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INZERCIA

V stredu 23. októbra prijala 

na radnici primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková zástupcu primátora 

ruského mesta Kaluga Yuriya 

Moiseyeva a atašé Veľvy-

slanectva Ruskej federácie 

v Slovenskej republike Annu 

Chodaeva.

Pán zástupca primátora ruské-

ho mesta Kaluga bol veľmi rád, že 

mohol navštíviť naše krásne his-

torické mesto a  stretnúť sa s  pri-

mátorkou mesta a  jej kolegami. 

Zaujímal sa o históriu mesta, dis-

kutoval o  možnosti spolupráce 

a  založenia partnerských vzťahov 

medzi oboma mestami. Na záver 

odovzdal primátorke mesta vzác-

ny prezent a mal možnosť si urobiť 

krátku prehliadku mesta. Ako po-

vedal, veľmi sa mu v našom meste 

páčilo a rád by sa opäť k nám vrátil 

a nadviazal vzájomnú spoluprácu.

Michal Kríž

Dňa 2. novembra o 11:00 

v Dome smútku Frauenberg 

sa uskutoční spomienka na 

našich najdrahších, ktorí nás 

v roku 2018 a 2019 navždy 

opustili. Svojim životom 

a prácou získali si trvalé 

miesto v srdciach i mysliach 

všetkých nás, ktorí sme ich 

milovali.

Budeme spomínať na: Darinu Štan-

govú, Dušana Blahu, Milana Buk-

ňu, Jozefu Remeňovú, Albínu 

Totkovičovú, Eduarda Wágnera, Jo-

zefu Ondrejkovú, Jána Chrančoka, 

Nadeždu Porošinovú, Margitu Ko-

ledovú, Máriu Chylovú, Máriu Vi-

cianovú, Ing. Vladimíra Húšťavu, 

Máriu Balogovú, Jiřinu Fojtíkovú, 

Zuzanu Lukáčovú, Emíliu Benyo-

vú, Milana Uricha, Martu Lisyovú, 

Gizelu Mollekovú, Ing. Oda Kolem-

busa, Ing. Dušana Beňu, Gabrielu 

Kováčovú, Emíliu Krištoff ovú, Pet-

ra Záhorského, Jaromíra Šemodu, 

Mgr. Ivana Koreňa, Romana Poljov-

ku, Petra Santorisa, Júliu Radjan-

sku, Gizelu Kanďalovú, Jozefa Či-

líka, Lenku Maďarcovú, Katarínu 

Luptákovú, 

Návšteva ruskej delegácie

Pamiatka zosnulých

Prijatie v obradnej miestnosti radnice  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/

Blahoželanie

Dňa 24.10.2019 sa uskutočni-

lo výberové konanie na riadite-

ľa Správy Chránenej krajinnej 

oblasti Štiavnické vrchy. Riadi-

teľom sa stal Ing. Peter Farbiak, 

ktorý bol od 1.4.2019 dočasným 

riaditeľom Správy CHKO Štiav-

nické vrchy. Ešte stále rezonuje 

všetko to, čo minulý mesiac zor-

ganizoval v súvislosti so 40. vý-

ročím vzniku CHKO Štiavnické 

vrchy. Takže, blahoželáme a  te-

šíme sa na spoluprácu nielen 

s ním, ale aj s jeho spolupracov-

níkmi.

red ŠN

chryzantémy
chryzantémy žlté kvety

predchádza im sviatok svätých

pritom zdobia ticho hroby

iný tvar aj iný pobyt

rôzne telá v hĺbke ticha

každá duša smutne vzdychá

rôzne farby

rôzne vnemy

život vdýchnu

chryzantémy

Daniela Sokolovičová
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DIÁR
z programu

primátorky

28.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

 Pracovné rokovanie k  súdne-

mu sporu s  právnym zástup-

com mesta.

 Účasť na Valnom zhromažde-

ní Bytovej správy, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica.

29.10

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

Združenia miest a obcí – Žiar-

sky región.

 Pracovné rokovanie k poskyto-

vaniu zdravotníckych služieb.

30.10.

 Pracovné rokovanie k príprave 

rozpočtu na rok 2020.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta Ing. Dalmou Šte-

pánekovou.

31.10.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Prerokovanie záveru kontroly 

vykonanej NKÚ SR.

2.11.

 Pamiatka zosnulých – spo-

mienka na zosnulých občanov 

nášho mesta.

Viera Lauková

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.

19.10. v  Rádiu Slovensko o  7:00 

hovorili o fl oristickom unikáte Ta-

tarskej lúky pod Sitnom Ing. Pe-

ter Farbiak, riaditeľ Správy CHKO 

Štiavnické vrchy a  Ing. Monika 

Farbiaková. 19.10. v  Rádiu De-

vín o  12:00 hovoril Exštiavničan 

prof. PhDr. Karol Horák, CSc. o vý-

zname 17. novembra 1989. 19.10. 

v TA3 od 20:00 do 20:30 v rubrike 

„Portrét“ hovoril štiavnický rodák, 

čestný občan nášho mesta, exce-

lentný spisovateľ a  niekdajší poli-

tik a diplomat Anton Hykisch o ce-

lej svojej životnej anabáze. Tak ako 

vždy doteraz, nezaprel svoj dôver-

ný vzťah k Banskej Štiavnici, ktorej 

aj vo svojej literárnej tvorbe veno-

val mimoriadnu pozornosť. 20.10.

v  RTVS na Jednotke v  Správach 

RTVS o  19:00 bola podrobná re-

portáž o  tom, že priame autobu-

sové spojenie do Bratislavy z Ban-

skej Štiavnice, Krupiny a Kremnice 

dodnes neexistuje vzhľadom na ve-

hementné odmietanie preprav-

cu – SAD Zvolen. V tejto súvislos-

ti potešila akurát informácia, že 

primátorka mesta zvolala všet-

kých kompetentných do Banskej 

Štiavnice k  doriešeniu tejto situá-

cie. 21.10. v Rádiu Regina od 5:45 

do 6:00 bola venovaná pozornosť 

štiavnickému rodákovi, akad. ma-

liarovi, národnému umelcovi Jo-

zefovi Kollárovi vzhľadom nato, 

že práve v  tento deň v  roku 1982 

zomrel. 23.10. v Rádiu Regina od 

5:45 do 6:00 bola venovaná pozor-

nosť Jozefovi Jaroslavovi Hodžovi, 

absolventovi banskoštiavnického 

Evanjelického lýcea, evanjelickému 

kňazovi, národovcovi a  spisovate-

ľovi, ktorý sa narodil v  tento deň 

v  roku 1840. 24.10. v  Rádiu De-

vín o 8:25 bola podrobná informá-

cia o aktuálnych aktivitách Galérie 

Schemnitz. 25.10. v  Rádiu Devín 

boli viackrát prezentované aktivity 

Galérie Jozefa Kollára. 26.10. v Rá-

diu Lumen od 15:00 hovorila o svo-

jom celoživotnom literárnom diele 

banskoštiavnická rodáčka, spiso-

vateľka, esejistka a  prekladateľka 

Dana Podracká. 26. a  27.10. bola 

vo viacerých médiách veľmi pod-

robná reportáž o  otvorení Múzea 

Deža Hoff manna v  jeho rodnom 

dome v  Banskej Štiavnici. Bol to 

svetoznámy fotograf ešte svetozná-

mejšej hudobnej skupiny Th e Beat-

les, ale aj ďalších svetoznámych ce-

lebrít.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V súvislosti s modernizáciou 

rádiologického pracoviska 

dôjde k uzatvoreniu predmet-

ného pracoviska v termíne od 

1.10.2019 do 30.11.2019.

Na uvedenom pracovisku Sveta 

zdravia, a.s., v  Banskej Štiavnici 

bude nainštalovaný nový moderný 

rádiodiagnostický digitálny sys-

tém, U-arm DIRA 9M FP. Nakoľ-

ko pre inštaláciu tohto zariadenia 

je potrebné vykonať náročné prí-

pravy ako je výmena kompletnej 

elektroinštalácie pre toto praco-

visko, stavebné vysprávky a úpra-

vy, osadenie nového oloveného 

okna a  nových olovených dverí 

vrátane výmeny podlahy za podla-

hu elektrostaticky vodivú sme nú-

tení dočasne pracovisko uzavrieť 

a  pacientov presmerovať na naše 

RDG pracovisko v  Žiari nad Hro-

nom. Celkové náklady na výme-

nu a následné úpravy sú vo výške 

130 000eur. Nové RDG zariade-

nie, ktoré zakúpila naša spoloč-

nosť je súčasťou plánu postup-

nej modernizácie a jej zosúladenie 

s  modernými lekárskymi a  diag-

nostickými postupmi.

Ivan Mokrý, 

riaditeľ nemocnice

Modernizácia RDG 
pracoviska v nemocnici

Podávanie 
žiadostí 
o  poskytnutie dotácií (fi nanč-

ných prostriedkov) z  rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 pre rok 2020

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12. 2019 je termín pre 

podávanie žiadostí o  poskytnutie 

dotácie na rok 2020 pre právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikate-

ľov podľa §3 VZN č. 2/2018. 

V  zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2018 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, 

je potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tlači-

ve, ktoré nájdete v klientskom cen-

tre mestského úradu alebo priamo 

na stránke mesta Banská Štiavni-

ca http://www.banskastiavnica.

s k / s t r a n k a _ d a t a / s u b o r y /

ako-vybavit/20190124-ziadost

-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplnená 

žiadosť o  poskytnutie dotácie 

musí obsahovať povinné prílo-

hy (kópie):

- zmluva alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ,

- výpis z registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Ge-

nerálnou prokuratúrou Sloven-

skej republiky,

- doklad o  založení subjektu – 

zriaďovaciu listinu, zakladateľskú 

zmluvu, stanovy s potvrdením re-

gistrácie /občianske združenia, 

neziskové organizácie, záujmové 

združenia a pod./

- ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

- čestné vyhlásenia žiadateľa /prí-

loha č. 1/

V  prípade nejasností kontaktujte: 

MsÚ, ekonomické odd., Jozefa Pách-

niková, t. č.: 045/694 96 32,  e-mail: 

jozefa.pachnikova@banskastiavnica

.sk. MsÚ

Ponuka práce
Základná škola Jozefa Kollára 

v  Banskej Štiavnici (sídl. Drieňo-

vá) prijme do pracovného pome-

ru pomocnú silu do kuchyne. 

Podmienkou je evidencia na úrade 

práce minimálne 3 mesiace. Plat 

dohodou. Bližšie informácie na 

tel. č.: 0911 370 041 alebo osobne 

u riaditeľa školy.

ZŠ J. Kollára BŠ
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Ľudmilu Henželo-

vú,  Ľudmilu Pastierovú, Bibianu 

Zajacovú,Jozefa Krajčova, Annu 

Gibasovú, Jozefa Kopčana, Jozefa 

Schneidera, Jozefa Trubana, Hele-

nu Chovancovú, Jozefa Lajčiaka, 

Jána Čierneho, Antona Longaue-

ra, Janu Gazdíkovú, Milana Meli-

cherčíka, Beatrice Kučerovú, Annu 

Kurjačkovú, Alenu Schneidero-

vú,Imricha Javorského, Valériu 

Koreňovú, Ľudovíta Dupala, Jo-

zefa Ihringa, Alžbetu Gregáňovú, 

Katarínu Padúchovú, Jozefa Fol-

tána, Júliusa Lukáča, Petru Dob-

šovičovú, Jozefu Esterházyovú, 

Blaženu Turányiovú, Máriu Bed-

nárikovú, Ľudovíta Didiho, Ró-

berta Snitku, Ing. Juraja Chrenku, 

Alžbetu Pecherovú, Martu Kristo-

vú, Annu Truchlikovú, Ing. Kata-

rínu Pecníkovú, Jozefa Blahúta, 

Evu Santorisovú, Annu Lendac-

kú, Alexa Petru, Mariána Ridzo-

ňa, Evu Mozolovú, Petra Daub-

nera, Dagmar Pollákovú, Cecíliu 

Kostrošovú, Valentínu Alušikovú, 

Zlaticu Bardoňovú, Júliu Chren-

kovú, Jána Dorkínyho, Júliu Kna-

pekovú, Jozefa Bosáka, Stanislava 

Gregáňa, Ing. Dalmu Štepáneko-

vú. Česť ich pamiatke!

MsÚ

�1.str.

Pamiatka zosnulých

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na prezentáciu knihy Má-

rie Petrovej a Lubomíra Lužinu: Čas 

nálezov a strát. Piatok, 8.11.2019 

o 16.00 hod. Jedáleň ZŠ J. Kollá-

ra, Drieňová, Banská Štiavnica. Na 

Vašu účasť sa tešia autori, účinku-

júci a organizátori. Mesto Banská 

Štiavnica – mestská knižnica, Po-

hronské osvetové stredisko Žiar nad 

Hronom – pracovisko Banská Štiav-

nica, Autorský klub literátov, hu-

dobníkov a výtvarníkov v Banskej 

Štiavnici. Bližšie informácie na č.t.: 

0903 897 720. Srdečne pozývajú

organizátori

Dňa 23. októbra 2019 si 

v Poprade pracovníci Infor-

mačného centra mesta Banská 

Štiavnica prevzali ocenenenie 

za najlepšie Informačné 

centrum (IC) Slovenska 

za rok 2019.

Toto špeciálne ocenenie udeli-

la nášmu centru Asiociácia in-

formačných centier Slovenska 

(AICES). Ocenenie bolo udelené 

na základe ankety, ktorá prebieha-

la v dňoch 21. júna až 31. augusta 

2019 na internetových stránkach 

www.kamposlovensku.sk a bola or-

ganizovaná pod záštitou Minister-

stva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky.

Pomocou tejto ankety sa vytvo-

ril priestor pre propagáciu a  zvi-

diteľnenie jednotlivých informač-

ných centier Slovenska, ktorý bol 

prínosom obzvlášť počas turistic-

kej sezóny. Táto anketa slúžila pre-

dovšetkým návštevníkom aj na 

šírenie povedomia o  službách in-

formačných centier, ktoré skvalit-

nili ich dovolenky, poradili výlety 

a  ukázali možnosti nezabudnuteľ-

ných zážitkov. V stredoslovenskom 

regióne sa najpopulárnejším turis-

tickým centrom za rok 2019 stalo 

naše Informačné centrum Banská 

Štiavnica a zároveň aj absolútnym 

víťazom ankety Informačné cen-

trum roka 2019. Preto aj týmto 

spôsobom všetkým zamestnancom 

Informačného centra mesta Ban-

ská Štiavnica srdečne blahoželáme 

k obom prvenstvám a prajeme im 

veľa spokojných návštevníkov a tu-

ristov!

Michal Kríž

Najlepšie IC na Slovensku

Ocenení pracovníci IC mesta BS  foto Michal Kríž

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje:

1. Obchodnú verejnú súťaž v zmys-

le §9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-

ní neskorších predpisov s  použitím 

§281 a nasl. Obchodného zákonníka 

na podávanie najvhodnejšieho návr-

hu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj nehnuteľného majetku mesta 

Banská Štiavnica:

– pozemok parc. č. C KN 7043/3, 

o výmere 881m2, záhrada

– pozemok parc. č. C KN 7043/2, 

o výmere 22m2, záhrada

2. obchodnú verejnú súťaž v  zmys-

le §9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-

ní neskorších predpisov s  použitím 

§281 a nasl. Obchodného zákonníka 

na podávanie najvhodnejšieho návr-

hu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj nehnuteľného majetku mesta 

Banská Štiavnica:

– pozemok parc. č. C KN 7472, o vý-

mere 129m2, zastavaná plocha a ná-

dvorie

– pozemok parc. č. C KN 7473, o vý-

mere 1403m2, zastavaná plocha a ná-

dvorie

Nehnuteľnosti sú vedené v  katastri 

nehnuteľností Okresného úradu 

v  Banskej Štiavnici, katastrálny od-

bor, na LV č. 1, pod B1, pre okres 

Banská Štiavnica, obec Banská Štiav-

nica, k. ú. Banská Štiavnica v  pro-

spech vlastníka mesto Banská Štiav-

nica v 1/1.

Úplné znenie vyhlásených obchod-

ných verejných súťaží je zverejne-

né na úradnej tabuli mesta Banská 

Štiavnica a  na internetovej stránke 

www.banskastiavnica.sk. Bližšie in-

formácie: MsÚ, odd. právne, tel.: 

0456949637, 0905413945, e-mail: 

olga.nigriniova@banskastiavnica.sk

MsÚ

Oznámenie o vyhlásení 
Obchodnej verejnej súťaže

Oznam 
Oznamujeme občanom, že zber ko-

munálneho odpadu z  centra mes-

ta (zvoz č. 7, 8) – Nám. sv. Trojice, 

Radničné námestie, cintoríny, ul. A. 

Kmeťa, Kammerhofská, ďalej z ul. 

Križovatka, Dolná a  sídlisko Drie-

ňová, sa presúva na 31.10.2019 

z dôvodu Sviatku všetkých svätých 

1.11.2019.

Ďalej oznamujeme, že 1.11.2019 

sa bude robiť zber komunálneho 

odpadu z  ulíc Farská, J. Palárika, 

Údolná, Pletiarska, Zvonová (zvoz 

č. 16), malým vozidlom multicar, 

ktoré berie typizované 110 l, 120 l, 

240 l nádoby a vrecia podľa plánu. 

Prosíme o  vyloženie nádob po 

prípade vriec pred bránu na prí-

stupovú cestu najneskôr v  deň 

vývozu do 07:00 hod.

Zberný dvor bude v  piatok 

1.11.2019 zatvorený, keďže je 

štátny sviatok. V sobotu 2.11.2019 

bude zberný dvor otvorený štan-

dardne od 8:00 do 12:00. Upozor-

ňujeme, že v mesiacoch november 

až marec je zberný dvor otvorený 

v pracovných dňoch len do 16:30.

Miloš Veverka, 

koordinátor odpadového hos-

podárstva TS, m.p.
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Nová kompostáreň mesta 

Banská Štiavnica

Jeseň sa už prehupla do tej druhej, 

chladnejšej a  sychravejšej polovice. 

Väčšina stromov už zhodila lístie a na-

tíska sa otázka čo s ním. Lístie sa roz-

hodne nesmie na záhrade spaľovať, 

rovnako ako žiadny iný komunál-

ny odpad. Je to jednak protizákonné 

a tiež v rozpore s nariadením mesta 

o odpadoch. Lístie taktiež nepatrí do 

zmesového odpadu. Treba ho zhrabať 

a skompostovať.

Ideálne je, keď si lístie skompostujú 

majitelia záhrad sami formou domá-

ceho kompostovania. Treba ho nahr-

núť na kopu ku kompostovisku a pri-

dávať postupne počas celej zimy do 

kompostu ku kuchynskému bioodpa-

du (šupky, čaje, zvyšky z kuchyne), aby 

bol dosiahnutý správny pomer uhlíka 

a dusíka v kompostovanom materiáli. 

Takto si možno vyrobiť kompost, kto-

rý záhrada potrebuje. Netreba sa báť 

ani orechového lístia. Ak je ho v kom-

poste približne do 30%, kvalita kom-

postu tým nijako neutrpí.

Sú však aj takí majitelia záhrad, kto-

rí nemôžu alebo nechcú skomposto-

vať všetko lístie, lebo ho majú priveľa. 

V takomto prípade ho môžu priviesť 

na zberný dvor, kde bude skompos-

tované v novej mestskej kompostárni.

Kompostáreň je už vybudovaná, sko-

laudovaná a  postupne začína svo-

ju prevádzku. Začiatkom novembra 

2019 by mali byť vydané potrebné sú-

hlasy Okresného úradu Banská Štiav-

nica, odbor starostlivosti o  životné 

prostredie, keďže kompostáreň je za-

riadenie na zhodnocovanie odpadov.

Kompostáreň bola postavená ako 4. 

etapa budovania zberného dvora, pre 

občanov tohto mesta, aby sme mohli 

konečne nakladať s bioodpadom tak 

ako sa má – v súlade so sprísňujúcou 

sa legislatívou. Pokým je bioodpad, 

vrátane toho kuchynského, súčasťou 

zmesového odpadu, spôsobuje veľké 

problémy na skládkach – od urýchľo-

vania zmeny klímy, cez záber miesta 

na skládke až po tvorbu rôznych to-

xických výluhov a plynov v reakciách 

s  inými zložkami zmesového odpa-

du. Preto ho treba triediť a kompos-

tovať. Naša nová kompostáreň nám 

toto umožňuje. Je schopná poňať aj 

to zhrabané lístie, ktoré občania toh-

to mesta vzorne vytriedia a pripravia 

do vriec. Kompostáreň dokáže taktiež 

spracovať kuchynský bioodpad z do-

mácností, ktorý sa musí hygienizovať.

Kompostáreň, hoci má fermentor, 

nie je to bioplynová stanica a teda ne-

vyrába bioplyn (metán). Pracuje ako 

štandardná priemyselná kompostá-

reň. Vďaka fermentoru je kompostá-

reň schopná spracovať aj kuchynský 

bioodpad, ktorý vyžaduje podľa le-

gislatívy hygienizáciu – teplotu min. 

70 °C počas aspoň 1 hodiny. Fermen-

tor je zateplená veľká škatuľa (cca 45 

m3) s  aktívnym prevzdušňovaním. 

V prvotnej fáze kompostovania, kedy 

sa rozkladajú menej zložité organické 

látky (jednoduché cukry, bielkoviny, 

tuky a pod.), prirodzene vyskytujúce 

sa rozkladné mikroorganizmy uvoľ-

ňujú pri svojom metabolizme teplo 

a kompost sa zahrieva. Je to podobné 

ako keď dáte čerstvo pokosenú trávu 

na kopu. Intenzívne prevzdušňova-

nie urýchľuje celý proces a zabezpečí, 

aby sa vo fermentore nerozbehli ne-

žiaduce hnilobné procesy, typické pre 

prostredie bez prístupu vzduchu, pri 

ktorých vzniká zápach. Fermentor je 

vybavený biofi ltrom. Ak by nejaké zá-

pachové látky predsa len vznikli, bio-

fi lter ich odstráni.

Po prvotnej – intenzívnej fáze kom-

postovania a hygienizácie (cca 5 dní) 

sa kompost z  fermentora vyberie 

a bude dozrievať navrstvený v hrob-

liach na ploche kompostárne ešte 

približne 2 – 3 mesiace. Po preosia-

tí si hotový kompost môžu bezplat-

ne brať občania nášho mesta do svo-

jich záhrad.

Je mimoriadne dôležité, aby všetci 

občania dodržiavali pokyny na hne-

dých nádobách na zber bioodpadu 

a na kompostovateľných vreckách na 

zber kuchynského bioodpadu .́ Tre-

ba dávať do bioodpadu skutočne len 

to, čo tam patrí. Čo si do bioodpadu 

dáme, taký kompost potom budeme 

mať.

Kompostáreň BS bola vybudova-

ná ako súčasť projektu „Zhodnoco-

vanie bioodpadu a  stavebného odpa-

du v  Banskej Štiavnici“ (BROSO-BS, 

kód projektu: 310011B490) v  rám-

ci Operačného programu Kvalita ži-

votného prostredia, ktorý je spo-

lufi nancovaný (95%) z  Kohézneho 

fondu Európskej únie. Z  celkového 

rozpočtu 1 607 579,69€ mesto Ban-

ská Štiavnica prispelo 5% vo výške 

80 378,98€.

Bioodpad tvorí najväčšiu súčasť ko-

munálnych odpadov – až cca 40%. 

Vďaka triedeniu a  kompostovaniu 

bude menej zmesového komunálne-

ho odpadu, ktorého zneškodňovanie 

na skládke za posledný rok rapídne 

zdraželo – o 62% (!) a bude v ďalších 

rokoch len drahšie. Aj vďaka kompo-

stárni môžeme výrazne zvýšiť úro-

veň vytriedenia komunálneho od-

padu, od ktorej sa odvíja poplatok za 

uloženie zmesového komunálneho 

odpadu na skládku. Pre ilustráciu – 

mesto Banská Štiavnica je teraz v ka-

tegórii 20 – 30% (úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu je 23,67%). 

Zatiaľ čo v r. 2018 bol skládkový po-

platok 5,04€/t, tento rok je pre túto 

kategóriu už 10€/t a v r. 2020 bude 

až 22€/t (!). O kategóriu vyššie 30 – 

40% je poplatok „len“ 13€/t. Preto 

by sme mali urobiť všetko preto, aby 

sme sa do tejto kategórie dostali.

Hádzať všetok odpad do jedného 

koša sa už našťastie neopláca a bude 

to čím ďalej drahšie. Tak nebuďme 

ľahostajní, trieďme a kompostujme, 

aby výrazné navyšovanie poplatkov 

za smeti pre občanov, ktoré nás od r. 

2020 čaká, bolo zas na dlhé obdobie 

tým posledným.

Miloš Veverka, Technické služby, 

m.p., Banská Štiavnica

Nespaľujme, radšej kompostujme

Kompostáreň v areáli zberného dvora  foto Archív autora

Spomienková
Život plynie ako búrka z hromom 

spätá,

rieka prv dravá, pokojnými vlna-

mi unášaná,

slnečný deň kvetmi voňavý, ván-

kom tvár jemne

objatá.

Osud je nezvratný, svieca horí 

prirýchlo, raz pomaly,

nevie nikto z  nás, kedy plameň 

stíchne,zoslabne a dohorí.

Stojím nad hrobom svojich milo-

vaných,blízkych, známych

s hlbokou úctou spomínam, koľko 

pekných slov som mohla

vysloviť, kým boli medzi nami, no 

nestihla som.

Už len spomienky v srdci a myš-

lienkach ostali,

ďakujem, že ste pri mne stáli, dob-

rou radou povzbudili

a  z  diaľky, odkiaľ niet návratu 

ochranné krídla rozprestreli.

Preto prežime život náš tak, aby 

človek človeka si vážil,

mal rád a keď niť života pretrhne 

sa, nech počuť slová:

Poznala som ho, bol to dobrý člo-

vek, vážim si ho,

kyticu uvitú zo spomienok túžim 

mu dať.

Božka Javorská

Láska je dom
Láska je dom, hoc život často stojí 

v prievane, láska.

Je dobrý anjel strážny, tak si ju 

schovaj do dlane.

Láska tá Tebe dvere otvára, aj tam 

kde často cítiš chlad,

no Pán je stále pri Tebe, tak sa ju 

nauč Ty mať rád.

Rozosej lásku medzi ľudí, čo ich už 

dali od seba,

veď ti tú lásku potrebujú, tak ako 

hladným dať,

 maličkú omrvinku z chleba.

Za Vaše upracované ruky za Vaše 

mozolnaté dlane,

za trpkú slzu čo stiekla dolu tvárou,

nech pretečie ku Vám vďaka,

tou teplou, ľudskou bránou.

Pri mesiaci úcty k starším pre všet-

kých seniorov aj v penziónoch na-

písala

Emília Cútová

„Stareckým škvrnám sa dá úspešne vy-

hnúť aj tak, že sa staroby nedožijeme.“

Ján Petrík

čriepok
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kam v BŠ 
a okolí ?

31.10. Bod K.: Burza kníh. Bod 

K., Bratská 9, BŠ, 17:00.

Slávnostné otvorenie galérie 

a vernisáž výstavy. S radosťou po-

zývame milovníkov umenia na 

otvorenie Galérie Jula Bindera 

spojené s vernisážou výstavy Svä-

tostánky Slovenska. Nám. sv. Tro-

jice 21, BŠ, 17.30.

Artchanjelský Maškarák – „Čo 

takto si trošíčka zamaškarádovať“. 

Navlečte sa do čoho chcete, zma-

lujte sa ako túžite( keď tak Vás 

na bare máličko doťukneme) .Vy-

pustite šarkana a lietajte mestom 

z Artu do Archáča a z Archáča do 

Artu, o tanečnú scénu sa postará-

me, Archanjel – Art cafe, 20:00.

Halloween oldies disko. Po dvoch 

mesiacoch prichádza opäť naša, 

Vaša akcia do Sv. Antona na tému 

Halloween. Čaká Vás tematicky 

pripravený priestor a súťaž o naj-

lepšie masky. Kultúrny dom, Sv. 

Anton, 21:00.

02.11. Dušičky z Nového zámku 

2019 – večerná prehliadka expozí-

cie spojená s atraktívnou vyhliad-

kou na „dušičkovú“ Banskú Štiav-

nicu. Nový Zámok, Novozámocká 

22, BŠ, 17:00.

07. – 10.11. Štiavnická vínna 

špacírka 2019. Po roku je tu opäť 

Štiavnická vínna špacírka. Vino-

centrum, Kammerhofská 2, BŠ, 

14:00 – 19:00.

08.11. Festival Štiavnické konšta-

lácie: Life kouč. Divadlo Kontra 

prináša do B. Štiavnice skvelú ko-

médiu, prvé uvedenie na Sloven-

sku! Kultúrne centrum, Kammer-

hofská 1, BŠ, 19:00.

08.11. Večer Karola Duchoňa. 

Ludo Kuruc a  jeho kapela Vám 

zahrá najväčšie hity Karola Du-

choňa. Trotuar cafe, A. Kmeťa 

14/126, BŠ, 20:00.

Región Banská Štiavnica

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

V dňoch 23. – 24. októbra sa 

v priestoroch Kultúrneho 

centra v Banskej Štiavnici 

konalo podujatie pri príle-

žitosti mesiaca október 

– Mesiaca úcty k starším. 

Podujatie s bohatým 

kultúrnym programom pripra-

vilo mesto Banská Štiavnica.

Podujatie otvorila a  privítala vzác-

nych hostí Jarmila Simonideso-

vá zo Zboru pre občianske záleži-

tosti pri MsÚ. Na úvod hudobný 

vstup piesní zaznel v podaní tria Ti-

mon Turčan, Renata Horváthová 

a Diana Krnová. S básňou sa pred-

stavila Mgr. Mária Petrová. Spe-

vom prítomných seniorov poteši-

li žiaci základnej umeleckej školy 

pod vedením Mgr. Ireny Chovano-

vej. Tanečné vystúpenie bravúrne 

zvládli mladé talenty z  centra voľ-

ného času pod vedením Mgr. Janky 

Machilovej. Slovami vďaky a uzna-

nia privítala našich spoluobčanov 

primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, ktorá vo svojom prího-

vore vyzdvihla ich statočnú a  sve-

domitú prácu v  prospech nášho 

mesta. Pre pozvaných hostí sa s mi-

lým programom predstavili detič-

ky z Materskej školy 1. mája , ktorý 

rozžiaril úsmev na tvári a pohladil 

dušu všetkým. Pestrý program plný 

spevu, hudby, tanca a  hovoreného 

slova nenechal nikoho chladným 

a  za potlesku a  hudobno-tanečné-

ho vystúpenia sa podujatie ukon-

čilo. Každý z pozvaných hostí si do-

mov odniesol sladkú odmenu ako 

prejav úcty za všetko, čo sa snažili 

pre Banskú Štiavnici vytvoriť a boli 

oporou pre samosprávu mesta po-

čas celého produktívneho obdobia. 

Patrí Vám všetkým jedno veľké Ďa-

kujeme! Na svojich blízkych si treba 

spomínať počas celého roka, nielen 

v tento mesiac, a preto nezabúdaj-

me, že ich máme, kým sú ešte me-

dzi nami...

Michal Kríž

Mesiac úcty k starším

Milé dámy, vážení páni, 

drahí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som vyjadrila po-

tešenie, že Vás všetkých môžem 

srdečne privítať na tejto slávnosti, 

ktorá sa koná na počesť mesiaca ok-

tóbra, Mesiaca úcty k starším.

Aj dnešný deň sa tu stretávame, 

aby sme prejavili svoju pozornosť 

a  úctu Vám všetkým. Pri takýchto 

príležitostiach sa človeku neraz pre-

mieta jeho doterajší život, uvažuje 

o zmysle ľudského bytia, o zmysle 

nášho života.

Áno, každá cesta začína krokmi 

a potom vďaka človeku, jeho osob-

nosti nadobúda svoju charakteris-

tickú podobu. Tak ako je rieka meta-

forou pre čas, pre jeho večný pohyb, 

premenlivosť, plynutie, ale aj celis-

tvosť, tak je cesta metaforou pre 

ľudskú múdrosť ako žiť. Cesty sú 

výrazom ľudskej túžby nielen pre-

konať vzdialenosti, ale aj dostať sa 

ďalej, hľadať, nachádzať, stretávať 

sa. Nuž a na každej z ciest si človek 

raz nájde miesto, ktoré ktosi – ke-

dysi výstižne pomenoval: Domov. 

Je to prítulné miesto, o ktorom bás-

nik napísal: „Aj keď sa rozhodneme 

kráčať po jeho pôde bosí, nič nám nezra-

ní nohu. Domov nás privíta a obklopí...“

Vaším domovom, milí naši seniori, 

je toto mesto. Dnes sa z jeho pôdy 

pozeráte do času, ktorý už uplynul. 

Oživujete si minulosť, pretože máte 

na to ideálnu príležitosť, ktorou je 

oslava vašich životných jubileí.

Prežívate okamihy návratov do det-

stva, keď chlebík akosi viac chutil, 

tráva, blízky les a nebo nad hlavou 

volali za dobrodružstvom veľkého 

sveta.

Vaše produktívne roky boli pozna-

čené nielen každodennou prácou, 

ale i  spoločenskými a  kultúrnymi 

aktivitami, na ktorých ste sa podie-

ľali, ktorým ste venovali nespočet-

né množstvo voľných chvíľ. Tešili 

ste sa spolu s nami malým i veľkým 

úspechom, prežívali ste dni radostí, 

ale i  starostí. Vychovávali ste Vaše 

deti, ktorým ste vštepovali lásku 

k  nášmu krásnemu historickému 

mestu. A dnes sa tešíte Vašim milo-

vaným vnúčatám.

Drahí spoluobčania,

aj keď ste na dôchodku, viem, že ži-

jete i naďalej so starosťami i rados-

ťami tak, ako to život prináša, po-

máhate nášmu mestu radami, ale 

mnohí ešte i skutkami. Za to všetko 

Vám úprimne ďakujem. Som hrdá 

na to, že v našom meste žijú takíto 

statoční ľudia, na ktorých sa môže-

me vždy spoľahnúť, na Vás Štiavni-

čanov, ktorí láskou k nášmu mestu 

ste dokázali šíriť dobré meno Ban-

skej Štiavnice doma i v zahraničí, na 

Vás Štiavničanov, ktorí ste sa svojou 

svedomitou prácou zaslúžili o to, že 

Banskej Štiavnici sa dostáva me-

dzinárodného uznania. Za to všet-

ko Vám všetkým z celého srdca ďa-

kujem.

Vážení spoluobčania,

v  mene poslancov mestského za-

stupiteľstva ako i  v  mene svojom 

Vám prajem len to najlepšie a nie-

len v tento deň, ale vo všetky dni, 

ktoré prídu, aby boli naplnené ra-

dosťou, úctou, láskou a vzájomným 

ľudským porozumením. Prajem 

Vám hlavne veľa zdravia, šťastia, 

spokojnosti a pohody v kruhu Vašej 

milovanej rodiny, v kruhu priateľov 

a nás všetkých.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
– október – Mesiac úcty k starším

Seniori v kultúrnom centre  foto Michal Kríž
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Vzhľadom na nedávne 

100. výročie Strednej odbornej 

školy lesníckej, som ešte 

položila jej súčasnému pánovi 

riaditeľovi tieto otázky:

1. Ako hodnotíte svoje obdobie 

na tomto poste, čo vám to dalo 

a čo vzalo?

Pravdupovediac, nešiel som od za-

čiatku do niečoho úplne neznáme-

ho a  neprebádaného. V  najužšom 

manažmente školy som sa pohybo-

val už 12 rokov pred nástupom do 

funkcie riaditeľa.

Ak by som mal hodnotiť, čo mi táto 

práca vzala, určite by to bolo množ-

stvo voľného času a možno aj vnú-

torného pokoja, pohody a  voľnos-

ti. Riaditeľ je na tom podobne, ako 

podnikateľ – v práci je prakticky 24 

hodín denne a 12 mesiacov v roku. 

Nepamätám, kedy som si naposle-

dy tak riadne vychutnal dovolenku. 

Telefón vás dostihne všade a keď si 

to situácia vyžaduje, musíte veci rie-

šiť, či už ste na dovolenke alebo kde-

koľvek inde.

A čo mi táto práca dala? Veľmi veľa. 

Stretávate sa s mnohými ľuďmi, či 

už vo vnútri organizácie alebo na-

vonok, máte možnosť pozorovať 

ich správanie, konanie, názory, prí-

stupy k  riešeniu rôznych situácií, 

ale aj zlyhania, jednoducho spozná-

vate ich hodnotový systém a  cha-

rakter. Toto vás v  mnohom doká-

že obohatiť. I  keď nie vždy to tak 

musí byť. Našťastie absolútna väč-

šina ľudí, s ktorými som sa pri svo-

jej práci stretol ma skôr obohatila 

a inšpirovala.

Navyše, táto práca vám dáva aj urči-

tý pocit naplnenia a sebauspokoje-

nia z toho, že môžete veci posúvať 

ďalej a významnou mierou ovplyv-

ňovať život a smerovanie školy žia-

ducim smerom, k  spokojnosti žia-

kov, zamestnancov, ale i rodičov či 

budúcich zamestnávateľov.

2. Čo sa vám podarilo splniť za 

toto obdobie, čo by ste ešte mali 

v pláne do budúcnosti?

Myslím, že za posledné roky sme 

urobili kus dobrej práce, či už v ob-

lasti zveľaďovania a zhodnocovania 

majetku školy a jej zariadení, resp. 

jeho rozširovania. Samozrejme, nie 

je tu priestor na to, aby som to všet-

ko odprezentoval. To by si zrejme 

žiadalo osobitnú prílohu novín.

Navyše svojimi výsledkami a mno-

hými aktivitami, ktoré vykoná-

vame doma i  v  zahraničí, sme 

výraznou mierou prispeli a prispie-

vame k propagácii a šíreniu dobrého 

mena nielen školy, ale aj nášho mes-

ta. Svedčí o tom množstvo pozitív-

nych hodnotení a ocenení, ktoré do-

stávame od najrôznejších inštitúcií. 

Pochopiteľne, je potrebné dodať, že 

naše úspechy sú výsledkom práce 

skvelého tímu ľudí, bez ktorých by 

žiadny riaditeľ toho veľa nezmohol.

A  naše plány do budúcnosti? Je 

toho veľmi veľa. Máme rozpra-

covaných mnoho projektov, či už 

v investičnej oblasti, resp. v rozvo-

ji a skvalitňovaní vzdelávania a od-

bornej pripravenosti našich žiakov, 

v spolupráci s domácimi profesijný-

mi organizáciami, ale aj v spoluprá-

ci so zahraničím.

Jedným z  plánovaných projektov 

je i dokončenie komplexnej rekon-

štrukcie zariadení botanickej záhra-

dy, vrátane chodníkov a elektronic-

kého informačného systému, kde 

by návštevníci mohli aj prostredníc-

tvom QR kódov získavať informá-

cie o  drevinách, nachádzajúcich sa 

v tomto vzácnom chránenom areá-

li, ktorý sa nepochybne radí medzi 

skvosty pamätihodností Banskej 

Štiavnice.

3. Ako vidíte perspektívu stred-

ného lesníckeho školstva v  SR 

vzhľadom na klesajúci počet žia-

kov, prípadne ich záujem o toto 

štúdium?

Hoci tento problém trápi viac menej 

všetky stredné školy na Slovensku, 

u nás sme ho zatiaľ výrazne nepocí-

tili. Je síce pravdou, že keď študova-

la moja generácia na lesníckej škole, 

čo už je pár desaťročí nazad, pomer 

uchádzačov o štúdium a počet prija-

tých študentov bol približne päť až 

sedem ku jednej. Dnes sa pohybu-

je okolo čísla dva ku jednej. Napriek 

tomu stále patríme medzi výbero-

vé školy, ktoré nie sú odkázané pri-

jať všetkých prihlásených uchádza-

čov a svoj výber môžeme selektovať 

z  približne dvojnásobnej ponuky. 

Tento pomer je relatívne zastabili-

zovaný už niekoľko rokov a verím, 

že ani v  budúcnosti nebude horší. 

Slovensko má predsa lesnatosť viac 

ako 40 % a o lesy sa bude treba sta-

rať aj v budúcnosti.

Daniela Sokolovičová

Tri otázky pre Ing. Miroslava Ďuroviča

ZŠ J. Horáka si už tradične 

v októbri pripomína Deň 

jablka.

Aj tento rok sme pripravili program 

– na I. stupni, žiačky II. a III. roční-

ka prezentovali v telocvični zaujíma-

vosti o jablku spojené s ochutnávkou 

jabĺčok. Pre žiakov boli pripravené 

zábavné jablkové aktivity. Aj na II. 

stupni si žiaci pripravili rôzne súťa-

že a kvízy. Tiež bola vyhlásená súťaž 

o  najzaujímavejšie vyzdobené jabl-

ko. Na výstavke sme mohli obdivo-

vať naozaj prekrásne diela. V  trie-

dach sme si pochutnali na jablkových 

koláčikoch. Veríme, že touto akciou 

sme deti inšpirovali k  tomu, aby 

okrem kupovaných sladkostí siahli aj 

po jabĺčku alebo si doma uvarili teplý 

a chutný jablkový čaj.

Ďakujeme sponzorom: Každý rok 

nám dáva úžasné jablká pre celú ško-

lu p. R. Kondek a Orange so sídlom 

Banská Štiavnica, ktorí prispeli svo-

jimi sponzorskými darmi.

Eva Ivaničová, 

Zuzana Husarčíková

Deň jablka

Poďakovanie
Pri príležitosti osláv 100. výro-

čia Strednej odbornej školy lesníc-

kej v Banskej Štiavnici si dovoľuje-

me úprimne poďakovať všetkým 

sponzorom, ktorí svojím príspev-

kom v  podobe fi nančných darov, 

poskytnutých služieb, resp. vec-

ných darov, významnou mierou 

prispeli k  zabezpečeniu a  dôstoj-

nému priebehu tohto pre nás vý-

znamného podujatia.

Naša úprimná vďaka, ocene-

nie a  uznanie patrí nasledovným 

sponzorom: Ministerstvo pôdo-

hospodárstva a  rozvoja vidieka 

SR, Úrad Vlády SR, Úrad BBSK, 

mesto Banská Štiavnica, Združe-

nie zamestnávateľov LH SR, Lesy 

SR, š.p. Banská Bystrica, Vojenské 

lesy a  majetky Pliešovce, Sloven-

ská lesnícka komora, Slovenská 

poľovnícka komora, Slovenský po-

ľovnícky zväz, Slovenský klub so-

koliarov, SPZ, Regionálna organi-

zácia Stredné Pohronie, Obvodná 

poľovnícka komora Žiar nad Hro-

nom, Mestské lesy Banská Štiavni-

ca, Mestské lesy Nová Baňa, Mest-

ské lesy Kremnica, Mestské lesy 

Krupina, Mestské lesy Košice, Lesy 

Banská Belá, Obecné lesy Ľubieto-

vá, Lesný podnik mesta ZV, Tidly 

Group Janka Tynkovan B.Štiavni-

ca, Combin, s.r.o., Banská Štiav-

nica, Falco Banská Štiavnica, Ná-

bytok Mudrák Banská Štiavnica, 

Autoškola J. Bosák Banská Štiavni-

ca, B – spol. Stanislav Buzalka Ban-

ská Štiavnica, Rímskokatolícka cir-

kev, Penzión Altmayer, Štiavnické 

Bane, LN Trade, s. r. o., Mgr. Pe-

ter Ernek Banská Štiavnica, MEBR 

Ing. Marián Zimmermann Banská 

Štiavnica, Lux-BS Kachelman Ban-

ská Štiavnica, Wood – Mizer Danu-

bia Komárno, Erik Sombathy, Ban-

ská Štiavnica, Ing. Ľudovít a Mária 

Lukáčovi, Banská Belá, Ivan Pod-

manický, Banská Štiavnica, Štefan 

Beňo, Plášťovce, Bohuš Šesták, p. 

Almaši.

Miroslav Ďurovič, riaditeľ SOŠ 

lesníckej v Banskej Štiavnici

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela veľ-

mi pekne poďakovať celej rodine, 

priateľom, priateľkám, susedom 

a ostatným, ktorí mi písomne, te-

lefonicky a  osobne zablahoželali 

k mojim 70. narodeninám. Srdeč-

ne všetkým ďakujem!

Evka Wágnerová
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Spomienka

9 . 1 1 . 2 0 1 9 

uplynie rok plný 

bolesti a  neko-

nečného smút-

ku, keď nás ne-

čakane opustil náš milovaný 

manžel, ocko, a  starký Dušan 

Oravec. Odišiel od nás bez je-

diného slova, rozlúčky a po-

sledného stisku ruky. Nieto 

dňa, kedy by sme si na nášho 

ocka s  láskou nespomenuli, 

a preto prosíme o tichú spo-

mienku všetkých, ktorí ste 

ho poznali a mali radi.

Manželka a deti 

s rodinami

Spomienka

Už len kytič-

ku kvetov na 

hrob Ti môže-

me dať, spo-

kojný, večný 

spánok môžeme Ti priať.

Dňa 3. novembra si pripo-

menieme 14. výročie, čo nás 

navždy opustila Alenka Ja-

rábeková. S  láskou a úctou 

spomíname…

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

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

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

november: 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

Aká si mi krásna, 

Ty Štiavnica naša.

Tieto slová si povedali, keď prišli 

v jednu letnú sobotu do mesta pod 

Sitnom absolventi bývalej Priemy-

selnej školy chemickej a potravinár-

sko-chemickej, ktorí tu v roku 1955 

skladali skúšky dospelosti.

Pekným počasím a  vynoveným ša-

tom ich privítala Banská Štiavnica. 

Zrenovované budovy mesta, obno-

vené domy, pekné fasády, kaviar-

ničky typu už vyspelých turistických 

destinácií i množstvo najmä zahra-

ničných hostí bolo milým prekva-

pením pre nás bývalých študentov. 

Nedá sa to porovnať s  časmi, keď 

sme tu študovali.

Naše pomaturitné stretnutie po 

64. rokoch sme začali v SPŠ S. Mi-

kovíniho (bývalej našej škole). Bolo 

načo spomínať. Veď študentské časy 

ostávajú najkrajším obdobím v  ži-

vote človeka. Nezabudnuteľné chví-

le štúdia, prvých lások i  sklamaní, 

množstvo veselých a tiež i tých ne-

radostných zážitkov sa niesli v zna-

mení celého stretnutia. Pozvali sme 

medzi nás i terajšieho riaditeľa ško-

ly p. Ing. Miroslava Jauscha, ktorý 

nám ochotne porozprával o  chode 

a činnosti našej bývalej školy. Ťažko 

sa nám verilo, že skutočné štúdium 

chémie sa vyučuje teraz ojedinele 

a minimálne. Spomínali sme, ako za 

našich čias každý študent, ktorý pri-

stupoval k  maturitnej skúške, mu-

sel už pred ňou podpísať „tzv. umiest-

nenku“, ktorá bola vlastne pracovnou 

zmluvou s  chemickým podnikom 

alebo závodom do ktorého sme 

išli pracovať. Samozrejme, výnim-

ku mali študenti, ktorí sa rozhod-

li pokračovať na vysokých školách. 

Keď sme mali pred 4 rokmi poma-

turitné stretnutie po 60. rokoch, tak 

sme v botanickej záhrade pri našej 

škole na pamiatku nášho štúdia za-

sadili maličký stromček – sekvoju, 

aby nám pripomínala naše krásne 

študentské časy v meste pod legen-

dárnym Sitnom. Tí, ktorí tu v mes-

te a blízkom okolí bývame, sme sa 

o ňu starali. Keď sme v škole v jed-

nej triede ukončili posedenie, bolo 

naplánované navštíviť „našu sekvo-

ju“ a poliať ju. Neviete si predstaviť 

– aké bolo naše prekvapenie a skla-

manie. Sekvoja už tam nebola. Ne-

vieme, či ju niekto odcudzil, prípad-

ne zničil na mieste alebo nebodaj 

zasadil si ju vo svojej záhrade. Tak je 

aspoň nádej, že ešte žije a rastie ďa-

lej. Je možné, že išlo o vandalizmus, 

čo si však o Banskej Štiavnici nemys-

líme. Rozhodli sme sa pri príležitosti 

65. výročia pomaturitného stretnu-

tia znovu zasadiť podobnú sekvoju. 

Dúfam, že nám mesto Banská Štiav-

nica a  kompetentné orgány budú 

v tomto nápomocné a povolia nám 

uskutočniť tento náš zámer, za čo 

im touto cestou vopred ďakujeme.

Naše stretnutie pokračovalo ďalším 

programom v budove hotelovej aka-

démie na sídlisku Drieňová. Tu sme 

dali našim spomienkam „voľnosť“, 

a  tak sa naša stretávka konala do 

neskorej noci – či skorého rána. Na 

pôde súkromnej hotelovej akadémie 

sme sa cítili veľmi dobre. Milé priví-

tanie, pohostenie, vzorná obsluha 

študentmi tunajšej školy, skvelé uby-

tovanie, na to sa len tak nezabúda. 

Za toto všetko patrí naše „veľké ďaku-

jeme“ p. riaditeľke Ing. Jaroslave Ma-

ruškovej, manažérke Mgr. Zuzane 

Maruškovej a  majsterke odborného 

výcviku Vierke Faksovej.

Spomienky na mesto našich študent-

ských čias nám zostanú v  srdciach. 

Banská Štiavnica nám z našich mys-

lí nikdy neodíde – ostane nám tam 

zapísaná navždy. Uvedomujeme si, 

že Banská Štiavnica niekoľko storočí 

patrila medzi dôležité banské mestá 

historického Uhorska a  tiež medzi 

popredné európske centrá vzdela-

nosti, vedy a  technického pokroku. 

K tomuto mestu máme hlboký vzťah 

aj preto, že je zapísané do Zoznamu 

svetového, kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO. Prajeme mu ešte 

veľa slávy, uznania a  hlavne čoraz 

väčšiu návštevnosť domácich a  naj-

mä zahraničných turistov, ktorí sa 

do mesta pod Sitnom budú často vra-

cať a odnášať si z neho krásne a neza-

budnuteľné spomienky.

Števo Jonis

Aká si mi krásna...

Absolventi školy v botanickej záhrade  foto Milan Smolár

Slovenské banské múzeum 

– oddelenie histórie srdečne 

pozýva všetkých Štiav-

ničanov a návštevníkov 

mesta na podujatie Dušičky 

z Nového zámku – večernú 

prehliadku expozície spojenú 

s atraktívnou vyhliadkou 

na „dušičkovú“ Banskú 

Štiavnicu.

Okrem prehliadky stálej expozí-

cie a  možnosti večernej vyhliadky 

spojenej s  fotografovaním, je pre 

návštevníkov pripravená postero-

vá prezentácia k desiatim osobnos-

tiam pochovaným na banskoštiav-

nických cintorínoch.

Unikátny večer v expozícii Nový zá-

mok bude 2. novembra 2019 od 

17:00 do 22:00 hod. 

Vstupné: 1,50€

Fotografovanie: 2€

Viac info: www.muzeumbs.sk, 

045/6911543, 0918990451,

novyzamok@muzeumbs.sk, alebo 

historik@muzeumbs.sk

Podujatie podporilo mesto Banská 

Štiavnica.

S fi nančnou podporou BBSK.

Petra Páchniková, SBM

Dušičky z Nového zámku
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Archeologický výskum Starého mesta 
(Glanzenbergu) v roku 2019

Domov Márie v Banskej 

Štiavnici vytvára pre prijí-

mateľov sociálnej služby 

vo všetkých troch svojich 

budovách podmienky nielen 

na pohodové trávenie voľného 

času, ale tiež na voľnočasové 

aktivity v menších skupin-

kách pre klientov, ktorí majú 

špecifi cké záľuby.

Takto niekoľkých klientov v Domo-

ve Márie na Striebornej ulici spojil 

záujem o drevo a prácu s ním. Roz-

hodli sa, že chcú mať v dome kúsok 

len „svojho“ miesta. A  tak vzni-

kol nápad vytvoriť pracovnú diel-

ňu a dopriať im možnosť realizovať 

svoje drevené nápady. Hlavným ini-

ciátorom bol dlhoročný klient Do-

mova Márie – pán Janko, ako ho 

všetci familiárne voláme. V  minu-

losti často pracoval v stolárskej diel-

ni so svojím otcom, preto má s ta-

kouto prácou bohaté skúsenosti, 

o  ktoré sa chce podeliť s  kamarát-

mi a čo to ich ešte naučiť. S fi nanč-

nou podporou Nadácie SPP vznikol 

projekt, vďaka ktorému sme chlap-

ský kútik vybavili potrebným ruč-

ným aj elektrickým náradím. Naši 

chlapi spolu s  pánom Jankom po-

stupne získavali zručnosti v  mera-

ní, šmirgľovaní, maľovaní, pribíjaní 

klincov, ale aj v ovládaní elektrické-

ho náradia, pílení a vŕtaní. Postup-

ne tak vznikali podstavce na vianoč-

né ozdoby, plot do skalky, vyvýšený 

záhon na ruže, ale aj úžasné hmyzie 

hotely do našej záhrady.

Nadšenie, ktoré má pán Janko pri 

práci s drevom, sa tak prenieslo aj 

na ostatných a trávenie času pri vý-

robkoch z  dreva v  našej dielni sa 

tak stalo ich každodennou súčas-

ťou. A my sa tešíme na ich nové vý-

robky.

Domov Márie, Banská Štiavnica

Chlapský kútik

Desaťročia trvajúci archeolo-

gický výskum lokality Staré 

mesto (Glanzenberg) prináša 

každoročne väčšie – menšie 

prekvapenia. 

Od začiatku júla do prvých dní au-

gusta 2019 tu realizovalo SBM 

v Banskej Štiavnici svoju ďalšiu se-

zónu (od r. 1981) výskumu na ve-

decko-výskumné účely. Z  toho vy-

plýva, že fi nančne pokrýva náklady 

naň múzeum, pričom okrem vy-

kopávok realizovalo aj kosenie ve-

getácie v  blízkosti prezentovaných 

objektov a hlavných trás náučného 

chodníka.

Výskumné práce sa tento rok kon-

centrovali východne od hradnej 

kaplnky, postavenej v  14. storo-

čí tesne s množstvom rôznorodých 

nálezov na podlahe. Cieľom výsku-

mu bolo overiť existenciu fortifi -

kačného muriva, ktoré sem niektorí 

kolegovia (interpretujúci možnú po-

dobu vrcholových miest hradu) lo-

kalizovali. Výskumné práce nezisti-

li žiadnu nehnuteľnosť, len fakt, že 

miesta východne od hradnej kapln-

ky boli upravené nielen zásekmi do 

skaly, ale podlahu tvorila ubitá hli-

na. V  jednej časti terasy na podla-

he sa zachytila línia bielej maltovej 

vrstvy, ktorú zrejme zámerne vyliali 

na podlahu. Na viacerých miestach 

podlahy sa zistila požiarová vrstva, 

preto aj tieto skúmané miesta doka-

zujú rozsiahly požiar areálu celého 

hradu v polovici 15. storočia (z ar-

chívov známy rok 1442). Po zniče-

ní kaplnky túto stavbu neobnovili 

a ako bolo konštatované – po jej pre-

skúmaní (roky 2009 

– 2012) – priestor in-

teriéru a  blízkeho ex-

teriéru kaplnky sa stal 

„kameňolomom“ pre 

zber architektonických 

článkov na ďalšie sta-

vebné využitie. Z  deš-

truovanej kaplnky.

Zaujímavé a  jedineč-

né nálezy sa objavili 

v  bezprostrednej blíz-

kosti kaplnky, kto-

ré dokazovali život na 

lokalite po katastrofe 

a požiari z polovice 15. 

storočia. Najpočetnejší 

sortiment nálezov predstavujú frag-

menty kuchynskej keramiky, frag-

mentov keramickej strešnej krytiny, 

hlinených kahancov – tzv. palčiakov, 

hroty šípov, železné ostrohy, ozdob-

né pracky, masívne banícke želiezka 

a iné, datované do 14. – 16. storočia. 

Jednoznačne za najpozoruhodnejší 

a najvzácnejší nález sezóny možno 

označiť bronzové typárium (peča-

tidlo) na potvrdzovanie archívnych 

listín, opatrených voskovou peča-

ťou. Typárium má kosoštvorcový 

tvar, v  negatíve vyobrazenou po-

stavou Madony s Ježiškom v hornej 

časti, dolnú časť oddeľuje lišta, kde 

je zobrazená postava kňaza (?), mní-

cha (?) v habite, ktorá adoruje kalich 

položený na oltári. Po obvode mož-

no čítať: Pečať Henricha z ...(?). Táto 

časť textu je zatiaľ nerozlúštená, pri 

analýze textu pomáhajú odborníci 

z univerzít v Bratislave, Nitre a Ban-

skej Bystrici. Podľa sprievodných 

nálezov môžeme nález datovať do 

začiatku 14. storočia, aj keď sa na-

šiel medzi predmetmi z polovice 15. 

storočia. Nález pečatidla poukazuje 

na význam kráľovského a mestské-

ho hradu na Glanzenbergu, ktoré 

mohol stratiť jeho majiteľ v čase vo-

jenských stretov v roku 1442.

Archeologická sezóna 2019 na lo-

kalite poukázala na opodstatne-

nosť pokračovania výskumných 

prác. Smutnou stránkou tejto po-

četne navštevovanej lokality v blíz-

kosti historického jadra mesta je, že 

tu dochádza k ničeniu posterov ná-

učného chodníka, kosenie trávy po 

skončení projektu Obnovme si svoj 

dom v roku 2018 sa zredukovalo na 

letné mesiace, kedy prebiehal arche-

ologický výskum. Preto bude po-

trebné vyriešiť otázku starostlivosti 

o tento chodník, aby sme sa nemu-

seli hanbiť pred domácimi a zahra-

ničnými návštevníkmi pre jeho ne-

gatívnu podobu.

Jozef Labuda, SBM

Bronzové pečatidlo zo 14. stor. 

(negatív)  foto Beata Babiaková, ml.

K nedožitým 
60-tinám
našej kolegyni Evky Hrbáčikovej

Dňa 12. novembra by sa bola dožila 

60 rokov naša bývalá kolegyňa Evka 

Hrbáčiková. Už 7 rokov spí svoj več-

ný sen ďaleko od nás, ale my na ňu 

nezabúdame. Nemôžeme zabudnúť 

na mimoriadne láskavú, srdečnú, 

úprimnú a pracovitú kolegyňu, kto-

rá milovala Banskú Štiavnicu, ktorá 

mala rada Štiavničanov i nás, býva-

lých kolegov a kolegyne. Dlhé roky 

pracovala na Mestskom národnom 

výbore a neskôr na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici. Veľká a neo-

písateľná bolesť naplnila naše srd-

cia, keď sme sa dozvedeli, že nás 

navždy opustila. Opustila, hoci tak 

veľmi chcela žiť. Smrť je krutá a ne-

úprosná. Zobrala nám tú najlás-

kavejšiu kolegyňu. Čas hojí všetky 

rany a  nám zostávajú spomienky. 

A my spomíname na našu Evku ako 

na nesmierne vzornú, pracovitú ko-

legyňu, ktorá obetavo pracovala pre 

B. Štiavnicu, nesmierne množstvo 

voľného času venovala pre mesto, 

ktoré mala nadovšetko rada. Bola 

vždy ochotná pomôcť. Osobne bola 

vždy skromným a priamym a spra-

vodlivým človekom. Milovala život, 

svoju rodinu, pomáhala ľudom, bola 

hlboko veriacim a  charizmatickým 

človekom, ktorá svojou láskavosťou 

a múdrosťou obdarúvala svoje oko-

lie a  po duchovnej stránke podpo-

rovala každého človeka. Evka patri-

la k tým kolegyniam, ktorá sa vždy 

tešila z úspechov druhých. Nepotr-

pela si na verejné pochvaly a uzna-

nia a svoju veľkú lásku k ľuďom pre-

javovala v úsilí vždy a všade pomôcť. 

Pre jej ľudské vlastnosti, pre jej múd-

re rady sme si ju nesmierne váži-

li a mali sme ju úprimne radi. Preto 

i dnes, keď nám všetkým veľmi chý-

ba, vieme, že odišla od nás mimo-

riadne vzácna kolegyňa. Evka dnes 

už spí svoj večný sen, ale my na ňu 

nezabúdame, zostala navždy v  na-

šich srdciach a v spomienkach.

Kolegyne a kolegovia MsÚ

Pozvánka
Kluby zdravia a MsÚ, odd. KŠaMK 

Vás pozývajú na besedu dňa 

12. novembra 2019 s  lektorom 

Mgr. Bohumilom Kernom na tému: 

„Toxikológia duše II.“. Beseda sa usku-

toční o 17:00 v priestoroch Kultúr-

neho centra na Kammerhofskej 

1 v  Banskej Štiavnici. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk. Ste srdečne 

vítaní!                     OZ Život a zdravie
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Aktuálne hráme v kine Akademik

Piatok 1.11. o 16:00 hod.Piatok 1.11. o 16:00 hod.
Nedeľa 3.11. o 16:00 hod.Nedeľa 3.11. o 16:00 hod.
VlÁdkYňA zlA 2VlÁdkYňA zlA 2

Rodinný, fantasy, dobrodružný, 119 Rodinný, fantasy, dobrodružný, 119 
min., MP:7, vstupné: 5€.min., MP:7, vstupné: 5€.

Piatok 1.11. o 18:30 hod.Piatok 1.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 3.11. o 18:30 hod.Nedeľa 3.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 7.11. o 18:30 hod.Štvrtok 7.11. o 18:30 hod.
PosledNÁ PosledNÁ 

ArisTokrATkAArisTokrATkA

Komédia, 110 min., MP:15, vstupKomédia, 110 min., MP:15, vstupné: né: 
5€. Film sa odohráva v jeseni v roku 
1996 – 1997, kedy je Frantiakovi 
Kostkovi vrátený zámok Kostka, kto-
rý bol v  reštitúcii. Rodený Newyor-
čan Frank s dcérou Máriou a tempe-
ramentnou, srdečnou ženou Vivien sa 
chystajú podniknúť výlet na zámok 
Kostka. Ich predstavy o zámku a Če-
chách, kde nikdy neboli, sú tak idea-
lizované a romantické, že už samotný 
stret s českou realitou prinesie veľa zá-
bavných situácií.

Sobota 2.11. o 16:00 hod.Sobota 2.11. o 16:00 hod.
SNežNý chlApecSNežNý chlApec

Animovaný, rodinný, 97 min., MP, Animovaný, rodinný, 97 min., MP, 
vstupné: 5€. Chcete zažiť parádne vstupné: 5€. Chcete zažiť parádne 
dobrodružstvo? Ak áno, tak sa choďte dobrodružstvo? Ak áno, tak sa choďte 
pozrieť na strechu vášho domu. Mož-pozrieť na strechu vášho domu. Mož-
no sa tam skrýva stratený a  vyde-no sa tam skrýva stratený a  vyde-
sený yetti, ktorý nevie, ako sa vrátiť sený yetti, ktorý nevie, ako sa vrátiť 
späť k rodičom. Tvorcovia slávnej sé-späť k rodičom. Tvorcovia slávnej sé-
rie Ako si vycvičiť draka natočili ďal-rie Ako si vycvičiť draka natočili ďal-
ší rozprávkový príbeh, ktorý vás chy-ší rozprávkový príbeh, ktorý vás chy-
tí za srdce.tí za srdce.

Sobota 2.11. o 18:30 hod.Sobota 2.11. o 18:30 hod.
SiroTA BrooklYNSiroTA BrooklYN

Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: 
5€. Edward Norton si zahrá hlavnú 5€. Edward Norton si zahrá hlavnú 
postavu – osamelého súkromného de-postavu – osamelého súkromného de-
tektíva s  Tourettovým syndrómom. tektíva s  Tourettovým syndrómom. 
Ten sa pokúša objasniť vraždu svoj-Ten sa pokúša objasniť vraždu svoj-
ho mentora a jediného priateľa Fran-ho mentora a jediného priateľa Fran-
ka Minnu len za pomoci nejasných ka Minnu len za pomoci nejasných 
stôp a  svojej jedinečnej pamäte. Po-stôp a  svojej jedinečnej pamäte. Po-
stupne odkrýva prísne strážené tajom-stupne odkrýva prísne strážené tajom-

stvá, ktoré udržujú osud mesta New stvá, ktoré udržujú osud mesta New 
York v päťdesiatych rokoch v rovnová-York v päťdesiatych rokoch v rovnová-
he. Pri pátraní sa dostáva do kontak-he. Pri pátraní sa dostáva do kontak-
tu s násilníkmi, korupciou a najnebez-tu s násilníkmi, korupciou a najnebez-
pečnejším človekom v meste, len aby pečnejším človekom v meste, len aby 
sa dopátral k pravde a zachránil ženu, sa dopátral k pravde a zachránil ženu, 
na ktorej mu záleží.na ktorej mu záleží.

Utorok 5.11. o 18:30 hod.Utorok 5.11. o 18:30 hod.
AMNesTieAMNesTie

Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: 
5€. Film sa okrem príbehu troch ro-5€. Film sa okrem príbehu troch ro-
dín zasiahnutých komunistickou perze-dín zasiahnutých komunistickou perze-
kúciou, venuje aj vzbure väzňov v Le-kúciou, venuje aj vzbure väzňov v Le-
opoldove, ktorá si vyžiadala vojenský opoldove, ktorá si vyžiadala vojenský 
zákrok. Vzbure predchádzali široké am-zákrok. Vzbure predchádzali široké am-
nestie Václava Havla, ktoré udelil v ja-nestie Václava Havla, ktoré udelil v ja-
nuári 1990, len pár dní po svojom zvole-nuári 1990, len pár dní po svojom zvole-
ní za československého prezidenta. ní za československého prezidenta. 

Streda 6.11. o 18:30 hod.Streda 6.11. o 18:30 hod.
JokerJoker

Dráma, krimi, 122 min., MP:15, Dráma, krimi, 122 min., MP:15, 
vstupné: 5€. vstupné: 5€. 
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Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v  hodnote 10eur v  pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.37/2019: „Človek zreje 

tým, čo dá, nie tým, čo má.“ Výhercom sa 

stáva Jana Paukovicová, Beluj. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

te o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10eur v pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

11.11.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok F. Dosto-

jevského:

A. Nula, talianske mesto, ústa vtáka, 

doba,

B., 2. časť tajničky, šál z peria, exis-

tujú,

C., Dvojhláska, Boh u Moslimov, or-

bit, džbán,

D., Lesné zviera, dával semeno do 

pôdy, číra tekutina, 4 v Ríme,

E., Červené kvety, súboj dvoch, škod-

livý motýľ, 1006 v Ríme,

F., Česká rieka, dar nevesty, číselná 

hra, bohyňa víťazstva,

G., Spodný odev, týra, vyhraj v sú-

boji,

H., Odopni, poplatky štátu, Juraj 

dom., Národné divadlo,

I., Obiehaj okolo, druh rastlinné-

ho masla, napísaná myšlienka, slov. 

básnik,

J., Darovalo, pokrik na koride, pletú 

veniec, sonograf,

K., Koniec tajničky.

1., Orgán zraku, 3. časť tajničky, 

iniciálky Tatarku,

2., Zápor, futbalový klub Viedne, 

staroegyptský Boh Slnka, samohlás-

ka v slove výr,

3., Malá Emanuela, stred slova ne-

púlme,

4., Povzdych, platidlo v  Rumunsku, 

daj na miesto, ruská rieka,

5., Miesto exp., český starší herec so 

skratkou mena na konci, solmizačná 

slabika,

6., Zn. kyslík – bór – vodík, suchá trá-

va, podarovali,

7., Ľudová škola, riečica, cirkusový 

stan vnútri,

8., Zívalo sa mu, lesné zviera, Vojen-

ská škola,

9., Ojazdil česky, šable, 7 v Ríme,

10., Alžbeta v  cudzine, vonia česky, 

príbehy,

11., Zn. kozmetiky, koleso, choď pešo,

12., Bývalý český tenista, meno Be-

ňačkovej, selén,

13., Druh tanca, meno Jaroša, pracuj,

14., Judejský kráľ, Ivana, citoslovce 

pohrozenia,

15., 1. časť tajničky, olympijské hry.

Pomôcky: Korda, Roy, Rapid, BekJ, 

čača, Asa, Úpa, plac.

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Kupón č. 39
Krížovka
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Dňa 19.10.2019 sa uskutočnil 

v Banskej Štiavnici na 

Červenej studni slávnostný 

akt odhalenia pamätnej 

tabule Lorándovi Eötvösovi 

(1848 – 1919), významnému 

uhorskému geofyzikovi na 

prelome 19. a 20. storočia, 

uznávanému horolezcovi 

a turistovi, pri príležitosti 

100. výročia jeho úmrtia. 

Akademické vzdelanie získal štú-

diom na univerzite v  Heilderbergu 

a  na univerzite v  Königsbergu, pô-

sobil na Univerzite v Budapešti, kto-

rá od roku 1950 nesie jeho meno. 

L. Eötvös bol prezidentom Uhor-

skej akadémie vied (1889 – 1905) 

a  ministrom náboženstva a  verej-

ného školstva (1894 – 95), bol tiež 

rektorom (1891 – 92), zakladate-

ľom vedeckých a športových organi-

zácií a zástancom mladých talentov 

a  športovcov. Najvýznamnejšie sú 

jeho práce v oblasti gravitácie a povr-

chového napätia, zásluhou jeho torz-

ného kyvadla boli na začiatku 20. 

storočia objavené najväčšie ložiská 

uhľovodíkov. Za jeho odbornú čin-

nosť bol trikrát nominovaný na No-

belovu cenu (1911, 1914, 1917). Dňa 

25. mája 1896 sa v Banskej Štiavnici 

konala výročná schôdza Uhorského 

turistického zväzu, ktorej rokovanie 

otvoril L. Eötvös slovami: „Zostúpme 

zo sedla koňa, prejdime sa vlastnými no-

hami po pešom chodníku, nie z núdze, ale 

s radosťou a tým hrdým vedomím, že náš 

pokrok bude síce pomalší, ale bude výsled-

kom nášho osobného snaženia. Dostať sa 

na vrchol hory na nosidlách, alebo zubač-

kou ešte nie je turistická zásluha, ale liezť 

do výšky, prekonávajúc prekážky, ktoré 

stoja v ceste nášho výstupu, prekonajúc 

lenivosť svojho tela, to už je vec súca tu-

ristu. Obľúbiť si samotnú cestu s jej únav-

nosťou, to učí turizmus, keď nie toho od-

meňuje sebavedomou spokojnosťou, kto 

navštívil mnohé miesta, ale toho, kto pre-

šiel mnohé unavujúce a človeka skúšajú-

ce cesty.“. V  programe schôdze bola 

aj prechádzka turistickým chodní-

kom pod 939 metrov vysokým kop-

com Paradajs, zriadenom oddielom 

Sitno Uhorského turistického zvä-

zu, ktorému účastníci schôdze dali 

meno „Eötvösova cesta“. V súčasnosti 

uvedený chodník nesie názov „Náuč-

ný chodník Milana Kapustu po žile Teré-

zia“. O umiestnenie pamätnej tabule 

na mohutný blok kremenca z  lomu 

Šobov, ktorý sa stal dominantou kri-

žovatky viacerých náučných chodní-

kov sa zaslúžili nasledovné subjekty: 

mesto Banská Štiavnica, Združenie 

baníckych spolkov a cechov Sloven-

ska, Maďarská banícka a  hutníc-

ka spoločnosť, Geofyzikálny ústav 

L. Eötvösa, Maďarská geofyzikálna 

spoločnosť, Maďarská turistická spo-

ločnosť a GEOclub Banská Štiavnica.

Milan Durbák

Odhalenie pamätnej tabule 
Lorándovi Eötvösovi

Pamätná tabuľa L. Eötvösa na Červenej studni  foto Lubo Lužina

Mesiac október je typickým 

jesenným mesiacom, v ktorom 

sa ukazuje farebná paleta 

prírody v plnej svojej kráse. 

Tento rok zažívame úžasné babie 

leto, ktoré zohrieva naše srdcia, aby 

sme plnšie precítili október aj ako 

Mesiac úcty k starším. A práve v tom-

to období si pripomíname každoroč-

ne životné jubileá našich seniorov. 

Slovenský zväz telesne postihnutých 

v  Banskej Štiavnici (základná orga-

nizácia aj okresné centrum) privítal 

tohtoročných jubilantov na slávnost-

nom posedení v stredu 23. 10. 2019 

v  Súkromnej hotelovej akadémii na 

Drieňovej 12 v Banskej Štiavnici. Na 

úvod privítali jubilantov členovia vý-

boru: Ivan Beňo, Anka Peťková, Ivan 

Madara a  Matilda Rezníčková, aby 

zaželali všetkým hlavne veľa zdra-

via, šťastia, radosti a lásky. Mestský 

úrad zastupovala pani Eva Gregáňo-

vá. Na dobrú náladu nám hral obľú-

bený harmonikár Milan Skokan a na 

začiatku zaznelo populárne Živió 

všetkým vo veku od 55 až po 85 ro-

kov. Skvelá muzika a obľúbené me-

lódie roztancovali skoro celú sálu. 

Tento rok boli medzi jubilantami aj 3 

členovia výboru, ktorí si za dlhoroč-

nú obetavú prácu vyslúžili veľké Ďa-

kujem, za množstvo vydarených ak-

cií, ktoré s radosťou zorganizovali pre 

našich členov. Anna Peťková – pred-

sedníčka ZO, Ivan Madara – predse-

da OC a Irena Chmelárová – členka 

výboru SZTP.

Nielen pohostinnosť hotelovej aka-

démie, výborné pohostenie, trošku 

vínka, ale aj radosť zo života, stretnu-

tia s priateľmi a optimizmus boli zá-

rukou, že sme prežili krásny, príjem-

ný deň plný radosti, na ktorý budeme 

ešte dlho spomínať.

Výbor SZTP

Jubilanti

Otvorenie jubilejného podujatia v hotelovej akadémii  foto SZTP

BOD K
Bratská 9 (budova MŠ), B. Štiavnica

November. Program:

Utorok 5.11., 12.11., 19.11, 

26.11. od 16:00 – 18:00 hod.

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.

Streda 6.11., 13.11., 20.11., 

27.11. o 16:00 – 17:00 hod.

Zábavné a  vedomostné hry 

s Hubertom.

Skúste so svojím dieťaťom urobiť 

pár krokov mimo domova. Otvo-

rí vám svoje srdce aj dušu. Zdieľajte 

jeho nadšenie a zamierte na pár mi-

nút do BOD Ky. Pri rôznych hrách sa 

vrátite do svojho detstva. Domov sa 

vrátite ako nový – iný človiečik.

Štvrtok 14.11., 21.11., 28.11. od 

17:00 hod.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, 

ale nemal vás to kto naučiť? Ale-

bo aktívne háčkujete a  chcete si 

nájsť priateľky, ktoré sa tejto tra-

dičnej technike venujú tiež? Tak 

potom pre vás je určené stretnutie 

s Peťou Maruniakovou, šikovnou 

a zručnou Štiavničankou!

OKŠaMK

Tichá 
spomienka
Cez bránu ticha do spomienok

vošla mi moja myseľ.

Pomaly kráčam a čas plynie.

Otváram roky smútkom v srdci.

Na mramor píšem odkazy.

Počujem v dlaniach šepot lístia

čo nechtiac spadlo z oblohy.

Navôkol ticho smutne dýcha,

len tlkot srdca počuť v ňom.

Slza na ruži zastonala.

Lupienok spadol do vázy.

Studený mramor teplom sviečky

rozbíja sa na črepiny.

A ticho stoná slzou rosy.

Len vietor spieva smutný žalm.

Plamienky noci ubolené

zažali ticho navôkol.

Tak postoj človek,

nad spomienkou

čo ešte v tebe zostala...

Alica Gajanová
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V dňoch 19. – 20.10.2019 sa 

konal už 39. ročník medziná-

rodných pretekov „Štiavnický 

kahanec“.

Pretekov sa zúčastnilo 26 klubov 

aj s medzinárodnou účasťou, kde si 

svoje sily zmeralo rekordných 291 

pretekárov. Naši plavci z BŠ si spo-

ločne vyplávali 94 osobných rekor-

dov. Medzi najúspešnejších prete-

károv patril Čamaj Ján, ktorý zo 

svojich 6 – tich štartov premenil päť 

umiestnení na prvé miesta. Taktiež 

vyhral aj fi nále 100m v.s.. Pretek sa 

konal aj za pomoci nasledovných 

sponzorov: Hlavný sponzor: mesto 

Banská Štiavnica.

Podporili a  sponzorsky prispe-

li: Ing. J. Tynkovan, Ing. L. Olha – 

Nestlé Slovensko, D. Doležalová 

– Angelini, Vitar, Green Swan, In-

terpharm, Dom Berg, Divná pani 

Luxury Rooms, Penzión Cosmopo-

litan, Bring Trucking, a.s., Elbacert.

Veľké poďakovanie patrí všetkým 

sponzorom a aj rodičom, ktorí ako-

koľvek prispeli a  boli nápomocní 

k úspešnému chodu pretekov.

Výsledky:

Muži:

Beňo Jakub, r. 2010: 50m vs 

– 10. 40.54, 100m vs – fi nále 

5. 1:33.16, 100m vs – rozplavby 

6. 1:26.99, 50m z – 6. 46.95, 50m p – 

9. 54.52, 100m p – 10. 1:57.20, 50m 

m – 2. 43.98, 100m m – 3. 1:41.06, 

100m pp – 3. 1:39.57,

Borguľa Martin, r. 2006: 50m vs 

– 11. 30.00, 100m vs – rozplavby 

15. 1:09.95, 100m p – 9. 1:23.78, 

100m m – 3. 1:20.81, 100m pp – 

10. 1:16.93,

Hriňák David, r. 1993: 50m vs – 

15. 26.88, 50m m – 9. 28.07,

Holcz Patrik, r. 2008: 50m vs – 

15. 33.53, 100m vs – rozplavby 

10. 1:12.97, 50m z – 6. 37.84, 100m 

z – 4. 1:20.74, 50m p – 11. 43.28, 

100m p – 10. 1:33.31, 100m pp – 

7. 1:21.68,

Kukučka Jakub, r. 2008: 50m 

vs – 12. 32.64, 100m vs – fi ná-

le 5. 1:09.24, 100m vs – rozplavby 

6. 1:10.95, 50m z – 9. 39.48, 50m p 

– 7. 41.25, 100m p – 3. 1:28.10, 50m 

m – 6. 37.70, 100m pp – 5. 1:20.07,

Labuda Jerguš, r. 2008: 50m vs 

– 32. 39.10, 100m vs – rozplav-

by 26. 1:28.90, 50m z – 19. 46.15, 

50m p – 28. 1:40.67, 100m pp – 

28. 1:40.67, 

Labuda Juraj, r. 2011: 50m vs – 

9. 48.68, 100m vs – rozplavby 

9. 1:52.07, 100m pp – 5. 2:00.40,

Maruniak Patrik, r. 2006: 50m vs 

– 6. 29.00, 100m vs – rozplavby 

6. 1:04.01, 50m z – 3. 33.19, 50m p 

– 3. 34.34, 100m p – 4. 1:16.74, 50m 

m – 5. 32.39, 100m pp – 5. 1:11.80, 

Orság Dalibor Daniel, r. 1998: 50m 

vs – 13. 26.76, 100m vs – rozplavby 

19. 1:02.98, 50m p – 2. 32.69, 100m 

p – 3. 1:15.03, 50m m – 14. 30.03,

Rückschloss Tomáš, r. 2012: 50m 

vs – 7. 47.44, 100m vs – fi ná-

le 5. 1:44.02, 100m vs – rozplavby 

6. 1:45.02, 50m p – 6. 57.13, 50m 

m – 3. 57.36,

Sikula Tomáš, r. 2010: 50m vs – 

11. 49.45, 100m vs – rozplavby 

8. 1:50.00, 50m p – 5. 56.55, 

Trenčan Sebastián, r. 2011: 50m 

vs – 5. 46.54, 100m vs – rozplavby 

7. 1:47.14, 50m z – 3. 49.88, 50m p 

– 8. 1:03.60,

Čamaj Ján, r. 1978: 50m vs – 

19. 27.53, 100m vs – rozplav-

by 18. 1:02.28, 50m z – 14. 32.62, 

100m z  – 11. 1:11.09, 100m pp – 

15. 1:09.84,

Čamaj Ján, r. 2010: 50m vs – 

1. 34.64, 100m vs – fi nále 1. 1:17.22, 

100m vs – rozplavby 1. 1:18.81, 50m 

z – 1. 40.25, 100m m – 1. 1:33.19, 

100m pp – 2. 1:29.92

Ženy:

Celderová Kristína, r. 2009: 50m vs 

– 11. 39.59, 100m vs – rozplavby 

14. 1:33.01, 50m p – 5. 47.77, 100m 

p – 5. 1:42.58,

Drgoňová Zuzana, r. 2010: 50m 

vs – 22. 47.01, 100m vs – rozplav-

by 18. 1:38.59, 50m z – 21. 57.38, 

100m z  – 14. 1:59.68, 50m p – 

20. 1:01.65, 100m p – 17. 2:07.63,

Hornická Alica, r. 2004: 50m vs 

– 19. 33.37, 100m vs – rozplavby 

17. 1:13.51, 100m z – 6. 1:22. 09, 

100m pp – 17. 1:22.05,

Kašiarová Hana, r. 2010: 100m vs 

– rozplavby 10. 1:26.92, 50m z  – 

9. 47.24, 100m z – 9. 1:39.22, 50m 

m – 6. 48.12, 100m pp – 9. 1:40.92,

Kašiarová Tatiana, r. 2007: 50m vs 

– 12. 33.98, 100m vs – r ozplavby 

9. 1:15.65, 50m p – 9. 43.28, 50m 

m – 9. 37.21, 100m m – 7. 1:25.21, 

100m pp – 11. 1:24.00,

Kernáčová Hana, r. 2010: 50m vs 

– 20. 46.06, 100m vs – rozplavby 

22. 1:42.82, 50m z – 15. 52.29, 50m 

p – 15. 55.47, 50m m – 9. 52.74, 

100m pp – 14. 1:50.93,

Klauzová Nela, r. 2008: 50m vs – 

40. 41.80, 50m z – 30. 50.00, 50m m 

– 29. 48.92, 100m pp – 33. 1:48.48,

Kmeťová Hana, r. 2007: 50m vs 

– 9. 33.23, 100m vs – rozplavby 

11. 1:16.73, 50m z – 9. 38.88, 50m 

p – 2. 38.70, 100m p – 2. 1:26.30, 

50m m – 10. 38.39, 100m pp – 

7. 1:21.69,

Koreňová Sára, r. 2011: 50m vs – 

9. 47.11, 100m vs fi nále 5. 1:45.71, 

100m vs – rozplavby 6. 1:44.57, 

50m z – 6. 54.82, 50m p – 5. 1:02.40, 

50m m – 6. 1:02.17, 100m pp – 

7. 2:01.22,

Machariková Žofi a, r. 2009: 50m 

vs – 7. 38.48, 100m vs – rozplavby 

8. 1:25.64, 50m z – 5. 44.17, 100m 

z  – 6. 1:34.35, 50m p – 8. 49.51, 

100m pp – 5. 1:34.75,

Rückschlossová Sára, r. 2010: 50m 

vs – 12. 39.87, 100m vs – rozplavby 

11. 1:28.77, 100m z – 10. 1:39.77, 

100m m – 4. 1:41.43, 100m pp – 

7. 1:39.00,

Tarandová Ronja, r. 2009: 50m vs 

– 8. 38.62, 100m vs – rozplavby 

12. 1:29.14, 50m z – 8. 47.08, 100m 

z – 12. 1:46.71, 50m m – 7. 50.02, 

100m pp – 10. 1:42.06.

Legenda: vs – voľný spôsob, m – 

motýľ, z – znak, p – prsia, pp – po-

lohové preteky

PKBS

39. ročník „Štiavnický kahanec“ Futbal
Jesenná časť skončila

Paráda na záver

V. liga, muži, 13. kolo. Hrochoť 

– FK Sitno Banská Štiavnica 1:1 

(1:1). Góly: Santoris. V poslednom 

stretnutí sme dobrou hrou na tráv-

niku veľkého favorita vydolovali 

cenný bod.

Bezproblémové víťazstvo

IV. liga, dorast, 13. kolo. FK Sitno 

Banská Štiavnica – Tornaľa 2:0 (2:0). 

Góly: 37  ́Bartoš, 45  ́Jurica. Zosta-

va: Kružlic – Neubauer (89  ́Kališek 

B.), Gallo (K), Binder, Vanko (75  ́Vi-

cian), Jurica, Valovič, Hrabko (Hikl), 

Javorský (46  ́Lupták), Šarkézy (68´ 

Kališek R.), Bartoš. Naši dorasten-

ci potešili nielen víťazstvom, ale aj 

dobrou hrou. Celú jeseň predvádza-

li pekný futbal, okrem spackaného 

stretnutia na domácom trávniku 

s  Krupinou. Počas celého stretnu-

tia mali hru pod kontrolou a súpe-

ra nepustili do žiadnej gólovej šance, 

aj keď hostia okupovali 5-tu priečku. 

Už v 21  ́Gallo delovkou z 30m na-

tiahol gólmana hostí. V závere pol-

času sme dvakrát skórovali po vinkli 

Bartoša a bravúre Jurica. Aj druhá 

45  ́bola v réžii našich hráčov, no len 

slabšia efektivita ich pripravila o ďal-

šie góly. Treba našim hráčom poďa-

kovať a veriť, že jarná časť prinesie 

z ich strany pekný futbal a zabojujú 

o postup.

II. liga, SŽ, 13. kolo. B. Štiavnica – 

Detva 1:3 (0:1). Gól: Vandák

II. liga, MŽ, 13. kolo. B. Štiavnica – 

Detva 0:7 (0:3)

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Stolný tenis
ŠKST Banská Štiavnica – TJ So-

kol Sielnica „A“ 9:9. V druhom do-

mácom zápase privítali domáci hráči 

družstvo Sielnice. Kto čakal vyrov-

naný a dramatický zápas, sa potešil. 

Lepšie začali naši hráči a išli rýchlo 

do vedenia. To v nich vyvolalo do-

jem, že sa nemôže nič stať. Opak bol 

však pravdou, hostia začali bojovať 

a  pred posledným zápasom viedli 

9:8. Na posledný zápas nastúpil naj-

lepší hráč domácich Coplák a vo vý-

bornom zápase vyhral 3:2 a vybojo-

val cennú remízu 9:9. V domácom 

družstve podal vynikajúci výkon Co-

plák, ku ktorému sa pridal aj Krajč. 

Body: Coplák 3,5, Krajč 2, Buzalka 

1,5, Marko 1,5 a Maďar 0,5. Tabuľ-

ka: www.pinec.info

ŠKST
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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 

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Predám Daewoo Lanos, cena do-

hodou, tel.č.: 0907 051 006

 Predám novú záhradnú 2-kríd-

lovú bránu, výška 1,4m, šírka 4m, 

veľmi kvalitná, cena dohodou, 

tel.č.: 0904 238 377

Inzerujte 
aj vy 

Š  avnické
noviny

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

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Opilovanie a spilovanie stromov 

motorovou pílou a úprava pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762


