-s manželkou Zuzkou pri tom začnú zis-
ťovať skutočnú pravdu o svojom syno-ťovať skutočnú pravdu o svojom syno-
vi, o svojej rodine, o sebe samých a aj vi, o svojej rodine, o sebe samých a aj 
o spoločenstve okolo seba.o spoločenstve okolo seba.

Sobota 5.10. o 18:30 hod.Sobota 5.10. o 18:30 hod.
Utorok 8.10. o 18:30 hod.Utorok 8.10. o 18:30 hod.
JokerJoker

Dráma, krimi, 122 min., MP:15, Dráma, krimi, 122 min., MP:15, 

vstupné: 5€. Skrachovaný komediant vstupné: 5€. Skrachovaný komediant 
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) sa Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) sa 
dlho pohybuje na tenkej hranici medzi dlho pohybuje na tenkej hranici medzi 
realitou a šialenstvom. V jeden deň sa realitou a šialenstvom. V jeden deň sa 
potuluje vo svojom obleku klauna po potuluje vo svojom obleku klauna po 
uliciach Gotham City a dostáva sa do uliciach Gotham City a dostáva sa do 
konfl iktu s  brutálnymi zlodejmi. Po-konfl iktu s  brutálnymi zlodejmi. Po-
maly sa roztáča špirála udalostí, ktorá maly sa roztáča špirála udalostí, ktorá 
vyústi do hrozivých rozmerov. Opus-vyústi do hrozivých rozmerov. Opus-
tený Fleck začne čoraz viac prepa-tený Fleck začne čoraz viac prepa-
dať do hlbín šialenstva a postupne sa dať do hlbín šialenstva a postupne sa 
mení v ikonického zločinca, ktorého už mení v ikonického zločinca, ktorého už 
čoskoro bude svet poznať pod menom čoskoro bude svet poznať pod menom 
Joker.Joker.

Nedeľa 6.10. o 16:00 hod.Nedeľa 6.10. o 16:00 hod.
WebsTerovci 2: WebsTerovci 2: 

Zo živoTA pAvúkov 2Zo živoTA pAvúkov 2

Rodinný, animovaný, 66 min., MP, Rodinný, animovaný, 66 min., MP, 
vstupné: 5€. Pavúčia rodinka Webste-vstupné: 5€. Pavúčia rodinka Webste-
rovcov je späť! Malá Lili opäť objavu-rovcov je späť! Malá Lili opäť objavu-
je tajomstvá veľkého pavúčieho sveta. je tajomstvá veľkého pavúčieho sveta. 
Jej starší brat Hugo je pri dobrodruž-Jej starší brat Hugo je pri dobrodruž-

ných výpravách často jej spoločníkom, ných výpravách často jej spoločníkom, 
aj keď o to moc nestojí. Ale pavúčia ro-aj keď o to moc nestojí. Ale pavúčia ro-
dina je skrátka silno prepojená pavuči-dina je skrátka silno prepojená pavuči-
nou lásky a spolupráce. nou lásky a spolupráce. 

Nedeľa 6.10. o 18:30 hod.Nedeľa 6.10. o 18:30 hod.
CAsiNo $kCAsiNo $k

Dráma, 107 min., MP:15, vstupné: Dráma, 107 min., MP:15, vstupné: 5€. 5€. 
Ústrednou témou fi lmu nie sú len prí-Ústrednou témou fi lmu nie sú len prí-
behy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, behy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, 
hazardu a hráčom pokru, ale aj príbehy hazardu a hráčom pokru, ale aj príbehy 
z vonkajšieho sveta – hra ako životný z vonkajšieho sveta – hra ako životný 
pocit daný človeku od narodenia. Hra pocit daný človeku od narodenia. Hra 
v  priestore kasína je podstatou zába-v  priestore kasína je podstatou zába-
vy a relaxu, ale aj pocitu hazardu, má vy a relaxu, ale aj pocitu hazardu, má 
v sebe akúsi príchuť tajomstva. Svet v sebe akúsi príchuť tajomstva. Svet „za „za 
múrmi“múrmi“, vonkajší svet, a teda aj politi-, vonkajší svet, a teda aj politi-
ka, je svetom ešte väčších hier. Politi-ka, je svetom ešte väčších hier. Politi-
ka ovplyvňuje životy ľudí, zahráva sa ka ovplyvňuje životy ľudí, zahráva sa 
s nimi a na rozdiel od s nimi a na rozdiel od „pokrového“„pokrového“ sveta  sveta 
používa často aj neférové prostriedky, používa často aj neférové prostriedky, 
nemá dané pravidlá hry a niekedy proti nemá dané pravidlá hry a niekedy proti 
nim dokonca bojuje.nim dokonca bojuje.

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.33/2019: „Člo-

vek, ktorý nikdy neplakal, nežil ozajst-

ný život.“ Výhercom sa stáva Ivan 

Madara, 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 14.10.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Antho-

nyho de Mela: „V živote človeka sú dve 

trápenia. Keď … (dokončenie v  taj-

ničke).

A., Nealkoholický nápoj, farba na 

vajíčka, albumy s hrubou chybou,

B., 2. časť tajničky,

C., Vojenský útvar, pani v Španiel-

sku, koníky,

D., Vezmi, Terka, huncút,

E., Trieska, škodlivý motýľ, dáva 

hlas pri voľbe, vo česky,

F., Pil, farba na vlasy, honosný dom, 

vozík,

G., Klavírny, zn. hygienických po-

trieb, nemecké mesto, marí,

H., Žalúdočný liek, zn. tónu, úno-

sca Heleny,

I., Ťava bez mäkčeňa, kaz, roztápa, 

v poriadku,

J., Osobné zámeno, nie naši, žen. 

meno, ruská rieka,

K., 4. časť tajničky, územie v SR,

L., Tvorca epiky, sala, štát v  Ázii, 

WC.

1., Okresný národný podnik, 3. 

časť tajničky, neón,

2., Držal dieťa na rukách, Panam 

naopak,

3., Vyvaľuj oči, brat Kaina, tí čo ta-

via,

4., Dusík, vyper, rastlinné maslo, 

čínska nádoba,

5., Boh lásky, peňažná sústava, 

zvodná žena,

6., Otvorený list Romanovi skr., 

1000 kg, získali niečo stratené,

7., Badala, šmarí, ozn. ruských lie-

tadiel,

8., Podpera, buničina, lepenka na 

strechy,

9., Žen. meno, plietla, pichliače,

10., Žen. meno, pichá rohmi, styk,

11., Palica, grécke písmeno, písme-

no H foneticky,

12., Upokoj, pripravuje jedlo vare-

ním, vajíčko lekársky,

13., Názov, rebrináky, oblok,

14., Kráča, 1. časť tajničky.

Pomôcky: Vok, Ábel, Vamp, Kapa

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
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F

G

H
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K

L

Kupón č. 35
Krížovka
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Obec Svätý Anton a Občianske 

združenie Odkaz Coburgovcov 

História v službách budúcnosti, 

realizovali 21. septembra 2019 

v kultúrnom dome vo Svätom 

Antone kultúrno-spoločenské 

podujatie Čo dokážu naši pod 

Sitnom. 

Na podujatí účinkovali folklór-

ne súbory Prenčovan, Baďančan-

ka, Sitňan z  Banskej Štiavnice, 

Chrámový zbor zo Svätého Anto-

na pod vedením Mgr. Barbory Ša-

ling Legényovej, folklórny súbor 

Lúčka pod vedením Zuzky Taká-

čovej a Dany Takáčovej, ženy z Ob-

čianskeho združenia Mýto Svätý 

Anton (spev a príprava tradičných 

hontianskych špecialít), Marián 

Koóš a Jozef Sabo (spev), Izabelka 

Baarová a  Kristína Baarová (spev 

a klávesy), Ing. Štefan Engel, PhD. 

a  Števko Engel (reč zvierat), tru-

bači Ján Machil, Samuel Machil 

a  Aleš Turčan, Marika Drozdová 

za Dobrovoľný hasičský zbor Svä-

tý Anton, rodinná muzika Martina 

Kminiaka (Danielka, Hanka, Mať-

ko, Janko a Martin), Anka Kružli-

cová, Viera Palášthyová, Ján Sopko 

a Ján Bartolovic (spev, harmonika, 

saxofón), Andrejka Halibožeková 

(spev), Ninka Buzalková (fl auta) – 

vrátane premiéry vlastnej skladby, 

Martino Maestrello (klávesy), Mo-

nika Kašiarová (harmonika), Milan 

Skokan zo Sebechlieb a  Bc. Jozef 

Baranyai (heligónka a spev), Ninka 

Buzalková, Jozef Štang, Bc. Marián 

Štang, Dušan Kabina, Jakub Herda 

(Country piesne), Ján Lauko a On-

drej Sliacky (spev a  heligónka), 

žiaci ZŠ s  MŠ Ferdinanda Cobur-

ga pod vedením Zuzky Takáčovej 

(pásmo o  histórii a  rode Koháry), 

poéziu Štefana II. Koháryho a Cha-

líla Džibrána recitovala Magdalé-

na Liptáková, poéziu Alice Gaja-

novej recitovala Vierka Hlinková, 

Ing.  Štefan Engel, PhD. recitoval 

vlastnú tvorbu a Ľuboš Dubovský 

z  Beluja perfektne imitoval Karo-

la L. Zachara. Projekcie Štefana Le-

gényho st. a Jozefa Sabu predsta-

vili významné osobnosti Svätého 

Antona: biskupa Michala Buzalku, 

Andreja Kmeťa, Andreja Trúchleho 

Sitnianskeho, Ferdinanda Cobur-

ga, Karola L. Zachara, Ondreja Bin-

dera, akad. mal. Jozefa Chovana, 

Pavla Bindera, Jozefa Koreňa, Sta-

nislava Koreňa, Jozefa Horáka,... 

a ďalších. Projekcie ďalej predstavi-

li svätoantonské cukrárky Andrej-

ku Angletovú, Michaelu Arvayovú, 

Natálku Vicianovú, pražiara kávy 

Lukáša Kubínyho, pilotov Jána 

Bindera a  Jozefa Fílusa, diploma-

ta J.E. Júliusa Štanga a  ďalších 

dobrých ľudí spod Sitna. Na pro-

jekcie prispeli fotografi ami obcí 

a krajiny Martina, Michaela a Mi-

chal Mackovci (Svätoantončania 

toho času v Prahe, Bratislave a Ber-

líne) a  pekným videom aj Stanko 

Opiela. Kvalitné ozvučenie celé-

ho podujatia zabezpečili ďalší ši-

kovní ľudia spod Sitna Ján Svitáč 

a  Pavol Melicherčík. Dobrovoľné 

vstupné z podujatia bolo určené na 

podporu detského folklórneho sú-

boru Lúčka vo Svätom Antone. Na 

podujatí nechýbali starostovia obcí 

nášho podsitnianskeho regiónu: 

RNDr. Ľubica Kuková z  Baďana, 

Ing. Alenka Ciglanová z  Prenčo-

va, Monika Zlesíková z Beluja, Pa-

vol Santoris z Banského Studenca, 

Vratislav Cengel z Ilije a prirodze-

ne Martin Kminiak zo Svätého 

Antona. Podujatie sa uskutočnilo 

vďaka fi nančnej podpore Nadácie 

SPP a Eustream. Ďalšími organizá-

tormi boli Múzeum vo Svätom An-

tone, ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga 

vo Svätom Antone, OZ Mýto Svätý 

Anton, Dobrovoľný hasičský zbor 

Svätý Anton a  podujatie podpo-

rili aj Combin, spol. s r.o., Banská 

Štiavnica, Hotel Topky Počúvad-

lianske jazero, Ranč Nádej Svätý 

Anton, Ivan Podmanický, Zuzka 

Binderová, Anka Rihová, Ján Hikl, 

Mgr. Janka Machilová, Ján Machil, 

Michal Debnárik a  Bohumír Izák 

zo Svätého Antona. Všetkým patrí 

naše poďakovanie. Cez podujatie 

sme dokázali svetu, že máme v na-

šej dedinke bohaté tradície,  že na 

historické osobnosti aj dnes mô-

žeme nadviazať ďalšími zručnými 

a  výnimočnými ľuďmi. Svätoan-

tončanom sme dokázali, že majú 

byť načo hrdí a povzbudili sme ich 

v aktivitách, ktoré budú aj v budúc-

nosti šíriť dobrý chýr o Svätom An-

tone po celom svete. Veru právom 

získala naša dedinka tohto roku 

druhé miesto v  celoslovenskej  sú-

ťaži Dedina roka 2019.

Marian Číž

Čo dokážu naši pod Sitnom

Účinkujúci na kultúrnom podujatí  foto Marián Palášthy

Ďakujeme skvelému a  vnímavému 

publiku, ktoré s nami v nedeľu 29. 

septembra 2019 od 9tej ráno do 

18tej večer navštevovalo zaujíma-

vé miesta, ateliéry a dielne v rámci 

druhého ročníka Otvorených atelié-

rov Štiavnica. 

A  veľká vďaka patrí aj umelcom, 

umelkyniam a kreatívnym ľuďom, 

menovite Jurajovi Gáborovi, Mi-

chalovi Malému, Petre a  Marce-

lovi Meszáros, Arpádovi Pálovi, 

Jane Bernartovej, Svätoplukovi 

Mikytovi, Ádámovi Albertovi, Jo-

zefovi Vančovi a Sebastiánovi Ko-

máčkovi, ktorí aktuálne pracu-

jú a tvoria v meste a dovolili nám 

aj našim hosťom vstúpiť do ich 

pracovných priestorov a  pýtať sa 

a diskutovať.

o.z. Štokovec / Banská Stanica

Poďakovanie

Jesenná
Je tu jeseň, lístie padá,

nejeden si k piecke sadá.

Pookriať a zohriať kosti.

Na zimu sa zase zlostí,

hoci letné horúčavy

nepriniesli dobré správy.

Ale jeseň je aj v žití,

kedy človek znovu cíti,

kde má svoje končatiny.

Trasie sa pri vánku zimy

a spomína mladosť svoju,

keď dal voľnosť nepokoju

a zvŕtal sa v divom tanci,

využiť chcel kopu šancí.

Darmo – roky uleteli

a čoskoro sme už v cieli

našej cesty v tomto svete.

Skladám slová, vetu k vete

a prajem si ešte čosi.

Vôňu kvetov, vlhkosť rosy,

ešte pekných rôčkov pár,

a slniečka teplú žiar.

Usadám si, šúcham kosti

a tiež sa na zimu zlostím.

Ale čosi srdce hreje.

Na priateľku sa usmejem,

podám ruku priateľom

a idem za svojím snom.

Milan Štencl

M SR starších 
žiakov

Boris Bátovský z  ŠK Atléti BS, 

obsadil 5. miesto na M SR star-

ších žiakov v Košiciach v behu na 

1500m prekážok. Cesta bola fi -

nancovaná z rozpočtu mesta Ban-

ská Štiavnica. Ďakujeme!

R. Petro
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U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

Vo štvrtok sme cestovali k  ďal-

šiemu kvalitnému súperovi, fut-

balistom Župkova. Na zápas sme 

cestovali len so šiestimi hráčmi, na-

koľko z  rôznych pochopiteľných aj 

nepochopiteľných dôvodov rodičia 

ospravedlnili ostatných hráčov náš-

ho mužstva.

Všetko zlé je na niečo dobré. Chala-

ni, ktorí teda nastúpili, dostali po-

riadnu porciu času a odohrali kom-

plet celý zápas. V zápase sme chceli 

hrať čisto na brejky a hrotový útoč-

ník musel zvádzať veľa súbojov 1 

na 1 alebo dokonca 1 na 2. Samo-

zrejme chalani sa striedali aj na jed-

notlivých postoch a kto si chcel od-

dýchnuť, išiel do brány. Aj v tomto 

zápase sme začali bojazlivo, s  reš-

pektom a  po polčase sme prehrá-

vali 15:0. Do druhého sme nastúpi-

li odhodlaní streliť nejaký ten gólik 

a  kozmeticky skrášliť výsledok zá-

pasu. Po zlepšenom výkone v dru-

hom polčase, ktorý sme prehrali 9:3 

sme si aj tak odniesli ďalšiu prehru.

TJ Partizán Župkov – FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 24:3 (15:0)

Góly: Psotný, Škoda, Baniar

5. kolo jesennej časti sezóny 

2019/20

U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

V  5.kole sme hostili hráčov spo-

za kopca, mužstvo OŠK Hodru-

ša-Hámre. Do zápasu sme nastúpi-

li opäť s nízkym počtom hráčov, na 

striedanie sme mali až 1 hráča.

V úvode sme začali znovu strnulo, 

bez iskry a po štvrť hodine zápasu 

sme prehrávali 1:5. To sa nám ešte 

zranil hráč a dohrávali sme bez hrá-

ča na striedanie. Do polčasu sme 

sa ešte prebrali, zlepšili pohyb a do 

polčasu skorigovali na hrateľných 

4:6. Do druhého polčasu nastúpili 

chalani s cieľom streliť súperovi ne-

jaký ten gól a strhnúť víťazstvo na 

našu stranu. V 2. polčase ešte naši 

hráči utrpeli nejaké futbalové šrá-

my, a tak sme museli miestami hrať 

aj o 1 hráča menej. Chalani ale bo-

jovali zo všetkých svojich síl a 5 mi-

nút pred koncom sme sa dotiahli na 

rozdiel jedného gólu. V závere nám 

neostali sily na dokonanie obratu 

a súper nám v samom závere strelil 

2 góly, vtedy sme už dohrávali len so 

štyrmi hráčmi. Chalani si ale zaslú-

žia pochvalu za bojovnosť, keď opäť 

všetci bez striedania odohrali celých 

60 minút.

FK Sitno Banská Štiavnica – OŠK 

Hodruša-Hámre 8:11 (4:6)

Góly: Buzalka 4x, Zorvan 3x, Ba-

niar

Pavel Hanzlík

4. kolo jesennej časti sezóny 2019/20

Tabuľka po 5. kole 

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1 J Partizán Župkov 5 5 0 0 76:12 15 11 6 0

2 MFK Nová Baňa 4 3 0 1 51:6 9 10 3 0

3 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3 3 0 0 42:10 9 9 3 0

4 MFK Žarnovica 3 2 0 1 15:15 6 8 3 0

5 OŠK Hodruša - Hámre 4 2 0 2 25:35 6 7 0 0

6 OŠK Brehy 5 2 0 3 21:34 6 6 -3 0

7 FK Sitno Banská Štiavnica 5 2 0 3 35:66 6 5 0 0

8 TJ PS Hliník nad Hronom 4 1 0 3 16:26 3 4 -6 0

9 MFK Nová Baňa B 4 1 0 3 14:35 3 3 -3 0

10 FK Vyhne 4 1 0 3 5:32 3 2 0 0

11 ŠKF Kremnica 5 1 0 4 14:43 3 1 -3 0

Futbal
Muži:

OFK Priechod – FK Sitno Banská 

Štiavnica 3:1 (1:1)

Zostava: Jurica, Turkota, Santo-

ris, Ondrík, Chmelina, Barák N., 

Šima (Nedoroščík), Javorský, Ka-

lišek, Hudák M., Vician

Gól: Chmelina 45´

V  oklieštenej zostave, kde nám 

chýbalo 6 hráčov zo základnej zo-

stavy najmä z dôvodu zranení sme 

do 82´ bránili vyrovnaný stav. Gól 

na 2:1 bol po dorážke zo štandard-

nej situácie a následne po otvorení 

hry sme inkasovali tretí gól.

Prvá prehra

IV. liga, dorast, 9. kolo:

FK Sitno Banská Štiavnica – MFK 

Strojár Krupina 0:3 (0:1)

Zostava: Gron – Neubauer (85´ 

Hikl), Gallo (K), Binder, Vanko, 

Javorský (79´ Totkovič), Jurica, 

Hrabko, Valovič, Lupták (64´ Kali-

šek R.), Červenák (85´ Kališek B.)

Stretnutie 2. s  1. prinieslo prie-

merný futbal. Hralo sa väčšinou 

medzi 16-tkami bez šancí. Hostia 

išli do vedenia v 18´ po obrovskej 

hrúbke brankára so stopérom. 

Darovaný gól hostí uspokojil. Na-

šim hráčom nechýbala bojov-

nosť, no do polčasu si vypracovali 

len 2 šance, ktoré ostali nevyuži-

té. V 2. polčase hostia mali 2 stre-

ly na bránu, ktoré skončili gólom. 

Naši chlapci ukázali niektoré pek-

né akcie, no chýbalo zakončenie, 

keď sme v 2. 45´ neohrozili bran-

kára hostí ani raz. To znamenalo, 

že hostia nás vyškolili z efektivity 

a zaslúžene vyhrali, aj keď sme im 

k tomu veľmi pomohli.

II. liga, U15 – starší žiaci, 9. kolo:

FK Sitno Banská Štiavnica – FK 

Slovan Kúpele Sliač 6:1 (2:1)

Góly: Kniebügel 2x, Sedlák, Koč-

túch, Babiak, Bók

II. liga, U13 – mladší žiaci, 9. kolo:

FK Sitno Banská Štiavnica – FK 

Slovan Kúpele Sliač 1:0 (1:0)

Gól: Žigmund

U11

FK Sitno Banská Štiavnica – OŠK 

Hodruša Hámre 8:11

U09

MFK Nová Baňa – FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 0:0

Kam na futbal?

V. liga, muži, 10. kolo, 5.10. 

o  14:30, B. Štiavnica – Hont. 

Nemce

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Miro Hudák

Ivan Beňo
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Prenajmem manzardku s  ÚK 

a WC, tel.č.: 0915 169 422

 Prenajmem RD v  B. Belej, tel.č.: 

0907 712 460

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Predám truhlicový 400 l mra-

ziak, prenosnú hobľovačku a  sto-

lovú rezačku na žihľavu, tel.č.: 

0905 345 329

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

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)

strihanie živých plotov a kríkov strihanie živých plotov a kríkov 
kosenie trávnikov kosenie trávnikov 

vyžínanie pozemkov vyžínanie pozemkov 
odvoz záhradného odpadu odvoz záhradného odpadu 

pílenie a štiepanie palivového dreva pílenie a štiepanie palivového dreva 
čistenie pozemkovčistenie pozemkov

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356


