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Aj takéto slová zazneli na 

veľkolepej oslave 100. výročia 

Strednej odbornej školy 

lesníckej (SOŠL) a 210. výročia 

lesníckeho vzdelávania 

v Banskej Štiavnici.

Jej začiatok 17. októbra 2019 v ran-

ných hodinách odštartoval po 

úvodných príhovoroch akt odhale-

nia pamätných kameňov pred bu-

dovou SOŠL k uvedeným výročiam 

a k udeleniu ocenenia pre školu „Vý-

znamné lesnícke miesto“ od Štátnych 

lesov v  Banskej Bystrici. Následne 

sa hostia premiestnili do kultúrne-

ho centra, kde na nich čakal vyše 

trojhodinový program. 

Mesto Banská Štiavnica 

oznamuje, že do 31.12. 2019 je 

termín pre podávanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie na rok 

2020 pre právnické osoby 

a fyzické osoby – podnikateľov 

podľa § 3 VZN č. 2/2018. 

V  zmysle Všeobecne záväzné-

ho nariadenia mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 o  poskytovaní do-

tácií z  rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica, je potrebné žiadosť podať 

písomnou formou na predpísanom 

tlačive, ktoré nájdete v  klientskom 

centre mestského úradu alebo pria-

mo na stránke mesta Banská Štiav-

nica http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/ako-vybavit/

20190124-ziadost-o-dotaciu.pdf

Kompletne a  správne vyplne-

ná žiadosť o  poskytnutie dotácie 

musí obsahovať povinné prílohy 

(kópie):

- zmluva alebo potvrdenie o zriadení 

bankového účtu, ktorého vlastníkom 

je žiadateľ,

- výpis z registra trestov na právnic-

kú osobu, ktorý je vedený Generálnou 

prokuratúrou Slovenskej republiky,

- doklad o založení subjektu – zriaďo-

vaciu listinu, zakladateľskú zmluvu, 

stanovy s potvrdením registrácie /ob-

čianske združenia, neziskové organi-

zácie, záujmové združenia a pod./

- ďalšie dokumenty týkajúce sa pro-

jektu

- čestné vyhlásenia žiadateľa /prílo-

ha č. 1/

V  prípade nejasností kontaktujte: 

MsÚ, ekonomické odd., Jozefa Pách-

niková, t. č.: 045/694 96 32, e-mail:

jozefa.pachnikova@banskastiavni-

ca.sk. MsÚ

100. výročie SOŠL v B. Štiavnici
Vy ste tí, ktorí majú v rukách naše lesy!

Podávanie žiadostí 
o poskytnutie dotácií (fi nančných prostriedkov) z rozpočtu mesta Banská Štiavnica 
podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2020

Privítanie vzácnych hostí riaditeľom školy  foto Michal Kríž �3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Burza Burza 
šatstva a vecíšatstva a vecí 9.11.20199.11.2019

od 11:00 - 16:00 hod.od 11:00 - 16:00 hod.
Kultúrne centrum, Kultúrne centrum, Kammerhofská č.1, Kammerhofská č.1, Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

h  p://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje obyva-

teľom a návštevníkom mesta Ban-

ská Štiavnica, že dňa 26.10.2019 

(sobota), bude prevádzka plavec-

kého bazéna pre verejnosť zatvo-

rená z dôvodu konania sa plavec-

kých pretekov.

Otváracie hodiny pre saunu a víri-

vú vaňu ostávajú nezmenené.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

„Rozum s rokmi prichodí, ale s rokmi 

sa aj tratí.“

Ján Petrík

čriepok
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ŠOPSR, Správa CHKO Štiav-

nické vrchy (ďalej len Správa) 

v dňoch 18.-19.10.2019 zorga-

nizovala kosenie a odstraňo-

vanie náletových drevín na 

„Tatárskej lúke“ pod Sitnom.

V  mene celej Správy sa chcem po-

ďakovať všetkým zúčastneným za 

kus výborne vykonanej práce, mes-

tu Banská Štiavnica, Chate Andreja 

Kmeťa na Sitne, Terase u  Blaškov, 

fi rme Stračina a  Hotelu Topky za 

podporu. Naša Správa v podobných 

brigádach mieni pokračovať a pev-

ne veríme, že sa nám aj s  podpo-

rou dobrovoľníkov podarí obnoviť 

krásu a rozmanitosť ďalších lokalít 

Štiavnických vrchov.

Peter Farbiak, Správa CHKO ŠV

Brigáda

Už niekoľko rokov sa rozvíja 

tradícia príjemného komunit-

ného podujatia – charitatívnej 

burzy spojenej s muštovaním 

ovocia a verejnou grilovačkou. 

Dvakrát do roka sa stretnú rodi-

ny v skautskej záhrade, aby si na-

vzájom vymenili oblečenie po de-

ťoch, ale aj dospelých. Dnes je 

šatstva veľa a  stáva sa až príliš 

ľahko spotrebným a  nepotreb-

ným tovarom. Zväčša sa jedná 

o  bezplatné transakcie a  zacho-

valé oblečenie tak dostáva druhú 

šancu poslúžiť.

Na tohoročnej jesennej burze 

(utorok, 15.10.2019) sa stretlo 

vyše 120 ľudí, z  toho polovica 

detí. Tie viac bavilo behať po dob-

rodružnej skautskej záhrade, ale-

bo pomáhať pri muštovaní jabĺ-

čok, ktoré sa stalo obľúbenou 

aktivitou počas burzy. Vyprešova-

li sme asi 100 litrov muštu, ktoré 

sa na mieste vypili alebo rozdali.

Po každej burze zostane aj viac 

ako 300 kíl oblečenia, takže na 

záver sa zvyšné oblečenie pobali-

lo a bude darované rôznym chari-

tatívnym projektom.

Martin Macharik

Charitatívna burza šatstva 
a muštovačka v skautskej záhrade

Dobrovoľníci brigády pod Sitnom foto CHKO SV

Muštovanie jabĺčok počas burzy foto Archív autora

Ponuka práce
Zamestnanec na pracovnú pozíciu: 

Opatrovateľ/Opatrovateľka

Informácie o  pracovnom mieste – 

stručná náplň práce:

Zabezpečenie pomoci odkázaným 

občanom pri úkonoch sebaobslu-

hy, starostlivosti o svoju domácnosť 

a sprievod pri sociálnych aktivitách. 

Vykonávanie úkonov v  zmysle po-

verenia pre výkon opatrovateľskej 

služby.

Kvalifikačné predpoklady:

vyššie odborné vzdelanie získané 

v odbore vzdelávania so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti,

úplné stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania so za-

meraním na opatrovanie alebo na 

poskytovanie zdravotnej starostli-

vosti,

stredné odborné vzdelanie získané 

v odbore vzdelávania so zameraním 

na opatrovanie alebo na poskytova-

nie zdravotnej starostlivosti,

nižšie stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania so za-

meraním na opatrovanie alebo na 

poskytovanie zdravotnej starostli-

vosti alebo

akreditovaný kurz opatrovania naj-

menej v rozsahu 220 hodín.

Iné požiadavky a osobnostné pred-

poklady:

občianska bezúhonnosť, komunika-

tívnosť, empatia, zmysel pre zodpo-

vednosť, samostatnosť 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie na uvedenú pozí-

ciu spolu s uvedenými kontaktnými 

údajmi (e-mail, adresa, číslo telefó-

nu), kópia osvedčenia o absolvovaní 

kurzu opatrovania, písomný súhlas 

pre spracovanie osobných údajov 

podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochra-

ne osobných údajov v znení neskor-

ších predpisov (k dispozícii na strán-

ke mesta www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

v  zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. 

o  odmeňovaní zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záuj-

me v  znení neskorších predpisov, 

pri pracovnom úväzku v  rozsahu 

7,5hod. plat od 520€

Predpokladaný nástup: ihneď

Žiadosť o prijatie do pracovného po-

meru je potrebné doručiť osobne 

alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Banská Štiavnica, 

Radničné námestie 1, 969 24 Ban-

ská Štiavnica. Bližšie informácie: 

tel. č.: 045/6949640 – Bc. Eva Gre-

gáňová

MsÚ

21.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

Účasť na gremiálnej porade zá-

stupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

22.10

Účasť na medzinárodnej konfe-

rencii „Partnerstvá miest a  regió-

nov Slovenskej republiky a  Ruskej 

federácie“ v Bratislave.

23.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  príprave 

rozpočtu na rok 2020.

Mesiac úcty k starším – účasť na 

podujatí pre seniorov.

24.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Mesiac úcty k starším – účasť na 

podujatí pre seniorov.

25.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

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:

4.11. v čase od 8:00 – 16:30 na ul.: 

Kríková.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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Veľmi bohatý na osob-

nosti kultúrneho, spoločenského, po-

litického života a obsažný z pohľadu 

informácií. Riaditeľ školy Ing. Miro-

slav Ďurovič na úvod všetkých priví-

tal. Vyzdvihol prácu svojho pedago-

gického aj nepedagogického kolektívu 

a poukázal na paralelu lesníka a učite-

ľa, ktorou je výchova. Príprava mla-

dých lesníkov je stavovská česť, a pre-

to ďakuje všetkým partnerským 

inštitúciám, ale aj rodičom žiakov. 

Bez ich podpory by škola nedosaho-

vala také výsledky v minulosti aj dnes. 

Po ňom preberá slovo emeritný pre-

zident SR Ivan Gašparovič, ktorý má 

blízky vzťah k lesníctvu. 

Toto odvetvie patrí k historicky naj-

starším vo svete, a preto jeho slová 

smerovali aj k žiakom, aby sa o les 

starali vždy tak, ako si vyžadujú 

spoločenské a ľudské potreby. Pred-

seda BBSK Ján Lunter zas prízvu-

koval, že nepotrebujeme viac dreva 

vyrúbať, ale postarať sa o lesy, kto-

ré nám začínajú chradnúť. Štátna 

tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Na-

chtmannová podčiarkla význam 

školy v  tom, že ako jediná tohto 

druhu v  SR vznikla na pôde býva-

lej univerzity a pokračuje v jej tradí-

ciách. Okrem toho odovzdala riadi-

teľovi školy pamätný list a medailu 

k  vzácnemu 100. výročiu založe-

nia. Na rad prichádza prvá dáma 

mesta, primátorka Nadežda Babia-

ková. Jej príhovor bol skvelou ge-

nézou vývoja a  spojitosti lesníctva 

a baníctva v B. Štiavnici. Pripome-

nula, že škola v roku 2019 dostala 

Výročnú cenu mesta a  preto verí, 

že dnešná slávnosť bude silným im-

pulzom pre jej úspešný rozvoj v bu-

dúcnosti. Do zdravíc sa zapájajú aj 

ďalšie významné inštitúcie, ako Mi-

nisterstvo pôdohospodárstva a roz-

voja vidieka v  SR, Technická uni-

verzita Zvolen, Lesy SR, š.p., B. 

Bystrica, Múzeum Svätý Anton, ale 

aj partneri zo stredného a vysokého 

lesníckeho školstva z  Čiech a  Ma-

ďarska a  mnoho ďalších. Hostia 

z mesta Šoproň, okrem tlmočených 

slov, opäť odovzdávajú p. Ďurovi-

čovi vlastnoručne vyrobené darče-

ky od žiakov. Nesporne zaujímavou 

bola vsuvka, ktorou sa prítomným 

prihovoril vyslúžilý lesnícky histo-

rik Wiliam Stockmann, bývalý ab-

solvent školy. Najskôr všetkým 

odovzdal veľmi vzácne pozdra-

vy od ešte vo vysokom veku žijú-

cich pamätníkov. Prvým z nich bol 

niekdajší riaditeľ Ján Králik a prvá 

ženská maturantka Anka Guličová. 

Následne nám odprezentoval veľ-

mi plodný prierez histórie lesnícke-

ho školstva. Za zmienku určite sto-

ja všetci bývalí riaditelia a  vzácna 

prvá fotografi a učiteľského zboru 

z roku 1929 od Sergeja Protopopo-

va, vtedajšieho učiteľa. Ale nevyne-

chal ani smutné udalosti, ktoré ako 

podotkol, už v histórii školy nema-

li našťastie opakovanie. Či už išlo 

o tragickú nehodu študentov z roku 

1936 v Teplej (kataster obce Podho-

rie) alebo pohnuté štyridsiate roky. 

Príjemnou spomienkou boli rôzne 

činnosti, ktoré sa na škole vykoná-

vali, ako aj účasť žiakov na stavbe 

Trate mládeže. Perličkou bol femi-

nizačný proces pedagogického zbo-

ru, ktorý nastal od roku 1957. Ori-

ginalita školy spočívala aj v tom, že 

žiaci maturitných ročníkov si do-

teraz vyrezávajú maturitné tablá 

z dreva, čo v minulosti bol boj, kto 

ho bude mať krajšie.

Prechádzame do súčasnosti školy, 

ktorú nám so svojimi žiakmi pri-

bližuje zástupkyňa riaditeľa školy 

Ing. Monika Malatincová. Táto pe-

dagogická ustanovizeň má naozaj 

čo ponúknuť. Cez množstvo verej-

ných aktivít, získaných certifi kátov 

a  ocenení, ale najmä zaujímavých 

a jedinečných krúžkov. Veď povedz-

me si na rovinu, kde by sme našli ta-

kých trubačov, ktorí mimochodom 

aj dnes dôstojne reprezentovali ško-

lu. Či sokoliarstvo, ktoré sa ako sa-

mostatný predmet vyučuje na ško-

le od roku 1996. V tom čase nebola 

známa žiadna iná škola, ktorá by 

ho mala vo svojich učebných osno-

vách. V školskom internáte sa tiež 

realizuje množstvo ďalších úspeš-

ných krúžkov a  športových aktivít 

na novom multifunkčnom ihris-

ku. V  jeho  blízkosti je vybudova-

ný sokoliarsky a  kynologický are-

ál, vrátane rehabilitačnej stanice 

pre pernaté dravce. Dostávame sa 

už k poslednému odovzdávaniu pa-

mätných medailí a  listov. Tentoraz 

idú smerom od súčasného riadite-

ľa SOŠL k  osobnostiam lesnícke-

ho, verejného, pedagogického ži-

vota, či bývalých zamestnancov. Za 

zmienku stojí spomenúť dlhoroč-

ného riaditeľa Ing. Rudolfa Valovi-

ča či najdlhšie pôsobiaceho riadi-

teľa v histórii školy (1966 – 1991) 

Ing. Pavla Mojžitu, ktorého ocene-

nie in memoriam prevzal jeho syn 

Peter. Ocenení boli aj niektorí bý-

valí učitelia. Medzi nich sa právom 

zaradil Mgr. Vladimír Pešl, pod kto-

rého vedením žiaci dlhé roky re-

prezentovali školu v  športových 

a branných disciplínach na celoštát-

nej úrovni a Mgr. Pavel Uhrin, kto-

rý ako učiteľ slovenského a ruského 

jazyka, občianskej náuky a brannej 

výchovy, na škole vydržal celých 50 

rokov. Bolo to vraj vďaka skvelému 

kolektívu, ale aj žiaci a rodičia boli 

vtedy iní, viac taktnejší. Vychoval 

celé generácie študentov a na jeho 

predmety, hlavne ruský jazyk, cho-

dili aj tí žiaci, ktorí už nemuseli, 

lebo sa na jeho hodinách cítili dob-

re. Sprievodným slovom brilantne 

sprevádzal riaditeľ vydavateľstva 

Lesmedium a šéfredaktor časopisu 

Les a Letokruhy, Peter Gogola. Do 

kultúrneho programu sa zapojili ta-

nečná skupina Applause a FS Sitňan 

z B. Štiavnice, ako aj spevácky zbor 

Štiavničan. Na záver Ing. M. Ďuro-

vič poďakoval všetkým prítomným 

za účasť, ako aj žiakom a  sponzo-

rom, bez ktorých by nebolo mož-

né pripraviť takúto impozantnú ak-

ciu. A že to bolo naozaj grandiózne, 

svedčila slávnostná recepcia, kto-

rá sa spustila spoločným prípitkom 

v priestoroch SOŠL.

Daniela Sokolovičová

NOVINKY

1.str.

100. výročie SOŠL v B. Štiavnici
Vy ste tí, ktorí majú v rukách naše lesy!

„Vážený pán prezident Ivan 

Gašparovič, vážená pani 

štátna tajomníčka Minis-

terstva školstva SR Oľga 

Nachtmanová, vážený pán 

riaditeľ, vážený pedagogický 

zbor, ctení hostia a zvlášť 

absolventi Strednej odbornej 

školy lesníckej.

V  dejinách Banskej Štiavnice školstvo 

vždy zohrávalo mimoriadne významnú 

úlohu. Bohaté sú dejiny mesta a bohatá je 

aj história školstva v tomto meste. Neza-

stupiteľné miesto v histórii aj v súčasnos-

ti školstva má aj Stredná odborná škola 

lesnícka v Banskej Štiavnici, ktorá počas 

svojho pôsobenia vychovala tisícky absol-

ventov a dala im dobrý základ pre vyso-

koškolské štúdium, no najmä pre uplat-

nenie sa v odbornom pracovnom živote. 

Všetci títo, ale nielen oni robili, stále robia 

a pevne verím, že budú robiť dobré meno 

našej Strednej odbornej škole lesníckej 

a samozrejme aj nášho mesta.

Lesnícke vzdelávanie a  jeho história 

je úzko spätá s  Baníckou akadémiou 

a  mestom Banská Štiavnica. Základy 

vyučovania lesníctva v  Banskej Štiav-

nici boli dané už slávnou Baníckou aka-

démiou, neskôr Vysokou školou baníc-

kou a lesníckou v Banskej Štiavnici. Po 

odsťahovaní tejto vysokej školy sa de-

dičkou budov stala štvorročná Lesnícka 

škola zriadená Ministerstvom zemědel-

ství v Prahe v r. 1919.

Rok 1919 mal dve rozporuplné dimen-

zie v  Banskej Štiavnici. Raz a  navždy 

skončilo obdobie svetoznámej Vysokej 

školy baníckej a lesníckej, ktorá vznikla 

v  zmysle rozhodnutia panovníčky Má-

rie Terézie z roku 1762 a ktorá mala pô-

vodný názov Banícka akadémia. Ško-

lu odsťahovali do Šoprone v Maďarsku. 

Čo však bolo jedinečné, unikátne a vý-

nimočné, ešte v tom istom roku vznikla 

škola, ktorej názov sa do dnešnej podo-

by nakoniec ustálil na Strednú odbornú 

školu lesnícku. Bola to síce len stredná 

a nie vysoká škola, ale od samého počiat-

ku mala výnimočné postavenie medzi 

strednými školami. Najprv v  Českoslo-

venskej republike a po roku 1993 na Slo-

vensku. Pri vzniku tejto školy nielenže 

mala československý primát, ale mala aj 

vynikajúcu odbornú a pedagogickú úro-

veň, ktorú si zachovala až dodnes. Ťaž-

ko by som mohla v tomto malom vyme-

dzenom priestore spomenúť všetkých, 

ktorí sa o to zaslúžili. V každom prípa-

de považujem však aj v tejto slávnostnej 

chvíli poďakovať sa všetkým, ktorí sa za 

prvé storočie, od roku 1919 až do súčas-

nosti o to zaslúžili. Moja najúprimnejšia 

vďaka však patrí aj súčasnému vedeniu 

školy za to, že storočnicu školy si pripo-

mínajú našim dnešným slávnostným 

podujatím. 

Príhovor primátorky mesta k 100. výročiu SOŠ 
lesníckej v Banskej Štiavnici (1919 – 2019)

�4.str.
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Škola stále pôsobí 

v  priestoroch niekdajšej Vysokej školy 

baníckej a lesníckej, jednej z najhonos-

nejších objektov Banskej Štiavnice. Za 

celých 100 rokov bola a  je dôstojným 

nástupcom tejto vysokej školy. Som 

pevne presvedčená, že tomu bude tak aj 

v budúcnosti.

Banskoštiavnická Stredná odbor-

ná škola lesnícka šírila a  šíri neustále 

dobré meno školy aj mesta na Sloven-

sku i v zahraničí a práve preto obyva-

telia nášho mesta a  mestská samo-

správa sme na túto školu hrdí. Vysokú 

úroveň škola dosiahla aj vďaka kvalit-

nému pedagogickému zboru a vedeniu 

školy, ktorí mali a majú na zreteli nie-

len kvalitné a  inovatívne vzdelávanie, 

ale aj modernizáciu školy. Vysoko hod-

notím a to nielen ja, že sa škola zapá-

ja aj v súčasnosti  do medzinárodných 

projektov ako škola zaradená do siete 

medzinárodných vzdelávacích inštitú-

cií a tvorí neoddeliteľnú súčasť ďalšie-

ho rozvoja mesta, čo je aj vynikajúca 

prezentácia Slovenskej republiky. Ti-

síckam absolventov zostali krásne spo-

mienky na chvíle prežité v  škole, na 

Banskú Štiavnicu a ten vrelý a vrúcny 

vzťah ostáva v srdciach absolventov na 

trvalo, čo prezentujú i pri maturitných 

prijatiach.

Vážený pán riaditeľ, vážený pedago-

gický zbor, ctení hostia,dovoľte mi, aby 

som škole, jej vedeniu, celému pedago-

gickému zboru i  všetkým zamestnan-

com poďakovala za doterajšiu prácu, čo 

sme zo strany mestskej samosprávy vy-

jadrili aj udelením výročnej ceny mes-

ta v r. 2019 a tiež mi dovoľte vyjadriť 

presvedčenie, že dnešná slávnosť bude 

silným impulzom pre úspešnú budúc-

nosť Vašej školy. Želám celému kolektí-

vu školy veľa úspechov do ďalších rokov, 

stovky dobre pripravených absolventov, 

ktorým bude atmosféra školy ožívať 

v ich spomienkach i po mnohých rokoch, 

aby v  škole panoval duch spolupatrič-

nosti, náročnosti a láskavého slova.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k 100. výročiu SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici (1919 – 2019)

3.str.

Z októbrového 
zastupiteľstva 
BBSK
Minulý týždeň sa uskutočnilo za-

stupiteľstvo samosprávneho kraja 

v Banskej Bystrici. Program bol ná-

ročný a ja z neho vyberám niekoľko 

bodov.

Nakoľko zdravotníctvo je jedným 

z  najcitlivejších oblastí nášho kaž-

dodenného života, BBSK sa rozho-

dol vytvoriť a my schváliť „Koncepciu 

rozvoja a podpory zdravotníctva v Ban-

skobystrickom samosprávnom kraji na 

roky 2019 – 2025“, na čo nadväzuje 

„Návrh VZN BBSK o  poskytovaní do-

tácií z  vlastných príjmov BBSK účelo-

vo určených na rozvoj a podporu zdra-

votníctva“. Ľudskou rečou napísané, 

naši zamestnanci zmapovali potre-

by obyvateľov kraja v  oblasti zdra-

votnej starostlivosti. Problémom je 

aj nedostatok lekárov. Dôvodom je 

ich dôchodkový vek, alebo nezáu-

jem pracovať ambulantne v odľah-

lejších prípadne menej rozvinutých 

okresoch a  pod. Máme záujem ro-

biť nábor lekárov v  zahraničí a  na 

lekárskych fakultách, čo sa nám už 

v  jednom prípade podarilo, fi nanč-

ne podporiť vznik nových ambulan-

cií a tak ďalej.

Schválili sme návrh na dlhodobý 

prenájom pozemku na Povrazní-

ku v areáli bývalej SOŠ služieb a les-

níctva. Na tomto pozemku vyrastie 

nové dopravné ihrisko pre deti, kto-

ré budú môcť využiť aj deti z našich 

mestských základných škôl. Je to je-

den z  krokov postupnej revitalizá-

cie celého areálu, ktorý je v katastro-

fálnom stave. Druhý krok je Návrh 

na schválenie prebytočnosti stavby 

a pozemkov v k. ú. Banská Štiavni-

ca, jeho prevodu na základe usku-

točnenia obchodnej verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže. To je budova školy 

spolu s telocvičňou.

Návrh Zmeny rozpočtu č. 7. prine-

sie fi nancie pre SOŠ lesnícku na vy-

budovanie studne a hydrogeologic-

kého prieskumu v hodnote 4.950€, 

ďalej rekonštrukcia kúpeľne za 

9.863€. SOŠ služieb a lesníctva sme 

pridelili na rekonštrukciu výťahov 

v školskom internáte 7.720€.

Návrh rozpočtu pre rok 2020 prine-

sie pre cesty v našom okrese takmer 

700tis. €. V registri školstvo je to pre 

SOŠ služieb a lesníctva 300tis € na 

rekonštrukciu okien a Gymnázium 

A. Kmeťa 110tis.€ na rekonštrukciu 

vykurovania.

Váš poslanec v BBSK, Mikuláš Pál

Primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zvolala na 16.10.2019 

rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

– program rokovania zasadnutia MsZ 

v  BŠ dňa 16.10.2019, s  doplnením: 

bodu č.13 Informatívna správa o čin-

nosti ŠN o doplnenie členov Redakč-

nej rady ŠN a  bodu rôzne: Ponuka 

spoluvlastníckeho podielu k  nehnu-

teľnosti v k.ú. BŠ, Nám. sv. Trojice č. 

1, ktorý je evidovaný na LV č.3189 pre 

k.ú. BŠ

– návrh na rozpočtové opatrenia

– Operačný plán zimnej údržby miest-

nych komunikácií na sezónu 2019 – 

20

– Krízový plán zimnej údržby miest-

nych komunikácií

– členov Redakčnej rady Štiavnických 

novín: Mgr. M. Macharika a JUDr. G. 

Volfa

MsZ zvolilo:

– návrhovú komisiu v zložení RNDr. P. 

Bačík, predseda komisie, Mgr. M. Ka-

bina, člen komisie, Mgr. P. Ernek, člen 

komisie

MsZ vymenovalo:

– PhDr. P. Šemodu za náčelníka MsPo 

v BŠ, s termínom nástupu do funkcie 

od 1.11.2019

MsZ delegovalo:

– poslanca MsZ, JUDr. G. Volfa – ako 

zástupcu zriaďovateľa do rady školy 

pri CVČ, L. Svobodu 40, BŠ

MsZ sa uznieslo na:

– VZN mesta BŠ č.4/2019 o  miest-

nych daniach

– VZN mesta BŠ č.5/2019 o  miest-

nom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady

– VZN mesta BŠ č.6/2019 o naklada-

ní s  komunálnymi odpadmi a  drob-

nými stavebnými odpadmi na území 

mesta BŠ

MsZ vzalo na vedomie:

– kontrolu plnenia uznesení zo zasad-

nutia MsZ, konaného dňa 26.8.2019

– Správu o  príprave TS, m.p., BŠ 

na zimnú údržbu MK a  verejných 

priestorov

– Správu o  príprave Bytovej správy, 

s.r.o., na zimnú vykurovaciu sezónu 

2019/2020

– predloženú Správu o  plánovanom 

zabezpečení služieb lokálneho TV vy-

sielania po roku 2019

– vzdanie sa Mgr. J. Kružlica funkcie 

člena rady školy pri CVČ, L. Svobodu 

40, BŠ

– Informatívnu správu o činnosti ŠN 

v roku 2018

Majetkové veci:

a) Prenájom časti pozemku p.č. 

5528/11 v k.ú. BŠ, ako prípad hodný 

osob. zreteľa (nájomca J. Tereňová)

b) Prevod pozemku p.č. C KN 1592/1 

v k.ú. BŠ, ako prípad hodný osob. zre-

teľa (kupujúci B. Peták – Perla)

c) Prevod majetku – byty na Nám.

sv.Trojice č.7 – zmluvy na 20 a 25 ro-

kov (Mgr. T. Chrien)

d) Zámer na prevod majetku – byty 

na Nám. sv. Trojice č.7 – zmluvy na 20 

a 25 rokov (M. Luptáková)

e) Zámer na prevod pozemku pod 

stavbou el. – energetického zariade-

nia v k.ú. BŠ – ul. Okrúhla, pre SD, a.s. 

Žilina

f) Uzatvorenie zmluvy o  budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech SSD, a.s., Žilina – stavba: 

Novomeského – Okrúhla

g) Prevod podielu nebytových 

priestorov do vlastníctva mesta BŠ 

darovaním

h) Návrh na vyhl. OVS na prevod po-

zemkov lokalita „Principlac“

i) Návrh na vyhl. OVS na prevod po-

zemkov v miestnej časti Štefultov

j) Prevod pozemku p.č. C KN 5571/13, 

p.č. C KN 5571/14 v k.ú. BŠ, (kupujúci 

Mgr. J. Siska, Mgr. M. Sisková)

k) Prevod pozemku p.č. C KN 6471/1 

v k.ú. BŠ, ako prípad hodný osob. zre-

teľa (kupujúci Tidly Slovakia, a.s.)

l) Prevod časti pozemku p.č. C KN 

2825 v  k.ú. BŠ, ako prípad hod-

ný osob. zreteľa (kupujúci V. Poprac 

s manž.)

m) Zámer na prevod pozemku p.č. 

C KN 989/2 a  časti pozemku E KN 

6217/11 v k.ú. BŠ, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (kupujúci Mgr. R. 

Hudáková s manž.)

n) Návrh na prevod pozemku p.č. C 

KN 4983/5 v k.ú. BŠ, (kupujúci Ing. P. 

Michalík a spol.)

o) Zámer na zámenu pozemkov ako 

prípad hodný osob. zreteľa (J. Rafae-

lis s manž.)

Rôzne:

a) Ponuka spoluvlastníckeho podie-

lu k nehnuteľnosti v k.ú. BŠ, Nám. sv. 

Trojice č.1, ktorý je evidovaný na LV 

č.3189 pre k.ú. BŠ.

Po interpeláciách a dopytoch primá-

torka mesta rokovanie MsZ ukončila.

Kompletné znenia schvále-

ných uznesení sú zverejnené na 

www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Z mestského zastupiteľstva
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kam v BŠ 
a okolí ?

V utorok 22.10. sa uskutočnila 

o 10:00 v Klube Rubigall 

verejná prezentácia Kvarteta 

Osobnosti Banskej Štiavnice.

Prezentácia kvarteta bola spojená 

s vernisážou výstavy „Koncepty a pro-

totypy“. Po privítaní hostí jedným 

z  autorov Mgr. Petrom Chytilom 

pozdravil prítomných viceprimátor 

mesta Ing. Marian Zimmermann. Po 

ňom nasledovalo predstavenie kvar-

teta, o samotnom výbere a osobnos-

tiach Banskej Štiavnice porozprávali 

spoluautori manželia Mikuláš a Má-

ria Čelkovci a o a príprave hry Peter 

Chytil. Medzi prítomnými nechýbali 

ani žiaci zo ZŠ J. Kollára na sídl. Drie-

ňová s p. triednou uč. Šomodíkovou.

Vo zväčšenej podobe si prítomní 

mali možnosť pozrieť grafi cké ná-

vrhy a prvé prototypy kvarteta, cez 

ktoré musel vývoj prejsť, aby mohlo 

vzniknúť Kvarteto Osobnosti Ban-

skej Štiavnice vo fi nálnej podobe. 

Karta, to nie je len obrázok a  čís-

lo vyjadrujúce hodnotu. Pri tvor-

be návrhu sa musela skombinovať 

klasickosť kartových hier,  zaužíva-

né podoby kariet s  požiadavkami 

hrateľnosti a  aktuálnej doby – pri-

niesť kartu 21. stor. Nebola to jed-

noduchá cesta, na ktorej spolupra-

coval autorský kolektív v  zložení: 

Mgr. Peter Chytil, Mgr. Mária Čel-

ková, Mgr. art. Ivan Slovenčák 

a  PhDr. Mikuláš Čelko. Výstavu 

„Koncepty a prototypy“ si môžete po-

zrieť v  priestoroch Klubu Rubigall 

na Nám. sv. Trojice do konca ok-

tóbra. Kvarteto osobnosti Banskej 

Štiavnice si môžete zakúpiť v  Info-

centre mesta Banská Štiavnica.

Michal Kríž

Kvarteto Osobnosti Banskej Štiavnice

Prezentácia kvarteta v Klube Rubigall  foto Michal Kríž

V týchto krásnych, slnkom 

a farbami zaliatych dňoch 

vysadili členky Živeny 

v 13 mestách Slovenska 

lipy, ktoré majú všetkým 

ďalším generáciám pripo-

mínať, že v tomto roku 

najstarší spolok sloven-

ských žien oslávil 150 

rokov svojej existencie. 

A prečo práve lipy?

Sú rovnako silné a nezlomné 

ako všetky živeniarky. Doká-

žu odolávať nepriazni a preč-

kať zlé časy, aby mohli opäť 

rozkvitnúť a prinášať úžitok. 

Sú symbolom Slovanov, a  aj 

preto sa lipový kvet dostal na-

príklad na reprezentačné dar-

čeky pre zahraničných diplo-

matov v rámci predsedníctva 

Slovenska v EÚ. Lipa je tradič-

ným stromom, ktorý rastie 

v  našich mestách. Ceníme si 

ju hlavne pre jej liečivé kvety, 

ktoré v zime pomáhajú pri lie-

čení prechladnutia.

V starých časoch sa lipovému 

drevu pripisovala magická 

moc hlavne v boji proti démo-

nom a  zlým silám. Tam, kde 

rastie, blesk vraj len tak ľahko 

neudrie. Zelenými lipový-

mi halúzkami sa očisťoval 

dom, dávali sa aj za obra-

zy, aby zabezpečili pokoj 

v príbytku. Jedlo, ktoré sa 

naberalo lipovými lyžička-

mi vraj nemôže nijako za-

škodiť. Kto sa pod lipou 

vyspí, dokonale si oddých-

ne, má sny o  bezstarost-

nej budúcnosti. Komu lipa 

vojde do sna, znamená 

to pre neho veľké šťastie 

a splnenie túžob.

Aj naša štiavnická Živena 

zasadila svoju lipu na jed-

nom z  najkrajších miest 

– na úbočí Kalvárie, pod 

kaplnkou, ktorej krst-

nými mamami sú sestry 

Vášáryové. Veľké poďako-

vanie patrí p. Machariko-

vi, že sme mohli túto našu 

lipu umiestniť na takom 

symbolickom mieste.

Nech nás teda týchto 13 

líp v  budúcich rokoch 

ochraňuje, prinesie nášmu 

domovu pokoj a  naplní 

túžby nás všetkých o bez-

pečnej, hrdej a  spravodli-

vej krajine.

Renata Taligová

13 kútov Slovenska, 13 MO Živeny, 13 líp

25.10. Koncert: Nu sound of 

visegrad, Kultúrne centrum, 

Kammerhofská 1, BŠ, 20:30.

Slávnostné otvorenie rodného 

domu Deža Hoff manna. Rodný 

dom Deža Hoff manna, Pod Čer-

venou studňou 10, BŠ, 18:00.

Koncert: Th e Backwards. Ru-

inbar, Nám. sv. Trojice 5, BŠ, 

19:00.

Vernisáž: Comunite Fresca – Po-

zývame Vás na vernisáž site spe-

cifi c inštalácie umeleckej skupi-

ny Comunite Fresca. Strojovňa 

na Zigmund šachte, BŠ, 17:00.

Masterclass s  Edom Cichom. 

Osobný pohľad autora, ako sa 

zmenil jeho vzťah k fi lmu počas 

štúdia na umeleckej škole. Kul-

túrne centrum, priestory Filmo-

vého ateliéru, Kammerhofská 1, 

BŠ, 18:00.

26.10. Diskusia: Michel Houel-

lebecq. Každý nový román tohto 

autora rozprúdi vášnivú spolo-

čenskú diskusiu a vyvolá množ-

stvo emócií. KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 18:00.

Divadlo: Ex-trémisti – Hrdino-

via, Ktorí Stratili Strach. Autor-

ská divadelná inscenácia pre tí-

nedžerov o dvojakých hrdinoch. 

Klub Rubigall, Nám. sv. Trojice 

3, BŠ, 18:15.

Soundart: Peter Graham, Ivan 

Palacký – Klavír Experimental. 

Vystúpenie originálnych sklada-

teľov z ČR. KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 21:00.

Koncert: Ultrazvuk. Vec a Tono 

S. si pre fanúšikov formácie Ul-

trazvuk na jeseň pripravili klu-

bové turné s názvom Malé Divy. 

Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

21:00.

27.10. Fotolaboratórium/6+. 

Schemnitz Gallery, A. Sládkovi-

ča 2, BŠ, 9:30.

29.10. Bod K.: Tvorivé dielne 

s Ivetou. Bod K., Bratská 9, BŠ, 

17:00.

30.10. Geobádateľňa pre všet-

kých. Berggericht – Mineralo-

gická expozícia, BŠ,

13:00.

Bod K.: Zábavné a  vedomostné 

hry s  Hubertom. Bod K., Brat-

ská 9, BŠ, 17:00.

Bod K.: Burza kníh. Bod K., 

Bratská 9, BŠ, 17:00.

Bod K.: Háčkujeme s Peťou. Bod 

K., Bratská 9, BŠ, 17:00.

Región Banská Štiavnica
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V septembrovom vydaní štvrť-

ročníka časopisu Pamiatky 

a múzeá, revue pre kultúrne 

dedičstvo, ktorý bol založený 

v r. 1952 sa mimoriadna 

pozornosť venuje Banskej 

Štiavnici a Dňom európskeho 

kultúrneho dedičstva 2019. 

Na str. 60 sa autori Iveta Cho-

vanová a  Jozef Labuda venujú 

téme Slovenského banského mú-

zea a  kultúrnemu dedičstvu Ban-

skej Štiavnice. Katarína Vošková 

zase na str. 63 upriamila pozor-

nosť na Vzdelávacie a  vedeckový-

skumné centrum fakulty architek-

túry STU v Banskej Štiavnici, jeho 

aktivity, vzdelávanie študentov 

a  súčasné vedecko-výskumné pro-

jekty v  meste. 3 otázky dostala aj 

primátorka nášho mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková, ktorá v rozhovo-

re o  kultúrnom a  turistickom po-

tenciáli Banskej Štiavnice reaguje aj 

na problémy riadenia nášho mes-

ta a proces ochrany kultúrnych pa-

miatok. S čím musí mesto zápasiť 

pri pamiatkovej obnove a  úprave 

verejných priestranstiev povedala: 

„Mesto Banská Štiavnica ako lokalita 

svetového dedičstva UNESCO potre-

buje neustálu ochranu a obnovu archi-

tektonických a  technických pamiatok. 

Ich rekonštrukcie sú mimoriadne fi -

nančne nákladné a mesto na tieto akti-

vity vo svojom rozpočte nemá dostatok 

prostriedkov. Preto využívame všetky 

dostupné možnosti fi nancovania pro-

stredníctvom dotácií, či už zo štátne-

ho rozpočtu, nadácií alebo eurofondov. 

Samozrejme využívame program Mi-

nisterstva kultúry SR „Obnovme si svoj 

dom“. Rekonštrukcia z  dotácií je zdĺ-

havá, pretože fi nančných prostriedkov 

je málo, žiadostí veľa a nikdy nedosta-

neme toľko, aby sme obnovu určitého 

objektu zrealizovali za jeden rok. Mu-

síme dodržiavať podmienky stanove-

né Pamiatkovým úradom SR, ktorých 

splnenie je taktiež časovo a  fi nanč-

ne náročné. Okrem toho mesto zápasí 

s rozhodnutiami ministerstiev a  iných 

štátnych orgánov o  rušení alebo od-

sťahovaní rôznych inštitúcií, doprav-

ných spojov a  pod. ...“ Na str. 69 je 

príspevok s názvom „Národná cena 

ICOMOS Slovensko – dedičstvo pre bu-

dúcnosť“, ktorý sa okrem iného ve-

nuje odovzdávaniu cien ICOMOS, 

za prínos k ochrane, obnove a pre-

zentácii kultúrneho dedičstva na 

Slovensku. V  kategórii Obnova 

pamiatky tradičnými stavebnými 

technológiami s ohľadom na zacho-

vanie remeselných postupov, ako 

súčasti nášho nehmotného kultúr-

neho dedičstva bola cena udelená 

Daniele Kukurovej za obnovu Je-

zuitskej lekárne v Štiavnických Ba-

niach. Získala ju predovšetkým za 

citlivé rešpektovanie historických 

vrstiev objektu, za dôstojnú ume-

lecko-remeselnú konzerváciu a ob-

novu s použitím prírodných mate-

riálov a historických postupov a za 

spôsob obnovy realizovaný formou 

workshopov mladých ľudí – budú-

cich remeselníkov.

Michal Kríž

Banská Štiavnica a Pamiatky & múzeá

Niet krajšieho maliarskeho 

plátna ako príroda zahalená 

do šiat zo závoja najkrajších 

jesenných farebných odtieňov. 

K tomu ešte úplne čistá modrá oblo-

ha a teplé slnečné lúče babieho leta 

boli základom úspechu výletu pre 

členov SZTP v Banskej Štiavnici vo 

štvrtok 17. októbra 2019.

Vychádzka začala na hrádzi tajchu 

Veľká Richňava. Tentokrát to nebo-

la iba obyčajná turistická vychádz-

ka, lebo nás sprevádzal pán Ing. Ján 

Smolka, ktorý nás podrobne oboz-

námil s  históriou a  funkciou ban-

ských jarkov. Skoro nikto z nás ne-

vedel, že jeden z nich odvádza vodu 

priamo popod Richňavu smerom na 

Štiavnické Bane. Klobúk dole pred 

našimi rodákmi, ktorí tak presne 

vymysleli a vypočítali trasu a sklon 

jarkov, aby to po stáročia perfektne 

fungovalo. Niekedy neveríme vlast-

ným očiam, ktoré nás presviedčajú, 

že ten jarok ide smerom do kopca, 

a  napriek tomu voda tečie správ-

nym smerom. Aby sme mali dosta-

tok síl na celú cestu, zastavili sme sa 

v pohostinnom penzióne u pani Lý-

die Kollárovej, kde sme mali občer-

stvenie a kávičku.

Potom sme pokračovali cez Veter-

né sedlo a výhľad zhora bol očaru-

júci a nádherný. Najlepšie sa o tom 

presvedčíte sami, ak si tam spra-

víte výlet. Konečne sme objavili aj 

partizánsku štôlňu a  prešli k  taj-

chu Bakomi a výlet sme ukončili na 

Vindšachte. Na záver už len veľké 

poďakovanie Ing. Smolkovi za vý-

klad a tešíme sa na jarnú vychádz-

ku, kde budeme pokračovať v  po-

znávaní ďalších zákutí unikátneho 

vodohospodárskeho systému v na-

šom regióne.

Výbor SZTP 

Jeseň

Členovia SZTP pri tajchu Veľká Richňava  foto Archív SZTP

Dušičky 
z Nového zámku

Slovenské banské múzeum – od-

delenie histórie srdečne pozýva 

všetkých Štiavničanov a  náv-

števníkov mesta na podujatie 

Dušičky z  Nového zámku – ve-

černú prehliadku expozície spo-

jenú s  atraktívnou vyhliadkou 

na „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu. 

Okrem prehliadky stálej expozí-

cie a možnosti večernej vyhliad-

ky spojenej s  fotografovaním, 

je pre návštevníkov pripravená 

posterová prezentácia k  desia-

tim osobnostiam pochovaným 

na banskoštiavnických cintorí-

noch. 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, ale-

bo historik@muzeumbs.sk

Podujatie podporilo mesto Ban-

ská Štiavnica. 

S fi nančnou podporou BBSK.

Petra Páchniková, SBM

Farebná jeseň
Pestrá jeseň nežne pohladí,

šum lístia vánkom ťa ovlaží.

Jesennú pieseň počuj dnes,

neváhaj, vkroč do lesa hneď.

Uzrieš ako jeseň žiari na stráni.

Príroda poskytla jej veľké dary.

Taká bola moc, že väčšej krásy 

niet,

môže pohľadom i  skaly ro-

zochvieť.

Tá nádherná farebnosť stromov,

dáva nám láskyplný domov.

Ako Boh vrúcne miloval túto 

krajinu,

že horami ovenčil každú dolinu.

Hľa, skala zo Zeme sa prediera,

v údolí prameň vody vyviera.

Farebná krása medzi horami,

šepká nám… jeseň je už pred 

nami.

Jesenná krása má čaro svoje.

Les krom dreva, kolískou vody 

je.

Padajú listy a  dar stromov je – 

neha,

no stromy ramená dvíhajú do 

neba.

Keď sa budeš vracať k domu,

poďakuj v pokore tomu,

kto zo srdca všetko dal

a nič za to nepýtal.

Eva Kolembusová
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Spomienka

„Slza smút-

ku ticho tečie 

po tvári, bolesť 

v srdciach zabo-

lí, no spomien-

ka na Teba, ako večný plameň 

v našich srdciach nezhorí.“

Dňa 23.10. by sa bol dožil 

50 rokov života Roman La-

buda a  16.12.2019 bude 7. 

výročie, čo nás predišiel do 

večnosti. S  láskou na neho 

v modlitbách spomínajú 

mama, sestra Andrea 

s manželom a krstné deti 

Erik a Patrik

oznamy, 
spomienky

Výstava
Dňa 25. – 27.10.2019 sa koná vý-

stava ovocia a  zeleniny v  záhrad-

kárskom dome v Štefultove. Vzor-

ky doniesť dňa 25.10. do Domu 

záhradkárov na Štefultove od 

16:00 – 19:00 hod. alebo do Elektro 

IMO – Domáce potreby do 17:00 

hod. Info: 0903 250 921. Počas vý-

stavy 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

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.

Mesiac október bol pre našu 

súkromnú hotelku v Banskej 

Štiavnici výnimočný. 

Znovu sme obnovili spoluprá-

cu  s  asociáciou francúzskych lek-

torov GREF, ktorí sú už síce na dô-

chodku, ale pomáhajú rozvíjať 

francúzštinu a  francúzsku kultú-

ru v  rôznych kútoch sveta. Tento-

krát k  nám do Banskej Štiavnice 

prišla madame Christine Bonafé, 

63-ročná učiteľka francúzskej lite-

ratúry a divadla. Pochádza z maleb-

ného mesta Draguignan, ktoré sa 

nachádza na juhu Francúzska v re-

gióne Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Vďaka Christine mali naši študenti 

možnosť zdokonaľovať svoje vedo-

mosti a zručnosti v rôznych oblas-

tiach francúzskeho jazyka. Cibrili si 

predovšetkým správnu výslovnosť 

a  komunikáciu, ba dokonca i  teat-

rálne umenie. Naše študentky sa 

zahrali na sprievodkyne a  ukázali 

Christine krásy nášho historického 

mesta. Posledný deň s francúzskou 

lektorkou sme ukončili ako správ-

ni hoteláci. Pripravili sme jej slo-

venskú špecialitu halušky a  Chris-

tine nám urobila ľahký francúzsky 

dezert fondant au chocolat. Ďaku-

jeme!

Zuzana Marušková, DiS.

Súkromná hotelová akadémia

Francúzska lektorka Christine na SHA

Lektorka so študentkami pri príprave halušiek  foto Archív SHA

Galéria Schemnitz v Banskej 

Štiavnici vás srdečne pozýva 

na druhý z cyklu workshopov 

venovaných súčasnej 

vizuálnej kultúre Detské 

územia 2019. 

Príďte stráviť nedeľné dopoludnie 

27.10.2019 spolu s  rodinou do ga-

lérie! Lektorka Barbora Paulínyová, 

ktorá pracuje pre Slovenskú národ-

nú galériu vo Zvolene, nás uvedie 

do tajov experimentálnej fotografi e 

a  na workshope s  názvom FotoLa-

boratórium sa spolu s ňou pokúsime 

o fotografovanie bez fotoaparátu.

Na tvorivom dopoludní si na chvíľu 

privlastníme vybrané umelecké die-

la, pouvažujeme nad nimi a doplní-

me ich vlastnými nápadmi. Zároveň 

si vyskúšame zaujímavú fototech-

niku – fotogram a  zoznámime sa 

s klasickým technickým postupom 

vyvolávania fotiek. Len s pomocou 

fi xiek, svetla, vývojky, vody a usta-

ľovača, s  prispením našej trpezli-

vosti a kreativity, vytvoríme vlastné 

fotovariácie umeleckých diel inšpi-

rované zbierkou Galérie Schemnitz.

Ideovým východiskom projek-

tu Detské územia, ktorý realizuje-

me od roku 2016, je doplnenie po-

nuky vzdelávania umením v rámci 

výtvarnej výchovy, mesta a rodiny. 

Školy zatiaľ, žiaľ, poskytujú mini-

mum informácií a  zručností v  ob-

lasti súčasných výtvarných stratégií 

a  techník, čím sú deti často ochu-

dobnené o vedomostný, emocionál-

ny i zručnostný ponor do umelecké-

ho sveta predstaviteľov súčasného 

umenia na Slovensku. Zároveň pre-

plnenosť plytkou digitálnou a  me-

diálnou vizualitou u  detí už od 

útleho veku nebuduje rozvoj manu-

álnych zručností a  základný vzťah 

k estetičnu, umeleckým hodnotám 

a k sebe samým. Chýba priamy kon-

takt s obrazmi, sochami a umelca-

mi, ktorí ich vytvárajú, a tým mizne 

i  dotyk s  umeleckou, humanistic-

kou sférou človeka. Tvorba so skú-

senými lektormi a umelcami v pro-

stredí galérie dokáže podporiť 

tvorivosť u detí, naučiť ich premýš-

ľať nad rámec noriem a refl ektovať 

seba z perspektívy tvorcu. Zároveň 

umožňuje získať cenné informácie 

o umení prirodzenou cestou.

Projekt sme v  tomto roku otvorili 

v septembri workshopom s výtvar-

níkom a  výtvarným pedagógom 

Martinom Kratochvilom, kde sme 

sa venovali portrétu. Na november 

pripravujeme workshop s fi lmárom 

Marekom Janičíkom, v ktorom po-

čas dvoch dní vytvoríme s účastník-

mi fi lmový miniportrét umelca žijú-

ceho v Banskej Štiavnici.

2. workshop – FotoLaboratórium

Program pre deti / 6+

Nedeľa 27. 10. 2019 od 9:30 do 

12:30 hod.

Galéria Schemnitz, Sládkovičova 2, 

Banská Štiavnica

Lektor: Barbora Paulínyová

Vstupné: 5eur

Vekové rozpätie účastníkov: 6 – 17 

rokov (deti mladšie ako 10 rokov 

v sprievode dospelej osoby)

Miesto na workshope si rezervujte 

u Danky na čísle: 0918 515 502 ale-

bo na dana.galova@gmail.com

Tešíme sa na vás!

Vzdelávací program Detské územia 

z  verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia.

Váš tím Galérie Schemnitz

Fotolaboratórium v Galérii Schemnitz!
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Slovo. Písmo. Kniha. Pamäť 

ľudstva.

Do týchto slov možno vtesnať celú 

všeľudskú skúsenosť, pretože nebu-

deme ďaleko od pravdy, keď povie-

me, že všetko, čo človek pozná, cíti, 

po čom túži a čoho sa obáva, môže 

vnímať iba zásluhou slova.

Banská Štiavnica je známa doma aj 

v  zahraničí svojou bohatou histó-

riou. V 18. stor., v čase svojho zla-

tého veku bola tretím najväčším 

uhorským mestom, v  ktorom sve-

toznáma Banská akadémia vycho-

vala stovky odborníkov, uznáva-

ných po celom svete.

V úzkej nadväznosti na túto histó-

riu sa odvodzuje aj vznik 1. stred-

nej školy, ktorý spadá do obdobia 

spred 710 rokov, čiže najstaršie ko-

rene banskoštiavnického gymná-

zia siahajú do druhej polovice XIII. 

stor. Jej prirodzeným pokračovate-

ľom bolo katolícke a evanjelické lý-

ceum i dnešné gymnázium.

Slávne lýceum a gymnázium, pred-

chodcovia súčasného gymnázia, 

odchovali nejedného významného 

dejateľa našich tradícií. Nie je teda 

náhodou, že v snahe zachovať naše 

národné, technické a  kultúrne de-

dičstvo sa pozornosť sústreďuje na 

storočnicu gymnázia, ktoré má ne-

zastupiteľné miesto vo vývoji, his-

tórii aj v súčasnosti Banskej Štiav-

nice. Školu navštevovali napríklad 

Andrej Sládkovič, Alexander Petö-
fi , Koloman Miksáth, Emil Boleslav 

Lukáč, Andrej Kmeť, Oliver Ba-

koš, Gustáv Valach, Július Pántik, 

Emília a Magda Vášáryové a mno-

ho ďalších významných osobnos-

tí. Pri pravidelných stretnutiach 

absolventov gymnázia je najlepšie 

vidieť, ako naša škola dobre pripra-

vila svojich odchovancov pre život, 

keď mnohí z nich zastávali a aj za-

stávajú zodpovedné funkcie na naj-

vyšších miestach.

Po vzniku Československa bolo 

v Banskej Štiavnici zriadené v roku 

1919 československé reálne gym-

názium, pomenované po Andre-

jovi Kmeťovi, v  ktorom začiatkom 

júla 1919 zmaturovalo prvých 8 žia-

kov. Ako to chodí v živote ľudí, tak 

to chodí aj v  živote školy, úspeš-

né obdobia sa striedali s  tými me-

nej úspešnými. Zaujímavosťou bolo 

napríklad vyučovanie ruského jazy-

ka v rokoch 1940 – 1944. V 50-tych 

rokoch to bola jedenásťročná stred-

ná škola (JSŠ), v  60-tych Stredná 

všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ), 

ktorú sme si my študenti premeno-

vali na „Sväz vševedúcich študentov“. 

Ďalšou zaujímavosťou bolo, že sme 

jeden deň v týždni praxovali, diev-

čatá v závode Pleta, n. p., a chlapci 

v  závode Priemstav. V  70-tych ro-

koch bolo opäť zriadené gymná-

zium a  v  roku 1973 bola zriadená 

zahraničná prípravka pre štúdium 

na vysokých školách. Som hrdá, 

že som sa ako školská inšpektorka 

mohla zúčastniť slávnostného pri-

navrátenia čestného názvu Gym-

názium Andreja Kmeťa Banská 

Štiavnica. Z príležitosti storočného 

jubilea našej milej školy, chcem spo-

menúť obdobie, kedy sme boli jej 

študentmi v „našich zlatých šesťdesia-

tych rokoch“ minulého stor.

Nechce sa tomu veriť, ale prešlo nao-

zaj neuveriteľných 53 rokov od chví-

le, čo sme opustili brány našej školy. 

Potom prišiel pocit šťastia a uspoko-

jenia z úspešného absolvovania ďal-

ších štúdií, ktorý zakrátko vystrie-

dal smútok a vnucujúca sa nostalgia 

za rokmi mladosti. I  dnes po vyše 

polstoročí patria spolužiaci a spolu-

žiačky k najlepším priateľom. Je to 

možno tým, že sme sa denne stre-

távali, pomáhali si, mali spoločné 

záujmy a vzájomne sme si dôvero-

vali. S odstupom času si uvedomu-

jem, že sme niekedy boli príliš prísni 

pri hodnotení našich učiteľov. Dnes 

viem, že mnohí z nich nám dali ve-

domosti na celý život. Osobitne by 

som sa chcela poďakovať našim uči-

teľom, za ich prísnosť a  spravodli-

vosť a za to, že nám otvorili bránu 

dospelosti. Boli sme naozaj šťastní, 

že sme stretli tak úžasných ľudí, ale 

vtedy sme o tom ešte nevedeli.

Ľudia zo skúseností tvrdia, že naj-

krajšie roky života sú roky študent-

ské. To človek ešte nie je celkom 

dospelý, no už prestal byť dieťa-

ťom. Všetko je otvorené, všetko je 

možné. Ja som bola presvedčená 

(a som aj dosiaľ), že to bola najlep-

šia škola a my sme boli veľmi dob-

rá trieda. Možno to bolo aj tým, že 

sme boli trieda orientovaná na ma-

tematiku a prírodovedné predmety 

a okrem povinného ruského jazyka 

sme mali aj francúzsky jazyk a ne-

povinný aj jazyk latinský. Vďaka na-

šej milovanej triednej sme sa dosta-

li aj k  svetovej literatúre, prežívali 

sme éru Beatles, francúzskych šan-

sónov, šťastní, že sme poznali slo-

vá v origináli (pamätáte na Beacou-

dovu „Natalie“?). Niekedy nás však 

škola zaujímala len okrajovo, keď 

v škole vznikali a zanikali prvé lás-

ky, milostné romance i „malé tragé-

die“. K  prvým láskam prirodzene 

patrili spolužiaci a  spolužiačky. Pí-

sali sme básničky, zamilované lis-

ty, dokonca aj pesničky. Stretáva-

li sme sa na štiavnickom Trotuári, 

chodili na rande na Piargsku brá-

nu. Takmer všetci študenti zo stred-

ných škôl sme sa poznali osobne aj 

vďaka rôznym súťažiam (hudob-

ným, literárnym, športovým), bese-

dám, a najmä obľúbeným študent-

ským čajom, v usporiadaní ktorých 

sa stredné školy pravidelne striedali. 

Nezabudnuteľný bol v maturitnom 

ročníku náš majáles alebo futbalové 

stretnutie maturantov s  profesor-

mi. Aj keď sa stretneme po rokoch, 

máme sa o čom rozprávať. Radi sa 

prejdeme tradičnou cestičkou do na-

šej školy (niektorí aj za pomoci pa-

ličky). Cesta síce neubieha tak rých-

lo ako za mladých čias, ale aspoň si 

zaspomíname na príhody zo štu-

dentských čias, pripomenieme ne-

únavnú prácu pedagógov, úspechy 

jej žiakov, ich plány, priania a túžby 

dosiahnuť stále vyššie méty, pretože 

„človek musí ísť za týmto rýchlo sa me-

niacim svetom...“ Želám našej „Alma 

Mater“, aby s týmto novým svetom 

ešte dlhé roky držala krok a nestra-

tila mladícku sviežosť, aj keď v tom-

to roku oslávila storočnicu.

Na starom maturitnom table, už 

trocha vyblednutom sme stále všet-

ci mladí, krásni, usmievame sa na 

celý svet, na všetky budúce dni, 

akoby sme nikdy nemali zostar-

núť… to naše tablo nás tak trocha 

klame, ale aspoň nám vždy bude 

pripomínať s  trochou nostalgie tú 

najkrajšiu pieseň – pieseň mladosti, 

ktorá ako povedal náš Andrej Slád-

kovič, je „túžba živá po kráse, je anjel 

v prachu zaviaty“.

Marta Pavlíková – Smrtičová, 

absolventka školy, bývalá škol-

ská inšpektorka

Storočnica banskoštiavnického 
gymnázia a naše zlaté šesťdesiate…

Pripomenuli 
sme si...

145. výročie narodenia Jo-

zefa Gregora Tajovského 

(*18.10.1874 – +20.5.1940)

J. G. Tajovský pochádzal z  dedi-

ny pri B. Bystrici, podľa nej si zvo-

lil pseudonym „Tajovský“. Vyrastal 

u svojho starého otca, lebo bol naj-

starší z desiatich detí. Starého otca 

mal veľmi rád ako človeka pracovi-

tého a veselého, a preto mu veno-

val aj prvé poviedky z dediny: „Rad-

vanský jarmok“, „Prvé hodinky“ a „Do 

konca“, v ktorých spomína na vese-

lé príhody počas jarmoku, na kúpu 

prvých hodiniek, ale aj na praco-

vitosť starého otca, ktorý napriek 

chorobe a starobe pracoval na svo-

jom majetku až do konca života. 

Spisovateľ bol pôvodne učiteľom, 

no neskôr pracoval v banke, čo mu 

umožnilo dobre spoznať ľudí, kto-

rí tam chodili. To opísal aj v  po-

viedke – „Mamka pôstková“, v  kto-

rej píše o žene s ťažkým životným 

osudom, lebo muž bol alkoholik. 

Peniaze nestačili, a preto si muse-

la požičať z  banky. Aby nezostala 

dlžná, predala vlastnú perinu, hoci 

bolo chladno. Na dedinský alkoho-

lizmus sa Tajovský, na rozdiel od 

Kukučína, pozeral prísnym pohľa-

dom. Čo opísal v poviedke – „Apo-

liena“, v nej je hlavnou postavou de-

dinské dievča, ktoré slúži u gazdu. 

Je hluchá, a preto sa jej paholci po-

smievajú. Nevedia však, že príčinou 

jej hluchoty je otec alkoholik. V po-

viedke „Horký chlieb“ spisovateľ opi-

suje ťažký život matky, ktorá, aby 

uživila svoje deti – chodí sa po no-

ciach starať o deti bohatých, kým sa 

oni zabávajú. Má však strach o svo-

je vlastné deti, a preto sa niekoľko-

krát v mrazivej noci vracia domov. 

Prechladne a hrozí jej vážna choro-

ba. J. G. Tajovský písal aj divadelné 

hry, z nich najznámejšie sú: 1. Žen-

ský zákon, 2. Nový život a 3. Statky 

zmätky. Jednodejstvové hry sú: 1. 

Matka, 2. Hriech a 3. Tma. Najzná-

mejšia je poviedka – Maco Mlieč. 

Zdroj: pozn. F. Golian

Filip Golian



9
číslo 38 • 24. október 2019

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Aktuálne hráme v kine Akademik

Piatok 25.10. o 18:30 hod.Piatok 25.10. o 18:30 hod.
RozpresTri krídlARozpresTri krídlA

Dobrodružný, 90 min., MP:12, vstup-Dobrodružný, 90 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Christian, vizionársky vedec, né: 5€. Christian, vizionársky vedec, 
študuje voľne žijúce husi. Pre jeho študuje voľne žijúce husi. Pre jeho 
syna, dospievajúceho chlapca posad-syna, dospievajúceho chlapca posad-
nutého videohrami predstavuje myš-nutého videohrami predstavuje myš-
lienka stráviť prázdniny s  otcom vo lienka stráviť prázdniny s  otcom vo 
voľnej prírode nočnú moru. Otec a syn voľnej prírode nočnú moru. Otec a syn 
sa predsa len zblížia vďaka bláznivému sa predsa len zblížia vďaka bláznivému 
plánu: záchrana zanikajúceho druhu plánu: záchrana zanikajúceho druhu 
vďaka Christianovmu ultraľahkému vďaka Christianovmu ultraľahkému 
lietadlu! Začína tak neuveriteľná a ne-lietadlu! Začína tak neuveriteľná a ne-
bezpečná cesta...bezpečná cesta...

Sobota 26.10. o 18:30 hod.Sobota 26.10. 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 pretrvá-prekvitá. Napriek tomu stále pretrvá-
va nenávisť medzi ľuďmi a rozprávko-va nenávisť medzi ľuďmi a rozprávko-

vými bytosťami (vílami). Blížiaca sa vými bytosťami (vílami). Blížiaca sa 
svadba Aurory s princom Filipom má svadba Aurory s princom Filipom má 
pomôcť zjednotiť oba svety. Nečaka-pomôcť zjednotiť oba svety. Nečaka-
ný zvrat udalostí a stretnutí s novými ný zvrat udalostí a stretnutí s novými 
spojencami i temnými silami však ťahá spojencami i temnými silami však ťahá 
Zlorianu a Auroru opačnými smermi. Zlorianu a Auroru opačnými smermi. 
Schyľuje sa k Veľkej vojne o  bezpe-Schyľuje sa k Veľkej vojne o  bezpe-
čie Vresovísk a čarovnej krajiny, kto-čie Vresovísk a čarovnej krajiny, kto-
rú obývajú.rú obývajú.

Nedeľa 27.10. o 16:00 hod.Nedeľa 27.10. 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€

Nedeľa 27.10. o 18:30 hod.Nedeľa 27.10. o 18:30 hod.
Štvrtok 31.10. o 18:30 hod.Štvrtok 31.10. o 18:30 hod.
ZoMbielANd: ZoMbielANd: 

RANA isToTYRANA isToTY

Roadmovie, čierna komédia, 96 min., Roadmovie, čierna komédia, 96 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Herecké hviezdy MP:15, vstupné: 5€. Herecké hviezdy 
Woody Harrelson, Emma Stone, Jes-Woody Harrelson, Emma Stone, Jes-
se Eisenberg a Abigail Breslin sa v po-se Eisenberg a Abigail Breslin sa v po-

kračovaní kultovej zombie komédie kračovaní kultovej zombie komédie 
vydávajú na cestu naprieč postapoka-vydávajú na cestu naprieč postapoka-
lyptickou Amerikou. Cestou budú mať lyptickou Amerikou. Cestou budú mať 
dočinenia s novými, vyvinutými druh-dočinenia s novými, vyvinutými druh-
mi zombie aj ďalšími preživšími, no mi zombie aj ďalšími preživšími, no 
najväčšou výzvou bude nezblázniť sa najväčšou výzvou bude nezblázniť sa 
z ich svojskej provizórnej rodiny.z ich svojskej provizórnej rodiny.

Utorok 29.10. o 18:30 hod.Utorok 29.10. o 18:30 hod.
LiYANALiYANA

Animovaný, 77 min., MP:12, vstup-Animovaný, 77 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Svahilské dievča sa vydáva na né: 5€. Svahilské dievča sa vydáva na 
nebezpečnú cestu, aby zachránila jej nebezpečnú cestu, aby zachránila jej 
dvoch mladších bratov. Animovaný af-dvoch mladších bratov. Animovaný af-
rický fi lm sa rodí cez predstavy piatich rický fi lm sa rodí cez predstavy piatich 
detí zo sirotinca. Pod dohľadom lek-detí zo sirotinca. Pod dohľadom lek-
torky spolupracujú, aby vytvorili prí-torky spolupracujú, aby vytvorili prí-
beh o vytrvalosti, ktorý je tvorený ich beh o vytrvalosti, ktorý je tvorený ich 
najhoršími spomienkami a  najkrajší-najhoršími spomienkami a  najkrajší-
mi snami. Animovaný život ich fi ktív-mi snami. Animovaný život ich fi ktív-
nej postavy sa prelína s poetikou a ob-nej postavy sa prelína s poetikou a ob-
servačným dokumentom a fi lm je tak servačným dokumentom a fi lm je tak 
oslavou kolektívneho vytvárania prí-oslavou kolektívneho vytvárania prí-
behu.behu.

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.36/2019: „Po-

kora je ako ruženec, keď sa roztrhne 

ruženec, zrnká sa rozkotúľajú, keď sa 

pominie pokora, všetky cnosti sa stra-

tia.“ Výhercom sa stáva Ľudmila 

Húsková, 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 04.11.2019.

V tajničke sa ukrýva porekadlo:

A. 55 v Ríme, podopri, stručný spô-

sob spracovania informácií, cicavec 

z pralesa,

B., 3. časť tajničky, polomer,

C., Zn. protaktínia, obyvateľ Írska, 

táraniny česky, hľadaj, oska,

D., Prášok na ničenie hmyzu, Teré-

zia, pokoj, trinitrotoluén,

E., Dvojhláska, odev, koval, meter, 

bonzovanie skr.,

F., Ženské meno, nič, poranil,

G., Lúskaj problém, Valika, druh 

skupenstva vody, úder v boxe,

H., Hlávková zelenina, povraz so 

slučkou, nástroj na kosenie plurál, 

budova,

I., Ozn. áut Španielska a Luxembur-

ska, rastlinné maslo, vychovávateľ-

ka, dáva do zeme semená,

J., 2. časť tajničky, manželka 

Chaplina, prezident v ČSR,

K., 1. časť tajničky, Tebe.

1., Lepidlo, 4. časť tajničky, inici-

álky rakúskeho maliara Trogera,

2., Všadiaľ, časť celku, R foneticky,

3., Títo naopak, kráčal, pohne,

4., Čisti praním, štat naopak, hora, 

dusík,

5., Lieta do vesmíru, pripravujú 

jedlo varením,

6., Aj, kamarát Toma, Americká 

kozmická spol., oska,

7., Ovečka, pracovalo vo vyhni, 

existoval,

8., Snívaj, kríženec somára a koňa, 

koníky,

9., Nosievala, nad niečím,

10., Nula, schôdza politikov, druh 

rodu, citoslovce strašenia,

11., Ponor, nočné podniky, dávaj 

zrno do pôdy,

12., Vzduch grécky, 1000 kg, po-

platky štátu,

13., Povzdych, odsekni, český he-

rec,

14., Koniec tajničky, pracuj ihlou.

Pomôcky: Hera, Kodet, snem, 

NASA, Jery, bona.

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
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K

Kupón č. 38
Krížovka
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Bod K
Bratská 9 (budova MŠ), B. Štiavnica

Program:

Utorok 29.10. 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. /Prí-

spevok 0,50€/

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

V dňoch 15. – 17. októbra 2019 

sme pripravili v rámci úcty 

k starším aktívny program pre 

našich seniorov.

Aj tento rok v  mesiaci október 

sme sa stretli, aby sme prejavili 

našu pozornosť a  úctu k  talentu 

tých skôr narodených – seniorov. 

Pohronské osvetové stredisko – 

pracovisko v  Banskej Štiavnici, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ban-

skobystrického samosprávneho 

kraja usporiadalo už 8. ročník Se-

niorského talentária – nesúťažnej 

prehliadky záujmovo – umeleckej 

činnosti seniorov. A  tak sme sa 

v utorok, 15. októbra stretli v kul-

túrnom centre a  prostredníc-

tvom spevu, pekného slova, ale 

aj pomocou spomienok a myšlie-

nok vrátili o niekoľko rokov späť, 

stretli dávnych priateľov a  v  ne-

poslednom rade prezentovali ta-

lent, nadanie a  všetky ostatné 

maličkosti, ktoré robia svet kraj-

ším a veselším. Podujatie otvorila 

riaditeľka POS Mgr. Helena Žňa-

vová, ktorá v krátkosti spomenu-

la históriu zakladania tohto už 

tradičného jesenného podujatia 

(za vznikom myšlienky stáli dve 

dámy – Mária Petrová, vtedajšia 

zamestnankyňa POS – pracovis-

ka v  Banskej Štiavnici a  Marta 

Borošková, bývalá vedúca Den-

ného centra seniorov Banská 

Štiavnica). Po príhovore zača-

li vystúpenia seniorov a  otvori-

la ich práve pani Petrová svo-

jou vlastnou tvorbou. Ďalej sa 

prezentovali kolektívy z  Levíc, 

Žemberoviec, Novej Bane, Šro-

bárovej, jednotlivci z  Bratislavy, 

Martina, Krupiny. Náš bansko-

štiavnický región reprezentova-

li dôchodcovia z  Denného cen-

tra Banská Štiavnica, z Denného 

centra Štefultov – spevácka sku-

pina Jašteričky, jednotlivci Mi-

lan Štencl, Veronika Inglotová, 

Evka Kolembusová, Alicka Ga-

janová a  manželia Anna a  Mi-

lan Debnárovci z  Únie nevidia-

cich a  slabozrakých. Vystúpenia 

všetkých účinkujúcich boli dyna-

mické, prezentované s  radosťou 

a  elánom, ktorý by mohli závi-

dieť aj mladšie ročníky. Na záver 

boli všetci seniori obdarovaní 

ďakovným listom, kvetom a  mi-

lou drobnosťou. Po občerstvení 

a prestávke strávenej pri harmo-

nike a speve nasledovala tanečná 

zábava „Omladnime pri tanci“, kde 

sa pri hitoch Karla Gotta a  Re-

pete ukázalo, že tanec skutočne 

omladzuje a  mnohokrát mlad-

ší nestíhali starším. Sprievodné 

akcie pokračovali aj v stredu a vo 

štvrtok, pre seniorov sme pri-

pravili tvorivé dielne, kde sa na-

učili prácu so suchým plstením, 

potom špeciálnu ochutnávku ča-

jov v Čajovni Klopačka, zaujíma-

vú besedu s príslušníčkou PZ na 

tému „Čo život prináša“ a toto nie-

koľkodňové podujatie sme ukon-

čili príjemnou bodkou – Senior-

ským čítaním príbehov, ktoré 

pohladili dušu a  zahriali srdce. 

Všetky tieto sprievodné akcie by 

sa nemohli uskutočniť bez vý-

datnej pomoci sponzorov – Ľud-

mila Blašková, Peter Ernek, Ján 

Majsniar, ktorým ešte raz srdeč-

ne ďakujeme a  vďaka spoluprá-

ci s  mestom Banská Štiavnica 

a mestskou knižnicou, ktorí nám 

ako vždy vyšli v  ústrety a  zapo-

žičali priestory a  ochotných za-

mestnancov. V  závere chceme 

ešte poďakovať všetkým dôchod-

com, nielen tým, ktorí sa roz-

hodli tieto dni stráviť s nami, ale 

vám všetkým, za to, čo robíte pre 

svoje deti a  aj pre túto spoloč-

nosť, aby ste prežívali ďalšie dni 

v šťastí, nech sú dni vášho zrelé-

ho veku preteplené vďačnosťou 

nás všetkých. Nech je vaša jeseň 

plná plodov, krásna, pokojná, sl-

nečná a zaželajme si, aby sme sa 

v dobrom zdraví zišli pri tejto mi-

lej príležitosti aj na budúci rok.

H. Galková – POS, pracovisko 

v Banskej Štiavnici

Seniorské talentárium

Seniori v kultúrnom centre  foto Archív POS

Už tradične a dlhé desaťročia si 

v mesiaci októbri spomíname 

v Dennom centre na Štefultove 

na našich seniorov.

Oslava "Október - mesiac úcty 

k  starším" začala 14.10.2019 od 

13,30 hod. v  reštaurácií Ame-

tyst, kde s  nami pobudli aj hos-

tia. Zavítala k  nám zástupkyňa 

mesta – sociálna pracovníčka, 

ba i poslanec mestského zastupi-

teľstva za časť Štefultov, ktorí sa 

k  našim seniorom aj prihovori-

li. Veselú náladu sme si spestrili 

našou kultúrnou zložkou, ktorú 

pre nás pripravili členky súbo-

ru "Jašteričky", ako aj ostatní čle-

novia denného centra. Spoločne 

sme si zaspievali, ba aj zaspomí-

nali na mladšie časy. Strávili sme 

príjemné 3 hodiny v družnej zá-

bave a pospomínali si na príjem-

né chvíle a  zážitky z  mladosti 

i súčasnosti.

Záverom chcem spomenúť na-

šich sponzorov, ktorí prispeli 

darčekom pre našich seniorov: 

p. S. Buzalka – fi rma B spol., p. 

Blašková – Svetro, COOP Jedno-

ta Žarnovica, fi rma Winer – p. 

Kuka, poslanec mestského zastu-

piteľstva p. Mičura, Bc. Gregáňo-

vá, zástupkyňa MsÚ, ako aj dvaja 

naši členovia DC, za čo im vyslo-

vujeme veľkú vďaku.

Viera Chladná, 

vedúca DC Banská Štiavnica, 

Štefultov

Mesiac október – úcta k starším
v Dennom centre Banská Štiavnica, Štefultov

Seniorom
Všetko dobré, súkmeňovci!

Každý snáď na žitia konci

bilancuje, ako žil

a čo všetko urobil.

Tešia nás vnúčatá, i deti,

aj slniečko, ktoré svieti

a zohrieva staré kosti.

Vítame vždy radi hostí,

ktorí sú dôverne známi.

Spomíname si na mamy,

i na otcov občas veru.

Spomienky zas von sa derú,

vraciame si staré časy

plné čara, plné krásy.

Dávno, čo sme mladí boli.

Občas kde-tu nás zabolí,

ale to už k veku patrí.

Načo rany znovu jatriť?!

Tešme sa novému ránu,

otvorme dokorán bránu,

tým, čo s dobrým prichádzajú

a nás stále radi majú!

Všetko dobré, seniori!

Nech nám vatra žitia horí!

Milan Štencl
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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

Dňa 5.10.2019 sa v Banskej 

Bystrici konalo 4. kolo 

plaveckého pohára. Preteku 

sa zúčastnilo 9 klubov z kraja 

a 151 pretekárov. 

Naši plavci z  PKBS si vyplávali 42 

osobných rekordov. Medzi najlepších 

našich plavcov spomedzi chlapcov 

patrili Maruniak Patrik, Čamaj Ján 

mladší, a  z  dievčat Kmeťová Hana. 

Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub, r. 2010: 50m vs – 

4. 41.08, 50m z – 3. 48.86, 50m p – 

6. 55.19, 50m m – 3. 45.51, 100m m – 

2. 1:45.68, 100m pp – 2. 1:43.72,

Buzalka Adam, r. 2007: 50m vs – 

8. 34.95, 50m z – 5. 43.53, 200m z – 

3. 3:05.15, 50m p – 5. 43.27, 100m pp 

– 6. 1:27.50, 400m pp – 3. 6:23.98,

Holcz Patrik, r. 2008: 50m vs – 

10. 35.32, 200m z – 3. 39.79, 50m p 

– 7. 44.16, 100m p – 4. 1:36.44, 50m 

m – 5. 40.38, 100m pp – 4. 1:26.22,

Kukučka Jakub, r. 2008: 50m vs – 

5. 33.68, 50m p – 2. 41.81, 100m p – 

1. 1:30.10, 50m m – 4. 39.09, 100m 

m – 2. 1:30.60, 100m pp – 1. 1:22.19, 

400m pp – 1. 6:07.88,

Labuda Jerguš, r. 2008: 50m vs – 18. 

41.69, 200m vs – 10. 3:18.22, 50m p 

– 18. 54.97, 100m pp – 13. 1:44.28,

Labuda Juraj, r. 2011: 25m vs – 

4. 22.15, 25m z – 2. 24.41, 25m p – 

4. 27.61, 25m m – 3. 28.76,

Maruniak Patrik, r. 2006: 50m vs – 

2. 29.84, 200m vs – 2. 2:28.31, 200m 

z – 2. 2:45.50, 50m p – 1. 35.18, 100m 

p – 2. 1:19.80, 50m m – 3. 34.40,

Orság Dalibor Daniel, r.1998: 50m vs 

– 2. 27.87, 50m p – 1. 33.49, 100m p – 

1. 1:15.48, 100m pp – 3. 1:12.66,

Ruckschloss Tomáš, r. 2012: 25m vs – 

2. 21.43, 25m z – 3. 25.60, 25m p – 

2. 26.38, 25m m – 1. 25.72,

Sikula Tomáš, r.2011:25m vs – 

1. 21.25, 25m z – 5. 27.93, 25m p – 

3. 26.93, 25m m – 2. 26.63,

Trenčan Sebastián, r. 2011:25m vs – 

5. 22.58, 25m z – 1. 24.36, 25m p – 

6. 30.18, 25m m – 4. 30.99,

Čamaj Ján, r. 1978: 50m vs – 3. 28.14, 

50m z – 1. 33.16, 50m p – 2. 37.18, 

100m pp – 2. 1:11.38,

Čamaj Ján, r. 2010: 50m vs – 1. 35.06, 

200m vs – 1. 2:51.02, 50m z  – 

1. 41.42, 50m p – 2. 48.21, 50m m – 

1. 41.28,

Ženy:

Celderová Kristína, r. 2009: 50m vs – 

3. 37.09, 50m z – 8. 52.35, 50m p – 

1. 47.40, 100m p – 1. 1.44.61, 100m 

pp – 5. 1:45.98,

Chladná Stacy, r. 2007:50m vs – 

5. 35.77, 200m z – 6. 3:10.23, 100m p 

– 4. 1:36.47, 50m p – 6. 41.29, 100m 

pp – 6. 1:26.35, 400m pp – 3. 6:41.61,

Cimová Henrieta, r. 2009: 50m vs – 

13. 42.21, 200m vs – 5. 3:26.62, 50m 

p – 14. 57.32, 50m m – 10. 54.55,

Hornická Alica, r. 2004: 50m vs – 

4. 33.99, 200m vs – 3. 2:44.52, 50m 

m – 5. 38.57, 100m m – 3. 1:30.78, 

100m pp – 5. 1:24.56, 400m pp – 

1. 6:21.52,

Kašiarová Hana, r. 2010: 50m vs – 

12. 41.50, 50m z – 5. 49.07, 50m p – 

9. 53.38, 50m m – 8. 53.28, 100m pp 

– 4. 1:44.68,

Kašiarová Tatiana, r. 2007: 50m vs – 

6. 35.97, 200m vs – 2. 2:47.98, 50m p 

– 3. 43.17, 100m p – 3. 1:35.04, 50m 

m – 4. 37.78, 100m m – 1. 1:25.99,

Kernáčová Hana, r. 2010: 50m vs – 

17. 46.03, 50m z – 12. 56.82, 50m p – 

12. 55.49, 50m m – 11. 58.31, 100m 

pp – 10. 1:56.72,

Kmeťová Hana, r. 2007: 50m vs – 

3. 33.27, 50m z – 4. 40.43, 200m z – 

4. 2:58.95, 50m p – 1. 38.44, 100m p 

– 2. 1:26.95, 50m m – 3. 37.52, 100m 

pp – 3. 1:23.08,

Koreňová Sára, r. 2011: 25m vs – 

2. 21.45, 25m z – 2. 24.32, 25m p – 

5. 29.06, 25m m – 3. 26.75,

Machariková Žofi a, r. 2009: 50m vs – 

7. 40.45, 50m z – 3. 45.91, 200m z – 

4. 3:26.35, 50m p – 5. 50.41, 100m p 

– 4. 1:48.37, 100m pp – 3. 1:35.64,

Rückschlossová Sára, r. 2010: 50m 

vs – 11. 41.33, 200m vs – 2. 3:15.50, 

50m z – 6. 49.53, 50m p – 11. 55.4.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – mo-

týľ, z – znak, p – prsia, pp – polohové 

preteky

PKBS

Banskobystrický plavecký pohár 
4. kolo

Štrbské Pleso hostilo 

15.10.2019 najlepších bežcov 

v cezpoľnom behu základných 

a stredných škôl.

Banskobystrický kraj reprezentova-

li naši žiaci, a to po víťazstve na kraj-

skom kole v  zložení družstva Ju-

raj Jurica, Matúš Červenák a Martin 

Borguľa. V konkurencii 27 pretekárov 

obsadili tieto miesta: jednotlivo – Ju-

rica 10. miesto, Červenák 15. miesto 

a  Borguľa 22. miesto, v  družstvách 

obsadili solídne 5. miesto. Chcem sa 

poďakovať vedeniu školy, rodičom 

a  podporovateľom v  tomto peknom 

úspechu, veď nie vždy sa podarí byť 

piatym na Slovensku. Robo Petro

Cezpoľný beh

Družstvo žiakov zo ZŠ J. Horáka  foto Archív autora

Futbal
Spravodlivá remíza

V. liga, muži, 12. kolo

FK Sitno Banská Štiavnica – Kru-

pina 1:1 (1:0)

Góly: 30´ Kminiak – 11m kop

Zostava: Kališek – Gallo, Santo-

ris, Turkota, Vician (81´ Valovič), 

Chmelina, Barák (K), Beňo, Bin-

der, Kminiak, Drexler (75´ Ne-

uschl)

V  poslednom domácom stretnu-

tí jesennej časti sme len remizo-

vali po slabom výkone. Slabá hra 

zodpovedala postaveniu oboch 

mužstiev v  tabuľke. Viac sa bo-

jovalo, a  preto fanúšikovia vide-

li málo futbalového kumštu. Naši 

hráči pohrozili už v  8´, delov-

ka Santorisa z  25m opečiatkova-

la brvno. V 30´ sme išli do vede-

nia, keď Kminiak premenil 11m 

kop. V  40´ sa vyznamenal Kali-

šek, keď bravúrne zneškodnil ob-

rovskú šancu hostí. Aj 2. polčas 

priniesol viac bojovnosti ako fut-

balovej krásy. Už sa zdalo, že chu-

dobné víťazstvo udržíme, priš-

la 72´ a po krížnej prudkej strele 

z  pravej strany hostia vyrovnali. 

V poslednej minúte potvrdil svo-

je brankárske kvality náš gólman, 

keď priam zázračne vyrazil 100% 

šancu. Stretnutie sa tak skončilo 

zaslúženou remízou.

IV. liga, dorast, 12. kolo

Čierny Balog – B. Štiavnica 0:3 

(0:1)

Góly: Gallo, Bartoš, Hrabko

II. liga, SŽ, 12. kolo

V. Krtíš – B. Štiavnica 4:1 (0:1)

Gól: Kniebügel

II. liga, MŽ, 12. kolo

V. Krtíš – B. Štiavnica 8:2 (3:0)

Gól: Kolár, Žigmund

Kam na futbal?

IV. liga, dorast, 13. kolo, 27.10. 

o 10:00, B. Štiavnica – Tornaľa

II. liga, SŽ a MŽ, 13. kolo, 26.10. 

o  10:00 a  12:00, B. Štiavnica – 

Detva

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo
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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

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

Potrebujete pokosiť? Vypíliť kríky? 
Opraviť plot? Popíliť a uložiť palivové drevo? 

Alebo jednoducho urobiť poriadok 
okolo chaty, či domu?

Prídeme, vyriešime! 
A všetok odpad si zoberieme!

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kontaktovať na čísle: 

0915 830 678
Nechajte Vaše starosti na nás - my sa o všetko 

postaráme a Vy to určite neoľutujete!


