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INZERCIA

V sobotu 4. novembra sa 

konali na Slovensku voľby  

do VÚC. 

V našom okrese volebné miestnos-

ti boli otvorené od 7,00 do 22,00 

hod. V meste Banská Štiavnica sme 

volili v 10 okrskoch. V okrese Ban-

ská Štiavnica (v meste a 14 okoli-

tých obciach) z celkového počtu 13 

207 oprávnených voličov mohlo 

svoj hlas odovzdať a zvoliť 1 na post 

predsedu a 1 na post poslanca Ban-

skobystrického samosprávneho 

kraja. Túto možnosť využilo 5 493 

zúčastnených voličov, čo predsta-

vovalo 41,59% účasť. V meste Ban-

ská Štiavnica bolo zapísaných 8 218 

oprávnených voličov a možnosť vo-

liť využilo 3 466 z nich, t.j. 42,17%. 

Najviac hlasov (hl.) zo 17 kandidá-

tov na post predsedu BBSK získal 

Ján Lunter (1 869 hl.), za ním na-

sledoval Marian Kotleba (784 hl.) 

a tretí skončil Martin Juhaniak so 

ziskom 282 hl. Z 8 kandidátov na 

post poslancov BBSK najviac hla-

sov získal Mikuláš Pál (1 196 hl.), za 

ním skončila súčasná jediná poslan-

kyňa BBSK za náš okres a primá-

torka mesta Nadežda Babiaková (1 

152 hl.) a tretia skončila Katarína 

Maruniaková Lužinová so ziskom 

326 hl. Po sčítaní všetkých hlasov 

za náš okres výsledky boli nasledov-

né: Predseda BBSK: 1. Ján Lunter – 

2 833 hl., 2. Marian Kotleba – 1 405 

hl., 3. Martin Juhaniak – 424 hl., 

poslanec BBSK: 

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám všet-

kým, ktorí ste sa zúčastnili toho-

ročných volieb do VÚC BBSK čo 

najúprimnejšie poďakovala. Nech už 

ste odovzdali svoj hlas komukoľvek, 

dôležité je to, že ste tým preukázali 

záujem riešiť problémy nášho mesta 

a okresu prostredníctvom BBSK.

Keďže končím svoju doterajšiu funk-

ciu poslankyne BBSK za náš okres, 

ďakujem čo najúprimnejšie všet-

kým, ktorí mi akýmkoľvek spôso-

bom pomáhali túto prácu vykonávať, 

ale hlavne tým 1672 voličom, kto-

rí mi odovzdali aj v  týchto voľbách 

svoj hlas v absolútnej dôvere, že by 

som túto funkciu mohla vykonávať 

aj v nasledujúcom funkčnom období. 

Nakoniec ešte blahoželám Mgr. Mi-

kulášovi Pálovi k  zvoleniu do funk-

cie a verím, že bude túto funkciu vy-

konávať tak, aby to bolo v prospech 

obyvateľov nášho mesta a okresu.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Výsledky volieb do orgánov 
Banskobystrického samosprávneho kraja

Poďakovanie primátorky mesta

�3.str.

Premiéra:

Sobota 11.11. o 18:30 hod.Sobota 11.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 16.11. o 18:30 hod.Štvrtok 16.11. o 18:30 hod.

  VrAždA   VrAždA 

        v OrieNT exprese        v OrieNT exprese

Sobota, 25. 11. o 15:30, Kino Akademik, vstupné 4 €
Hugo, Frigo, Bublina

Pozvánka
na slávnostné stretnutie pri prí-

ležitosti 25. výročia založenia 

Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, ktoré sa usku-

toční 28. novembra 2017 (uto-

rok) o 14,00 hod. v sále Kultúrne-

ho centra Banskej Štiavnice. Účasť 

v baníckej a inej uniforme je víta-

ná! Zdar Boh!

Richard Kaňa, predseda spolku 

Výsledky volieb v meste Banská Štiavnica podľa volebných okrskov

Platné hlasy pre kandidátov na poslancov do Banskobystrického samosprávneho kraja 4.11.2017

Por. 

číslo
Meno a priezvisko

Okrsok  číslo
Spolu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Nadežda Babiaková 115 129 145 160 108 117 95 130 60 93 1152

2. Dušan Cibula 13 11 39 24 24 45 12 34 40 34 276

3. Dominik Kútnik 10 3 14 8 3 7 6 4 12 12 79

4. Nadežda Kvaková 3 7 9 13 8 10 8 11 5 11 85

5. Katarína Maruniaková Lužinová 45 52 32 25 14 24 25 49 20 40 326

6. Lukáš Mlynárik 3 3 11 8 6 2 5 2 5 4 49

7. Mikuláš Pál 123 119 134 119 75 150 155 103 71 147 1196

8. Eva Petrášková 12 11 26 21 13 19 24 22 10 14 172

Počet platných hlasov spolu: 3335
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z programu
primátorky

6.11.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým ľudom, ktorí mi 

pri kampani ochotne pomáhali prá-

cou, povzbudením a v neposled-

nom rade hlasovaním. Výsledok 

volieb je aj Vaším úspechom! Vý-

hra však nie je všetko. Teraz je mo-

jou povinnosťou tento post úspeš-

ne obhájiť. Dôstojne zastupovať 

Banskú Štiavnicu a okolité obce na 

pôde krajského parlamentu. Pevne 

verím, že Vás nesklamem a náš re-

gión sa bude, aj vďaka mojej práci, 

viac rozvíjať a napredovať. Ďaku-

jem mojim protikandidátom za ich 

korektnú kampaň a prajem im veľa 

úspechov v pracovnom a osobnom 

živote. 

Mikuláš Pál

Zájazd
Dobrovoľný hasičský zbor v Šte-

fultove organizuje zájazd do Ho-

liday parku Kováčová dňa 15.11. 

Viac info na tel.č. 0908 396 276 p. 

Tokárová. 

DHZ Štefultov

Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má čas a 

chuť prísť pomôcť do útulku OZ Se-

nior Lilien, tak nech neváha! Otvá-

racia „venčiaca“ doba je zverejnená 

na stránke útulku: www.ozsenior-

lilien.sk. Tí, ktorí môžu a chceli by 

pomôcť, privítame akúkoľvek po-

moc, či už materiálnu alebo fi nanč-

nú. Viac info na tel.č.: 0904 151 820 

a 0905 463 058, č.účtu: SK29 0200 

0000 0037 5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Oznam
Výbor SZTP BŠ oznamuje svojim 

členom, že úradné hodiny v kancelá-

rii zväzu sú opäť v pondelok, stredu 

a vo štvrtok od 7:30 – 14:00. 

Ivan Madara

30.10.v TA3 od 19:30 pred predvo-

lebnými vystúpeniami kandidátov 

na predsedu BBSK bol premietnutý 

televízny dokumentárny fi lm o na-

šom kraji. Potešilo, že v  súvislosti 

s  Banskou Štiavnicou bolo zvýraz-

nené, že je nielen mestskou pamiat-

kovou rezerváciou, ale ako jediné 

mesto v našom kraji je aj na najpre-

stížnejšom svetovom zozname kul-

túrneho dedičstva UNESCO.

V ďalších dňoch prakticky vo všet-

kých médiách v súvislosti so sviat-

kom Všetkých svätých a „Dušičkami“ 

dominoval majestát smrti a večnos-

ti, ale spomínali sa aj svätí, ktorí po-

chádzali zo Slovenska, resp. tu pô-

sobili. V  tejto súvislosti viac razy 

rezonovalo meno Th Dr. Michala 

Buzalku, svätoantonského rodáka, 

katolíckeho biskupa a mučeníka za 

vieru, ktorý mal celý život dôverný 

vzťah ku Banskej Štiavnici a ktorý je 

v súčasnosti v procese blahorečenia.

1.11. bola vo viacerých médiách 

spomienka na Emila Boleslava 

Lukáča v súvislosti s tým, že v tento 

deň sa narodil v r. 1900 v Hodruši 

(zomrel 14.9.1979). Tento význam-

ný slovenský básnik a prekladateľ 

študoval na Evanjelickom lýceu v 

Banskej Štiavnici a po celý jeho ďal-

ší život mal mimoriadne vrelý vzťah 

k nášmu mestu, Sitnu a celému to-

muto čarokrásnemu kraju pod Sit-

nom, čo aj vyjadril v jednej zo svo-

jich básní nasledovne:

„Znáš ešte kraj,

kde čierne hory šíre

kol Sitna stelú sa

jak more vzdúvané.

Kde kráčaš na štrku

akoby na porfýre

a seno omamné

ťa prudko ovanie.

Tam jedna kolíska

a jeden hrob ťa čaká

to prvé dynamo,

to druhé bola páka.

Znáš ešte kraj,

kde dní pod rulami

od dvoch tisícročí

ten procesionál

čakaných úderov

striedaných so slzami

až dobyl víťazne

podzemnú ríšu brál...“

4.11. v Rádiu Regina od 9:05 a ná-

sledne v repríze v relácii Panoráma 

5.11. medzi 3:00 – 4:00 Ing. arch. 

Jarmila Lalková podala mimoriad-

nu erudovanú genézu, charakteris-

tiku a význam cintorínov na Slo-

vensku. Potešilo, že ako dôverná 

znalkyňa všetkých historických, 

ako aj súčasných cintorínov, veno-

vala im aj adekvátnu pozornosť.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Hovoríte rusky?
Infocentrum Mesta Banská Štiav-

nica hľadá rusky hovoriacich ľudí 

pre sprevádzanie turistov. Vhod-

né pre všetky vekové kategó-

rie. Viac informácií v Infocentre 

na Námestí sv. Trojice a na tel.č.: 

045/694 96 53.

IC Banská Štiavnica

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava VZN k parkovaniu pre 

rok 2018.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie s  riaditeľkou KPÚ Ban-

ská Bystrica Ing. arch. Zuzanou 

Klasovou. 

 Účasť na 45. zasadnutí Zastupi-

teľstva BBSK v Banskej Bystrici.

7.11.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ. 

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Stredoslovenskej vodá-

renskej spoločnosti, a. s. Ban-

ská Bystrica k  problematike 

doriešenia rekonštrukcie vo-

dovodu pre obyvateľov Antol-

skej ul.

 Riešenie potrieb Technických 

služieb, m. p. v Banskej Štiavni-

ci v súvislosti s projektom bio-

kompostoviska.

8.11.

 Účasť na zasadnutí Komory 

miest v rámci ZMOS v Liptov-

skom Mikuláši.

  Pracovné stretnutie s  poslan-

cami Mestského zastupiteľstva 

v  Banskej Štiavnici k  návrhu 

rozpočtu na rok 2018.

9.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Rady 

ZMO – Žiarsky región.

10.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava akcií pre rok 2018.

Andrea Benediktyová

Pomológia jablka Fuji

V čase zrelosti má táto odroda dve 

tretiny šupky pokryté bledočerve-

ným pásikavým líčkom,zvyšok je 

zelenožltý. Ukrýva v sebe sladkú žl-

tkastú dužinu s veľmi pevnou kon-

zistenciou. Jej prednosťou je veľmi 

dobrá skladovateľnosť. Zberá sa v 

októbri, konzumne dozrieva v ja-

nuári.

Granny Smith

Je to veľmi stará odroda, napriek 

tomu stále veľmi obľúbená. Na 

hladkej šupke sa nachádzajú malé 

lenticely – pehy. Dužina je pevná,ale 

jemná a šťavnatá. Zberá sa pomer-

ne neskoro, až v druhej polovici ok-

tóbra. Konzumnú zrelosť dosahuje 

v novembri a v decembri.

Michaela Mojžišová

Záhradkárske okienko

Kluby zdravia
Mestský úrad, odd. KŠ a MK a 

Kluby zdravia Vás pozývajú na be-

sedu Mgr. Bohumila Kerna „Ume-

nie slovnej obrany“, ktorá sa uskutoč-

ní 21. novembra 2017 od 17:00 v 

Kultúrnom centre, Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk. Na Vašu 

účasť sa tešia organizátori. 

OZ Život a zdravie

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

november - apríl: 

8:00 hod. - 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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1. Mikuláš Pál – 1 886 hl., 

2. Nadežda Babiaková – 1 672 hl., 3. 

Dušan Cibula – 516 hl. (počet hlasov 

ostatných kandidátov uvádzame v 

tabuľkách). Celková účasť v BB kra-

ji dosiahla celkovo 40,29%. Novým 

županom sa stal nezávislý kandidát 

Ján Lunter, ktorému odovzdalo svoj 

hlas 99 169 voličov (48,53%) a náš 

okres bude zastupovať 1 poslanec, 

ktorý získal najviac hlasov a ním 

sa stal Mikuláš Pál. Obom prajeme 

na týchto postoch veľa zdaru v pro-

spech nášho kraja a okresu!

Michal Kríž

NOVINKY

Výsledky volieb kandidátov na predsedu  Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Banská  Štiavnica

Baďan
Banská 

Belá

B a n s k á 

Štiavnica

B a n s k ý 

Studenec
Beluj Dekýš Ilija Kozelník Močiar Počúvadlo Podhorie Prenčov

Svätý 

Anton

Štiavnické 

Bane
Vysoká Spolu

Viliam Baňák 0 5 19 0 0 1 3 0 1 0 1 2 2 0 0 34

Miroslav Gálik 2 4 24 1 0 0 2 0 0 0 2 4 3 2 2 46

Pavel Greksa 0 1 19 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 25

Martin Juhaniak 2 26 282 8 0 5 4 3 3 0 8 18 31 33 1 424

Michal Kantor 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 19

Igor Kašper 7 19 222 6 7 15 5 3 0 6 8 17 28 15 6 364

Martin Klus 0 5 33 1 1 1 3 0 0 1 3 2 4 3 2 59

Vojtech Kökény 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Marian Kotleba 26 72 784 55 9 25 40 27 31 3 42 54 122 102 13 1405

Ján Lunter 30 181 1869 66 16 35 68 20 32 21 73 103 185 117 17 2833

Stanislav Mičev 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 26

Zdenek Očovan 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8

Alena Pivovarčiová 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10

Ivan Saktor 1 1 14 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 20

Jozef Sásik 0 2 13 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 21

Jozef Šimko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

Milan Urbáni 0 6 29 0 0 0 3 4 0 0 2 3 2 0 2 51

Počet platných hlasov spolu: 5356

Výsledky volieb na poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Banská Štiavnica

Baďan
Banská 

Belá

B a n s k á 

Štiavnica

B a n s k ý 

Studenec
Beluj Dekýš Ilija Kozelník Močiar Počúvadlo Podhorie Prenčov

Svätý 

Anton

Štiavnické 

Bane
Vysoká Spolu

Nadežda Babiaková 30 67 1152 42 9 42 30 3 20 16 43 60 77 72 9 1672

Dušan Cibula 18 21 276 27 7 9 9 13 8 3 21 19 40 39 6 516

Dominik Kútnik 1 3 79 1 1 6 2 2 5 0 2 4 21 5 1 133

Nadežda Kvaková 4 10 85 5 0 2 8 7 0 0 4 11 10 14 4 164

Katarína Marunia-

ková Lužinová
2 20 326 6 4 4 8 2 4 0 8 12 20 18 3 437

Lukáš Mlynárik 0 28 49 0 2 0 5 5 1 0 5 3 6 12 1 117

Mikuláš Pál 11 127 1196 47 9 19 63 14 11 12 33 76 155 95 18 1886

Eva Petrášková 0 30 172 10 2 1 4 5 11 2 14 15 38 11 1 316

Počet platných hlasov spolu: 5241

Banskobystrický kraj Okres Banská Štiavnica Mesto Banská Štiavnica

Zapísaní voliči 526 978 13 207 8 218

Zúčastnení voliči 212 360 5 493 3 466

Účasť 40,29 % 41,59 % 42,17 %

Výsledky volieb do orgánov 
Banskobystrického samosprávneho kraja

1.str.Výsledky volieb v meste Banská Štiavnica podľa volebných okrskov

Platné hlasy pre kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 4.11.2017

Por. 

číslo
Meno a priezvisko

Okrsok  číslo
Spolu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Viliam Baňák 3 1 5 0 0 3 4 0 1 2 19

2. Miroslav Gálik 5 1 3 4 0 3 4 0 1 3 24

3. Pavel Greksa 2 1 3 1 4 3 0 2 1 2 19

4. Martin Juhaniak 20 28 25 42 14 20 31 42 21 39 282

5. Michal Kantor 0 0 2 3 1 4 0 0 2 2 14

6. Igor Kašper 19 24 27 28 23 27 22 20 9 23 222

7. Martin Klus 3 1 4 0 0 5 5 3 6 6 33

8. Vojtech Kökény 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 8

9. Marian Kotleba 65 54 105 79 66 97 54 103 72 89 784

10. Ján Lunter 202 204 220 203 138 205 223 191 108 175 1869

11. Stanislav Mičev 1 2 2 0 0 3 0 7 0 5 20

12. Zdenek Očovan 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4

13. Alena Pivovarčiová 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 8

14. Ivan Saktor 3 2 2 0 0 3 0 2 0 2 14

15. Jozef Sásik 2 4 1 1 1 0 0 0 2 2 13

16. Jozef Šimko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Milan Urbáni 0 3 6 1 2 7 4 2 0 4 29

Počet platných hlasov spolu: 3362
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Prinášame Vám rozhovor 

s riaditeľom Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Banská Štiavnica Ing. Petrom 

Zorvanom, PhD.

1. Pán riaditeľ, aká je aktuálna si-

tuácia s nezamestnanosťou v na-

šom okrese?

Rovnako ako na celom území Sloven-

ska, aj v našom okrese nezamestna-

nosť klesá. Každoročne v závere roka 

zaznamenávame nepatrné zvýšenie 

počtu nezamestnaných, ale v  ostat-

ných mesiacoch sa ich počet postup-

ne znižuje. Kým v januári bolo v na-

šom okrese 1261 nezamestnaných, 

ku koncu septembra bolo v eviden-

cii 801 osôb bez práce. Ak sa na neza-

mestnanosť pozrieme cez ukazovateľ 

miery nezamestnanosti, tak v  janu-

ári bola na úrovni 15,48 % a do konca 

3.štvrťroka klesla na 9,83 %.

2. Viete špecifi kovať skladbu 

uchádzačov o zamestnanie (UoZ), 

ktorí sú evidovaní na úrade práce 

(% podiel mužov, žien...)?

Štruktúra uchádzačov o  zamestna-

nie v evidencii úradu sa výrazne ne-

mení. Nezamestnaných žien je dlho-

dobo viac ako mužov. V  septembri 

bolo z  celkového počtu nezamest-

naných 442 žien (55 %) a 359 mu-

žov (45 %). Prevahu mali nezamest-

naní so stredoškolským vzdelaním 

s  maturitou (35%) pred vyučenými 

(33%). Ďalej nasledovala skupina ne-

zamestnaných s nízkym vzdelaním, 

teda so základnou školou resp. úplne 

bez vzdelania 21% a najmenej bolo 

evidovaných vysokoškolákov (11%).

3. Čo sa týka vekových kategórii, 

sú to väčšinou mladí ľudia alebo 

starší?

Bez práce je v našom okrese viac star-

ších ľudí. Samostatne sa sledujú oso-

by s vekom nad 50 rokov a sú jednou 

zo znevýhodnených skupín vyme-

dzených zákonom. V  evidencii bolo 

266 nezamestnaných nad 50 rokov, 

čo predstavovalo 33 %. Ich podiel sa 

zvýšil od konca minulého roka (29 

%). Naopak u mladých ľudí do 29 

rokov zmena v  zastúpení na celko-

vom počte sa nezmenila. Nezamest-

naných bolo 161 takýchto mladých 

ľudí, čo tvorilo 20 %. V našom okrese 

je dlhodobo menej nezamestnaných 

mladých ľudí než na Slovensku, kde 

ich podiel je 27 %. Opačná situácia 

je u starších nezamestnaných, teda 

s vekom nad 50 rokov, ktorých je na 

Slovensku 28 %.

4. V  akých oblastiach je najviac 

pracovných miest v  okrese Ban-

ská Štiavnica?

Momentálne je v  okrese Banská 

Štiavnica nahlásených 114 voľných 

pracovných miest, z toho je 69 v rôz-

nych robotníckych profesiách a  28 

miest z  oblasti obchodu a služieb. 

Najväčší dopyt je po vodičoch me-

dzinárodnej kamiónovej dopravy 

(30 nahlásených voľných pracovných 

miest).

5. Sú momentálne aktuálne pro-

jekty, ktoré podporujú zamestna-

nosť v okrese?

V zmysle zákona o  službách za-

mestnanosti sa dlhodobo poskytu-

jú osvedčené príspevky na podpo-

ru tvorby nových pracovných miest 

a zvyšovania zamestnateľnosti uchá-

dzačov o zamestnanie. Okrem toho 

sa realizujú inovatívne projekty za-

merané predovšetkým na skupinu 

mladých ľudí do 29 rokov. V  rámci 

projektov sa fi nancuje poradenstvo 

i vzdelávanie mladých ľudí, ich prí-

prava na zamestnanie, ako i samot-

né vytváranie pracovných miest pre 

túto skupinu. Novým prvkom je mo-

tivačný príspevok pre mladých, ktorí 

sa zamestnali, s dobou poskytovania 

12 mesiacov. Taktiež účasť na pora-

denských aktivitách mladých je pod-

porovaná paušálnym príspevkom.

Ďalšou cieľovou skupinou nových 

projektov sú dlhodobo nezamestna-

ní nad 24 mesiacov. Obdobne ako 

u mladých ľudí aj pre nich je pripra-

vený motivačný príspevok, ak sa za-

mestnajú. Finančne sa podporuje aj 

zapracovanie u  zamestnávateľa po 

dobu 6 mesiacov u tejto skupiny ne-

zamestnaných, ktorá postupne strá-

ca pracovné návyky.

6. Ako si myslíte, že bude pokra-

čovať situácia s nezamestnanos-

ťou v okrese v budúcnosti?

Nezamestnanosť bude klesať poz-

voľnejšie ako doteraz. V  súčasnej 

dobe sa už objavuje problém obsadiť 

nahlásené voľné miesta z radov evi-

dovaných nezamestnaných, a  tak 

uspokojiť dopyt zamestnávateľov. 

Nedostatočnú kvalifi káciu u  neza-

mestnaných je snaha riešiť vzdelá-

vaním a  rekvalifi káciou. Náš okres 

má nevýhodu, že je mimo hlavných 

dopravných ťahov a dochádzanie 

do susedných okresov s  viacerými 

možnosťami zamestnania sa je ob-

tiažnejšie. Úrad však poskytuje prí-

spevky podporujúce aj mobilitu do 

zamestnania.  Zo strany zamestná-

vateľov z odvetvia strojárstva a hut-

níctva z  okresov Žarnovica a  Žiar 

nad Hronom je záujem o  kvalifi -

kovaných zamestnancov aj od nás 

z Banskej Štiavnice. Svojim zamest-

nancom vychádzajú v  ústrety, pri-

spievajú im na dopravu resp. sami 

zabezpečujú dopravu, aby ich do-

chádzanie do zamestnania výraz-

nou mierou neobmedzovalo.

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Nezamestnanosť v našom okrese klesá

Oznamujeme občanom, že 

počas zimného obdobia od 

15.11.2017 do 15.03.2018 bude 

Zberný dvor mesta Banská 

Štiavnica otvorený počas 

pracovných dní len do 16.30 

hod.

Otváracie hodiny zberného dvora 

v zimnom období (15.11.-15.3.):

- pondelok – piatok: 6.00 - 16.30 hod.

- sobota: 8.00 - 12.00 hod.

Počas štátnych sviatkov je zberný 

dvor zatvorený.

Zberný dvor mesta Banská Štiavnica 

sa nachádza na ul. Antolská 46, opro-

ti čističke odpadových vôd smerom 

na Sv. Anton.  Občania mesta sem 

môžu priniesť komunálny odpad – 

vytriedený aj zmesový a taktiež drob-

ný stavebný odpad, ktorý je spoplat-

nený zvlášť podľa množstva.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m.p. BŠ

Zmena otváracích hodín 
zberného dvora počas zimného obdobia

Zberný dvor na Antolskej ulici  foto Archív TS,m.p.

ponuka
práce

1. Čalúnnik (okrem umelecké-

ho) a  stolár-konštruktér, Sedačky, 

s.r.o., Tabaková 1, BŠ, p. Zvrškovec, 

tel.: 0903405900, e-mail: sedačky@

sedacky.com, VPM 1+1, SO a ÚSO, 

nástup ihneď

2. Chladiar, PO-MA, spol. s r.o., 

Antolská 33, BŠ, p. Maruniak, tel.: 

0911438428, e-mail: klima@poma.

sk, VPM 1, SO, nástup ihneď

3. Obsluha strojov v práčovni, Reja 

práčovňa, s.r.o., Železničiarska 10, 

BŠ, p. Zamboj, tel.: 01919368607, 

e-mail: jakub.zamboj.1112@

gmail.com, VPM 1, SO, nástup 

01.11.2017

4. Pomocník v kuchyni, p. Tužin-

ský, A. Kmeťa, BŠ, p. Tužinský, tel.: 

0903506693, VPM 1, SO, nástup 

ihneď

5. Pomocník v sklade a manipu-

lant s jemnou technikou, Pcexpres, 

s.r.o., Antolská 42, BŠ, p. Ivanič, 

tel.: 0911030357, e-mail: doln-

ka65@gmail.com, VPM 2, ÚSO, ná-

stup ihneď

6. Pracovník čerpacej stanice, p. 

Melaga, Antolská 7, BŠ, p. Melaga, 

tel.: 0904576551, VPM 1, ÚSO, ná-

stup ihneď

7. Tesár/klampiar, Combin B.Štiav-

nica, s.r.o., Kysihýbelská 29, BŠ, p. 

Hubačová tel.: 0456949032, e-ma-

il: hubacova@combin.sk, VPM 1, 

SO, nástup ihneď

8. Tesár pomocný tesár, murár/ 

pomocný murár, Teskont s.r.o., 

SNP 1802/29, BŠ, p. Mizera, tel.: 

0905521938, email: teskont@gma-

il.com, VPM 2, SO, nástup ihneď

9. Upratovačka, Erb – p. Rada 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 

BŠ, p. Siváková tel.: 0918356744, 

e-mail: maria.sivakova@pivova-

rerb.sk, VPM 1, ZV, nástup ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Špeciálna základná škola 

v Banskej Štiavnici sa už viac 

ako dva roky snaží zveľaďovať 

„lesík“ medzi ulicami Pavla 

Kyrmezera a Jozefa Karola 

Hella, ktorým sa prechádza na 

jazero Klinger.

Územie, od januára 2017 nesie 

symbolické označenie „územie chrá-

nené školou – Čistý lesík“. Žiaci a pe-

dagógovia Špeciálnej základnej 

školy ho priebežne čistia, likvidu-

jú čierne skládky, vyzbieraný a vy-

triedený odpad triedia do zberných 

nádob pri Piarskej bráne. Aj keď sa 

podarilo odpad na tejto frekven-

tovanej turistickej trase vo veľkej 

miere zredukovať, je to nikdy sa ne-

končiaca práca. Preto sa rozhodli, 

pod záštitou Mesta a za zapojenia 

verejnosti, posunúť túto aktivitu 

smerom k udržateľnosti.

Od začiatku školského roku 

2015/2016 sa škola zapojila do me-

dzinárodného programu Zelená 

škola, ktorý je najväčším výchov-

no-vzdelávacím programom v  ob-

lasti environmentálnej výchovy na 

svete. Podľa metodiky Zelenej školy 

a v spolupráci s pracovníkmi nezis-

kovej organizácie Živica a  za pod-

pory Mesta Banská Štiavnica vy-

budovali informačné tabule, osadili 

zberné nádoby na odpadky a pro-

stredníctvom infostánkov v  mes-

te, besied s odborníkmi na ochranu 

životného prostredia, rôznych hra-

vých a vzdelávacích aktivít v príro-

de sa snažia zvyšovať environmen-

tálne povedomie verejnosti.

Samozrejme, školský kolektív zve-

rené územie ďalej priebežne čistí, 

ale cieľom je naučiť verejnosť po-

môcť udržať toto územie čo najčis-

tejšie pre nás všetkých. Aj koncom 

septembra 2017 usporiadala škola 

dve veľké brigády na upratovanie 

okolia tajchu Klinger a Veľká vodá-

renská.

Škola bola tiež uvedená, ako prí-

klad dobrej praxe za informovanie 

a  zapojenie verejnosti, na portáli 

www.zelenaskola.sk.

Dňa 5.10.2017 získala Špe-

ciálna základná škola v  Banskej 

Štiavnici medzinárodný certifi -

kát a vlajku programu Zelená ško-

la. Na slávnostnom odovzdávaní 

v priestoroch Technickej univerzi-

ty vo Zvolene sa stretlo vyše 300 

žiakov, učiteľov a riaditeľov zo 110 

aktívnych škôl. Tieto školy počas 

uplynulých dvoch rokov realizovali 

environmentálnu výchovu a prak-

tické aktivity s  priamym zapoje-

ním žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať 

participáciu na škole, ponúkať zau-

jímavejšie formy vyučovania a zní-

žiť vplyv školy na životné prostre-

die. Okrem Slovenska sa certifi kát 

udeľuje v ďalších 62 krajinách sve-

ta. Odovzdávania sa osobne zúčast-

nil aj prezident Slovenskej republi-

ky Andrej Kiska.

Dňa 27.10. 2017 škola usporiada-

la vo svojom sídle, na Novozámoc-

kej ulici, slávnostné symbolické 

otvorenie Čistého lesíka. Do školy 

sa prišli pozrieť zástupcovia Cen-

tra environmentálnej a  etickej vý-

chovy Živica, zástupcovia mesta, 

aj zástupcovia partnerov projektu a 

miestnych médií.

Úvodom programu sa prihovori-

la riaditeľka školy všetkým prí-

tomným, nasledovala prezentácia 

programu Zelená škola a  projektu 

Čistý lesík v  podaní koordinátora 

projektu Mgr. Eduarda Gemzu. Ne-

skôr žiaci Špeciálnej základnej ško-

ly pozabávali hostí pripraveným  

kultúrnym programom. Vyvrchole-

ním bola prezentácia aktivít celého 

projektu prezentovaná najstaršími 

žiakmi ŠZŠ.

Žiaci aj zamestnanci sa budú sna-

žiť zveľaďovať prírodu aj naďalej, 

ale prosia aj Vás o pomoc. Skúsme 

si lepšie uvedomiť, že sme súčas-

ťou prírody a  nesmieme ju ničiť 

a znečisťovať, ale naopak chrániť ju 

a zveľaďovať. Spolu to dokážeme!

Viac informácií o  škole: https://

szsbs.edupage.org. 

Viac informácií o projekte: https://

szsbs.edupage.org/text7/?

Viac informácií o  Zelenej ško-

le: http://www.zelenaskola.sk/

node/3421

Eduard Gemza, 

koordinátor projektu

Čistý lesík – územie chránené školou

Mesto Banská Štiavnica už 23 

rokov organizuje výtvarnú 

súťaž pre deti z miest 

svetového dedičstva celého 

sveta s názvom Svetové 

dedičstvo očami detí.

Otvorenie výstavy víťazných prác 23. 

ročníka sa v Banskej Štiavnici usku-

točnilo 14. 6. 2017 v Trámovej miest-

nosti v Rubigalle, kde ste si výstavu 

mohli doteraz pozrieť. V  spolupráci 

s Umeleckou galériou mladých Deák 

17 v Budapešti sa výstava na mesiac 

presunie do tejto galérie. Vernisáž 

výstavy sa uskutoční 15. 11. 2017 

o  16:00 hod. a  bude súčasťou pre-

zentácie videí zapojených do súťaže 

organizovanej Organizáciou miest 

svetového dedičstva s názvom Moje 

mesto, naše svetové dedičstvo, ako aj 

videí zapojených do súťaže organizo-

vanej Mestom Budapešť. Umelecká 

galéria mladých Deák 17 sa nachádza 

v centre Budapešti, zameriava sa na 

umelecké aktivity mladých ľudí, or-

ganizuje pre nich rôzne výstavy, wor-

kshopy  a podujatia. Výstavu Svetové 

dedičstvo očami detí 2017 si náv-

števníci galérie môžu pozrieť od 15. 

11. – 20. 12. 2017. V januári sa výsta-

va presunie do Luxemburgu. Veľmi 

nás teší, že výstava je putovná a majú 

o ňu záujem aj ďalšie mestá svetové-

ho dedičstva. Výstava víťazných prác 

tejto súťaže v  inom meste svetové-

ho dedičstva je vynikajúcou príleži-

tosťou prezentovať výsledky súťaže 

v zahraničí a inšpirovať ďalších mla-

dých ľudí k jeho ochrane a uvedome-

niu si jeho hodnoty.

Henrieta Godová

Svetové dedičstvo očami detí 
v Budapešti

10/11.11. Štiavnická vínna špacír-

ka. Na vínnych zastávkach môžete 

ochutnať prémiové vína. Radničné 

námestie B. Štiavnica, 18:00 

10./12.11. Kačacie hody v  Cos-

mopolitane. Kulinárske špeciality 

každý víkend do konca novembra 

od 11.00.

11.11. Vintage Palaj Zvolen. Swin-

gové melódie. Libresso Caff e Bar, 

21:00.

11.11. koncert: dagmar rostandt 

a ivo petrík. Kaviareň Divná pani, 

21:00.

11.11. Live saxo music. Známe 

jazzové a  barové melódie. Trotuar 

cafe, 21:00, vstupne 2€.

11.11. koncert: Eclectic selector. V 

Art Cafe zahrá výber tanečnej hud-

by, 21:00.

12.11. Jesenno-zimný nedeľný ba-

zár. Môžete si vymeniť veci a  deti 

naučiť na workshope spájať hudbou 

hru a umenie. SZŠ Bakomi, 13.30.

16.11. Najkrajšia dovolenková foto-

grafi a. Vyhodnotenie súťaže a verni-

sáž výstavy v Kaštieli a múzeu vo Sv. 

Antone, 16:00.

17.11. Libressový dobrodruh – Kir-

kízsko. O krajine porozpráva cesto-

vateľ a  bloger. Libresso Caff e Bar, 

19:00.

17.11. Farebný workshop  – základ-

ný. Začnite farbiť nábytok a meniť 

interiér. Kammerhof, B. Štiavnica, 

sFarbami.sk, 14:00.

17.11. Kurz maľovania osob-

ných mandál. Oddýchnite si a cez 

ruky nechajte prejaviť svoju dušič-

ku. Reštaurácia Tulsi, od 11:00 do 

19:00, cena 64 €.

18.11. Farebný workshop – dopln-

kový. Rozšírte svoje zručnosti o ďal-

šie techniky práce s farbami 14:00, 

sfarbami.sk, 0903 766  376, 9:30, 

cena 70 €.

18.11. Coutry večer s Hurikánom. 

Regionálne špeciality a výborná at-

mosféra na Terase u  Blaškov, Po-

čúvadlianske jazero, B. Štiavnica, 

18:00.

18.11. Workshop: Kritické myslenie 

a argumentácia. Predstavenie tech-

ník kritického myslenia Stará škola, 

B. Štiavnica, vstupné 12€.

18.11. Swing with dj marek deagon. 

Večer plný elegancie a  šarmu. Lib-

resso Caff e Bar, 21:00.

19.11. Burza platní. Vymeňte si vi-

nylové platne, CD-čka, kazety s os-

tatnými zberateľmi. Archanjel caff e 

bar,13:00 – 15:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Žiaľ, aj to sa stáva. Nie 

každému je dopriate užívať 

slnečnú jeseň života v dobrom 

zdraví a pohode. 

Niekedy sa ešte duša cíti mladá, 

ale telo už pociťuje roky obetova-

né  poctivej práci, radostiam i  sta-

rostiam, ktoré zdanlivo odvial vie-

tor času. Človek si pripadá ako ten 

strom bez lístia, keď ho opúšťajú 

sily, stráca sny a je vďačný za po-

moc, starostlivosť, za každý prejav 

lásky a pozornosti od iného človeka.

Nemocnica v Banskej Štiavnici, za-

mestnanci DOS a  ODCH v  spolu-

práci s  dobrovoľníčkami v   snahe 

prinavrátiť lúče lásky do sychra-

vých pocitov a zároveň si pripome-

núť Mesiac úcty k starším, pripra-

vili v stredu 25. októbra 2017 milú 

slávnosť s kultúrnym programom 

pre pacientov - seniorov. Pozvanie 

prijali aj čestní hostia, primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

a riaditeľ nemocnice Mgr. MVDr. 

Branislav Jaďuď.

Slávnostný program zahájila prí-

hovorom námestníčka pre ošetro-

vateľskú starostlivosť PhDr. Mária 

Ivanová. Detičky z  materskej ško-

ly na Drieňovej vystúpili s krásnym 

ľudovým pásmom pesničiek a  rie-

kaniek pod vedením p. učiteliek 

Zuzany Maliniakovej a  Petry Dá-

vidovej. Roztomilým vystúpením 

navodili láskyplné úsmevy nielen 

na tvárach pacientov. Nežné lyric-

ké pohladenia veršami a  piesňami 

z  vlastnej tvorby priniesli  Janka 

Bernáthová a  Mária Beňová. Pani 

Kašiarová predniesla Modlitbu sv. 

Františka a  po nej zazneli krásne 

ľudové piesne, ktoré za tónov har-

moniky Rudolfa Hausera zaspie-

val zbor dobrovoľníčok, Danka Ka-

šiarová, Hedviga Labudová, Oľga 

Šípková a  Janka Bernáthová. Po-

stupne sa k  nim pripojili pacienti 

a členovia zdravotníckeho personá-

lu, ktorí celý čas starostlivo dohlia-

dali na pohodu svojich pacientov. 

Škôlkari potom obdarovali prítom-

ných deduškov a  babičky milými 

darčekmi.

Riaditeľ nemocnice Branislav Ja-

ďuď odmenil malých folkloris-

tov za ich vystúpenie spoločným 

darom v  podobe čerstvého ovo-

cia a vitamínov. Pozdravil prítom-

ných seniorov, poďakoval perso-

nálu nemocnice za každodennú 

náročnú,  zodpovednú a  príklad-

ne odvedenú prácu, kytičkami kve-

tov odmenil dobrovoľníčky, kto-

ré vo svojom voľnom čase už dva 

roky takmer pravidelne prichádza-

jú k  lôžkam pacientov, aby im po-

skytli duchovnú útechu, pozhová-

rali sa s nimi, oživili spomienky na 

mladosť alebo im niečo pekné pre-

čítali. K vyššie menovaným šty-

rom dobrovoľníčkam patrí aj Ing.

arch. Ida Mravcová a  Ing. Henrie-

ta Dudáková. V  záverečnom prí-

hovore nadviazala pani primátorka 

Nadežda Babiaková na slová pána 

riaditeľa,  seniorom venovala dar-

čeky s  prianím skorého uzdrave-

nia, pohody, pokoja a lásky. Taktiež 

poďakovala personálu obidvoch 

oddelení /DOS a ODCH/ a bansko-

štiavnickým dobrovoľníčkam za ich 

neoceniteľnú prácu. Oslava sviat-

ku seniorov bola zavŕšená spoloč-

ným obedom a najmä nádejou, že 

sychravé dni sprevádzané nemocou 

opäť raz vystrieda slnko a radosť zo 

života.

J. B.

Jeseň života na nemocničnom lôžku

Škôlkári s kultúrnym programom  foto Janka Bernáthová 

Združenie turizmu Banská 

Štiavnica tento rok už po 

tretíkrát zorganizovalo pre 

svojich členov školenie 

čašníkov. Školenie viedla 

pani Lucia Mešková, ktorá má 

dlhoročné skúsenosti so vzde-

lávaním v oblasti hotelierstva 

a gastronómie. 

Školenie bolo zamerané najmä na 

dodržiavanie štandardov kvality, 

zákaznícky servis, pravidlá obslu-

hy, osobný predaj a zvládanie krízo-

vých situácií. Ponúknutú príležitosť 

využili tentokrát tri reštaurácie, cel-

kovo bolo za tri roky takouto for-

mou vyškolených už 28 čašníkov, 

čím sa postupne napĺňa základná 

myšlienka zvyšovania úrovne po-

skytovaných služieb v  reštaurač-

ných zariadeniach. Na druhý deň 

sa pani školiteľka stretla s majiteľ-

mi a  manažérmi reštaurácií, aby 

im priblížila priebeh a ciele škole-

nia, a takisto spôsoby ako dlhodobo 

pracovať s  takto vyškoleným per-

sonálom. Diskutovalo sa aj o mož-

ných riešeniach súvisiacich s  ne-

dostatkom zamestnancov nielen 

v oblasti gastronómie, ale aj v ďal-

ších oblastiach  cestovného ruchu. 

Hľadanie schopných zamestnancov 

je z roka na rok ťažšie, aj preto je ne-

vyhnutné sa touto témou vážne za-

oberať. Jedným z nápadov smerom 

do budúcnosti je umožniť účasť na 

takomto školení ľuďom, ktorí by aj 

mali záujem o prácu na pozícii čaš-

níka, no z obavy z nedostatku prak-

tických skúseností sa to boja skúsiť. 

Školenie by bolo pre nich bezplatné, 

s tým, že následne by si mohli vy-

brať z ponuky reštaurácií pracovné 

miesto v tej, ktorá by ich svojou po-

nukou najviac zaujala. Táto aktivita 

by bola realizovaná pred začiatkom 

turistickej sezóny. V  prípade záuj-

mu získate bližšie informácie na ad-

rese belohorec.f@gmail.com.

František Belohorec

Školenie čašníkov

Revitalizácia
lipovej aleje na Kalvárii

Návštevníci Kalvárie sa v posled-

nom roku sťažovali na padajúce 

konáre z  historickej lipovej aleje. 

Z  tohto dôvodu sa v polovici ok-

tóbra uskutočnili práce na jej re-

vitalizácii. Práce vykonával Ing. 

Daniš z  Technickej univerzity vo 

Zvolene so svojim tímom. Od-

borným zásahom bola ošetrená 

väčšina jedincov lipy malolistej 

s  cieľom minimalizovať hroziace 

riziká pre návštevníkov Kalvárie. 

Prioritne bol vykonaný bezpeč-

nostný rez, pri ktorom boli od-

stránené silné odumreté konáre 

a preschnuté časti koruny, ako aj 

konáre so zníženou vitalitou, in-

fi kované chorobami, napadnuté 

škodcami či inak rizikové. Záro-

veň prebehla aj výmena arboris-

tického materiálu použitého pri 

poslednej revitalizácii v  rokoch 

2008 a  2009, ktorého životnosť 

končila. Zvyšné práce budú vyko-

nané v druhej etape v roku 2018, 

nakoľko niektoré arboristické zá-

sahy nebolo vhodné vykonávať na 

jeseň. V budúcnosti bude potreb-

né prehodnotiť zotrvanie niekto-

rých jedincov vzhľadom na ich 

zdravotný stav a miestne pomery. 

Spílené konáre boli z areálu Kalvá-

rie odstránené v priebehu ďalších 

dní za pomoci dobrovoľníkov.

Na revitalizáciu lipovej aleje bol 

v roku 2017 poskytnutý fi nančný 

príspevok zo strany Mesta Ban-

ská Štiavnica vo výške 1860€, kto-

rý pokryl prevažnú časť nákladov. 

Zvyšnú časť fi nancoval Kalvársky 

fond z vlastných zdrojov.

František Belohorec

Potravinová 
zbierka Tesco

Prosíme všetkých ľudí dobrej vôle, 

aby sa spolu s nami zapojil do Po-

travinovej zbierky, ktorá sa bude 

konať v dňoch 9. - 11. novembra 

2017 (štvrtok, piatok, sobota) v 

čase od 10:00 do 20:00 hod. v pre-

dajni Tesco Banská Štiavnica.

Kúpou akejkoľvek trvanlivej po-

traviny alebo hygienickej pomôc-

ky a jej následným darovaním do 

vyznačeného nákupného vozíka 

pomôžete v predvianočnom čase 

ľuďom z nášho mesta a blízkeho 

okolia, ktorí sa ocitli v núdzi. Ďa-

kujeme!

Cirkevný zbor ECAV 

Banská Štiavnica
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 9. no-

vembra 2017 

si pripomenie-

me 10. výročie, 

čo nás navždy 

opustil Janko Čillík. Aj keď 

už nie si medzi nami, navždy 

zostaneš v našich srdciach. S 

láskou spomíname. 

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Osud Ti ne-

doprial s nami 

dlhšie byť, ale v 

našich srdciach 

budeš stále žiť.“

Dňa 7. novembra 2017 

uplynulo 30 rokov, čo nás 

navždy opustila naša drahá 

mama, stará mama Mária 

Ivaničová. Tí, čo ste ju po-

znali, venujte jej tichú spo-

mienku.  

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Osud Ti ne-

doprial s nami 

dlhšie byť, ale v 

našich srdciach 

budeš stále žiť.“

Dňa 26. augusta 2017 

uplynulo 23 rokov od úmr-

tia nášho drahého otca, sta-

rého otca Michala Ivaniča. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

Pozvánka
Milí priatelia, Živena BŠ Vás opäť 

pozýva na "živú kultúru" - náv-

števu Divadla JGT vo Zvolene: 

13.12.2017, predstavenie "Beta, 

kde si?", odchod 16:30 z Križovat-

ky, cena: 10 eur. Prihlásiť sa mô-

žete do 1.12. osobne u členiek Vý-

boru (E.Petrincovej, J.Popracovej, 

E.Ruckschlosovej, M.Pecníkovej, L 

Schneiderovej, I.Kosmeľovej) ale-

bo na tel.č. 0903 508 417. 

R. Taligová

Už v septembri 1965 predložil 

externý pracovník múzea Ing. 

Juraj Bernáth vedeckej rade 

múzea prvý ideový návrh 

Banského múzea v prírode, 

ktoré sa malo vybudovať v 

troch priestoroch, navzájom 

od seba oddelených. 

Na základe pripomienok členov ve-

deckej rady múzea sa potom ideo-

vý návrh prepracoval a v novembri 

1965 sa vypracovala prvá projekto-

vá úloha Banského múzea v príro-

de. Podľa tejto úlohy malo byť mú-

zeum sústredené už len do jedného 

priestoru. Jeho centrom mala byť 

šachta Ondrej, nachádzajúca sa 2 

km od Banskej Štiavnice pod vod-

nou nádržou Klinger. Ide o členitý 

horský terén, obklopený ihličnatým 

lesom, z ktorého je pekný výhľad na 

niektoré architektonické dominan-

ty Banskej Štiavnice a jej nádherné 

okolie.

Vybraná oblasť obsahuje veľké 

množstvo baníckych pamiatok, 

svedčiacich o intenzívnej baníckej 

činnosti v minulosti. Nachádzajú sa 

tam významné šachty Amália, Ma-

ximilián a Weiden, dopravné a vod-

né štôlne, spomínaná vodná nádrž 

Klinger so zberným a náhonným 

jarkom, pracháreň na uskladnenie 

pušného prachu z polovice 18. sto-

ročia, pôvodný banícky dom, pingy 

po starých šachticiach a pod. Táto 

alternatíva umiestnenia Banského 

múzea v prírode sa potom defi nitív-

ne schválila.

V rokoch 1965-1967 sa na podkla-

de jednostupňových projektov ro-

zostavala prvá etapa výstavby mú-

zea, ktorá tvorí bezprostredné 

okolie šachty Ondrej s podzemný-

mi banskými dielami. Premiestni-

li sa tam vyradené ťažné stroje pre 

vertikálnu dopravu a drevené ťaž-

né veže z banskoštiavnickej oblasti, 

ktorým hrozila likvidácia. Súčasťou 

banskotechnickej expozície mú-

zea sa tak stal aj rodiaci sa prírodný 

areál vyinštalovaných starých ban-

ských strojov a strojných zariadení, 

používaných v baníctve, úpravníc-

tve a hutníctve. V roku 1966 boli už 

v tomto areáli zabudované 3 origi-

nálne vývojové typy ťažných strojov 

(vodnostĺpcový, parný a elektrický) 

a postupne príslušné strojovne a 

dve konštrukcie ťažných veží. Prvý 

areál výstavby skanzenu sa oplotil. 

Postupne sa začalo aj so sprístupňo-

vaním bývalej šachty Ondrej a štôl-

ne Bartolomej, aby sa návštevní-

kom umožnila prehliadka starých 

banských diel s ukážkami spôsobov 

dobývania a ťažby rúd v podzemí.

V ďalších rokoch sa v jeho výstavbe 

pokračovalo tak, aby vznikol názor-

ný pohľad na celý vývojový a pre-

vádzkový proces ťažby a spracova-

nia prírodného bohatstva s cieľom 

zachovať a expozične prezentovať 

všetky vysoko pokrokové technické 

zariadenia, ktoré sa rozšírili zo Slo-

venska aj do ostatných svetových 

centier banskej ťažby.

V roku 1968 sa v rámci dorieše-

nia defi nitívnej koncepcie výstavby 

Banského múzea v prírode vypra-

coval druhý ideový zámer, na kto-

rom spolupracovali historici a po-

prední banskí odborníci. Komisia 

expertov pri bývalom Povereníctve 

SNR pre kultúru a informácie ho aj 

schválila, a tak sa prikročilo k vypra-

covaniu scenára tohto múzea v po-

vrchovom areáli na ploche asi 15 ha 

a v podzemí pre sprístupnené ban-

ské diela v celkovej dĺžke asi 1 km. 

Súbežne už začali práce na zmáha-

ní starej štôlne Bartolomej v dĺžke 

180 m. Zmáhala a vystužovala sa 

tiež šachta Ondrej do hĺbky 40 m. 

Vybudovali sa sklady pre zbierkové 

predmety dovážané do prírodného 

múzea a vykonali sa dokončovacie 

práce na montáži strojovní a ťaž-

ných veží zo šachiet  Žofi a v Banskej 

Belej a Mária z Podsitnianskej. Ne-

skôr sa pokračovalo v zmáhaní ďal-

ších banských priestorov, takže ich 

celková dĺžka činila už okolo 450 m. 

V podzemí sa realizovali aj ďalšie 

banské práce (vybudovanie nárazis-

ka, výstuž, koľajová doprava, vstup-

ný portál do štôlne) a na povrchu sa 

zmontovala v poradí už tretia ťažná 

veža z Poproče.

Pre komplexné doriešenie ďalšej vý-

stavby Banského múzea v prírode 

sa spracovali dva obsiahle ideovo - 

koncepčné elaboráty (scenár I., sce-

nár II.) a jeho defi nitívnu koncep-

ciu výstavby schválilo Ministerstvo 

kultúry SR.

Počnúc od 15. septembra 1969 sa 

vypísala aj súťaž na jeho urbanis-

tické a architektonické riešenie. Sú-

časne sa začala vykonávať podrobná 

etnografi cko-architektonická doku-

mentácia objektov baníckej ľudovej 

architektúry na celom území Slo-

venska. Komplexne sa spracovala 

dokumentácia Štiavnických Baní a 

ostatné sa rozpracovali. Pracovníci 

SÚPSOP-u však pokračovali v archi-

tektonicko-urbanistickej dokumen-

tácii starých baníckych domčekov 

na Slovensku, vybraných pre are-

ál baníckej ľudovej architektúry na 

Prachárni

Celoštátna anonymná architekto-

nicko-urbanistická súťaž na rieše-

nie areálu Banského múzea v prí-

rode sa úspešne realizovala v roku 

1970. V súťaži vyhral návrh br-

nianskeho architekta Ing. Otaka-

ra Maděru. Počas roka vypracoval 

Interprojekt v Brne aj Projektové 

úlohy na Banské múzeum v príro-

de. Tieto úlohy síce riešili mimomu-

zejné organizácie, ale značný podiel 

na ich riešení mali však pracovníci 

múzea. Ďalej pokračovali zmáhacie 

práce v štôlni Bartolomej a príprav-

né práce na sprístupnení obzoru 

Ján. Rudné bane, n. p. upravili po-

vrchové dobývky a pingy na výcho-

de žily Terézia pri Hornej Rovni.

V roku 1971 sa realizovala projekto-

vá príprava ďalších stavebných akcií 

múzea a zabezpečovali sa dodávky 

všetkých investičných celkov. Ťažis-

ko plánu ďalšej výstavby nových ex-

pozícií múzea spočívalo v budovaní 

Banského múzea v prírode. Na zá-

klade projektovej úlohy (Interpro-

jekt Brno) sa vypracoval plán, ktorý 

riešil celý jeho areál v širších náväz-

nostiach problémov takej jedineč-

nej výstavby. Súčasne sa spracovalo 

súhrnné projektové riešenie na ko-

munikácie, terénne úpravy a zber-

ný vodný systém. Pre päť baníckych 

ľudových domčekov, ktoré sa mali 

previesť do Banského múzea v prí-

rode sa vypracovala architektonic-

ko - etnografi cká dokumentácia. V 

rámci investičnej výstavby vykoná-

vali sa zmáhacie práce v jeho pod-

zemnej časti, ktoré sa zhruba aj 

ukončili. 

(pokračovanie nabudúce)

Ivan Herčko

Expozícia Banského múzea v prírode I.
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Dňa 21. augusta 2017 bol do 

CZ ECAV v Banskej Štiavnici 

menovaný nový zborový 

kaplán Mgr. Milan Bartko. 

S odstupom času sme sa 

zaujímali, ako sa mu v našom 

meste páči a pri tej príležitosti 

sme ho požiadali o rozhovor.

Mohli by ste sa na úvod našim či-

tateľom predstaviť?

,,Moje meno je Milan Bartko. Narodil 

som sa 22. júla 1987 v Poprade. Po-

chádzam zo Svitu, kde som chodieval 

do evanjelického cirkevného zboru, zú-

častňoval som sa detských besiedok, 

konfi rmačnej prípravy, bol som aktív-

nym mládežníkom a napokon som sa 

rozhodol pre štúdium evanjelickej teo-

lógie na Univerzite Komenského. 

Evanjelickú bohosloveckú fakultu Uni-

verzity Komenského v Bratislave som 

ukončil promóciou v roku 2013. Ešte 

počas štúdia v Bratislave som absolvo-

val ročný zahraničný pobyt v Nemecku 

na Univerzite v Lipsku. Počas letných 

prázdnin som sa zúčastnil vďaka vý-

menného programu s Evanjelickou Lu-

theránskou cirkvou v Amerike (ELCA) 

trojmesačnej stáže v cirkevnom zbo-

re Lebanon Lutheran Church v mes-

te Whitehall v americkom štáte Michi-

gan. Počas ďalších letných prázdnin 

som absolvoval stáž v rámci študent-

ského programu ERASMUS v Evanje-

lickej Diakonii v Nemecku v meste Ne-

uendettelsau pri Norimbergu, kde som 

sa venoval práci s postihnutými ľuďmi 

v chránených dielňach. Po promóciách 

v Bratislave v r. 2013 som nastúpil na 

zahraničné postgraduálne štúdium na 

Evanjelickej bohosloveckej fakulte Uni-

verzity Tübingen, ktorú som ukončil v 

roku 2015 Ekumenickým certifi kátom.

Dňa 1. augusta 2015 som bol ordino-

vaný v Krupine a nastúpil som ako kap-

lán do Považského seniorátu, do cirkev-

ného zboru Nové Mesto nad Váhom, 

kde som pôsobil pri zborovom faráro-

vi Mgr. Ľubomírovi Ďuračkovi. Po tom-

to roku som bol menovaný do Hontian-

skeho seniorátu do cirkevného zboru 

Devičie, kde bola mojou administrátor-

kou pani farárka Mgr. Katarína Zaťko-

vá z CZ Pliešovce. Odtiaľ prichádzam 

k vám, do cirkevného zboru Banská 

Štiavnica, kde je mojím administráto-

rom pán farár Mgr. Peter Ján Soták z 

Baďana.“

Ako sa vám zatiaľ páči život v 

Banskej Štiavnici? Poznali ste ju 

už skôr?

,,Mesto Banská Štiavnica som predtým 

poznal len z počutia. Prvýkrát som bol 

v Banskej Štiavnici a v evanjelickom 

kostole v marci tohto roku, keď tu bol 

priamy prenos do RTVS. Je to veľmi 

krásne mesto s bohatou históriou spo-

jenou s baníctvom a so zvykmi a tradí-

ciami. Hoci pochádzam spod Tatier, tak 

na takéto kopce, aké sú priamo v meste 

a jeho okolí, som nebol zvyknutý. Ban-

ská Štiavnica má krásnu architektú-

ru, nádherné prírodné okolie a celá at-

mosféra mesta je pre mňa jedinečná a 

výnimočná. Zvykám si na úzke uličky, 

kopce a zákruty, ale to je to výnimočné 

tohto historického mesta. Každá ulička 

má svoje čaro a svoj  osobitý charakter. 

Banskú Štiavnicu je možné sledovať z 

rôznych uhlov a vždy sa dá na nej nájsť 

niečo nové a neobjavené a fascinujúce.“

Máte už isté vízie, plány, túžby, 

ako prostredníctvom viery roz-

sievať dobro, lásku a spolupat-

ričnosť medzi ľuďmi?

,,Som otvorený a komunikatívny človek 

a hľadám stále tú lepšiu stránku vecí. 

Domnievam sa, že dôležitá je komuni-

kácia medzi ľuďmi a inštitúciami a ná-

sledná vzájomná spolupráca. Na tomto 

základe staviam, a preto sa teším kaž-

dému novému rozhovoru, stretnutiu a 

zoznámeniu. Vo svojom plnom progra-

me ma prijala aj pani primátorka Ba-

biaková, s ktorou sme sa zoznámili a 

rozprávali sme sa o spolupráci mes-

ta a cirkevného zboru. Stretol som sa 

aj s katolíckym pánom farárom Frind-

tom, s ktorým plánujeme a organizu-

jeme ekumenickú bohoslužbu v kosto-

le Sv. Kataríny dňa 2.12.2017 o 18:00. 

Každý je na evanjelickom farskom úra-

de vítaný a naopak, aj ja rád prijmem 

pozvanie všade tam, kde budem zavo-

laný. Budem sa snažiť budovať mosty 

a priateľstvá medzi ľuďmi a hľadať to, 

čo nás spája a nie to, čo nás od seba od-

deľuje.“

Práca duchovného pastiera si 

vyžaduje celého človeka. Je fy-

zicky, psychicky a časovo veľmi 

náročná. No ak sa predsa nájdu 

voľné chvíle na relax a odpoči-

nok, v čom ho nachádzate?

„Keď mám čas a som sám, tak sa rád 

venujem hudbe a spevu. Mám tu elek-

trické klávesy, vďaka ktorým sa zahĺ-

bim do rôznych hudobných štýlov a ná-

strojov a vtedy sa nechávam unášať 

hudbou, rytmami a zvukmi. To je pre 

mňa odpočinok a relax a vtedy fyzicky 

aj psychicky oddychujem. Počas pek-

ných a slnečných dní sa tiež snažím byť 

v pohybe a na čerstvom vzduchu a spo-

znávať krásy okolia či už na bicykli ale-

bo dlhou prechádzkou.“

S úprimným prianím všetkého naj-

lepšieho za rozhovor ďakuje

Janka Bernáthová 

Každý z nás má určite 

v živote okamih, ktorý si rád 

zapamätá. 

Chce si pripomenúť, keď zažil nie-

čo pekné. Spomenúť si možno aj na 

tých, ktorí tu už s nami nie sú. Prá-

ve preto sme sa zamysleli nad tým, 

ako vniesť trochu radosti do nostal-

gických spomienok  z nášho života.

My,  obyvatelia Domova Márie na 

Striebornej ulici radi hľadáme rôzne 

možnosti, ako si zútulniť náš dom. 

Preto vznikla myšlienka využiť na to 

fotky nášho kamaráta a spolubýva-

júceho Daniela. Rád fotí, a preto už 

za pomoci zakúpeného fotoaparátu 

zachytil  rôzne chvíľky z nášho živo-

ta. Tie, ktoré sa nám najviac páčili 

a pripomínajú nám aj tých, ktorí už 

nie sú medzi nami, sme pripravili na 

zarámovanie. Vďaka podpore z Na-

dácie SPP sme zrealizovali projekt 

na zakúpenie a  inštalovanie rámov 

na fotografi e, zachytávajúce bežné 

okamihy z nášho života. Nie sú na 

nich len súčasní obyvatelia Domova 

Márie, ale aj ľudia, ktorí tu žili a už 

nie sú medzi nami, ale navždy zosta-

nú v našich spomienkach.

Takéto portréty nádherných ľudí 

sme rozmiestnili po chodbách náš-

ho domu, aby robili radosť nielen 

nám, ale aj ľuďom, ktorí nás navští-

via.

klienti Domova Márie

Momentky z nášho života

Prijali sme medzi nás 
nového brata kaplána

Aktualitky 
z jesennej Galérie Jozefa Kollára

Výstavný projekt maliarky Da-

niely Chrienovej „Nový súbor“ ide 

v novembri do fi nále, výstavu pre-

dlžujeme do 18.11. V poslednom 

výstavnom týždni chystáme aj ko-

mentovanú autorskú prehliadku, 

o  termíne budeme informovať. 

Daniela na výstave predstavuje 

výber zo svojich najnovších ma-

liarskych cyklov. Preferuje klasic-

kú maliarsku techniku - olej, plát-

no, závesný obraz. Námety diel ale 

hľadá a nachádza v absolútnej sú-

časnosti.

„Kabinet ilustrácií III“ predstavuje 

výber z diel 9 slovenských ilustrá-

torov /Dušan Kállay, Martin Kel-

lenberger, Kamila Štanclová, Alojz 

Klimo, Peter Kľúčik, Jana Kiseľo-

vá – Siteková, Robert Brun,  Naďa 

Rappensbergerová Jankovičová, 

Juraj Deák/. Detské leporelá, slo-

venské ľudové rozprávky, temné 

dramatické balady, dobrodružné 

romány, príbehy z budúcnosti, ale 

aj ľúbostné romance. Čo žáner, to 

iný charakter ilustrácie. Výstava 

potrvá do 13.12.

Na aktuálnu jesennú výstavnú ná-

dielku  srdečne pozývame do Galé-

rie Jozefa Kollára.

Ut – So: 8.00 – 16.00.

Iveta Chovanová,

SBM, Banská Štiavnica
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 10.11. o 18.30 hod.Piatok 10.11. o 18.30 hod.
Thor: RAgNArokThor: RAgNArok

Akcia, sci-fi , 113 min., MP:12, Akcia, sci-fi , 113 min., MP:12, vstup-vstup-
né: 4€né: 4€

Sobota 11.11. o 16:00 hod.Sobota 11.11. o 16:00 hod.
SpievANkovo A SpievANkovo A 

krÁľovNÁ HArMoNiAkrÁľovNÁ HArMoNiA

Rodinný, detský, hudobný, rozprávko-Rodinný, detský, hudobný, rozprávko-
vý, 70min., MP, vstupné: 4€vý, 70min., MP, vstupné: 4€

Sobota 11.11. o 18:30 hod.Sobota 11.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 16.11. o 18:30 hod.
VrAždA v OrieNT 

exprese

Dráma, krimi, mysteriózny, 110 min., 
MP:12, vstupné: 4€. Agatha Christie 
je jednou z najznámejších a najpredá-
vanejších spisovateliek všetkých čias 
a príbeh 13 cestujúcich podozrivých z 
vraždy a zároveň uviaznutých v luxus-
nom vlaku Orient Express patrí medzi 
jej najznámejšie detektívky. Jeho naj-
novšieho spracovania sa ujal režijne aj 

herecky ocenený režisér Kenneth Bra-herecky ocenený režisér Kenneth Bra-
nagh, ktorý zároveň zohral úlohu naj-nagh, ktorý zároveň zohral úlohu naj-
významnejšieho – detektíva Hercula významnejšieho – detektíva Hercula 
Poirota. Poirota. 

Nedeľa 12.11. o 16:00 hod.Nedeľa 12.11. o 16:00 hod.
PríšerÁkovciPríšerÁkovci

Rodinný, animovaný, komédia, 96 Rodinný, animovaný, komédia, 96 
min., MP:7, vstupné: 4€min., MP:7, vstupné: 4€

Nedeľa 12.11. o 18:30 hod.Nedeľa 12.11. o 18:30 hod.
NepríjeMNÁ prAvdA 2NepríjeMNÁ prAvdA 2

Dokument, 100 min., MP:12, vstup-Dokument, 100 min., MP:12, vstup-
né: 4€. Od roku 2006 sa odohrali dra-né: 4€. Od roku 2006 sa odohrali dra-
matické zmeny na personálnych aj matické zmeny na personálnych aj 
globálnych úrovniach. Gore sa stal je-globálnych úrovniach. Gore sa stal je-
dinečnou postavou bývalého politika, dinečnou postavou bývalého politika, 
ktorí ide za myšlienkami väčšími než ktorí ide za myšlienkami väčšími než 
akákoľvek strana či akýkoľvek úrad. akákoľvek strana či akýkoľvek úrad. 
Nepríjemná pravda a iné médiá votkali Nepríjemná pravda a iné médiá votkali 
klimatické zmeny do základnej kultúr-klimatické zmeny do základnej kultúr-
nej látky a na obzore sú veľké predsta-nej látky a na obzore sú veľké predsta-
vy, čo sa týka zastavenia zvyšovania vy, čo sa týka zastavenia zvyšovania 
teploty. Objavuje sa ekonomika s níz-teploty. Objavuje sa ekonomika s níz-
kou spotrebou uhlia, poháňaná ino-kou spotrebou uhlia, poháňaná ino-

vatívnymi technológiami. Roku 2016 vatívnymi technológiami. Roku 2016 
sme naozaj zaznamenali najvyššie in-sme naozaj zaznamenali najvyššie in-
vestície všetkých čias do obnoviteľ-vestície všetkých čias do obnoviteľ-
ných energií naprieč celou zemeguľou. ných energií naprieč celou zemeguľou. 

Utorok 14.11. o 18:30 hod.Utorok 14.11. o 18:30 hod.
WesTerNWesTerN

Dráma, 119 min., MP:15, vstupné: Dráma, 119 min., MP:15, vstupné: 
4€. Meinhard je samotársky robot-4€. Meinhard je samotársky robot-
ník, ktorý z diaľky pozoruje život s ne-ník, ktorý z diaľky pozoruje život s ne-
čitateľným úsmevom. Nikde sa necíti čitateľným úsmevom. Nikde sa necíti 
doma, preto mu nerobí problém prijať doma, preto mu nerobí problém prijať 
prácu v zapadnutom kúte Bulharska, prácu v zapadnutom kúte Bulharska, 
kde má nemecká partia v ťažkých pod-kde má nemecká partia v ťažkých pod-
mienkach vybudovať vodnú elektrá-mienkach vybudovať vodnú elektrá-
reň. Odľahlá divočina, jazyková barié-reň. Odľahlá divočina, jazyková barié-
ra a cudzinci, ktorí o ňom nič nevedia, ra a cudzinci, ktorí o ňom nič nevedia, 
umožňujú Meinhardovi rozprávať o umožňujú Meinhardovi rozprávať o 
sebe iný príbeh a vystupovať ako hrdi-sebe iný príbeh a vystupovať ako hrdi-
na a ochranca slabých. Na mieste, kde na a ochranca slabých. Na mieste, kde 
si ľudia lepšie rozumejú bez slov, pocí-si ľudia lepšie rozumejú bez slov, pocí-
ti naliehavú túžbu niekam patriť. Aj za ti naliehavú túžbu niekam patriť. Aj za 
cenu toho, že si znepriatelí krajanov, cenu toho, že si znepriatelí krajanov, 
ktorí na domorodcov pozerajú zvrchu ktorí na domorodcov pozerajú zvrchu 
a nijako sa nenamáhajú udržovať dob-a nijako sa nenamáhajú udržovať dob-
ré vzťahy. ré vzťahy. 

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.37/2017: „Život 

je kartová hra, v ktorej srdce nikdy nie 

je tromfom.“ Výhercom sa stáva Pa-

vol Bartolovic, Sv. Anton. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 20.11.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok A. von 

Humboldta: „Dôležitejšie je… (do-

končenie v tajničke).

A., Začiatok tajničky,

B., Zn. mobilu, nápis na pomní-

koch, niekoľko domov,

C., Visel exp., otec, nástroj na pí-

sanie,

D., Renata, lekársky skr., únosca 

Heleny,

E., 999 v Ríme, úhor nemecky, lok, 

orgán zraku, ozn. vozidiel ZSSR,

F., Naša TV, Lea a Eduard, predlož-

ka,

G., Trieska, preto česky, budova, 

jód,

H., Skratka mladší, kosil, Otília, 

zvýšený tón A, zn. meter a eman,

I., Nápev, mala kašeľ, lievaj,

J., Mužské meno, tlačenia, nemec-

ká speváčka,

K., 3. časť tajničky, plošná miera.

1., Ozn. ruských lietadiel, 2. časť 

tajničky, moderný,

2., Koníky, Medzinárodný olympij-

ský výbor, naživo angl.,

3., Čistidlo na okná, ježko, obilni-

na,

4., Častica, plakal, obojživelník, 

ozn. áut Nórska a Th ajska,

5., Gibon, stred slova salepy, latin-

ské meno Léty,

6., Dravý vták, meno psa, išla,

7., Nebola slepá, otlačené miesto,

8., Tvorca epiky, príbuzná, otázka 

na spôsob,

9., Hintov, predložka popod, kre-

mičitan trojvápenatý,

10., Oska, meno koňa, ozn. diabe-

tických výrobkov, záporná predpo-

na,

11., Síra, lietadlo, podnik oceliarní 

a strojární, iba,

12., Buchni, existujem, názvy,

13., Ruský súhlas, koniec tajnič-

ky, ročné obdobie.

Pomôcky: Lato, Haro, Alit, Nena, 

pako, Im, Lar

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 39
Krížovka
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Dychovú hudbu Sitňanka 

pozná iste každý občan 

Banskej Štiavnice.

Naša dychovka nám už desaťročia 

spríjemňuje rôzne kultúrne podu-

jatia a svojimi ľúbozvučnými tónmi 

teší naše ušné bubienky. Počas ich 

koncertov si prídu na svoje fanú-

šikovia ľudovej i populárnej hudby 

a je známe, že dobrá nálada a atmo-

sféra je samozrejmosťou.

Sitňanka však nepredvádza svo-

je umenie len v domácom prostre-

dí, ale vystupujú aj na pódiách iných 

miest. Nebolo tomu inak ani počas 

tejto, pomaly sa končiacej sezóny. 

Dovoľte, aby som vám predstavila 

niekoľko akcií, na ktorých dychov-

ka ukázala svoje majstrovstvo.

Úspešný nový rok odštartovali prá-

ve jeho oslavou, a to Pavlovskou zá-

bavou v Sebechleboch, konajúcou sa 

21.1.2017. Udalosť patrí medzi tra-

dičné zastávky Sitňanky, nakoľko 

Sebechleby sú domovom jej štyroch 

vynikajúcich hudobníkov. Medzi ra-

dostné podujatia patria bezpochy-

by svadby. Dychovka tento rok hrala 

do zábavy na troch svadbách svojich 

kolegov, takže svadobčania sa mohli 

vykrúcať do rytmu polky či valčíka.

Život Sitňanky však nie je len zá-

bava, patrí do neho aj tvrdá práca 

a  nacvičovanie stále nových a  no-

vých skladieb, ktoré sú súčasťou 

portfólia pre každoročné súťaže 

a prehliadky dychových hudieb. Ani 

túto sezónu tomu nebolo inak. Nie-

ktoré z vydarených akcií, na ktorých 

dychovka podala ich tradične skve-

lý výkon si spomenieme. V mesiaci 

apríl Banská Štiavnica opäť upevni-

la medzinárodné partnerstvo s Mo-

ravskou Třebovou, kedy poslala 

našich hudobníkov, aby odprezen-

tovali slovenský folklór aj u našich 

susedov na „Dňoch so slovenským fol-

klórom“. 20.5.2017 sa v  neďalekej 

Novej Bani konalo Stretnutie ban-

ských miest a  obcí Slovenska. Na-

priek bohatému programu veno-

vanému baníctvu sa našiel priestor 

aj pre kultúrny program, v ktorom 

Sitňanka odohrala svoje najlep-

šie skladby. Na prelome jari a  leta 

sa v  malebnej dedinke Sebedražie 

uskutočnil festival s  názvom Se-

bedražská babka vo fazuli. Už z ná-

zvu sa každý dovtípi, že hlavnou 

náplňou účastníkov tohto festiva-

lu bolo ochutnať miestnu špeciali-

tu a naplniť si bruško, no popritom 

sa mohli započúvať do tónov Festi-

valu dychových hudieb, ktorý túto 

akciu ešte viac okorenil. O  účas-

ti našej Sitňanky ani nemusím ho-

voriť. Začiatok júla iste potešil kaž-

dého milovníka dychovej hudby. 

Brezno hostilo populárny festival 

Dychfest, na ktorom sa predsta-

vilo početné množstvo dychových 

hudieb zo Slovenska, medzi ktorý-

mi bola aj tá naša. Festival rozozvu-

čal mestský park a opäť sa potvrdi-

lo, že hudbu dychových nástrojov 

žiadny iný žáner len tak ľahko neza-

tlačí do úzadia. Jeseň patrila trom 

udalostiam. Zvolen privítal hudob-

níkov zo Sitňanky na festivale dy-

chových hudieb pod názvom Zvo-

lenská oddychovka. O  pódium sa 

delili s ďalšími štyrmi kapelami, ta-

kže o zábavu poslucháčov bolo po-

starané. Ďalšie dve udalosti sa odo-

hrali v našom okrese, 2. septembra 

ste mohli Sitňanku, ako každý rok, 

vidieť na Dňoch sv. Huberta vo Svä-

tom Antone a  o  týždeň neskôr, 9. 

septembra neunikla žiadnemu po-

zornému oku a uchu prítomnosť 

Sitňanky v tradičnom Salamandro-

vom sprievode v Banskej Štiavnici. 

Na záver by som chcela vyzdvihnúť 

účasť Sitňanky na Festivale J.L.Bel-

lu v  Kremnici. Išlo o  krajskú pre-

hliadku malých dychových hudieb, 

v ktorej naša dychová hudba skon-

čila v zlatom pásme. Úspech zoža-

li aj speváci Sitňanky, ktorí vyhrali 

svoju kategóriu.

Dychová hudba Sitňanka je združe-

nie, ktoré sa stále snaží dvíhať svoju 

úroveň a  prinášať svojim divákom 

kvalitu. A  práve preto sa rozhodli 

požiadať o pomoc Banskobystrický 

samosprávny kraj. Dychovka vypra-

covala projekt spolu so  žiadosťou 

o  pridelenie fi nančných prostried-

kov, určených na zabezpečenie no-

vých odevov, techniky a hudobných 

nástrojov. Touto cestou by som sa 

chcela poďakovať Banskobystrické-

mu samosprávnemu kraju za vyho-

venie žiadosti, za ochotu a  pomoc 

pri zvyšovaní kvality našej dychovej 

hudby. Veď hudba je najlepšie ume-

nie. Zaháňa smútok a trápenie. Tak 

že ak budete mať možnosť, zastav-

te sa vypočuť už vynovenú dycho-

vú hudbu Sitňanka, či už ste smut-

ní, či veselí.

Nikola Salanciová

Nová tvár dychovej hudby Sitňanka

4. november je významným 

dňom pre materské školy. 

V tento deň v roku 1829 vznikla 

a bola založená v Banskej Bystri-

ci prvá detská opatrovňa na území 

Slovenska. Jej zakladateľkou bola 

grófka Mária Terézia Brunswická. 

Česť a vďaka patrí tejto grófke za 

to, že vystihla špecifi kum didaktiky 

materskej školy už v jej počiatkoch: 

„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani ne-

vedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že 

si myslia, že sa len hrali.“

Pri tejto príležitosti sa aj naša Ma-

terská škola (MŠ, ul. 1.mája č. 4) za-

pojila do osláv tohto sviatku. Oslá-

vili sme ho rôznymi aktivitami, 

ktoré nám 

sviatočný deň 

urobili zaují-

mavým – deti 

si kreslili či 

maľovali svo-

ju materskú 

školu. V  trie-

de škriatkov  

vytvorili deti 

pri tejto príle-

žitosti krásny 

plagát, iné deti si zatancovali s ba-

lónikmi a namaľovali krásne obrazy 

svojej škôlky.

Na záver sme sa všetci spoločne 

s plyšovou hračkou v rukách vybrali 

do ulíc mesta, kde sme okoloidúcich 

potešili letáčikom i  zaspievaním 

hymny materských škôl, v ktorej sa 

spieva: Deti kričia: „Veď to bol, super 

deň Materských škôl“ a  náš deň bol 

teda naozaj super.

Simona Salanciová

Deň materských škôl

Najkrajšia 
dovolenková fotografi a 2017

Výsledková listina

1. kategória – Pamiatky UNESCO 

vo fotografi i:

Veronika Klimantová, Nová Baňa – 

Na Spišskom hrade III.

2. kategória - Príroda a krajina:

Michal Číž, Banská Štiavnica – Kri-

váň

3. kategória - Múzeá - oživená 

minulosť:

Blanka Mináriková, Malacky – Ve-

žička v strechách; Skanzen I.-III.

4. kategória - Dovolenka dýcha 

človečinou:

Ján Sedilek, Banská Štiavnica – 

Nádej

5. kategória - Môj najkrajší prázd-

ninový zážitok:

Cenu porota neudelila

6. kategória - Čiernobiela foto-

grafi a:

Tomáš Hovorka, Trenčianske Tepli-

ce – Zvedavá budúcnosť

7. kategória - Šport – športové ak-

tivity:

Matej Jánošík, Nová Baňa – Zoli; 

Keď lietanie baví

8. kategória – Nehmotné kultúrne 

dedičstvo

Mirka Chamrazová, Piešťany – 

Úprava okna

Cena riaditeľky Pohronského 

osvetového strediska:

Mirka Chamrazová, Piešťany – 

Úprava okna

Cena primátorky mesta Banská 

Štiavnica za najkrajšiu fotogra-

fi u z banskoštiavnického regiónu:

František Prefertus, Banská Štiav-

nica  – Zimný tajch I. - III.

Cena starostky obce Svätý Anton:

Veronika Klimantová, Nová Baňa – 

S hlavou na krku; Úsmev v úsmeve

Čestné uznanie:

Alexandra Prefertusová, Banská 

Štiavnica

Erik Buzalka, Banská Štiavnica

Lenka Poleková, Dubnica nad Vá-

hom

Súkromná stredná umelecká škola 

Hodruša-Hámre

Adam Graczyk, Gdańsk, Poľsko

Všetkých účastníkov súťaže ako aj 

priaznivcov fotografi e srdečne po-

zývame na slávnostné vyhodno-

tenie a otvorenie výstavy, ktoré sa 

budú konať 16. 11. 2017 o 16.00 

hod. v Múzeu vo Svätom Antone. 

(Účastníci súťaže NDF 2016, ktorí 

si ešte neprevzali fotografi e z mi-

nulého roka, si ich budú môcť vy-

zdvihnúť na vernisáži výstavy.) Za 

organizátorov a porotu súťaže 

R.Taligová, POS
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Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Cenník bazén:

Dospelí: 2 €/hod.

Deti 3 – 10 rokov 1 €/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov,

členovia SZPB, ZŤP 1,50 €/hod. 

Poskytuje služby:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

- prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

- oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou a 

ochladzovacím bazénom

- predaj jednorazových vstupe-

niek a permanentiek

Sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ST: ženy – 13:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ŠT: muži – 13:00 – 20:00

PI: ženy – 13:00 – 20:00

SO: muži – 14:00 – 18:00, 

zmiešaná: 18:00 – 20:00

NE: zmiešaná: 14:00 – 20:00

Cenník sauna:

Dospelí: 3,70 €/hod., 7 €/hod.

Deti 3 – 10 rokov: 1,70 €/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov: 2,70 €/hod.

Členovia SZPB, ZŤP: 2 €/hod.

Bytová správa, BS

V dňoch 21.-22.10.2017 sa  

v mestskej plavárni v Banskej 

Štiavnici uskutočnili Jesenné 

majstrovstvá stredoslovenskej 

oblasti (M-SSO) kategórií „B“, 

„A“, „J“, „S“. 

Súťaže sa zúčastnilo 15 klubov. 

Naši plavci získali celkom 68 medai-

lí z toho 30 zlatých, 25 strieborných 

a 13 bronzových. Všetkým plavcom 

gratulujeme ku krásnym dosiahnu-

tým výsledkom a  svojim osobným 

rekordom. Prinášame výsledky.

Žiaci:

kategória „B“

Borguľa Martin: 11. 50m VS - 37.96; 

11. 100m VS - 1:28.41; 7. 200m VS 

- 2:57.39; 4. 400m VS - 6:18.12; 4. 

50m P - 47.29; 4. 100m P - 1:43.85; 

4. 200m P - 3:30.64; 7. 100m PP - 

1:35.18;

Harčár Nicolas: 6. 50m VS - 35.24; 

5. 100m VS - 1:17.57; 5. 200m VS - 

2:43.29; 6. 50m Z - 43.02; 3. 200m Z 

- 3:06.04; 1. 50m M - 35.84; 2. 100m 

M - 1:20.59; 2. 200m M - 3:12.79; 

2. 100m PP - 1:25.48; 2. 200m PP - 

3:03.95;

Maruniak Patrik: 7. 50m VS - 35.38; 

7. 100m VS - 1:19.55; 6. 200m VS - 

2:54.75; 4. 50m Z - 40.19; 7. 100m Z 

- 1:30.28; 3. 50m P - 43.46; 3. 200m 

P - 3:27.83; 5. 100m PP - 1:28.35; 4. 

200m PP - 3:12.30;

Macharík Samuel: 14. 100m VS - 

1:26.50; 7. 50m Z - 44.89; 4. 50m P 

- 44.44; 4. 100m P - 1:37.27; 3. 200m 

P - 3:25.64; 6. 100m PP - 1:33.23;

Muži:

kategória „J“

Balázs Michal: 9. 50m VS- 27.58; 

7. 100m VS - 59.83; 10. 200m VS - 

2:17.43; 7. 400m VS - 4:52.48; 7. 

50m P - 36.27; 11. 100m P - 1:22.24; 

9. 50m M - 31.74; 7. 100m PP- 

1:10.15;

Dóczy Filip: 11. 50m VS - 27.91; 

5. 100m VS - 59.48; 9. 200m VS - 

2:15.19; 9. 400m VS – 5:08.99; 2. 

50m P - 33.97; 2. 100m P - 1:14.39; 

2. 200m P - 2:43.18; 11. 100m PP - 

1:13.17;

Ernek Šimon: 1. 50m VS - 25.00; 

1. 100m VS - 54.20; 2. 200m VS - 

2:07.41; 1. 400m VS - 4:19.56; 1. 

50m Z - 28.08; 1. 100m Z - 1:02.81; 

2. 200m Z - 2:16.11; 1. 50m M - 

28.35; 1. 100m PP - 1:02.46;

Mráz Peter: 15. 50m VS - 28.80; 14. 

100m VS - 1:03.44; 14. 200m VS - 

2:26.75; 9. 50m Z - 33.55; 8. 100m 

Z - 1:15.04; 6. 50m P - 35.14; 4. 50m 

M - 29.30; 5. 100m M - 1:06.47; 5. 

100m PP - 1:09.96; 8. 200m PP - 

2:36.93;

kategória „S“

Čamaj Ján: 2. 50m VS - 27.52; 2. 

100m VS - 1:00.74; 2. 200m VS - 

2:16.55; 2. 50m Z - 31.69; 2. 100m Z 

- 1:10.30; 3. 50m P - 35.30; 2. 100m 

PP - 1:08.31;

Ernek Matej: 1. 50m VS - 25.02; 

1. 100m VS - 54.11; 1. 200m VS - 

2:00.67; 1. 50m Z - 29.85; 1. 100m Z 

- 1:06.21; 4. 50m P - 37.37; 1. 50m M 

- 26.27; 1. 100m M - 57.96; 1. 200m 

M - 2:15.60; 1. 100m PP - 1:08.02;

Konečný Marek: 2. 50m P - 33.93; 

1. 100m P - 1:15.71; 1. 200m P - 

2:51.90; 4. 100m PP - 1:13.39, 2. 

200m PP - 2:48.94;

Orság Dalibor Daniel: 3. 50m VS - 

28.33; 3. 50m Z - 33.35; 1. 50m P - 

33.36; 2. 100m P - 1:15.76; 2. 200m 

P - 2:58.88; 3. 100m PP - 1:11.59; 1. 

200m PP - 2:46.81;

Žiačky

kategória „B“

Šavoltová Ivana: 5. 50m VS - 39.40; 

5. 100m VS - 1:28.44; 4. 200m VS - 

3:12.82; 4. 50m Z - 46.17; 3. 100m Z 

- 1:37.93;6. 50m P - 55.99; 4. 100m P 

- 1:59.30; 3. 50m M - 50.68; 4. 100m 

PP - 1:40.28;

Prefertusová Adela: 10. 50m VS- 

39.94; 14. 50m Z- 48.58; 12. 100m Z 

- 1:38.78; 8. 50m P- 49.75; 12. 100m 

P - 1:48.04; 5. 200m P - 3:51.14; 8. 

100m PP - 1:40.01;

kategória „A“

Hornická Alica: 13. 50m VS - 34.22; 

12. 200m VS - 2:42.26; 9. 400m 

VS - 5:49.70; 12. 100m Z - 1:27.39; 

6. 200m Z - 3:06.35; 11. 50m M - 

38.51; 10. 200m M - 3:28.18; 14. 

100m PP - 1:25.52;

Melicherčíková Timea: 15. 50m VS 

- 34.80; 15. 200m VS - 3:11.55; 10. 

50m Z - 38.33; 10. 100m Z - 1:25.15; 

11. 50m P - 42.74; 13. 100m P - 

1:33.10; 8. 200m P - 3:22.69; 12. 

100m M - 1:31.03; 15. 100m PP - 

1:25.86;

Ženy

kategória „J“

Michalová Barbora - 2. 50m VS - 

30.46; 7. 100m VS - 1:09.45; 2. 50m 

Z - 34.58; 3. 100m Z - 1:14.57; 1. 

200m Z - 2:41.03; 3. 50m P - 40.24; 

2. 50m M- 32.99; 3. 100m M - 

1:17.64; 2. 100m PP - 1:16.75;

Potančoková Timea: 1. 50m VS 

- 28.50; 2. 100m VS - 1:02.92; 1. 

200m VS - 2:18.81; 1. 50m P - 35.59; 

2. 100m P - 1:19.19; 1. 50m M - 

30.07; 1. 100m M - 1:08.33; 1. 200m 

M - 2:35.71;  1. 100m PP - 1:10.30; 1. 

200m PP – 2:34.65.

Legenda: P - prsia, M - motýľ, VS - 

voľný spôsob, Z - znak, PP - poloho-

vé preteky

PKBS

Jesenné M-SSO v Banskej Štiavnici

Dňa 11. októbra 2017 sa 

uskutočnila ustanovujúca 

schôdza a bola založená 

Mestská organizácia Jednoty 

dôchodcov na Slovensku ( JDS) 

v Banskej Štiavnici. 

Po právnej stránke ide o občianske 

združenie, ktoré má právnu subjek-

tivitu. To bolo aj jedným z dôvodov 

prečo Mestskú organizáciu (MsO) 

Jednoty zakladať, právna subjektivi-

ta má svoje opodstatnenie, význam 

a výhody. To je aj podstatným roz-

dielom medzi Dennými centrami a 

organizáciami Jednoty. Dôvodom k 

založeniu MsO Jednoty je aj skutoč-

nosť, že v našom kraji je náš okres je-

diným, kde organizácie Jednoty za-

tiaľ založené neboli. Je nám známe, 

že v našom meste pôsobia dve Denné 

centrá (predtým Kluby) dôchodcov, 

ktoré vykonávajú mimoriadne agil-

nú a prospešnú záujmovú, kultúrnu 

a inú činnosť. To si vážime a ctíme. 

Máme eminentný záujem s nimi vo 

vzájomnej zhode a porozumení si vy-

pomáhať a spolupracovať. Vážení dô-

chodcovia! Po obdržaní potvrdenia o 

právnej subjektivite od Ústredia Jed-

noty dôchodcov v Bratislave a upres-

není sídla našej Mestskej organizácie 

Vás budeme informovať o spôsoboch 

komunikácie s naším výborom.

Výbor Mestskej organizácie 

JDS v B. Štiavnici

Výzva pre dôchodcov
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služby

 Dám do prenájmu 2-izbový byt 

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

  Predám garáž pod Zigmund šach-

tou, tel.č.: +421910138180

  Ponúkam zariadenú izbu s príslu-

šenstvom na dlhodobý prenájom v 

Š. Baniach, tel.č.: 0915 169 422

  Kúpim 1 príp. 2-izbový byt, tel.č.: 

0905 148 574

  Stavebné, murárske práce, by-

tové jadrá a iné. Info na: 0949 116 

166, www.vasidomacimajstri.sk

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, altán-

ky. Kontakt: 0902 147 715

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podesty, cena 35 eur/m². Kontakt: 

0902 147 715

  Ručné výkopové práce, drenáž-

ne systémy okolo domov, terénne 

úpravy a skalky. Kontakt: 0902 147 

715

 Opilovanie náletových drevín a 

stromov, tel.č.: 0940 870 762

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

INZERCIA

U nás máte pizze už od 2,80 €2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

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

á ž

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

TOP TAXI
sme najlacnejší 
nielen v meste, ale aj v širokom okolí.

Ste v našej fi rme vítaní!

Tel.: 0950 303 530, 0950 303 630 

Stredná odborná škola lesnícka B. 

Štiavnica a Klub seniorov Lesníckej 

technickej školy B. Štiavnica dovo-

ľujú si Vás srdečne pozvať na sláv-

nostnú akadémiu z príležitosti 80. 

narodenín profesora lesníckej ško-

ly v Banskej Štiavnici Ing. Pavla Mi-

chalíka, ktorá sa uskutoční dňa 14. 

novembra 2017 (utorok) o 13.30 

hod. v stupňovom ročníku SOŠL v 

Banskej Štiavnici s nasledovným 

programom:

Slávnostný nástup trubačov

Privítanie a úvodné slovo riaditeľa 

školy o  pôsobení Ing. Pavla Michalí-

ka na lesníckej škole v Banskej Štiav-

nici (Ing. Miroslav Ďurovič)

Život a  dielo Ing. Pavla Michalíka 

v prezentačnej projekcii (Ing. Viliam 

Stockmann, CSc.)

Ing. Pavol Michalík , môj triedny 

učiteľ (Ing. Igor Viszlai)

Príhovor rodinného príslušníka 

(Ing. Mikuláš Michelčík)

Spomienkový príhovor bývalého 

kolegu (Ing. Štefan Petrikovič)

Prevzatie Klubu seniorov Lesníckej 

technickej školy novým predsedom

Poďakovanie prítomným za účasť 

a ukončenie (Ing. Miroslav Ďurovič)

Záver znelkou trubačov!

Organizátori

Slávnostná akadémia

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok Vás srdečne pozýva na 

zasadnutie vzdelávacej sekcie „Utor-

kové popoludnie“ baníckeho spolku, 

ktoré sa uskutoční v piatok 10. no-

vembra 2017 o 16,00 hod. v bý-

valej kaplnke sv. Ignáca Kammer-

hofu Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici. Program:

Prednáška: „Útlm baníctva v pohorí 

Harz a transformácia jeho objektov pre 

účely montánneho turizmu“.

Lektori: Ing. Richard Kaňa, RNDr. 

Karol Weis, PhD., Ing. Erik Som-

bathy.

Richard Kaňa, predseda spolku

Tvorivé stretnutia

s ovčou vlnou v kammerhofskej 

dielničke. O.Z. Iniciatíva za živé 

mesto a  Slovenské banské múze-

um pripravujú v novembri tvorivé 

stretnutia s ovčou vlnou - zVlnenie:

16.11. - druganie a zápästkovanie 

s Magduškou Slivkovou a 

23.11. - pletenie a  háčkovanie 

s  Katkou Chrústovou a  Renkou 

Brnákovou, vždy od 15,00 hod. v 

Kammerhofe  – Dielničke.

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Všetkých malých i veľkých záujem-

cov srdečne pozývame!

Anna Ďuricová, SBM


