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INZERCIA

V dňoch 9. – 11.10.2019 sa 

konali oslavy pri príležitosti 

100. výročia založenia 

Gymnázia Andreja Kmeťa 

v Banskej Štiavnici. Jubilejné 

Dni Andreja Kmeťa spojené 

s oslavou storočnice Gymnázia 

Andreja Kmeťa (GAK) sa konali 

pod záštitou Miroslava Lajčáka, 

ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR. 

Oslavy začali už v stredu 9. októbra 

popoludní slávnostnou žiackou 

akadémiou v  priestoroch kultúr-

neho centra. Žiaci GAK predstavi-

li svoje talenty. Vo štvrtok od rána 

prebiehali v  priestoroch GAK se-

mináre, workshopy a besedy so za-

ujímavými predstaviteľmi vedy, kul-

túry a  spoločenského života pod 

názvom „Jubilejné Dni Andrea Kme-

ťa – Škola netradične“. Podvečer sa 

v hoteli Grand Matej konal Literár-

no-hudobný podvečer spomienok 

absolventov GAK, na ktorom vy-

stúpili známe osobnosti kultúrneho 

života, napr. slovenský dramatik, 

prozaik a  autor literatúry pre deti 

a mládež Anton Hykisch, slovenský 

spisovateľ, autor fantasy Juraj Čer-

venák či banskoštiavnická rodáčka 

a  speváčka Zdenka Predná. Oslavy 

vyvrcholili v piatok 11. októbra sláv-

nostným zasadnutím pedagogickej 

rady v aule GAK. 

Katedre UNESCO k 25. výročiu 

založenia

Minulý týždeň si Katedra UNESCO 

pre ekologické vedomie a  trvalo 

udržateľný rozvoj v  Banskej Štiav-

nici pripomenula viacerými poduja-

tiami vo Zvolene a v Banskej Štiav-

nici 25. výročie jej vzniku.

V tejto súvislosti považujem za po-

trebné tejto pýche nášho mesta za-

blahoželať aj týmto spôsobom.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

100-ročnica Gymnázia A. Kmeťa

Blahoželanie

Primátorka mesta prevzala ocenenie  foto Michal Kríž�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

SVETOVÉ 
DEDIČSTVO 
OČAMI DETÍ
Trámová miestnosť Rubigallu 

(2. poschodie)

25.9. - 31.12.2019 

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje obyva-

teľom a návštevníkom mesta Ban-

ská Štiavnica, že dňa 19.10.2019 

(sobota) a 20.10.2019 (nedeľa) 

bude prevádzka Mestské kúpe-

le – plaváreň pre verejnosť zatvo-

rená, z dôvodu konania sa plavec-

kých pretekov Štiavnický kahanec 

2019. Zatvorená bude aj prevádz-

ka sauny a vírivej vane. Za pocho-

penie ďakujeme!

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky
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DIÁR
z programu

primátorky

14.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na konferencii – Výstav-

ba a  obnova bytového fondu 

v roku 2020 s podporou ŠFRB.

 Účasť na zasadnutí predsta-

venstva OOCR región Banská 

Štiavnica.

 Pracovné rokovanie k projektu 

– 200. výročie narodenia Marí-

ny a Sládkoviča.

15.10

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie na Ministerstve fi nancií 

SR so zástupcami Finančného 

riaditeľstva SR a  predsedom 

Správy štátnych hmotných re-

zerv SR.

16.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Uskutočnilo sa rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

17.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Účasť na oslavách 100. výro-

čia založenia Strednej odbor-

nej školy lesníckej v  Banskej 

Štiavnici.

18.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Účasť na stretnutí starostov 

okresu Banská Štiavnica.

19.10.

 Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Živena pre 
seniorov
V roku 1990 bol mesiac október 

vyhlásený Valným zhromažde-

ním Organizácie spojených ná-

rodov za Mesiac úcty k  starším. 

Staroba je výzva a  neznamená 

koniec ľudskej aktivity. Dôleži-

tá je kvalita života, sociálne pro-

stredie i  samotný postoj senio-

ra. Kvalitu života v tomto období 

výrazne ovplyvňujú aj kontakty 

s ľuďmi a nové zážitky. 

Živena tu vždy bola a je aj pre na-

šich seniorov a v októbri sa tiež 

každoročne pripája k  prejavom 

úcty našim najstarším obyvate-

ľom. Vzhľadom na to, že v  na-

šom meste je pre seniorov počas 

tohto mesiaca pripravovaných 

viacero kultúrno-spoločenských 

posedení, Živena sa rozhodla pre 

zmenu a pripravila pre vás, váže-

ní seniori, zájazd do Divadla JGT 

vo Zvolene dňa 14.11. s odcho-

dom o 16.00 z Križovatky.

Tentokrát uvidíte slávnu čes-

kú retro-komédiu Škola základ 

života, ktorá prináša humorné 

príhody z  nostalgických škol-

ských čias prepojené originál-

nymi piesňami a  kultovými vý-

rokmi. Dej sa odohráva v období 

prvej Československej republi-

ky, tesne pred vypuknutím 2. 

svetovej vojny.

Prosíme všetkých záujemcov, 

aby sa prihlásili najneskôr do 

31.októbra u členiek výboru ale-

bo na t.č.: 0907 794 180 alebo 

0911 608 524.

Renata Taligová

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:

• 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 

Dispečingy, SSD, a.s.

v mene primátorky mesta 

predniesol prejav poslanec 

MsZ RNDr. Pavel Bačík:

„Vážený pán štátny tajomník MŽP 

SR, vážený pán rektor, vážený pán 

dekan, ctení prítomní, milé dámy, 

vážení páni!

V dejinách Banskej Štiavnice je veľ-

mi veľa významných udalostí, ale 

bezpochyby pre Banskú Štiavni-

cu medzi tie najvýznamnejšie pat-

ria zápis historického mesta Banská 

Štiavnica na Zoznam svetového de-

dičstva UNESCO, ktorého výročie 

25 rokov zápisu sme si pripomenuli 

v roku 2018.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme si spo-

ločne vedecká a  odborná verejnosť 

a účastníci tohto podujatia pripome-

nuli aj 25. výročie založenia Kated-

ry UNESCO pre ekologické vedomie 

a trvalo udržateľný rozvoj. 

Aj keď táto katedra má len 25 rokov, 

stačilo to na to, aby sa zlatými písme-

nami zapísala do dejín vedy a  škol-

stva nielen v našom meste, ale aj na 

Slovensku a vo svete. Nadviazala mi-

moriadne razantne a úspešne na tie 

najslávnejšie tradície vedy a školstva 

v  tomto našom svetoznámom histo-

rickom meste. Od roku 1605 tu bola 

po prvý raz v  Európe organizovaná 

výuka banských odborníkov. V  roku 

1735 tu a  v  susedných Štiavnických 

Baniach začala svoju činnosť prvá 

banská škola v  Uhorsku, ktorá pod 

vedením svetoznámeho vedca Samu-

ela Mikovíniho bola bezkonkurenčne 

najvýznamnejšou školou svojho dru-

hu v Európe. V roku 1762 v Banskej 

Štiavnici bola založená svetoznáma 

Banícka akadémia, prvá vysoká škola 

technického charakteru na svete. Po 

jej odsťahovaní z  Banskej Štiavnice 

do Šoprone v Maďarsku v r. 1919 na 

celé trištvrte storočie bolo naše mesto 

bez vysokej školy. Až pred 25 rokmi po 

veľaročnom sústredenom úsilí hlavne 

Dr.h.c., prof. RNDr. László Mikló-

sa, DrSc., vznikla Katedra UNESCO 

pre ekologické vedomie a trvalo udr-

žateľný rozvoj. Na katedre pôsobili 

významní vedci a odborníci, ktorých 

vedecká, odborná a pedagogická eru-

dovanosť výrazne rezonovala a  stá-

le rezonuje nielen v  našom meste 

a v SR, ale aj v zahraničí. Z nich bez-

konkurenčne vynikal a  stále vyni-

ká Dr.h.c., prof. RNDr. László Mik-

lós, DrSc., ktorý sa stal naozajstným 

dobrodením pre naše mesto. Zaslúžil 

sa nielen o vznik, rozvoj a vynikajú-

cu úroveň Katedry UNESCO, ale aj 

o  zapísanie historického mesta Ban-

ská Štiavnica a technických pamiatok 

v  meste a  okolí na Listinu svetové-

ho dedičstva UNESCO, vybudovanie 

a  mohutný rozvoj banskoštiavnické-

ho pracoviska SAŽP, zriadenie Fa-

kulty ekológie a environmentalistiky 

TU Zvolen, ktorá určitý čas pôsobi-

la aj v  našom meste, predisponova-

nie SBM pod priame riadenie MŽP 

SR, čo našťastie trvá dodnes, vybu-

dovanie banskoštiavnického Geopar-

ku, expozičné sprístupnenie dedičnej 

štôlne Glanzenberg, etablovanie síd-

la okresu v našom meste.

Katedra UNESCO pre ekologické 

vedomie a  trvalo udržateľný rozvoj 

v Banskej Štiavnici je unikátna svo-

jou náplňou. Nie je to len katedra 

pre výuku ekológie, ale pre zvyšo-

vanie vedomia ľudí o  funkcii príro-

dy pre život spoločnosti, pre prežitie 

ľudstva na Zemi, čiže je to prepoje-

nie prírodných a spoločenských ideí, 

čo dnes rezonuje ako aktuálna téma 

pri ochrane prírody pre život ľud-

stva na našej planéte. A  aj pre to 

je nám veľkou cťou, že sídlo Kated-

ry UNESCO pre ekologické vedomie 

a trvalo udržateľný rozvoj je v Ban-

skej Štiavnici.

Dovoľte mi, ctení prítomní, aby som 

na tomto mieste vyslovil to naj-

vrelšie a  najúprimnejšie poďakova-

nie prof. László Miklósovi a  Kated-

re UNESCO pre ekologické vedomie 

a  trvalo udržateľný rozvoj zaprial 

ďalší rozvoj a  úspechy a  ďalšie zvi-

diteľňovanie v  SR i  v  zahraničí, čo 

bude samozrejme aj tým najvýraz-

nejším zviditeľňovaním nášho mes-

ta. Najvrúcnejšie tiež prajem dobré 

zdravie, pohodu a  čo najviac úspe-

chov všetkým niekdajším i  súčas-

ným aktérom Katedry UNESCO. 

Primátorka mesta spolu s  mest-

skou samosprávou sme hrdí a  vyso-

ko si vážime, že takáto významná 

katedra z medzinárodného hľadiska 

má sídlo a pôsobí v meste UNESCO 

v Banskej Štiavnici. Pevne verím, že 

tak bude aj v budúcnosti.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Pri príležitosti 25. výročia 
založenia Katedry 
UNESCO
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Podujatie modero-

val Michal Čabák, ktorý privítal 

hostí: ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Miroslava 

Lajčáka, poslanca Európskeho par-

lamentu Roberta Hajšela, poslanca 

NR SR Jaroslava Pašku, tajomníčku 

ministerstva školstva Oľgu Nacht-

manovú, primátorku nášho mes-

ta Nadeždu Babiakovú, riaditeľku 

GAK Renatu Mikulášovú, predsedu 

rady školy Radovana Prokeša, pe-

dagogický zbor GAK, ctených hos-

tí a zvlášť absolventov jubilujúceho 

gymnázia. S  hudobným doprovo-

dom vystúpili spevokol Štiavničan 

a  poslucháči HUAJA, po ktorom 

nasledovali pozdravy, príhovory 

a zdravice hostí. O slávnostný pre-

jav požiadala aj primátorka mesta. 

Počas podujatia bola prezentova-

ná projekcia zo života školy vo fo-

tografi ách. Súčasťou slávnostného 

zasadnutia pedagogickej rady ško-

ly bolo oceňovanie bývalých riadi-

teľov, zaslúžilých pedagogických 

zamestnancov a predstaviteľov or-

ganizácií a  inštitúcií ako aj spolu-

pracovníkov školy. Ocenenie si pre-

vzala spomedzi všetkých za mesto 

Banská Štiavnica aj primátorka 

nášho mesta. Pri príležitosti 100. 

výročia založenia školy bola uvede-

ná do života Pamätnica GAK, ktorú 

predstavil Marek Žilík. Záver patril 

hudobnému vystúpeniu, prehliad-

ke školy, recepcii a  slávnostnému 

obedu.

O  rozhovor sme požiadali minis-

tra zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR Miroslava Lajčáka: 

„Storočnica gymnázia je veľká udalosť 

sama o sebe a keď je to v Banskej Štiav-

nici, ktorá je nádherným mestom, za-

písaná na listine svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO, tak je to o to viac, 

a keď som aj absolventom tohto gym-

názia, tak je to ešte o to viac… Strávil 

som tu rok, maturitný rok, samozrej-

me mám nato krásne spomienky. Boli 

sme mladí, spoznávali sme svet, život, 

ale zároveň toto gymnázium nám dalo 

veľa, lebo nás pripravilo na štúdium 

v zahraničí a to bol taký prvý stupienok 

k tomu, aby som sa stal diplomatom, čo 

je profesia, ktorej som zasvätil svoj ži-

vot. Bolo to niečo nové, prvýkrát som 

odišiel z  domu, žil som na internáte, 

musel som sa naučiť starať sa o seba, 

ale zároveň škola bola unikátna, pre-

tože pripravovala všetkých študentov, 

ktorí sa chystali študovať na VŠ v za-

hraničí. Jednotlivé triedy boli nasta-

vené tak, aby sa čo najviac približova-

li svojím profi lom k  budúcemu štúdiu 

a  samozrejme boli tu jazykoví lektori 

z príslušných krajín, čiže nám škola veľ-

mi pomohla, aby sme ten rozdiel medzi 

štúdiom doma na Slovensku a  potom 

v zahraničí tak veľmi nepociťovali....“

Do ďalšej 100-ročnice prajeme 

Gymnáziu A. Kmeťa v  Banskej 

Štiavnici veľa zdaru, celému pe-

dagogickému zboru pevné zdravie 

a študentom vzornú reprezentáciu 

nášho mesta doma i v zahraničí.

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

ponuka 
práce

Vážený pán minister zahra-

ničných vecí a európskych 

záležitostí Miroslav Lajčák, 

vážený pán poslanec Európ-

skeho parlamentu Robert 

Hajšel, vážená pani tajom-

níčka ministerstva školstva 

Oľga Nachtmanová, vážená 

pani riaditeľka, vážený 

pedagogický zbor, ctení hostia 

a zvlášť absolventi nášho 

jubilujúceho gymnázia.

V dejinách Banskej Štiavnice škol-

stvo vždy zohrávalo mimoriad-

ne významnú úlohu. Nebola to len 

svetoznáma Banícka akadémia, ale 

aj stredné školstvo. Banská Štiavni-

ca, kolíska baníctva a kolíska vzde-

lanosti, kde študovali a  pôsobili 

významní dejatelia, literáti a vyná-

lezcovia sa stala domovom tisícom 

študentov aj v  novodobých deji-

nách.

Bohaté sú dejiny mesta a bohatá je 

aj história školstva v  tomto mes-

te. Nezastupiteľné miesto v histórii 

aj v súčasnosti školstva má aj ban-

skoštiavnické Gymnázium Andreja 

Kmeťa, ktoré počas svojho pôsobe-

nia vychovalo tisícky absolventov 

a  dalo im dobrý základ pre vyso-

koškolské štúdium, nielen na Slo-

vensku, ale aj v  zahraničí. Všetci 

títo, ale nielen oni robili, stále robia 

a pevne verím, že budú robiť dobré 

meno nášho gymnázia a samozrej-

me aj nášho mesta. Viacerí z nich 

sú aj na tých najvýznamnejších sve-

tových, európskych a  slovenských 

fórach, a čo je najpodstatnejšie, ne-

ustále sa hrdo hlásia k banskoštiav-

nickému gymnáziu, kde študovali 

a  samozrejme ku ich nezabudnu-

teľnému čarokrásnemu mestu. Ako 

najúžasnejší a  najjedinečnejší, do-

slovne nedostihnuteľný príklad, 

čo dodnes nemalo obdobu na Slo-

vensku, uvádzam absolventa tej-

to školy, tu prítomného Miroslava 

Lajčáka, nielen ministra zahranič-

ných vecí a  európskych záležitos-

tí SR, ale od septembra 2017 do 

septembra 2018, predsedu Valné-

ho zhromaždenia OSN a celý tento 

rok úradujúceho predsedu Organi-

zácie pre spoluprácu a  bezpečnosť 

v Európe. Vynikajúcu politickú ka-

riéru dosiahol aj taktiež tu prítom-

ný absolvent nášho gymnázia Ro-

bert Hajšel, poslanec Európskeho 

parlamentu. To sú len dva príklady, 

mohla by som pokračovať aj ďalej, 

čas na moje vystúpenie by mi však 

ani zďaleka nestačil. Chcem len vy-

sloviť v tejto súvislosti to najvrúc-

nejšie želanie, aby vedenie školy 

robilo všetko preto, aby škola vy-

tvárala aj naďalej tie najoptimálnej-

šie predpoklady pre rast podobných 

vynikajúcich osobností, ktorí budú 

robiť to najlepšie meno škole, Ban-

skej Štiavnici, ale aj Slovensku.

Banskoštiavnické gymnázium šíri-

lo a šíri neustále dobré meno ško-

ly aj mesta na Slovensku i v zahra-

ničí a práve preto obyvatelia nášho 

mesta a  mestská samospráva sme 

na túto školu hrdí. Vysokú úroveň 

škola dosiahla aj vďaka kvalitnému 

pedagogickému zboru a  vedeniu 

školy, ktorí mali a  majú na zreteli 

nielen kvalitné a  inovatívne vzde-

lávanie, ale aj modernizáciu školy. 

Vysoko hodnotím, a  to nielen ja, 

že sa škola zapája aj v  súčasnosti 

do medzinárodných projektov ako 

škola zaradená do siete UNESCO 

a tvorí neoddeliteľnú súčasť ďalšie-

ho rozvoja mesta, čo je aj vynikajú-

ca prezentácia Slovenskej republi-

ky vo svete. Tisíckam absolventov 

zostali krásne spomienky na chvíle 

prežité v škole, na Banskú Štiavni-

cu a ten vrelý a vrúcny vzťah ostá-

va v srdciach absolventov natrvalo.

Vážená pani riaditeľka, ctený peda-

gogický zbor, dovoľte mi, aby som 

Gymnáziu Andreja Kmeťa Ban-

ská Štiavnica pri jej významnom 

jubileu, jej vedeniu, celému pe-

dagogickému zboru i  všetkým jej 

pracovníkom poďakovala za dote-

rajšiu prácu, čo sme zo strany mest-

skej samosprávy vyjadrili aj udele-

ním Výročnej ceny mesta v  roku 

2019 a  do ďalších rokov želám 

veľa ďalších úspechov, tak vo vý-

chovno-vzdelávacom procese, ako 

aj v ďalšej modernizácii Gymnázia 

Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici 

– v meste, v ktorom sa rodia tie naj-

krajšie sny, ktoré spoločne snívame 

celý život a ku čomu nezastupiteľne 

a neustále prispievajú a určite budú 

prispievať všetci tí, ktorí sú akým-

koľvek spôsobom, resp. budú zvia-

zaní s touto školou.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta k storočnici 
Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

100-ročnica Gymnázia A. Kmeťa

1. dlaždič, obkladač – Combin 

B. Štiavnica, s.r.o., Kysihýbelská 

29, B. Štiavnica, p. Trcková, tel.: 

0911890018, fax: 0456949018, 

e-mail: trckova@combin.sk, za 

mesiac od 1000€, SO, VPM 1, as-

poň 4 roky praxe, nástup ihneď

2. elektrikár – za mesiac od 

700€, SO, VPM 1 aspoň 2 roky 

praxe, nástup ihneď

3. klampiar – za mesiac od 

1000€, SO, VPM 1, aspoň 4 roky 

praxe, nástup ihneď

4. majster stavebnej výroby/

stavbyvedúci – za mesiac od 

1300€, VŠ 1.st., VPM 1, aspoň 1 

rok praxe, nástup ihneď

5. montér potrubí – za mesiac od 

900€, SO, VPM 1, aspoň 3 roky 

praxe, nástup ihneď

6. murár – za mesiac od 900€, 

SO, VPM 4, aspoň 3 roky praxe, 

nástup ihneď

Spracovala na základe podkladov 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová
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Banská Štiavnica má konečne 

svoju kompostáreň

Kompostáreň Banská Štiavnica pre-

šla v  októbri 2019 úspešne kolau-

dačným konaním. Momentálne 

ešte vybavujeme potrebné súhlasy 

Okresného úradu Banská Štiavnica, 

odbor starostlivosti o životné pros-

tredie, keďže kompostáreň je zaria-

denie na zhodnocovanie odpadov.

Ešte tento mesiac začneme so skú-

šobnou prevádzkou kompostárne, 

aby sa po vydaní súhlasov mohla 

rozbehnúť už naplno. Kompostáreň 

sa nachádza v areáli Zberného dvo-

ra na ul. Antolská 46 a predstavuje 

4. etapu budovania zberného dvo-

ra. Kompostáreň bola posledným 

dôležitým chýbajúcim zariadením 

pre komplexné nakladanie s  od-

padmi, keďže práve bioodpad tvo-

rí veľmi podstatnú zložku (takmer 

polovicu) komunálnych odpadov 

a doteraz bol problém s jeho odbe-

rom a zhodnocovaním.

Kompostáreň BS bola vybudova-

ná ako súčasť projektu „Zhodnoco-

vanie bioodpadu a  stavebného odpa-

du v  Banskej Štiavnici“ (BROSO-BS, 

kód projektu: 310011B490) v rám-

ci Operačného programu Kvalita ži-

votného prostredia, ktorý je spo-

lufi nancovaný (95%) z  Kohézneho 

fondu Európskej únie. Z celkového 

rozpočtu 1 607 579,69€ mesto Ban-

ská Štiavnica prispelo 5% vo výške 

80 378,98€.

Už v  októbri 2019 začíname so 

zberom bioodpadu v  bytovkách. 

Každá domácnosť dostane 7-litro-

vé vedierko na  zber kuchynského 

bioodpadu a  biologicky rozložiteľ-

né sáčky, ktoré sú určené dovnút-

ra vedierka. Vedierko je praktické 

umiestniť priamo na kuchynskej 

linke, aby ho mal každý pri prí-

prave jedla poruke. Na komposto-

vateľnom sáčku je uvedené, čo do 

vedierka patrí a  čo nie. Vedierko 

je vybavené vzduchovými otvor-

mi, aby v  ňom bioodpad vyschol 

a zmenšil svoj objem. Špeciálny roz-

ložiteľný sáčok prepustí vzduch, ale 

zadrží prípadnú vodu z  bioodpa-

du. Prosíme občanov, aby nev-

kladali do  vedierok bežné plas-

tové sáčky. Pri kompostovaní sa 

nerozložia. Po naplnení je potreb-

né rozložiteľný sáčok spolu s biood-

padom vložiť do hnedých zberných 

nádob na  bioodpad v  stojiskách. 

Je veľmi dôležité, aby ľudia vkla-

dali do hnedých nádob skutoč-

ne len bioodpad a  nedávali tam 

iné odpady (plasty, sklo, zme-

sový odpad, ...), pretože by doš-

lo k  znehodnoteniu výsledného 

kompostu. Vedierka a  komposto-

vateľné sáčky budeme do domác-

ností distribuovať cez domových 

dôverníkov.

Výstupom z  kompostárne bude 

kompost, ktorý si občania Banskej 

Štiavnice môžu prísť bezplatne zo-

brať do záhrad. Pokiaľ do hnedých 

nádob na bioodpad vhodíme nie-

čo, čo tam nepatrí, nájdeme to vo 

výslednom komposte. Preto je veľ-

mi dôležité dodržiavať inštrukcie na 

kompostovateľných vreckách a  na 

hnedých nádobách.

Kompostáreň BS nám umožní vý-

znamne zvýšiť úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu, keďže pod-

statná zložka – bioodpad už ne-

musí končiť ako súčasť zmesového 

odpadu na skládke. To sa násled-

ne odrazí aj vo výške skládkového 

poplatku, ktorý musí mesto pla-

tiť, ktorý závisí od úrovne triede-

nia a  ktorý sa rokmi zásadne zvy-

šuje. Napr. skládkový poplatok bol 

v r. 2018 5,04€/t. V r. 2019 sa zvý-

šil na 10€/t pri úrovni vytriedenia 

komunálneho odpadu 20 – 30% (BS 

má 23,67%). Ak by mesto BS ostalo 

na rovnakej úrovní aj v r. 2019, po-

tom v r. 2020 bude platiť 22€/t. Ak 

by sme sa v r. 2019 dostali na vyš-

šiu úroveň (30 – 40%), poplatok v r. 

2020 bude len 13€/t. Máme na to 

ešte necelé 3 mesiace, kompostá-

reň BS nám k tomu môže výrazne 

pomôcť, záleží však na nás, ako sa 

k triedeniu bioodpadu postavíme.

Miloš Veverka, Technické služby, 

m.p., Banská Štiavnica

Začíname so zberom bioodpadu 
z bytoviek

Kompostáreň v zbernom dvore  foto Archív TS, m.p. 

Vedierko na bioodpad  foto Archív TS, m.p.

Rozmiestnenie 
VKK
určených na zber objemného 

odpadu

Technické služby, mestský pod-

nik, oznamujú, že sa rozmiest-

ňujú veľkokapacitné kontajnery 

(ďalej VKK) oddelene na zber ob-

jemného odpadu.

Zber objemného odpadu:

VKK na objemný odpad budú pri-

stavené nasledovne:

25.10.2019 – ul. L. Svobodu 23 – 

28 (1 ks)

ul. Križovatka (1 ks)

Do VKK na objemný odpad patrí 

len objemný odpad (20 03 07), čo 

je komunálny odpad, ktorý kvôli 

svojim rozmerom a hmotnosti nie 

je možné umiestniť do štandard-

ných zberných nádob, napríklad 

nábytok, staré matrace, koberce, 

okná, dvere, umývadlá, WC a pod..

Do VKK na objemný odpad ne-

patria druhotné suroviny (želez-

ný šrot, papier, sklo, plasty), ne-

bezpečný odpad a  elektroodpad 

(farby, domáca chémia, chladnič-

ky, práčky, televízory, počítače, te-

lefóny, batérie, žiarivky,...), bio-

logicky rozložiteľný komunálny 

odpad (zvyšky potravín, tráva, ko-

náre, lístie) a ani stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné 

priniesť na Zberný dvor ul. An-

tolská 46, Banská Štiavnica v čase 

od: pondelok – piatok: 06:00 hod. 

– 18:00 hod., sobota: 08:00 hod. – 

12:00 hod.

Ak majú občania požiadavky na 

pristavenie VKK na objemný od-

pad alebo záhradný bioodpad, 

treba to nahlásiť na dispečing 

Technických služieb, m. p., tel. č. 

0908 272 630.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku

A je to 
chutné...
Takto si môžu povedať tí, čo cho-

dia na obedy do ZŠ J. Horáka. Aj 

ja som sa rozhodla, a poviem Vám, 

že neľutujem. Vyberiem si z 2 je-

dál, na ktoré mám chuť a poviem 

len to – je to chutné. A  tak, nie-

len za seba, ale aj ostatných strav-

níkov chceme všetkým kuchá-

ročkám, ako aj vedúcej kuchyne 

poďakovať za chutné obedy, a aby 

sa im len dobre darilo nielen pra-

covne, ale aj v súkromí.

Eva Uhrinčaťová
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kam v BŠ 
a okolí ?

18.10. Trochu poézie vo výbere Paľa 

Tuleju. Jeho kompilát Vám spolu 

s autorom prednesú Marína, Sandra 

a Igor Kuhn. KC Eleuzína, Horná ru-

žová 1, B. Štiavnica, 19:00.

Brigáda na Tatárskej lúke pod Sit-

nom – pre brigádnikov bude pripra-

vené chutné občerstvenie v  Chate 

A. Kmeťa na Sitne, ako aj na Tera-

se u Blaškov. Zraz na Tatárskej lúke, 

9:00.

Vernisáž výstavy : Katarína Hruško-

vá – Slané dutiny. Galéria Jozefa 

Kollára. Nám. sv. Trojice 8, B. Štiav-

nica, 18:00.

Hudba robí človeka: Fero Király – 

Zvukodrom. Verejný výstup z work-

shopu počas vernisáže v Galérii Jo-

zefa Kollára. Nám. sv. Trojice 8, B. 

Štiavnica, 18:00.

19.10. Bábkové divadlo: O zlej prin-

ceznej – marionetové predstavenie 

na motívy rozprávky Jozefa Pavlovi-

ča. Divadielko Concordia, Jána Palá-

rika 4, B. Štiavnica, 15:00.

Koncert: Talaqpo /Word music, 

Jazz/. KC Eleuzína, Horná ružová 1, 

B. Štiavnica, 20:00.

Koncert: Banausoi/Impro, Expe/. 

KC Eleuzína, Horná ružová 1, B. 

Štiavnica, 21:00.

Poklady podsitnianskych truh-

líc – živá prehliadka krojov šiestich 

obcí spod Sitna. Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, B. Štiavnica.

22.10. Verejná prezentácia: Prezen-

tácia spojená s  vernisážou výstavy 

„Koncepty a  prototypy“. Klub Rubi-

gall, Nám. sv. Trojice 3, B. Štiavni-

ca, 10:00.

23.10. Geobádateľňa pre všetkých. 

Berggericht – Mineralogická expozí-

cia, B. Štiavnica,

13:00.

Bod K.: Zábavné a vedomostné hry 

s Hubertom. Bod K., Bratská 9, B. 

Štiavnica, 17:00.

24.10. Seminár: Giovanni Antonio 

Scopoli – štvrťtisícročie od jeho prí-

chodu do B. Štiavnice. SPŠ S. Miko-

víniho, Akademická 13, B. Štiavni-

ca, 10:00.

Bod K.: Háčkujeme s Peťou. Bod K., 

Bratská 9, B. Štiavnica, 17:00.

Región Banská Štiavnica

„Učený nikto z neba nespadol a ten čo 

spadol je udretý.“

Ján Petrík

čriepok

V dňoch 1.– 3.10.2019 sa 

v Hoteli Grand Matej usku-

točnil jubilejný ročník Medzi-

národnej konferencie XX. 

štiavnické dni. 

Čarovná atmosféra historického 

mesta Banskej Štiavnice – sídla 

bývalej Banskej a lesníckej akadé-

mie – prvej vysokej školy technic-

kej vo svete, kde prebehla kon-

ferencia prispela k  tomu, aby sa 

stala pre účastníkov nezabudnu-

teľnou udalosťou a prínosom pre 

našu myseľ,  psychickú i  fyzickú 

pohodu.

Záštitu nad Medzinárodnou kon-

ferenciou XX. štiavnické dni 2019 

aj v  tomto ročníku prevzala pri-

mátorka mesta Banská Štiavni-

ca pani Mgr. Nadežda Babiaková, 

ktorej touto cestou ďakujeme. Na 

konferencii sa stretlo 76 odborní-

kov z  vedy, techniky a  výskumu, 

vrátane zahraničných účastní-

kov z Českej republiky, Maďarskej 

republiky, Nemeckej republiky 

a  Rakúskej spolkovej republiky. 

Celkove bolo 34 prednášok pre-

zentovaných formou prezentácií 

a  10 formou posterovej prezen-

tácie. Konferencia pokračovala 

v  tradíciách založených profeso-

rom Jánom Chrapanom, ktorý 

pred 22 rokmi inicioval vznik toh-

to pravidelného stretávania sa od-

borníkov z praxe, študentov a ich 

pedagógov, aby si vymieňali svo-

je názory a poznatky v oblasti vy-

užívania ionizujúceho žiarenia 

v  rôznych oblastiach vedy, tech-

niky a praxe. Prvý deň odzneli 4 

plenárne prednášky. V  rámci do-

držania tradície baníckej temati-

ky účastníkov zaujala prednáška 

riaditeľa Slovenského banského 

múzea PhDr. Jozefa Labudu, CSc. 

na tému „Banská Štiavnica a baníc-

tvo z pohľadu archeológie“.

Príspevky boli rozdelené do 4 

odborných sekcií:

1.sekcia – Rádioenvironmenta-

listika a  mierové využitie jadro-

vej energie; 

2.sekcia – Radiačná ochrana a ra-

dónová problematika;

3.sekcia – Environmentálne inži-

nierstvo a  lyzimetrický výskum, 

v rámci ktorej sa uskutočnil Wor-

kshop Praktické aplikácie moni-

torovania ekosystémov;

4.sekcia – Environmentálna fy-

zika, obnoviteľné zdroje energie 

a jadrová energia.

V snahe podporiť účasť študen-

tov na konferencii vyhlásil or-

ganizačný výbor 2 súťaže:

1) Pre študentov 1. a 2. stupňa vy-

sokoškolského vzdelávania (Cena 

Slovenskej nukleárnej spoločnos-

ti) – zvíťazili študenti Bc. Marek 

Kudláč, Bc. Alžbeta Brisudová 

a Bc. Veronika Durdyová 

2) Pre študentov 3. stup-

ňa vysokoškolského vzdelá-

vania (Cena prof. RNDr. Jána 

Chrapana, DrSc.) – víťazmi sú 

Mgr. Michaela Matulová, Mgr. Te-

rézia Eckertová a Mgr. Richard Ci-

merman.

Na predchádzajúcom stretnutí 

nám študenti Hudobnej a  ume-

leckej akadémie Jána Albrechta 

Banská Štiavnica úspešne pred-

viedli svoje umenie. Aj počas tej-

to konferencie sme pokračovali 

v  prieniku vedy a  umenia Výsta-

vou umeleckej tvorby „Doctrina 

rem – teória záujmu.“ Bola inšpi-

rovaná mikroštruktúrou sveta, 

na ktorej nás so svojím umením 

oboznámili študenti slovenských 

a českých umeleckých škôl Jakub 

Matušek, Róbert Ferko, Jakub 

Vypuštík. Vystavované diela zau-

jali účastníkov konferencie svojou 

invenciou.

Na tomto mieste vyjadrujeme 

vďaku všetkým členom vedecké-

ho i organizačného výboru za ich 

aktívnu účasť pri príprave tohto 

jubilejného ročníka. Súčasne oce-

ňujeme recenznú činnosť všet-

kých členov vedeckého výboru 

a ďakujeme im za ich spoluprácu. 

Veríme, že odborný i  sprievod-

ný program tohto stretnutia mali 

úspech a naplnili očakávania všet-

kých zúčastnených.

Naša vďaka patrí aj hlavnému or-

ganizátorovi Medzinárodnej kon-

ferencie XX. štiavnické dni Prí-

rodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v  Bratislave, Ka-

tedre jadrovej chémie a  spoluor-

ganizátorom Fakulte prírodných 

vied Univerzity sv. Cyrila a  Me-

toda v  Trnave, Katedre ekoché-

mie a rádioekológie, Fakulte ma-

tematiky, fyziky a  informatiky 

Univerzity Komenského v  Bra-

tislave, Katedre jadrovej fyziky 

a  biofyziky; GEMINI, združeniu 

Prírodovedeckej fakulty Univerzi-

ty Komenského v Bratislave; Slo-

venskej nukleárnej spoločnosti, 

ZSVTS, Sekcii rádiochémie; Slo-

venskej chemickej spoločnosti, 

Odbornej skupine Jadrová ché-

mia a rádioekológia; Ing. Júliuso-

vi Plškovi – Ekosur a mestu Ban-

ská Štiavnica. Sponzori (ADROC 

Tech; Canberra – Packard, s.r.o.; 

GeoFix; Ing. Július Plško – Eko-

sur; Tamaco, s.r.o.; Limba, pen-

zión Donovaly; Mikrochem Tra-

de, s.r.o.; Nuvia, s.r.o.; Slovenská 

nukleárna spoločnosť, ZSVTS; 

VWR) významnou mierou prispe-

li k dôstojnej úrovni konferencie, 

za čo im patrí naše poďakovanie.

Jozef Kuruc, 

Bianka Horváthová

Medzinárodná konferencia 
XX. štiavnické dni 2019

Otvorenie XX. štiavnických dní 2019  foto Michal Kríž 
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Tento šk. rok 2019/2020 sa 

podarilo učiteľkám z Materskej 

školy 1. mája vďaka programu 

Erasmus+ (program Európskej 

únie, ktorý podporuje aktivity 

v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy, mládeže 

a športu) zahájiť zaujímavý 

a prínosný projekt KA229 – 

Školské výmenné partnerstvá. 

Do spomínaného projektu získala 

MŠ 1. mája partnerov z  miest, kto-

ré sú zapísané do zoznamu svetové-

ho kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO rovnako ako Banská Štiav-

nica. Počas celého školského roka sa 

budú učiteľky z  partnerských ma-

terských škôl stretávať a vymieňať si 

osvedčené postupy vo výchove a vzde-

lávaní detí predškolského a mladšieho 

školského veku v oblasti kultúry a kul-

túrneho dedičstva mesta, v  ktorom 

žijú.

23. – 27. septembra 2019 sa účast-

níčky projektu zúčastnili 1. mobi-

lity v  meste Šibenik (Chorvátsko). 

Navštívili súkromnú materskú ško-

lu „Dječji vrtić Žižula“, ktorá je zlože-

ná z  viacerých elokovaných praco-

vísk rozmiestnených v meste Šibenik 

a jeho blízkom okolí. Počas mobility sa 

účastníčky osobne zoznámili s ostat-

nými partnermi projektu, získali in-

formácie o školskom systéme a zame-

raní materskej školy. Priamou účasťou 

na výchovno-vzdelávacom procese 

sa oboznámili s novými možnosťami 

a postupmi, ako hravou formou pri-

blížiť deťom v materskej škole kultúr-

ne a prírodné dedičstvo mesta, v kto-

rom žijú.

Vo februári sa učiteľky MŠ 1. mája 

zúčastnia druhej mobility. Navští-

via materskú školu „Vrtec Ptuj“ v mes-

te Ptuj (Slovinsko), ktoré je zároveň 

naším partnerským mestom. Verí-

me, že táto mobilita bude prinajmen-

šom rovnako prínosná ako mobilita 

v Chorvátsku.

Katarína Kútniková

,,Spoznajme sa navzájom“
,,Let's know each other“

Učiteľky z partnerských MŠ v meste Šibenik  foto Archív MŠ 1.mája, BS

INZERCIA

Jesenná 
pieseň
Počujem pieseň v  jeseni v koryte 

rieky,

kde voda žblnkoce po kameni.

Počujem pieseň v  jeseni v  ko-

runách stromov,

keď vietor vo farebných listoch za-

šumí.

Počujem pieseň v  jeseni vo vyso-

kých oblakoch,

to kvapky z neba blahodarné , pa-

dajú mi do dlaní.

Počujem pieseň v jeseni v tráve vy-

sokej

v  skromnom zvončeku, padajú-

com lupeni.

Počujem pieseň v  jeseni v  šírom 

poli zlatistých

klasoch obilí, vo voňavých, slad-

kých bobuliach

viniča úrodnej zemi.

Počujem pieseň v jeseni v tom ti-

chu večernom

v polienku praskajúcom v plameni.

Počujem pieseň v jeseni, nežnom 

objatí a tlkote

dvoch sŕdc, keď sa v  nich láska, 

pokoj, úcta nemení.

Božka Javorská

Objatie
Vojdi do môjho objatia,

tak tíško, ako to ty vieš.

Vojdi do môjho objatia,

keď mi rozumieš.

Vojdi do môjho objatia

a zostaň v ňom chvíľu.

Vojdi do môjho objatia 

a prijmi jeho silu.

Vojdi do môjho objatia,

lebo to nikdy nezraní.

Vojdi do môjho objatia

zo srdcom lásky na dlani.

Vojdi do môjho objatia,

 ktoré len na teba čaká.

Vojdi do môjho objatia

a ja ti poviem… VĎAKA.

Vďaka, že ťa mám

a že si tu.

v mojom srdci hlboko 

ukrytú…

Alica Gajanová

Oznam
Upozorňujeme našich prispie-

vateľov, že príjem príspevkov 

a  inzercie do najbližšieho čísla 

ŠN je v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.



7
číslo 37 • 17. október 2019

sn@banskastiavnica.sk OZNAMY

Spomienka

„Celých 5 rokov 

chýbaš medzi 

nami. Odišiel si 

rýchle, zostali 

sme sami. Ťaž-

ko nám je bez Teba, smutno je 

všetkým, už nič nie je také, aké 

bolo predtým. Stíchlo srdce, 

Tvoj hlas, no zostali milé spo-

mienky v  nás. Čas plynie ako 

tichej rieky prúd. Kto ťa mal 

rád, nevie zabudnúť.“

Dňa 13.10. sme si pripome-

nuli odchod nášho milova-

ného manžela, otca, starého 

a prastarého otca Ladislava 

Ladoša. 

Spomínajú manželka, syn 

a dcéra s rodinami, vnučka 

Karina, vnuk Roman 

a pravnuci Kevin a Kristián

oznamy, 
spomienky

Mesiac úcty 
k starším
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici (základná 

organizácia aj okresné centrum) 

pozýva svojich členov – tohto-

ročných jubilantov na slávnost-

né posedenie v  rámci mesiaca 

úcty k starším, ktoré sa uskutoč-

ní v  stredu 23.10.2019 o  14:00 

v  Súkromnej hotelovej akadémii 

na Drieňovej 12 v Banskej Štiav-

nici. Tešíme sa na vašu účasť. Zá-

roveň venujeme našim seniorom 

kyticu zdravia, šťastia, rados-

ti a  lásky, aby jeseň svojho živo-

ta prežili v  spokojnosti obklope-

ní rodinou a  priateľmi. Bližšie 

info na tel. č.: 045/ 692 08 75 po-

čas úradných hodín, (v pondelok, 

utorok a stredu) v čase od 8:00 – 

14:00 hod.

Výbor SZTP

Oznam
Dobrovoľný hasičský zbor Šteful-

tov organizuje zájazd do Holiday-

park Kováčová dňa 22.10.. Od-

chod o 11:00 od horného mlyna. 

Cena zájazdu je 10€/osoba (vstup 

aj cesta). Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť u  p. Tokárovej na tel.č.: 

0908 396 276.

Výbor DHZ Štefultov

Buď odvážny a daruj krv 

– desiatky tisíc študentov 

a mladých ľudí našli za 

ostatných 25 rokov odvahu 

a rozhodli sa prvýkrát darovať 

krv práve počas Študentskej 

kvapky krvi. 

Tisícky ďalších tento prvý krok 

urobí túto jeseň, budete medzi 

nimi aj vy?

Slovenský Červený kríž otvára ju-

bilejný ročník celoslovenskej kam-

pane na podporu bezpríspevkové-

ho darcovstva krvi už v pondelok 

7. októbra.

„V  Bratislave sme prvý mobilný od-

ber v  spolupráci s  Národnou trans-

fúznou službou SR pripravili so štu-

dentmi a  pedagógmi Obchodnej 

akadémie Imricha Karvaša na Hro-

bákovej ulici v  Petržalke. 7. októbra 

od 8.00 do 11.00 hod. je v priestoroch 

školy vítaný ktokoľvek, kto sa chce 

k prvodarcom či pravidelným darcom 

krvi pridať, podporiť ich príde aj am-

basádorka darcovstva krvi Aneta Pa-

rišková“, pozýva generálna sekre-

tárka Zuzana Rosiarová.

V  Banskej Štiavnici sa Študent-

ská kvapka krvi uskutoční dňa 

23.10.2019 od 8.00 do 11.00 

hod. na Gymnáziu Andrea Kmeťa, 

Kolpašská 1738/9B.

V  prvý deň kampane sú mobilné 

odbery krvi naplánované aj v Ho-

rovciach, Jarku, Nitrianskom 

Pravne či v  Spišskej Starej Vsi. 

Darovať krv a  zapojiť sa do Štu-

dentskej kvapky krvi však môže-

te od 7. októbra až do 8. novembra 

2019 na ktoromkoľvek odbero-

vom mieste po celom Slovensku. 

Aktuálne informácie, miesta a dá-

tumy odberov krvi bude počas 

kampane zverejňovať Slovenský 

Červený kríž na webovej stránke 

darujkrv.redcross.sk a  na Facebo-

okovej stránke Slovenský Červený 

kríž – Spolu pomôžeme.

„Pre konanie dobra treba trošku odvahy“

Giovanni Bosco 

(taliansky pedagóg, kňaz 

a spisovateľ 1815 – 1888)

Kampaň organizuje Slovenský 

Červený kríž v  spolupráci s  Ná-

rodnou transfúznou službou SR 

a  hematologicko-transfúzny-

mi oddeleniami nemocníc. Ďalší-

mi partnermi tohtoročnej kam-

pane sú minerálna voda Lucka 

a PR agentúra NEUROPEA. Kam-

paň Študentská kvapka krvi® je 

ochrannou známkou Slovenského 

Červeného kríža.

SČK

25. ročník Študentskej kvapky krvi

Vážení spoluobčania,

chcem Vám touto cesto vysloviť veľ-

ké poďakovanie za kúpu bielej pas-

telky dňa 20.9.2019, ktorou ste 

prispeli k zlepšeniu života mnohým 

zrakovo postihnutým občanom na 

území Slovenska, aby sa mohli učiť 

čítať a  písať Braillovým písmom, 

nácvikom samostatného pohybu 

s bielou palicou, zúčastniť sa kurzov 

práce s kompenzačnými a  technic-

ky náročnými pomôckami, nácvi-

kom sebaobslužných činností – va-

renie, upratovanie, osobná hygiena 

a špecializovaným sociálnym pora-

denstvom.

Celkom sa na území stredosloven-

ského kraja vyzbieralo 19.111,67€, 

čo je oproti roku 2018 o 4.522,17€ 

viac. V Banskej Štiavnici sa vyzbie-

ralo 904,45€, čo je oproti 

vlaňajšku o  321,57€ viac. 

Musím ale poďakovať pre-

dovšetkým riaditeľom p. 

Mgr. Miroslavovi Jausho-

vi zo Strednej priemyselnej 

školy S. Mikovíniho (che-

mickej), ktorý nám určil 6 

študentov – dobrovoľníkov, 

p. Ing. Miroslavovi Ďurovičovi, ria-

diteľovi Strednej odbornej lesníckej 

školy, ktorý určil 4 študentov – dob-

rovoľníkov, p. Mgr. Viere Hlinko-

vej, zástupkyni riaditeľky Strednej 

odbornej školy služieb a  lesníctva, 

ktorá nám určila 4 študentov – dob-

rovoľníkov, riaditeľovi ZŠ J. Horáka 

Mgr. Jánovi Maruniakovi, riadite-

ľovi ZŠ Jozefa Kollára Mgr. Jáno-

vi Kružlicovi, riaditeľovi Mgr. Pav-

lovi Michalovi zo ZŠ s  materskou 

školou Maximiliána Hella zo Štiav-

nických Baní a  p. Mgr. Jurane Ta-

káčovej, zástupkyni riaditeľa zo ZŠ 

s materskou školou Ferdinanda Co-

burga vo Svätom Antone, tiež všet-

kým študentom – dobrovoľníkom 

za ich prístup k tejto zbierke.

Ešte raz všetkým srdečná vďaka 

za členov Únie nevidiacich a  sla-

bozrakých v Banskej Štiavnici!!!

Helena Šušková,

predsedníčka ZO ÚNSS č. 61

Biela pastelka v Meste Banská Štiavnica 
v roku 2019
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Gymnázium Andreja Kmeťa je 

od školského roku 2018/2019 

súčasťou medzinárodného 

projektu Erasmus+, ktorého 

názov je „Interpersonal 

Communication“. 

Projekt je zameraný na medziľudskú 

komunikáciu, jej vývoj a vplyv komu-

nikačných technológií na vzťahy v ro-

dinách aj v spoločnosti. Okrem našej 

školy sú do neho zapojené školy z Poľ-

ska, Holandska, Talianska, Turecka 

a Francúzska. A práve vo Francúzsku, 

v  meste Bruz, sa od 16. septembra 

2019 do 20. septembra 2019 konalo 

druhé medzinárodné stretnutie, kto-

rého sa zúčastnili 5 žiaci nášho gym-

názia spolu s  Mgr. Jánom Lukáčom 

a Mgr. Ondrejom Halanom.

Náš týždeň vo Francúzsku začal ofi -

ciálnym uvítaním v  škole a  násled-

nou prehliadkou školy za sprievodu 

francúzskych žiakov. Počas prvého 

dňa žiaci všetkých škôl odprezento-

vali, akým spôsobom na ich škole pre-

behla výstava o komunikačných „arte-

faktoch“ a prezentáciu na tému „Zmeny 

v pop-arte“.

Druhý deň odštartoval kreatívnym 

workshopom, ktorý si pre nás pri-

pravila hosťujúca škola. Žiaci aj učite-

lia si mohli zmerať sily v štyroch rôz-

nych športových aktivitách, ktoré 

vychádzali z kultúry domáceho regió-

nu Bretónsko. Ďalej nasledoval výber 

loga, ktoré bude reprezentovať tento 

projekt. Každá škola predstavila svoje 

logo a následne sa hlasovalo. Najviac 

hlasov dostalo logo z Turecka, pričom 

naše logo skončilo na úspešnom dru-

hom mieste. Poslednou aktivitou toh-

to dňa bola návšteva blízkeho mesta 

Rennes, najväčšieho a najvýznamnej-

šieho v tomto regióne.

Streda sa niesla v znamení spoznáva-

nia Bretónska. Naši francúzski hosti-

telia nás vzali na návštevu opátstva 

Mont-Saint-Michel, ktoré stále slúži 

ako populárne pútnické miesto. Ďal-

šou zastávkou bolo malebné prímor-

ské mesto Saint-Malo. Po návrate späť 

do školy bola pre nás pripravená spo-

ločná večera, kde sme mohli ochut-

nať tradičné bretónske jedlá a žiaci si 

zatancovali tradičné bretónske tance.

V  predposledný deň našej návštevy 

žiaci odprezentovali svoje krátke fi l-

my, v  ktorých mali za úlohu zobra-

ziť vzťahy a komunikáciu v rodinách 

v 50. – 70. rokoch minulého storočia. 

Potom sme sa presunuli na radnicu 

mesta Bruz, kde nás prijala zástupky-

ňa primátora, zodpovedná za roz-

voj školstva, ktorá nám porozprávala 

o fungovaní a podpore školstva v tom-

to regióne. Predtým, ako sme sa napo-

sledy rozlúčili s našimi francúzskymi 

hostiteľmi, sa učitelia všetkých part-

nerských škôl dohodli na ďalšej spo-

lupráci a príprave tretieho stretnutia, 

ktoré bude hostiť škola z Turecka.

Ján Lukáč

Gymnazisti vo Francúzsku 
v rámci projektu Erasmus+

Meranie síl v športových aktivitách  foto Archív GAK BS

V roku 2019 sa nám v rámci 

dotácií podľa VZN 25/2014 

podarilo získať z Bansko-

bystrického samosprávneho 

kraja fi nančné prostriedky na 

sociálnu rehabilitáciu klientov. 

Tento rok sme stavili na nositeľ-

né umenie jedinečného dizajnu – 

maľovanie na hodváb /šatky,šále/. 

Ručne maľovaná šatka alebo šál sa 

nosí určite inak, pretože si ju ozdo-

bíme sami, máme k dispozícii farby 

a len my a kúsok jemného hodvábu 

premeníme na nositeľnú ozdobu. 

Počas práce sme prostredníctvom 

farieb, štetcov a  hlavne hodvábu, 

vytvorili vlastnoručne dielo, ktoré 

svojím čarom odhalilo možno aj to, 

čo o  sebe nevieme. Na maľovanie 

sme použili špeciálne farby na hod-

váb, ktorých typickým znakom je, 

že sa rozpíjajú 

na tkanine, pre-

to, ak sme chce-

li usmerniť tok 

farieb, namaľo-

vali sme kontú-

ru a  potom ju 

vymaľovali. Na 

to bolo najprv 

potrebné hod-

váb napnúť na 

rám. Po vysuše-

ní sme šatky vyžehlili a dielko bolo 

dokončené.

Ručne maľovaný hodváb je úžasnou 

kombináciou krásy materiálu s krá-

sou tvarou a farieb. Každý sme ma-

ľovanie pociťovali inak a to sa pre-

javilo aj na farbách a motívoch. Na 

niektorej šatke sa vinula priezrač-

ná voda, na inej príroda, nespúta-

ný vietor alebo jesenné lístie ako aj 

naše túžby a sny.

Chystáme ešte maľbu na sklo , na 

textil, modelovanie z  cernitu /mo-

delovacia hmota/ a iné aktivity.

Nájdete nás na Bratskej 9 v Banskej 

Štiavnici. Tešíme sa na Vás!

Za fi nančnú podporu ďakujeme 

Banskobystrickému samosprávne-

mu kraju.

Klienti denného stacionára

Ručná originálna maľba na hodváb 
v Dennom stacionári Margarétka

Dušičky 
z Nového zámku

Slovenské banské múzeum – 

oddelenie histórie srdečne po-

zýva všetkých Štiavničanov 

a  návštevníkov mesta na po-

dujatie Dušičky z Nového zám-

ku – večernú prehliadku expo-

zície spojenú s atraktívnou vy-

hliadkou na „dušičkovú“ Banskú 

Štiavnicu.

Okrem prehliadky stálej expo-

zície a  možnosti večernej vy-

hliadky spojenej s  fotografo-

vaním, je pre návštevníkov 

pripravená posterová prezentá-

cia k desiatim osobnostiam po-

chovaným na banskoštiavnic-

kých cintorínoch.

Unikátny večer v  expozícii 

Nový zámok bude 2. novembra 

2019 od 17:00 do 22:00 hod. 

Vstupné: 1,50€

Fotografovanie: 2€

Viac info: www.muzeumbs.sk,

045/6911543, 0918990451, 

novyzamok@muzeumbs.sk,

alebo historik@muzeumbs.sk.

Podujatie podporilo mesto Ban-

ská Štiavnica.

S fi nančnou podporou BBSK.

Petra Páchniková, SBM

Nový názov 
SZPB

Predsedníctvo OBsV SZPB 

v  Žiari nad Hronom dňa 

19.9.2019 jednohlasne schvá-

lilo návrh predsedu ZO SZPB 

v  Banskej Štiavnici o  doplne-

nie do názvu so súhlasom ro-

diny Exnára. 12. októbra 2019 

o 17:00 hod. sme boli s členkou 

výboru Júliou Popracovou na 

návšteve p. Emílie Kopnickej, 

rod. Exnárovej, nar. 9.10.1931 

v  jej dome na ul. M. Šoltésovej 

6 v Banskej Štiavnici. Pani Kop-

nická oslavovala vo svojom kru-

hu rodiny 88. narodeniny a pod-

písala za účasti 16 svedkov 

rodiny súhlas s  novým názvom 

našej organizácie SZPB, ZO La-

dislava Exnára, hrdinu SNP, 

Banská Štiavnica. Dňom 12. ok-

tóbra 2019 naša organizácia je 

s  doplneným názvom: Sloven-

ský zväz protifašistických bojov-

níkov, Základná organizácia La-

dislava Exnára, hrdinu SNP, 969 

01 Banská Štiavnica.

Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB
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Aktuálne hráme v kine Akademik
Piatok 18.10. o 18:30 hod.Piatok 18.10. o 18:30 hod.
Vieš UdržAť Vieš UdržAť 

TAjoMsTvoTAjoMsTvo

Romantická komédia, 94 min., Romantická komédia, 94 min., 
MP:12, vstupné: 5€MP:12, vstupné: 5€

Sobota 19.10. o 18:30 hod.Sobota 19.10. o 18:30 hod.
PrAžské orgiePrAžské orgie

Triler, dráma, 112 min., MP:15, Triler, dráma, 112 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Príbeh fi lmu nás zave-vstupné: 5€. Príbeh fi lmu nás zave-
die do Prahy v polovici 70. rokov, kam die do Prahy v polovici 70. rokov, kam 
prichádza slávny americký spisovateľ prichádza slávny americký spisovateľ 
Nathan Zuckerman – často využíva-Nathan Zuckerman – často využíva-
né spisovateľovo alter ego – aby odnie-né spisovateľovo alter ego – aby odnie-
sol rukopis napísaný v jazyku jidiš do sol rukopis napísaný v jazyku jidiš do 
Ameriky. Autor textu bol zavraždený 
nacistami. Pre Zuckermana je pražská 
návšteva bizarným stretom s totalitou 
ovládaným národom a podivuhodným 
zoskupením režimom umlčovaných 
umelcov. Vďaka hľadaniu rukopisu sa 
zoznámi so svojráznou a  neskrotnou 
Oľgou a prenikne na vyhlásené večier-
ky, na ktorých každý hľadá únik ku 
krátkej slobode po svojom

Nedeľa 20.10. o 16:00 hod.Nedeľa 20.10. o 16:00 hod.
OvečkA ShAUN vo OvečkA ShAUN vo 

fi lMe: FArMAgedoNfi lMe: FArMAgedoN

Animovaný, 87 min., MP, vstupné: 5€.Animovaný, 87 min., MP, vstupné: 5€.
Čudesné svetlá nad pokojným mesteč-Čudesné svetlá nad pokojným mesteč-
kom Mossingham oznamujú príchod kom Mossingham oznamujú príchod 
záhadného návštevníka zo vzdialenej záhadného návštevníka zo vzdialenej 
galaxie… Na neďalekej farme zatiaľ galaxie… Na neďalekej farme zatiaľ 
ovečka Sahun nič netuší, pretože má ovečka Sahun nič netuší, pretože má 
plné ruky práce s geniálnymi nápad-plné ruky práce s geniálnymi nápad-
mi, ako si znova vystreliť z  farmára. mi, ako si znova vystreliť z  farmára. 
Čoskoro však jedna mimozemská vý-Čoskoro však jedna mimozemská vý-
myselníčka neďaleko farmy havaruje, myselníčka neďaleko farmy havaruje, 
Shaun sa rýchlo chytí novej príležitos-Shaun sa rýchlo chytí novej príležitos-
ti a vyráža na intergalaktickú misiu na ti a vyráža na intergalaktickú misiu na 
záchranu malej návštevníčky pred dia-záchranu malej návštevníčky pred dia-
bolskou vládnou organizáciou. bolskou vládnou organizáciou. 

Nedeľa 20.10. o 18:30 hod.Nedeľa 20.10. o 18:30 hod.
DAždivý deň v New DAždivý deň v New 

YorkUYorkU

Komédia, 92 min., MP:12, vstupné: Komédia, 92 min., MP:12, vstupné: 
5€. Dvaja mladí ľudia prichádzajú 5€. Dvaja mladí ľudia prichádzajú 
do New Yourku na víkend. Nečakajú do New Yourku na víkend. Nečakajú 
však, že zlé počasie sa im postará o sé-však, že zlé počasie sa im postará o sé-
riu prekvapivých dobrodružstiev.riu prekvapivých dobrodružstiev.

Utorok 22.10. o 18:30 hod.Utorok 22.10. o 18:30 hod.
fl oreNciNo fl oreNciNo 

kNíhkUpecTvokNíhkUpecTvo

Dráma, 113 min., MP:12, vstupné: Dráma, 113 min., MP:12, vstupné: 
5€. Florence Green – vdova, stále plná 5€. Florence Green – vdova, stále plná 
života – sa rozhodne otvoriť prvé kníh-života – sa rozhodne otvoriť prvé kníh-
kupectvo v  ospalom prímorskom an-kupectvo v  ospalom prímorskom an-
glickom mestečku. Bojuje s depresiou, glickom mestečku. Bojuje s depresiou, 
chladom a značnou apatiou miestnych chladom a značnou apatiou miestnych 
obyvateľov. Sama sa snaží vytvo-obyvateľov. Sama sa snaží vytvo-
riť a priniesť niečo nové, v čom sa jej riť a priniesť niečo nové, v čom sa jej 
čoskoro začína dariť a jej život sa po-čoskoro začína dariť a jej život sa po-
maly mení k lepšiemu. maly mení k lepšiemu. 

Štvrtok 24.10. o 18:30 hod.Štvrtok 24.10. o 18:30 hod.
VlÁdkYňA zlA 2VlÁdkYňA zlA 2

Rodinný, fantasy, dobrodružný, 119 Rodinný, fantasy, dobrodružný, 119 
min., MP:7, vstupné: 5€. Vzťah krá-min., MP:7, vstupné: 5€. Vzťah krá-
ľovnej čiernej mágie a Aurory roky ľovnej čiernej mágie a Aurory roky 
prekvitá. Napriek tomu stále pretr-prekvitá. Napriek tomu stále pretr-
váva nenávisť medzi ľuďmi a rozpráv-váva nenávisť medzi ľuďmi a rozpráv-
kovými bytosťami. Blížiaca sa svadba kovými bytosťami. Blížiaca sa svadba 
Aurory s princom Filipom má pomôcť Aurory s princom Filipom má pomôcť 
zjednotiť oba svety. Schyľuje sa k Veľ-zjednotiť oba svety. Schyľuje sa k Veľ-
kej vojne o bezpečie Vresovísk a  ča-kej vojne o bezpečie Vresovísk a  ča-
rovnej krajiny, ktorú obývajú.rovnej krajiny, ktorú obývajú.
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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.35/2019: „V živo-

te človeka sú dve trápenia: Keď nezíska 

to, na čom lipne, a keď získa to, na čom 

lipne.“ Výhercom sa stáva Stanislav 

Tomašovič, 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 28.10.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Mirosla-

va Vlka:

A. Okresný podnik služieb, pred-

ložka, pracuj ihlou, spievanie, exis-

tujeme,

B., Začiatok tajničky,

C., Vodca Inkov, cudzie žen. meno, 

herpes, Slovenská technická uni-

verzita,

D., Automobilový oddiel, obyvateľ 

Británie, Slovensko, opojil alkoho-

lom, osobné zámeno,

E., Dával hlas na voľbách, izbová 

kvetina, žen. meno,

F., Stred slova nabila, šporohlivý 

chlapec, výzva,

G., Masť, rod, cudzie muž. meno, 

áno česky,

H., Hliník, ostrov v  Jadranskom 

mori, ruská rieka, druh osvetlenia, 

zn. ampér a volt,

I., Druh pulóvra, tkaný obraz, je 

studený,

J., Správny názor na módu, očiste-

nie, starozákonný prorok,

K., Koniec tajničky.

1., Zrak, fi lm Spellinga, výrobné číslo,

2., Veľa, dalo topánky na nohy, úder 

v boxe,

3., Rival, citoslovce blikania, hlú-

posť,

4., Preskúmal, peknota,

5., Strašil, sláčik, osobné zámeno,

6., Škrtanie, Indián, stred slova Kačin,

7., Izabela, chobotnatec, pracuje 

pluhom,

8., Druh podnikania, meč, masť 

česky,

9., Jozef v ČR, potulný spevák, na 

stom mieste,

10., Citoslovce veselosti, otec, 

strom, plod, amerícium,

11., Dôverovala, koláčik,

12., Strojno-traktorová stanica, 

strom Slovanov, kríženec ťavy, kyslík,

13., Poplatok na cestách, odmena 

za výhru, vila,

14., Pštros, nachytá pri love, ci-

toslovce rezignácie.

Pomôcky: Esra, Sporko, Dirk, Brač, 

Om, Áron, Avatar.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 37
Krížovka
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Bod K
Bratská 9 (budova MŠ), B. Štiavnica

Program:

Štvrtok 17.10 od 17:00 h.

Buďte krásna s Mary Kay

Stačí vám pár minút a zmeníte sa na 

vílu, kráľovnú či obyčajné dievča od 

vedľa, ktoré však svojou charizmou 

zaujme každého. V  tento deň sa 

vám bude venovať šarmantná Mi-

rka Breznoščáková. Naučí vás, ako 

šetrne zaobchádzať so svojou tvárou 

aj rukami, aby ste sa vždy cítili dob-

re a okúzľujúco. Naučí vás používať 

farbičky v dokonalej harmónii. Ho-

dina a pol je bezplatnou dovolenkou 

do krajiny zázrakov.

Utorok 22.10. od 16:00 – 18:00 h.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvo-

riť, utorky sú tu pre vás! Či ste ma-

mička, šikovné dieťa alebo senior-

ka, určite si na našich stretnutiach 

nájdete nejakú inšpiráciu. /Príspe-

vok 0,50€/

Streda 23.10. od 17:00 h.

Zábavné a  vedomostné Hry 

s Hubertom

Štvrtok 24.10. od 17:00 h.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, ale 

nemal vás to kto naučiť? Alebo ak-

tívne háčkujete a  chcete si nájsť 

priateľky, ktoré sa tejto tradičnej 

technike venujú tiež? Tak potom 

pre vás je určené stretnutie s Peťou 

Maruniakovou, šikovnou a  zruč-

nou Štiavničankou! 

Utorok 29.10. od 16:00 – 18:00 h.

Tvorivé dielne s Ivetou

Streda 30.10. od 17:00 hod.

Zábavné a  vedomostné Hry 

s Hubertom

Štvrtok 31.10. o 17:00 h.

Burza kníh

Máte doma knižky, ktoré ste už pre-

čítali a je vám ľúto ich vyhodiť? Do-

neste ich v tento štvrtok, a pri dob-

rom čajíku či káve si ich môžete 

vymeniť s niekým iným. A možno 

tu nájdete aj pre seba nejakú na dlhé 

jesenné večery. Výmena bude pre-

biehať bezplatne. V prípade, že kniž-

ky nechcete meniť osobne, resp. ste 

ochotní ich venovať BODu K, pre-

berieme ich v dňoch, v ktorých sú 

naplánované iné aktivity. /utorok, 

stredu, štvrtok v danom čase/

OKŠ a MK

Putovná súťaž v príprave jedál 

tento rok zakotvila v Beluji. 

Bol to už v poradí dvanásty 

ročník, nultý sa konal v roku 

2008 v Litave.

Každý rok sa udeľuje putovný lo-

pár, čiže možnosť usporiadať bu-

dúci ročník. Táto pocta sa ušla mi-

nulý rok práve obci Beluj. Hlavným 

poslaním súťaže je uchovávať tradí-

ciu pôvodných receptov a hlavne vy-

užívanie lokálnych surovín. Čiže ne-

smú sa používať žiadne priemyselne 

spracúvané. Prípravy na súťaž nie sú 

vôbec jednoduché: zabezpečiť op-

timálny priestor, program, surovi-

ny a hlavne počasie. Posledná uve-

dená položka však tento rok (v prvý 

októbrový víkend) nevyšla celkom 

podľa plánu, lebo celú sobotu prša-

lo. Neodradilo to však ani súťažia-

cich, ani návštevníkov a pod natiah-

nutými plachtami sa varilo, pieklo, 

dusilo, smažilo a vyprážalo ostošesť. 

Niekomu kvapkalo za golier a mož-

no občas aj do hrnca. Napriek tomu 

bolo vidieť na všetkých zúčastne-

ných nadšenie a odhodlanie pripra-

viť jedlo, ktoré získa ocenenie. Súťa-

žili ženy aj muži z Banskej Štiavnice, 

Cerova, Hontianskych Nemiec, Kru-

piny, Ladzian, Litavy, Sebechlieb, 

Senohradu a  samozrejme aj domá-

ci. O ocenenie bojovalo dovedna 24 

jedál, ako napríklad hrachová kaša, 

zemiakové gule na sladko či na sla-

no, bryndzové pirohy, hríbová po-

lievka, fašírka, dusené kurča, bryn-

dzové halušky, ale i  baranina. Na 

prípravu jedál bol určený časový li-

mit a potom ich tvorcovia predkla-

dali hodnotiacej komisii. Každý zo 

súťažiacich musel pripraviť také 

množstvo, aby bolo dosť pre porot-

cov aj na ochutnávku. Po niektorých 

jedlách sa pri ochutnávke len tak za-

prášilo. Kto neprišiel včas, tomu sa 

jednoducho neušlo. Ocenenie a zá-

roveň aj certifi kát „Tradičná chuť“ 

s  právom ponúkať jedlo s  menom 

autora získali v jednotlivých kategó-

riách jedlá: Litavská baranina z  Li-

tavy (mäsové jedlá), Fučka s krúpa-

mi a cibuľkou z Krupiny (zeleninové 

jedlá), Bryndzové pirohy z Hontian-

skych Nemiec (múčne slané), Ma-

kové a orechové rendeše z Krupiny 

(múčne sladké) a Poludňajšia poliev-

ka (polievky), taktiež z Krupiny. Ako 

vidieť, Krupina tento rok na TCHH 

vysoko zabodovala.

Súčasťou podujatia bolo aj vystú-

penie folklórnych súborov, expozí-

cie ako Pitelojo a Kováčojo pivnica, 

Krajčojo čierna kuchyňa, prehliadka 

obecného múzea, 

Digitálneho mú-

zea belujskej kera-

miky, Katolíckeho 

kostola sv. Vavrin-

ca, Evanjelického 

kostola, vyhláse-

nie víťazov výtvar-

nej súťaže „Potra-

viny očami detí“, 

tvorivé dielne pre 

deti, konzultačné 

a informačné služ-

by o  využití hli-

ny ako stavebného materiálu, pre-

daj remeselných výrobkov, divinový 

guláš, klobásky,  ochutnávka kolá-

čov, ktoré napiekli miestne gazdin-

ky a samozrejme aj tombola.

Hlavnými organizátormi súťaže 

Tradičná chuť Hontu sú: Regionálna 

poľnohospodárska a  potravinárska 

komora Krupina, OZ Tradičná chuť 

regiónov Slovenska a vždy aj uspo-

riadateľ, čiže vybratá obec. Spoluor-

ganizátori: Združenie miest a  obcí 

Slovenska, Obce a  mestá regiónov 

Slovenska a Jednota dôchodcov Slo-

venska. Odbornými garantmi sú: 

Slovenská poľnohospodárska uni-

verzita Nitra a  Univerzita veteri-

nárneho lekárstva a farmácie Koši-

ce. Trinásty ročník sa na budúci rok 

uskutoční v  obci Sucháň v  okrese 

Veľký Krtíš.

Podujatie fi nančne podporili: Fond 

na podporu umenia, Banskobystric-

ký samosprávny kraj a Región Štiav-

nica – Svetové dedičstvo UNESCO.

Alena Dzvoníková

Tradičná chuť Hontu v Beluji

2. októbra 2019 sa žiaci 

Súkromnej hotelovej 

akadémie spolu s pedagógmi 

zúčastnili divadelného 

predstavenia Skrotenie zlej 

ženy priamo v Slovenskom 

národnom divadle v Brati-

slave.

V popoludňajších hodinách sme sa 

vydali za zážitkami obohacujúci-

mi myseľ i ducha. Tento fraškovitý 

príbeh o drsnom krotiteľovi a jeho 

skrotenej obeti sa odohrával nielen 

pred divákmi, ale zároveň ho hrajú 

komedianti v rámci „hry v hre“. Bolo 

veselé, zaujímavé a  zároveň aj po-

učné sledovať temperamentný boj 

pohlaví. Nezabudnuteľnými sa pre 

nás stanú skve-

lé herecké výko-

ny v podaní zná-

mych hercov, ako 

sú D. Mórová, T. 

Maštalír, F. Ko-

vár, I. Vojtek, O. 

Hlaváček, A. Bár-

ta a  mnoho ďal-

ších úžasných 

hereckých osob-

ností známych 

aj z  televízie. Ich 

výkony i samotný dej tejto úžasnej 

Shakespearovej komédie je akousi 

paródiou na heslo: Keď ideš k žene, 

vezmi si bič. Napokon čo iné, ak ti 

chýba rozum. Sme radi, že aj touto 

cestou môžeme našim študentom 

sprostredkovať kúsok umenia, keď-

že aj podľa ich ohlasov to bolo pre 

nich jedno z najlepšie stvárnených 

literárnych diel, ktoré mohli dote-

raz precítiť na vlastnej koži.

SHA Banská Štiavnica

„Hoteláci“ za kultúrou
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Veľkým triumfom pretekárov 

ZŠ Jozefa Horáka prebehli 

tohtoročné Okresné majstrov-

stvá základných a stredných 

škôl v cezpoľnom behu.

Získali sme v jednotlivcoch umiest-

nenia na stupni víťazov v  podaní: 

Žiaci jednotlivci – Juraj Jurica prvé 

miesto a  Matúš Červenák druhé 

miesto a  zároveň zvíťazili v  druž-

stvách, do ktorého patril ešte Mar-

tin Birguľa a  postúpili na krajské 

majstrovstvá do Žiaru nad Hronom 

8.10.

Dievčenská kategória bola veľ-

mi prekvapujúca, keď výkonnost-

ne lepšie dievčatá z našej školy mu-

seli ustúpiť Diane Peťkovej, ktorá 

dobehla na celkovom 3. mieste za 

dievčatami z  B. Belej. Diana spolu 

iba s piatačkou Elizabeth Konôpko-

vou ešte vybojovali pekné 3. miesto 

v družstvách žiačok.

Školu ešte reprezentovali Lara Liš-

kayová, Nela Diviaková a  Stacy 

Chladná.

Všetkým našim pretekárom ďaku-

jem za peknú reprezentáciu školy.

R. Petro

Majstrovstvá okresu škôl 
v cezpoľnom behu

Žiar nad Hronom – ŠKST Banská 

Štiavnica 9:9

V  1. kole 4.ligy v  stolnom teni-

se mali hráči ŠKST ťažkého súpe-

ra. Predstavili sa u súpera zo Žiaru. 

Predpoklady o  sile súpera sa napĺ-

ňali až do stavu 9:5. Potom sa pre-

javila sila a súdržnosť tohto kolek-

tívu a  výsledkom bolo dorovnanie 

stavu na 9:9.

Žiar nad Hronom – ŠKST Banská 

Štiavnica 9:9

Body: Buzalka 3, Coplák, Marko 

a Lovas po 2.

Zároveň sa chceme poďakovať pri-

mátorke p. Babiakovej a zastupiteľ-

stvu mesta B. Štiavnica za fi nančný 

príspevok, ktorý je veľmi dôležitý 

pre náš oddiel a úspešnú reprezen-

táciu nášho mesta. Ešte raz ďaku-

jeme!

Tabuľka: www.pinec.info

ŠKST

Stolný tenis

Neskutočným úspechom 

žiakov ZŠ J. Horáka sa vyzna-

čovali krajské majstrovstvá 

v cezpoľnom behu, ktoré 

sa konali 8.10. v Žiari nad 

Hronom. 

V mestskom parku Štefana Moyzesa, 

kde preteky prebiehali za chladného 

počasia, sa bezmála 150 pretekárov 

z Banskobystrického kraja rozhodlo 

zabojovať o svoje víťazstvo. V kategó-

rii žiakov základných škôl si suverén-

ne počínali Juraj Jurica, Matúš Čer-

venák a  Martin Borguľa. Nielenže 

vyhrali súťaž družstiev, ale aj jednot-

livcov. Juraj Jurica zvíťazil a  Matúš 

Červenák skončil 5 sekúnd za ním, 

a  to na krásnom druhom mieste. 

Martin Borguľa dobehol 15-ty. Tento 

v skutku heroický výkon uznali všetci 

prítomní a chalani si právom vybojo-

vali postup na Majstrovstvá Sloven-

ska v cezpoľnom behu na Štrbskom 

Plese dňa 15.10.2019. Gratulujem!

Róbert Petro

Famózni bežci

INZERCIA

Futbal
Jednoznačné víťazstvo

IV. liga, dorast, 11. kolo

FK Sitno Banská Štiavnica – Rim. 

Sobota 6:1 (3:1). Góly: 16´ Hrab-

ko, 30´ Bartoš, 35´ Javorský, 49´ 

Binder, 64´ Červenák, 73´ Lupták

Zostava: Kružlic – Neubauer (62´ 

Kališek), Gallo (K) (81´ Remiar), 

Binder, Vanko, Jurica, Valovič 

(46´ Šarkézy), Červenák, Hrab-

ko, Bartoš (71´ Vician), Javorský 

(56´ Lupták).. Naše mužstvo bolo 

favoritom, čo potvrdilo dobrou 

hrou, ale aj vysokým víťazstvom. 

Počas celého stretnutia malo hru 

pod kontrolou a nepustilo súpera 

do žiadnej šance okrem gólu, keď 

znižovali na 3:1. A tak 3 body zo-

stali doma.

II. liga, SŽ, 11. kolo

B. Štiavnica – Poltár 1:3 (0:1)

Gól: Kočtúch

II. liga, MŽ, 11. kolo

B. Štiavnica – Poltár 1:0 (0:0)

Gól: Blaško

Kam na futbal?

V. liga, muži, 12. kolo, 19.10. 

o 14:00, B. Štiavnica – Krupina

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Výstava
Dňa 25. – 27. 10.2019 sa koná vý-

stava ovocia a  zeleniny v  záhrad-

kárskom dome v Štefultove. Vzorky 

doniesť dňa 25.10. do Domu zá-

hradkárov na Štefultove od 16:00 

– 19:00 hod. alebo do Elektro IMO 

– Domáce potreby do 17:00 hod. 

Info: 0903 250 921. Počas výsta-

vy bude dňa 26.10.2019 o 15.00 

prednáška o  ovocných stromoch 

a  zelenine. Radi Vás oboznámi-

me o novinkách pestovania ovocia 

a zeleniny aj menej známych dru-

hov. Srdečne Vás pozývame!

Výbor ZO – SZZ v Štefultove

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
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 Prenajmem RD v B. Belej, tel.č.: 

0907 712 460

 Prenajmem 2-izbový byt na Drie-

ňovej, tel.č.: 0903 055 917

 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

Opilovanie a spilovanie stromov 

motorovou pílou a úprava pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Predám Daewoo Lanos, cena do-

hodou, tel.č.: 0907 051 006

 Prijmeme kuriča/údržbára, ih-

neď. Plat 1200eur (v hrubom). Se-

dačky, s.r.o., Tabaková 1, B. Štiav-

nica, kontakt: info@sedacky.com, 

tel.č.: 0903 405 900

reality

inzercia

služby

práca

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


