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V médiách sa v poslednom 

období objavili dva príspevky 

na tému organizovania podujatí 

v priestoroch Kostola Panny 

Márie Snežnej (Frauenberg).

Uvedený priestor slúžil viac ako 400 

rokov cirkevným účelom, pre ktoré 

bol postavený. Pre svetské podujatia 

(rozlúčky so zosnulými) sa začal po-

užívať až v 80. rokoch 20. storočia, 

keďže v tom čase malo na tento účel 

mesto obmedzené možnosti. V roku 

2009 získalo od rímskokatolíckej 

cirkvi tento objekt Mesto Banská 

Štiavnica, v rámci zámeny objektov. 

Už vtedy sa na rôznych fórach hovo-

rilo, že objekt nemusí mať len jeden 

spôsob využívania, ale vzhľadom na 

atraktivitu sa môže stať viacúčelový. 

Koniec – koncov, tak, ako sa z  cir-

kevného objektu stal svetský a  ve-

rejnosť to prijala (aj keď aj v tom prí-

pade zrejme nie hneď a nie celá), aj 

z monofunkčného využitia je mož-

né časom vybudovať multifunkčné 

a objekt tak ešte zatraktívniť – taký 

bol aj náš zámer.

Mesto Banská Štiavnica, v 

zastúpení primátorkou mesta 

Mgr. Nadeždou Babiakovou, 

prijme do zamestnania pracov-

níka na obsadenie funkcie: 

zamestnanec oddelenia 

výstavby, ÚP a ŽP na úseku:

- odborné práce vyplývajúce zo sta-

vebného zákona a  iných právnych 

predpisov, týkajúcich sa investor-

sko-inžinierskej činnosti 

- vykonávanie investorsko-inžinier-

skej činnosti na stavbách fi nancova-

ných mestom

- spracovávanie podkladov k  roz-

počtu mesta na stavebné akcie mes-

ta, rozpočtová činnosť v oblasti sta-

vebníctva

- spracovávanie podkladov k žiados-

tiam o fi nančné príspevky

Bližšie informácie získate na Mest-

skom úrade v čase od 07.00 hod. 

do 15.00 hod. alebo na tel. č. 

045/6949602, resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadovanými 

dokladmi treba zaslať alebo osobne 

doručiť do 30.11.2016 na adresu: 

Mestský úrad, Radničné námestie 

č. 1, 969 24 Banská Štiavnica na 

obálke s označením: Prijatie do za-

mestnania – oddelenie výstavby, 

ÚP a ŽP.

Kultúra v bývalom kostole 
– áno, či nie?

Prijatie do zamestnania

Kostol Panny Márie Snežnej  foto Michal Kríž

�3.str.

�3.str.

Špeciálne:

Piatok 11.11. o 18:30 hod.Piatok 11.11. o 18:30 hod.
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

IMT SMile IMT SMile 
              A LúčNicA              A LúčNicA

Špeciálne:

Štvrtok 24.11. o 17:00 hod.Štvrtok 24.11. o 17:00 hod.
Vstupné: 2 €Vstupné: 2 €

SNow fi lM fesTSNow fi lM fesT

Podávanie 
žiadostí 

o poskytnutie dotácií z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č.3/2013 pre rok 2017

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2016 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2017 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa § č.3 VZN č.3/2013. 

V zmysle Všeobecne záväzného na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica 

č.3/2013 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.sk/

obcan/dokumenty/tlaciva.html.

Vyplnená žiadosť o poskytnutie 

dotácie musí obsahovať povinné 

prílohy:

- stručný popis pripravovaného 

podujatia

- účel použitia peňažných pro-

striedkov

- rozpočet akcie, projektu

- ďalej všetky náležitosti podľa § č. 6 

vo VZN č.3/2013

V prípade nejasností kontaktujte: 

Mestský úrad, Ekonomické odde-

lenie, Ing. Vladimíra Staňová, t.č.: 

045/694 96 31, e-mail: vladimira.

stanova@banskastiavnica.sk.

MsÚ
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7. 11. Zrod Banskej Štiavnice   

3. tisícročia III.

Záujem štátu (nielen však len štátu) 

o ďalší rozvoj mesta neprestal ani po 

novembri 1989. V  roku 1993 Rada 

Európy vypracovala projekt technic-

kej pomoci Banskej Štiavnici ako vô-

bec prvému mestu z  postkomunis-

tických štátov. V tom istom roku bolo 

historické mesto Banská Štiavnica 

a technické pamiatky priľahlého oko-

lia zapísané na Zoznam svetového 

dedičstva UNESCO. V roku 1997 pri-

jala vláda SR až 2 uznesenia k Správe 

o problémoch a zámeroch rozvoja re-

giónu Banská Štiavnica č. 170/1997 

zo dňa 4.3.1997 a k Správe medzire-

zortnej komisie pre záchranu lokalít 

zapísaných v Zozname svetového de-

dičstva UNESCO zo dňa 25.3.1997. 

Vláda SR vydala v r. 2000 nariadenie 

č. 280/2000 Z. z. o mestskej  pamiat-

kovej rezervácii Banská Štiavnica. 

V  r. 2002 prijala NR SR mimoriad-

ne významný Zákon č. 100/2002 Z. 

z. o ochrane a rozvoji územia Banskej 

Štiavnice. 3.9.2008 prijala vláda SR 

pod vedením premiéra Roberta Fica 

priamo v Banskej Štiavnici uznesenie 

historického významu č. 593/2008, 

ktoré bolo zamerané na ďalší rozvoj 

nielen Banskej Štiavnice, ale aj nášho 

okresu. Popri detašovanom pracovis-

ku Fakulty architektúry Slovenskej 

technickej univerzity v  Bratislave 

vznikla v meste aj Katedra UNESCO 

Technickej univerzity vo Zvolene, 

Súkromná hotelová akadémia, ale aj 

Hudobná akadémia Jána Albrechta. 

V r. 1996 sa stalo mesto znovu síd-

lom okresu a  dodnes tu existujú aj 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

s kompetenciou nielen pre náš okres, 

ale aj okresy Žiar nad Hronom a Žar-

novica, ale aj mimoriadne významné 

celoslovenské inštitúcie - Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p.(od r. 

1977), ako aj Hlavný banský úrad (od 

r. 1998).

To samozrejme nie je ani zďaleka 

všetko, čo vzniklo v  Banskej Štiav-

nici koncom 2. a začiatkom 3. tisíc-

ročia. Treba však ešte v  tejto súvis-

losti zdôrazniť, že za všetkým týmto 

bola v prvom rade obdivuhodná ini-

ciatíva, cieľavedomosť a  húževna-

tosť mnohých Štiavničanov, ktorí 

dokázali, mnohokrát v nezávidenia-

hodnej situácii a politicko-spoločen-

ských pomeroch presvedčiť nielen 

najvyššie slovenské štátne orgány, 

ale dokonca aj Radu Európy a UNE-

SCO, aby nášmu mestu s jedinečnou 

svetoznámou históriou, pamiatka-

mi a  tradíciami venovali adekvátnu 

pozornosť. A boli to opäť Štiavniča-

nia, ktorí realizovali aj tie najsmel-

šie predstavy do konkrétnych činov, 

z ktorých mnohé mali nielen celoslo-

venskú, ale aj európsku hodnotu.

Ján Novák

Banskoštiavnické 
reminiscencie

Je všeobecne známe, že bansko-

štiavnická Banícka akadémia zalo-

žená panovníčkou Máriou Teréziou 

v roku 1762 bola svetoznámou in-

štitúciu na svete. V tomto roku, prá-

ve v jeseni sa viažu k jej existencii aj 

4 svetové prvenstvá.

V  roku 1786 významný európsky 

kozmopolitný vedec, geológ, mine-

ralóg, banský a metalurgický odbor-

ník Ignác Anton Born (26.12.1742 

Alba Julia, Rumunsko – 24.7.1791 

Viedeň) postavil s profesormi ban-

skoštiavnickej Baníckej akadémie 

Ruprechtom a Haidingerom v Skle-

ných Tepliciach prvú amalgamač-

nú hutu na svete. Born pred zrakmi 

najvýznamnejších vedcov z Európy, 

ba dokonca až z  Mexika, predvie-

dol svoju tzv. Bornovu amalgamač-

nú metódu, resp. európsku amal-

gamáciu – novú, efektívnu metódu 

na získavanie zlata a striebra z chu-

dobnejších rúd. Toto zhromažde-

nie vedeckej verejnosti sa považu-

je za prvý medzinárodný vedecký 

kongres na svete. Pri tejto príleži-

tosti bola založená aj prvá medziná-

rodná vedecká spoločnosť na sve-

te. Jej členovia sa súčasne rozhodli 

vydávať prvý medzinárodný vedec-

ký časopis na svete – Bergbaukun-

de (Baníctvo), ktorého 1. číslo vyšlo 

v roku 1789. Do roku 1789 sa do tej-

to spoločnosti prihlásilo až 147 tých 

najvýznamnejších osobností nielen 

z Európy, ale aj z Ameriky. Nechýba-

li medzi nimi ani Antoine Laurente 

Lavoisier – svetoznámy francúzsky 

vedec, zakladateľ modernej chémie, 

ale aj James Watt – svetoznámy an-

glický vynálezca dvojčinného parné-

ho stroja. Čestným členom sa stal 

dokonca Johann Wolfgang Goethe!

Bornovi vzdal nevídanú poctu aj je-

den z najväčších doterajších hudob-

ných géniov sveta Wolfgang Amade-

us Mozart (1756 - 1791). Mozart na 

počesť Borna skomponoval kantátu 

K 471 pre sólo – tenor, mužský zbor 

a  orchester s  názvom Slobodomu-

rári. Prvý raz bola slávnostne uve-

dená vo Viedni 24.4.1785. V opere 

Čarovná fl auta popri Bornovi vzdal 

poctu aj prvému profesorovi ban-

skoštiavnickej akadémie – Mikulá-

šovi Jacquinovi. Opera bola prvý-

krát uvedená verejnosti vo Viedni 

v roku 1791. V opere Borna predsta-

vuje Sarastro, Jacquina starý farár 

a  sám Mozart sa zobrazil v  posta-

ve Papagena. Navyše, autori libreta 

tejto opery Schikenanderr a  Riesc-

ke dôverne poznali vtedajšiu Ban-

skú Štiavnicu.

Ján Novák

230. výročie svetových prvenstiev

Pochvala 
Miroslavovi Peťkovi

Nielen mňa, ale aj mnohých 

Štiavničanov doslovne ohromi-

la, našťastie v  tom najpozitív-

nejšom zmysle slova, podrobná 

reportáž o  banskoštiavnických 

cintorínoch v  Rádiu Regina 

2.11. o 5:35 hod. Zdôrazňujem, 

že bol by som určite tento člá-

nok napísal aj bez toho, aby mi 

to niekto pripomenul, ale keďže 

ma na túto reportáž upozorni-

lo aj viacero Štiavničanov, ktorí 

ma pravidelne informujú o všet-

kom, čo sa udeje v našom mes-

te, respektíve v  jeho prospech, 

či neprospech, o to radšej podá-

vam toto svedectvo. V spomína-

nej reportáži mal hlavné slovo 

Miroslav Peťko, správca bansko-

štiavnických cintorínov. Jeho 

rozprávanie o  našich cintorí-

noch a o viacerých významných 

osobnostiach, ktoré v nich spo-

čívajú boli mimoriadne odborne 

erudované a pútavé, ale z každé-

ho jeho slova priam vyžarovala 

jeho vrúcna láska k profesii, kto-

rú vykonáva. Kiežby podobných 

vystúpení bolo v  slovenských i 

regionálnych médiách čím ďa-

lej, tým viac, a to nielen o cinto-

rínoch, veď naše mesto v  čoraz 

zložitejších spoločensko-eko-

nomických podmienkach vývo-

ja Slovenska to bude potrebovať 

čoraz viac!

Ján Novák

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie so zástupca-

mi KPÚ Banská Bystrica k rieše-

niu problematiky obnovy pamiat-

kových objektov.

 Účasť na slávnostnom galaprogra-

me pri príležitosti 20. výročia za-

loženia Štátneho fondu rozvoja 

bývania v Bratislave.

8. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky Technic-

kých služieb, m. p. Banská Štiav-

nica v  nadväznosti na rozpočet 

a  zabezpečenie dofi nancovania 

techniky a  prevádzky odpadové-

ho hospodárstva.

 Pracovné stretnutie k  riešeniu 

problematiky poskytovania zdra-

votníckej starostlivosti.

 Príprava materiálov pre Mestskú 

radu v Banskej Štiavnici.

9. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Zasadnutie Výboru pre otázky za-

mestnanosti Úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny B. Štiavnica.

 Pracovné rokovanie k  rôznym 

témam - rozpočet, problemati-

ka parkovania a príprava výstav-

by parkovísk, pešia zóna, úpravy 

miestnych komunikácii a iné.

10. 11.

 Návšteva veľvyslanca Rakúskej 

republiky v SR v našom meste.

 Riešenie problematiky fi nancova-

nia stredných škôl na Úrade BBSK 

v Banskej Bystrici.

 Účasť na prednáške Koncept 

inteligentných miest a regió-

nov Smart City Smart Region na 

FPV UMB v Banskej Bystrici.

11. 11.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre získanie 

fi nančných prostriedkov pre pro-

jekt Smart City.

12. 11.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta pánom Mariánom 

Kyjovským.

 Občianske obrady – sobáše.

Andrea Benediktyová
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Využívanie odsvä-

tených kostolov a objektov rôz-

nych vierovyznaní pre rôzne, nie-

len kultúrne účely nie je vo svete 

nič výnimočné, aj keď je často kon-

troverzné. Deje sa tak napríklad 

v  Holandsku (Amsterdam – kon-

certná sála pre populárnu hudbu, 

Zwolle – knižnica, Arnhem – skate-

ová dráha), Kanade (Montreal - we-

llnes centrum), Škótsku (Edinburgh 

- bar), USA (New York - prístrešky 

pre bezdomovcov) či na Slovensku 

(napr. Skalica). Nakoniec, aj dnešné 

štiavnické Kultúrne centrum sa na-

chádza v objekte bývalého kláštora. 

Vo všetkých prípadoch ide samo-

zrejme o priestory, ktoré sú odsvä-

tené, a preto je ich možné využívať 

aj pre iný účel, za akým boli posta-

vené.

V  júni 2016 sa teda aj v  priestore 

štiavnického kostola na Fraunber-

gu konalo prvé kultúrne podujatie 

v rámci festivalu Vlnoplocha (diva-

delné predstavenie). Očakávali sme 

reakcie verejnosti, ale keďže prichá-

dzali len kladné, nevideli sme žiad-

ny problém v  pokračovaní organi-

zovania aj iných podujatí v  tomto 

objekte. 

Festival Amplión si pre tento 

priestor vybral dva podujatia – šan-

sónový koncert a vystúpenie dvojice 

Markovič, Breiner. Najmä v druhom 

prípade sa to stretlo s  negatívnou 

odozvou časti verejnosti, interpre-

tovanou niektorými poslancami na 

Mestskom zastupiteľstve.

Aj keď náš zámer bol pozitívny, po 

posúdení všetkých pre a proti sa ve-

denie mesta rozhodlo, že objekt bý-

valého kostola bude v  budúcnosti 

využívaný len ako miesto rozlúč-

ky so zosnulými a  vyhovie tak že-

laniu tej časti verejnosti, ktorá ob-

jekt chce využívať monotematicky. 

Týmto považujeme túto tému za 

uzavretú a úprimne si želáme, aby 

sa verejnosť s  rovnakou intenzi-

tou zaujímala aj o ostatné kultúr-

ne podujatia v  našom meste, na 

ktoré ju týmto srdečne pozývame.

R. Marko

NOVINKY

�1.str.

Kvalifi kačné predpo-

klady:

- stredoškolské vzdelanie (stavebný 

odbor) s praxou min. 3 roky

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

(stavebný odbor)

- prax v odbore vítaná

Iné požiadavky: - občianska bezú-

honnosť

- oprávnenie vykonávať činnosť sta-

vebného dozoru vítané

- prax v rozpočtovej činnosti v oblasti 

stavebníctva vítaná

Ponúkame: 

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus po-

hyblivá zložka v závislosti od pracov-

ného výkonu

Uchádzači o zamestnanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška – prijatie do zamestnania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom stup-

ni vzdelania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u 

úspešného kandidáta sa bude vyžado-

vať výpis z registra trestov nie starší 

ako 3 mesiace)

Po termíne doručenia prihlášok o za-

mestnanie budú uchádzači obozná-

mení s termínom na osobný pohovor.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

�1.str.

Kultúra v bývalom kostole 
– áno, či nie?

Prijatie do zamestnania

Z iniciatívy Slovenského 

výboru Svetovej organizácie 

pre predškolskú výchovu 

vznikla myšlienka usporiadať 

Deň materských škôl na 

Slovensku. 

Tento významný deň, nielen pre 

materské školy, ale aj pre náš štát sa 

bude organizovať každoročne 4. no-

vembra.

Významným medzníkom v deji-

nách predškolskej pedagogiky na 

Slovensku sa stal dátum 4. novem-

ber 1829. V tento deň vznikla a bola 

založená v Banskej Bystrici prvá 

detská opatrovňa  na území Sloven-

ska. Jej zakladateľkou bola grófka 

Brunswická. Patrí jej vďaka 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.“

4.11.2016 sa do projektu zapojila aj 

Materská škola Bratská 9 v Banskej 

Štiavnici, aby v duchu myšlienky za-

kladateľky, predstavila milým a hra-

vým spôsobom to, čo je podstatnou  

náplňou pobytu detí v  MŠ, čo ich 

najviac baví.

Pozvaní hostia o.i. aj klienti O.z. 

Margarétka - Denný stacionár, 

Slovenský ČK – Územný spolok 

B.Štiavnica, si prezreli priestory 

materskej školy, ale hlavne vide-

li a  počuli s  nadšením pripravený 

a predvedený program detí MŠ.

Vďaka za príjemné chvíle v MŠ patrí 

všetkým šikovným deťom a  pe-

dagógom, ale aj paniam kuchár-

kam za vynikajúci domáci jablčník, 

ako aj Základnej umeleckej škole v 

B.Štiavnici a p. B.Stankovej za pod-

poru pri nácviku programu.

Viera Ebert, MsÚ - školský úrad

Deň materských škôl na Slovensku

Pozvaní hostia s deťmi v MŠ na Drieňovej  foto Michal Kríž

Pozvánka
na verejnú prezentáciu a work-

shop o študijnej ceste na Island

Nezisková organizácia Kruh si Vás 

dovoľuje pozvať na verejnú pre-

zentáciu – workshop zameraný na 

prezentovanie výsledkov študijnej 

cesty zameranej na zvyšovanie po-

vedomia a vzdelávanie o adaptácii 

na klimatické zmeny v kontexte 

environmentálnej výchovy a zá-

chranárskej činnosti dobrovoľní-

kov v krajine ohňa a ľadu – Island

Dňa 16.11.2016 o 11:00 v 

B.Štiavnici, jedáleň SOŠ služieb a 

lesníctva – Mgr. Zuzana Hermano-

vá. Prezentované budú témy kon-

ferencie „Rescue 2016“, fotogra-

fi e z oblasti ľadovca Langjokull a 

NP Th ingvellir, workshop záchra-

nárskych zručností, prezentácia 

Artkruh, Tatranská horská služba 

– dobrovoľný zbor, SČK, nábor no-

vých dobrovoľníkov.

Artkruh, n.o.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 16.11.2016 v čase od 7:30 – 

17:30 hod. na ulici: Vyhnianska – 

časť Banky.

- 24.11.2016 v čase od 8:30 – 

14:00 hod. na uliciach: Banky, Ha-

dová, Hlavná, Horná, Majer, Na 

jazero a Vyhnianska – časť Banky.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.

Oznam
Oznamujeme obyvateľom mes-

ta Banská Štiavnica, že odd. Re-

gionálneho rozvoja a medziná-

rodných vzťahov MsÚ v Banskej 

Štiavnici má od 9.11. sídlo na 

Nám. sv. Trojice 3, na 2. posch. 

(v budove Rubigallu). 

RRaMV



4
číslo 40 • 10. november 2016

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Bol som oslovený, aby som 

napísal článok o úspechoch 

nášho robotického krúžku. 

Otázka znie, čo je to úspech? Podľa 

dnešných spoločenských kritérií sa 

za úspech považuje víťazstvo v spo-

ločenskej aktivite, hre alebo súťa-

ži. Víťazstvo vždy prinesie radosť. 

Ale môže priniesť aj riziká. Rizikom 

môže byť sebauspokojenie, keď sa 

prestaneme zdokonaľovať a  hľadať 

iné riešenia. Veď predsa nám to fun-

guje, tak „načo“. Naopak, ten, kto je 

posledný, sa vždy môže zlepšiť a núti 

ho to hľadať iné riešenia. Akékoľvek 

umiestnenie je úspech. Účasť je cen-

ná. Viac, ako cenná. Už len preto, že 

sme sa na to odhodlali a strávili sme 

rôzne dlhý čas na vymyslenie kon-

štrukcie a programu, aby robot spl-

nil zadanú úlohu. Prehra niekedy pri-

nesie slzy smútku a víťazstvo naopak 

slzy šťastia. Účasť v súťažiach nás tiež 

učí, že nikdy netreba zúfať, veď tak to 

chodí aj v živote.

Takže, radšej ako o  úspechoch by 

som rád napísal o  skúsenostiach 

s  aktivitami nášho krúžku. Naša 

činnosť začala pred asi šiestimi rok-

mi. Začínali sme s  ôsmimi žiakmi. 

Dnes máme viac ako 30 žiakov roz-

delených do dvoch vekových skupín. 

Chodia k nám aj žiaci z  iných škôl. 

Zúčastňujeme sa viacerých súťaží na 

Slovensku a na pozvanie aj v zahra-

ničí. Niektoré sú viacdňové, mno-

hé ale len jednodňové. Na Sloven-

sku sú to súťaže G-Robot, RoboRave 

Sk, RoboCup Jr., RoboBattle a FLL. 

Chodievame do Čiech na Robotia-

du a do Rakúska na RobotChallen-

ge. Získali sme niekoľko víťazstiev, 

ale okúsili sme chuť prehry. Pred ro-

kom sme reprezentovali Slovensko 

v Číne. Keď sa také niečo pošťastí, 

možno si poviete, aké je to super. 

Ale nemusí to tak byť. Vtedy nastá-

vajú ťažké chvíle hľadania fi nanč-

ných zdrojov pre takú cestu. Oslo-

vujeme sponzorov, rodičov a  iných 

dobrých ľudí. Zatiaľ to vyšlo, aj keď 

niekedy až na poslednú chvíľu. 

V súčasnosti máme veľa šikovných 

žiakov. Nazývajme ich mladší kole-

govia. Marek a Filip I., Nicolas S. – ši-

kovní konštruktéri a programátori. 

Matej D., Jakub L., Patrik H., Mar-

tin K., Matej K., Ondrej C. a Šimon 

S. – šikovní a nádejní programátori. 

Šimon a Dávid K., Michal B. a Milan 

V. – kolegovia, ktorí sa starajú o pod-

poru, poriadok a nakukujú do tajov 

programovania. Marko S., Šimon 

P., Andrej J., Janko U., Dominik M., 

Kajko P. a Stela S. – prvostupniari, 

ktorých čaká prvé spoločné „veľké“ 

robotické vystúpenie. A ďalší mlad-

ší, ale aj starší kolegovia, ktorí mi, 

dúfam, odpustia, že ich nebudem 

všetkých menovať. Každý je iný, 

každý má iné nápady, ale všetkých 

dokopy spája záujem o konštrukčné 

stavanie a prípadne aj programova-

nie. K dispozícii máme 4 NXT Lego 

súpravy, 4 EV3 Lego súpravy, 2 NXT 

Lego nadstavby, množstvo špeciali-

zovaných motorov a senzorov – te-

pelné, dotykové, ultrasonické, gy-

roskopické, svetelné, infračervené, 

zvukové, senzorové polia, zlučova-

če. Máme tiež elektronické Arduino 

pre tých náročnejších a aj pneuma-

tické doplnky. Sem tam nás fi nanč-

ne podporia z nadácií, sem tam z fi -

riem. Za každú podporu sme vďační 

a môžeme sa rozvíjať. Trávime prí-

pravou v  škole viac času a  za obeť 

padnú aj voľné soboty. Napriek dô-

kladnej príprave sa často stane, že 

robot po spustení na súťažnom plá-

ne nefunguje tak, ako má. Stačí ma-

ličkosť, blesk z fotoaparátu alebo iný 

odtieň základnej farby. Vtedy nastá-

va stresujúce hľadanie chyby a dola-

ďovanie. Takéto dokončovačky na 

mieste sú typické pre všetky tímy.

Sem tam absolvujeme spoločný vý-

let. Snažíme sa o to, aby sme spolu 

vytvorili dobrý kolektív, v ktorom 

si budeme pomáhať a stáť pri sebe 

v dobrom aj v zlom. V tomto škol-

skom roku sme boli zatiaľ na dvoch 

súťažiach: RoboRaveSk v Žiline – 3. 

miesto (Filip I. a Nicolas S.); G-robot 

v Martine – 4. miesto (Marek I. a Ši-

mon S.) a 8. miesto (Martin K. a On-

drej C.)

Na záver menšia úvaha. Možno je 

škoda, že v súčasnosti sa na školách 

presadzuje vo zvýšenej miere výuč-

ba cudzích jazykov na úkor prírodo-

vedných predmetov ako matema-

tika, fyzika, laboratórne cvičenia, 

chémia, informatika a  iné, ktorých 

počty hodín sa naopak znižujú. Zá-

kladné školy a  gymnázia začínajú 

byť konkurenciou pre jazykové ško-

ly. Nie je to dobrý trend. Zamysli-

me sa, či je to skutočne nutné a či sa 

náhodou neukrivdí dnešným mla-

dým ľuďom, ktorých vedomosti sú 

v mnohých základných predmetoch 

na nižšej úrovni ako boli vedomos-

ti nás starších v  časoch ukončenia 

našej školskej dochádzky spred 20 

a viac rokov.

Jozef Siska

Úspechy robotického krúžku v Banskej Štiavnici

Diaľkovo ovládaný vysokozdvižný vozík  foto Archív autora 

Jedinečná hviezda česko 

- slovenskej populárnej 

hudby Lucie Bílá vystúpi už 

o niekoľko týždňov v Banskej 

Štiavnici. 

Po mimoriadnom úspechu jej po-

sledného koncertu prichádza s no-

vým adventným programom aj 

v  spoločnosti Orchestra Petra Ma-

láska, aby svojím umením potešila 

Štiavničanov i hostí mesta na výni-

močnom koncerte v kostole Nane-

bovzatia Panny Márie (Farskom 

kostole).

Bohatá spevácka kariéra Lucie Bí-

lej odštartovala od samého začiat-

ku deväťdesiatych rokov, odkedy 

ju môžeme sledovať vo väčšine vý-

znamných muzikálov českej scény 

(Bedári, Záhrada rajských potešení, 

Dracula, Krysař). Jej domovskou 

scénou je Divadlo Ta Fantastika, 

ktorého je polovičnou spolumajiteľ-

kou spoločne s producentom Pet-

rom Kratochvílom a kde účinkova-

la takmer tri roky v titulnej úlohe 

muzikálu Johanka z Arku, za ktorú 

dostala od Herecké asociácie Cenu 

Th álie 2000 v odbore “opereta, mu-

zikál”. V divadle vystupovala v mu-

zikáli Excalibur, kde stvárnila hneď 

dve úlohy: kráľovnú Ginevra a čaro-

dejnicu Morganu. Vo februári 2005 

uviedlo Divadlo Ta Fantastika mu-

zikál Láska je láska, kde účinkuje 

Lucie v hlavnej úlohe bez alternácie 

a v októbri toho istého roku aj mu-

zikál Elixír života. V októbri 2008 

pripravilo Hudobné divadlo Karlín 

premiéru muzikálu Carmen, veľko-

lepý pohľad v broadwayskom štýle. 

Aj tu Lucie účinkuje v titulnej úlohe, 

za ktorej stvárnenie je nominova-

ná muzikálovou komisiou Herecké 

asociácie na prestížnu cenu Th álie 

za rok 2008. Hviezdne obsadenie a 

nádherná hudba Franka Wildhor-

na prinášajú úžasný divadelný zá-

žitok, aký Praha doteraz nepoznala. 

Prvýkrát v histórii tu bolo uvede-

né vo svetovej premiére dielo reno-

movaných broadwayských autorov! 

V oblasti popovej hudby vydala Lu-

cie Bílá celý rad sólových albumov, 

s ktorými úspešne dobýva rebríčky 

tuzemských hitparád a jej hity ako 

“Ave Maria” “Láska je láska”, “Trou-

ba”, “Esemes” alebo “Miluji tě” pozná 

takmer každý. Za osudové možno 

označiť stretnutie a dlhoročnú tvo-

rivú spoluprácu s autorskou dvoji-

cou Soukup / Osvaldová, rovnako 

tak ako javiskové “partnerstvo” s kla-

viristom a skladateľom Petrom Ma-

láskom.

Podujatie sa uskutoční 30.11. 

2016 a vstupenky v hodnote 33 € 

je možné zakúpiť v priestoroch In-

formačného centra na Námestí sv. 

Trojice, alebo prostredníctvom Tic-

keportalu.  RM

Lucie Bílá opäť v Štiavnici!
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kam v BŠ 
a okolí ?

V sobotu 5.11.2016 sa 

v Kultúrnom centre v Banskej 

Štiavnici po prvý raz usku-

točnil kvalifi kačný turnaj 

v scrabble. 

Slovenský spolok Scrabble spolu 

s Mestom Banská Štiavnica pripravi-

li toto pre niekoho nie celkom tradič-

né podujatie, a tým aj otvorili ďalšiu 

kvalifi kačnú sezónu na 19. majstrov-

stvá Slovenska, ktoré sa už tradične 

na prelome septembra a októbra ko-

najú v Liptovskom Mikuláši. Ale do-

vtedy sa uskutoční 14 turnajov po ce-

lom Slovensku, na ktorých je možné 

zbierať kvalifi kačné body a 32 hrá-

čov s najvyšším počtom bodov získa 

možnosť zabojovať o  titul majstra. 

Scrabble je jazykovo-logická hra ale-

bo šport, v ktorej hrajú proti sebe 2 

hráči a podľa toho, aké písmená majú 

v zásobníku sa snažia tvoriť také slo-

vá v slovenskom jazyku, ktoré sú pre 

hru prípustné. Samozrejme, že do 

toho vstupuje aj taktika, aby si hráč 

pomohol a na druhej strane aby sú-

perovi príliš veľa nedovolil. Taktiež 

je potrebné mať široké jazykové zna-

losti, pretože niektoré slová, ktoré 

bežne používame, sú pre túto súťaž 

nepoužiteľné. Hrá sa šachovým sys-

témom na 7 kôl tak, aby vždy tí naj-

lepší na turnaji hrali proti sebe. Ban-

ská Štiavnica sa stala 36. miestom, 

do ktorého zavítali hráči z celého Slo-

venska a  aj z  Moravy. Najpočetnej-

šia skupina prišla z  Liptova (8), na 

čele s predsedníčkou spolku a býva-

lou majsterkou Evou Zahradníkovou 

a  ďalšou bývalou majsterkou Zden-

kou Žákovičovou. Spolu s  nimi pri-

šiel úradujúci šampión Ivan Pastu-

cha z Ružomberka. Ďalšou početnou 

skupinou boli Komárňanci, kto-

rí majú medzi sebou tiež bývalého 

2-násobného majstra Slovenska Pav-

la Boroša. Z Prešova prišiel 3-násob-

ný majster Jaroslav Vernarský. A pri-

šli i  ďalší, ktorí o  podobný úspech 

bojujú: z Bardejova, Bratislavy, Ban-

skej Bystrice, Sliača, Lučenca, Halí-

če, Košíc, Záhoria, Kežmarku, Nitry, 

Kroměříža, Olomouca, Starej Ľubov-

ne, Brezna, Martina. Naše mesto za-

stupovali organizátorky podujatia 

Alexandra Krivdová a Anna Tomalo-

vá a nováčik na turnaji Richard Ku-

bala. Celkovo prišlo k  nám 45 hrá-

čov, z toho 3 boli na turnaji po prvý 

raz. Hneď úvodné kolo prinieslo ex-

kluzívny ťah od Kristíny Gendiaro-

vej, ktorá položila slovo Nekŕmiac za 

266 bodov. V jednej partii hráč zahrá 

zvyčajne 15 – 20 ťahov a v partii na-

hrá bežne od 350 do 470 bodov, tak-

že takýto ťah je až 99-percentná is-

tota výhry. Ďalšou zaujímavosťou sú 

ťahy, ktoré majú hodnotu 100 a viac 

bodov, takých bolo položených 12, 

a z tých zaujímavých vyberáme: od-

vetnú, onuckám, faxujeme, omladiť, 

otesané. Tak ako v  iných športoch, 

aj tu najviac nasrdí tesná prehra. Ta-

kúto tesnotku utrpel Moravák Ivo 

Škavronka, ktorý o bod prehral s Ho-

lanďanom Rudolfom Kooijmanom, 

Veru, aj takí, ktorí slovenčinu nemajú 

ako materský jazyk, prichádzajú hrať 

na turnaje, a nie sú tam len do poč-

tu. Vyhrať môže však len jeden a na 

stupeň víťazov sa v Banskej Štiavni-

ci postavili víťazka Eva Zahradníková 

z Liptovského Hrádku, za ňou skon-

čil Prešovčan Jaroslav Vernarský, no 

a pohár za tretie miesto si do Košíc 

odviezla Sylvia Šnábelová. Našim zá-

stupcom sa nedarilo celkom podľa 

predstáv: Anna Tomalová obsadila 

23. miesto, Alexandra Krivdová 35., 

a nováčik Richard Kubala bol 44. Sú-

ťažiaci sa u nás cítili príjemne a ako sa 

vyjadrili, v prípade, že sa takéto pod-

ujatie uskutoční aj nabudúce, radi sa 

sem vrátia. Ceny pre súťažiacich ve-

novalo mesto Banská Štiavnica, Do-

pravný podnik Bratislava, Tempest 

a TrustPay.

(micras)

Scrabble pod Sitnom

Účastníci scrabblového turnaja v Kultúrnom centre  foto Ján Milan 

Dňa 28.10.2016 – v piatok 

popoludní pracovníci Komunit-

ného centra na Šobove zorga-

nizovali pre deti halloweensku 

párty, na ktorú sa všetci už 

vopred tešili. 

V rámci aktivít v KC si s pracovník-

mi vyzdobovali miestnosť, pripra-

vovali rôzne masky, súťaže a celý 

program tohto veselého popolud-

nia. Zúčastniť sa mohol každý, kto 

mal chuť si zatancovať a zabaviť sa 

v štýle Halloweenu. Nechýbali hal-

loweenské strašidlá a vlastnoruč-

ne vyrobené masky boli ocenené 

sladkou odmenou. V závere tohto 

nevšedného dňa bola pre deti pri-

pravená diskotéka. Netradičného 

popoludnia sa pod dozorom pracov-

níkov centra 

z ú č a s t n i l o 

viacero detí 

a ich rodi-

čov zo Šobo-

va. Všetkým 

sa halloween-

ska párty pá-

čila a tešia sa 

na podobnú 

akciu opäť o 

rok. 

Eva 

Gregáňová

Detská halloweenska party na Šobove

Deti zo Šobova v karnevalových maskách  foto Archív 

11./25.11. Ateliér Gallery et ce-

tera: Farebný workshop. Nové 

hobby! Začnite farbiť nábytok a 

meniť interiér farbami Chalk Pa-

int™. 14:00-17:30, 0903 766 376.

11.11. Vernisáž: Najkrajšia dovo-

lenková fotografi a 2016. Kaštieľ 

vo Sv. Antone 15:30.

11.11. Motivujúca talkshow: 

Štart Ups po Štiavnicky. Úspešní 

podnikatelia o ich ceste za úspe-

chom. KC, 17:30.

11.11. Komorný koncert. Kon-

cert pedagógov HUAJA a FMU 

AU. HUAJA, 18:00.

11.-13.11. Penzión Ister: Harmo-

nizačný víkend. Višňovského 4, 

info 0905 255 585.

11.11. Divadlo Pivovaru Erb: Zla-

tá baňa. Komédia z "okrášľovacej" 

kliniky, 19:00.

12.11. Terra Permonia. Každú so-

botu, 13:00-17:00.

12.11. Ďakovná pobožnosť v ex-

pozícii kalvárie. Starý zámok, 

15:00.

12.11. Mary Kay: Beauty Expo je-

seň/zima. Líčenie, inšpirácie, po-

radenstvo, vyskúšanie kozmetiky. 

Cosmopolitan-bowling, 16:00-

19:00.

12.11. Kaviareň u Blaškov: Pose-

denie s Hurikánom pri krbe. Počú-

vadlianske jazero, 18:00.

12.11. Trotuar Cafe: Live bar mu-

sic. S. Marko/klarinet & E. Vizva-

ry/klavír. Vstup voľný, 20:00.

12.11. Koncert: Chris Ellys (one 

man band). Gitarový indiefolk 

koncert. Art Café, 20:00.

12.11. Koncert: Darkness positi-

ve. Archanjel, 20:00.

12.11. Ego Live Show. Pražovňa, 

21:00.

13.11. Muzikál Malý tulák. Far-

ský kostol, 16:00.

15.11. ZUŠ: Jesenný koncert. 

Koncert žiakov ZUŠ,  15:30.

16.11. M. Truban: Mysli ako ino-

vátor. Luft Coworking, 18:00.

18.11. Trotuar Cafe: Rudy Goga. 

Jazzové a barové melódie, 19:00.

18.11. Stredoveká noc. Víno, 

jedlo, tanec v banskej štôlni. Re-

zerv. 045 692 11 13. Cosmopoli-

tan-vežička, 20:00.

18.11. Th omas Puskailer Unplug-

ged Tour. Divná pani, 21:00. 

19.11. Svätoantonská heligónka. 

ZRUŠENÉ!!! Ďakujeme za pocho-

penie.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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V dňoch 12. až 19. októbra 2016 re-

alizovali dvaja učitelia zo SR študij-

nú cestu na Island, počas ktorej sa 

zúčastnili medzinárodnej konferen-

cie “Rescue 2016“, predkonferenč-

ného kurzu, stretli sa s islandskými 

partnermi, zdokumentovali topenie 

sa ľadovcov, diskutovali o dopadoch 

klimatickým zmien na krajinu a ľudí, 

otvorili možnosti budúcej spoluprá-

ce pre viacero edukačných subjektov, 

vytvorili partnerstvo medzi sloven-

skými a islandskými organizáciami.

Konferencia “Záchrana 2016“, kto-

rú   zorganizovala partnerská is-

landská asociácia pre pátranie a zá-

chranu ICE – SAR bolo podujatie 

určené dobrovoľníkom, pracovní-

kom s mládežou, učiteľom, členom 

dobrovoľných záchranárskych or-

ganizácií, pracovníkom prírodných 

parkov, špecializovaným záchraná-

rom.  Konferencia s medzinárodnou 

účasťou 960 dobrovoľníkov sa kona-

la v Reykjavíku a odznelo na nej viac 

ako 50 zaujímavých prednášok od 

expertov z celého sveta. Prednášky 

sa venovali témam: komuniká-

cia pri záchranárskej činnosti, noč-

ná záchrana, rastúca návštevnosť 

- environmentálne hľadiská a  kli-

matické zmeny ako faktory zvyšujú-

ce pravdepodobnosť rizika, psycho-

logicko-sociálny rozmer záchrany, 

pátranie po stratených osobách pri 

živelných pohromách – napríklad pri 

stále rastúcom množstve povodní aj 

lavín, práca s mládežníckymi dobro-

voľníckymi skupinami. Program „zá-

chranárstva a ochrany prírody“ je na Is-

lande súčasťou školských osnov pre 

stredné školy. Na osobnom stretnutí 

s predstaviteľmi partnerskej organi-

zácie sme prebrali aj možné perspek-

tívne oblasti spolupráce, diskutova-

li sme o dopade klimatických zmien 

na bezpečnosť pobytu v  horách so 

zameraním na školské a mládežníc-

ke skupiny. ICE-SAR je organizácia 

s tisíckami dobrovoľníkov v krajine, 

ktorej počet obyvateľov je menší ako 

na Slovensku. Jedná sa o organizá-

ciu realizujúcu aktivity výhradne na 

dobrovoľníckej báze, pričom jej čle-

novia sú vážení členovia spoločnos-

ti. Hlavným patrónom organizácie 

je prezident krajiny. Presah inšpi-

rácie vidíme aj v perspektívnej prá-

ci na zlepšovaní postavenia dobro-

voľníkov pracujúcich s mládežou na 

témach environmentálnej výcho-

vy a bezpečného pobytu v prírode aj 

na Slovensku. Rozmer bezpečnosti 

a prípadnej schopnosti záchrany ži-

vota a zdravia je významný pri všet-

kých akciách organizovaných v  prí-

rodnom teréne, pri študentských 

exkurziách, terénnych cvičeniach, 

medzinárodných mládežníckych vý-

menách, lyžiarskych a  turistických 

kurzoch, voľnočasových aktivitách. 

Viac o  Islande, konferencii, záchra-

nárstve a klimatických zmenách na 

premietaní 16.11. o 11:00 v  jedál-

ni SOŠ služieb a lesníctva na Kolpaš-

skej 9. Za združenie Artkruh, učiteľ-

ka na SOŠ služieb a lesníctva Banská 

Štiavnica

Zuzana Hermanová

Medzinárodná konferencia 
“Rescue 2016“

Dobrovoľní záchranári  foto Juraj Švajda 

Krajská rada Únie nevidiacich a sla-

bozrakých v  Banskej Bystrici zor-

ganizovala pre predsedov a  pod-

predsedov stredoslovenského 

kraja školenie, ktoré sa uskutočni-

lo v dňoch 21.- 23. októbra 2016 na 

Počúvadlianskom jazere v chate Pod 

Sitnom.

Cieľom tohto školenia bolo podáva-

nie projektov, ich správne vyplňova-

nie, vedenie účtovnej evidencie v jed-

notlivých ZO, spolupráca so školami 

a pomoci našim slabozrakým a nevi-

diacim spoluobčanom. Každý pred-

seda predstavil činnosť svojej orga-

nizácie s  tým, že sme informovali, 

ktoré činnosti z plánov úloh sme už 

splnili, a  ktoré ešte musím do kon-

ca roka splniť. Toto školenie bolo pre 

mnohých z nás veľmi poučné.

V  sobotu, počas prestávky sme sa 

prešli po okolí jazera, keďže bolo veľ-

mi pekné počasie a viacerí z nás sa na 

Počúvadlianskom jazere ocitli prvý-

krát, a  tak si mohli užiť prekrásnu 

prírodu pod Sitnom.

Za pohodu počas nášho školenia ďa-

kujeme personálu pána Petra Erne-

ka, ktorí sa o nás vzorne starali.

Helena Šušková

predsedníčka ZO č. 62

Školenie na Počúvadlianskom jazere

Členovia ÚNSS na Počúvadle  foto Archív autora 

Pripomenuli 
sme si...
98. výročie od vzniku 1. Česko-

slovenskej republiky

Dejiny prvého Československa 

sa začali písať ešte pred rokom 

1918, vlastne vznik Českoslo-

venska bol vyvrcholením úsilia o 

spojenie Čechov a Slovákov v jed-

nom právnom štáte. Po vyhlásení 

ČSR 28. 10. 1918 bolo treba pre-

sadiť zvrchovanosť nového štátu 

na celom jeho území – na mno-

hých miestach aj vojensky. Na 

Těšínsku došlo k zrážkam s poľ-

ským vojskom, ktoré oblasť ob-

sadilo. Na zásah dohody boli boje 

zastavené a oblasť bola rozdele-

ná – Poľsko si pripojilo časť Ora-

vy a Spiša. Dňa 28.októbra 2016 

sme si pripomenuli 98 rokov od 

vzniku prvej ČSR. Veríme, že ste 

aj Vy, milí Štiavničania, nezabud-

li pripomenúť si vznik nášho bý-

valého štátu. Je veľká škoda, že 

sme nie jeden štát dodnes. Pod-

ľa môjho názoru patríme k sebe, 

pretože hranice sú len na ma-

pách, ale v srdciach nás Slovákov 

a bratov Čechov, sme spriaznené 

národy.

Filip Golian

Koncert
Spoločný koncert umelcov – peda-

gógov Fakulty múzických umení 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

a Hudobnej a umeleckej akadémie 

Jána Albrechta Banská Štiavnica

11. novembra 2016 o 18:00

Miesto konania: HUAJA, Bota-

nická 2, Banská Štiavnica

Účinkujú: Eva Cáhová – klavír, 

Ivan Zvarík – spev bas, Adam Ma-

rec – gitara

Zaznejú diela autorov: G.F.Hän-

del, V. Bellini, F.G.Lorca, L.Ho-

loubek, J.Králik, P. Špilák, E. Krák, 

J. Iršai a J. Jirmal

HUAJA

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658. Obedňaj-

šia prestávka: 11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

V očiach slzy, 

v srdci žiaľ, ne-

úprosný osud to 

najdrahšie vzal. 

S hlbokým 

smútkom si dňa 13.11.2016 

pripomíname 1. výročie, čo 

nás navždy opustil milovaný 

manžel a otec Jaroslav Ex-

nár. Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu spolu s nami ti-

chú spomienku. 

Smútiaca manželka 

s dcérou

Oznam 
pre členov SZTP

Oznamujeme členom SZTP v Ban-

skej Štiavnici, že organizujeme re-

kondičný zájazd do Holidayparku 

Kováčová a to 15.11.2016 (uto-

rok) o 11 hod. z Križovatky. Po-

platok za zájazd je 10,-Eur. V cene 

je zahrnuté vstupné a cestovné. 

Prihlasovať sa a zaplatiť môžete v 

kancelárii zväzu v úradných hodi-

nách: pondelok, stredu a štvrtok. 

Ivan Madara

Pomoc 
s dúchaním mechov na Organe

Hľadám seriózneho dobrovoľní-

ka (dohodou) pre dúchane me-

chov pri nácvikoch v hre na Organ 

(Kostolík sv. Alžbety BŠ). 

Kontakt: 0905 874 915. 

Vladimír Vazan

Pozvánka
Spoluusporiadatelia Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hro-

nom – Pracovisko Banská Štiav-

nica, Múzeum vo Svätom Antone 

a Mesto Banská Štiavnica Vás sr-

dečne pozývajú dňa 11.11.2016 o 

15.30 hod. do Múzea vo Svätom 

Antone na vyhodnotenie súťaže 

Najkrajšia dovolenková fotogra-

fi a 2016 a vernisáž výstavy zo sú-

ťažných prác. Bližšie informácie 

na č.t.: 0915 819 989, mail: pet-

rova@osvetaziar.sk. 

MP 

Dňa 27. októbra zorganizovala 

Zo Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej 

Štiavnici pre svojich členov, 

ktorí si v tomto roku pripomí-

najú okrúhle životné jubileá, 

peknú a milú akciu „Stretnutie 

s jubilantmi“. 

Na toto milé stretnutie bolo pozva-

ných 65 členov, ktorí strávili v pek-

ných priestoroch Súkromnej ho-

telovej akadémie popoludnie, na 

ktoré budú určite dlho spomínať. 

Slávnostné stretnutie otvoril pán 

Ivan Beňo, ktorý medzi prítomný-

mi privítal hosťa z Úradu práce, soci-

álnych vecí a rodiny pani Mgr. Meli-

tu Bosákovú a moderoval celú akciu. 

Kultúrny program zaistili najmen-

ší – deti z  Materskej školy Drieňo-

vá, ktorý sa prítomným páčil, o čom 

svedčil dlhotrvajúci potlesk preplne-

nej miestnosti. Nasledovala prilieha-

vá báseň jubilantom, ktorú precítene 

predniesla pani Blažka Havranová. 

Prítomných oslovila a  o  akciách 

a  činnosti oboznámila predsedky-

ňa Zo SZTP pani Anka Peťková. Na-

sledoval slávnostný prípitok, ktorý 

predniesol jubilantom pán Ivan Ma-

dara. Každý na znak úcty obdržal ka-

rafi át. Nasledoval slávnostný obed, 

ktorý sprevádzali tóny a spev hudob-

níka Rudka Javorského. Postupne sa 

piesne na počúvanie zmenili na ta-

nečné, a tak tanečný parket bol za-

plnený väčšinou seniormi, ktorí na 

chvíľu zabudli na choroby a  boles-

ti, ktoré ich dennodenne sprevádza-

jú. Vzduchom sa šíril optimizmus 

a  slávnostná nálada. Za vytvore-

nie krásneho a príjemného prostre-

dia, prípravu a podanie vynikajúce-

ho obeda, stolovanie sprevádzané 

úsmevmi ďakujeme študentom Sú-

kromnej hotelovej akadémie v Ban-

skej Štiavnici na čele s  ich vyučujú-

cou pani Jančíkovou.

Veľká vďaka za realizáciu a zorgani-

zovanie tohto nádherného podujatia 

patrí všetkým členom výborov Zo 

a OC SZTP, ktorí počas celého roka 

organizujú pre svojich vyše 350 čle-

nov akcie rôznych typov, nehľadiac 

pri tom na vynaložený čas a námahu 

na získanie prostriedkov.

Na toto výstižne poukázala a výbo-

ru za prácu poďakovala jeho bývalá 

členka a zároveň najstaršia jubilant-

ka 90 ročná Cilka Andrášeková.

Veľa zdravia jubilanti!

Ivan Madara

Jubilanti v roku 2016

Stretnutie s jubilantmi v hotelovej akadémii  foto Archív autora

V dňoch 24. - 25.10.2016 sa 

konalo v hoteli Átrium v 

Novom Smokovci vo Vysokých 

Tatrách pracovné stretnutie 

pre tvorcov novín. 

Medzi zúčastnenými novinármi z ce-

lého Slovenska od východu na západ 

mala zastúpenie aj redakcia Štiavnic-

kých novín. Dvojdňový seminár bol 

zameraný v 1. časti na praktickú le-

gislatívu pre novinárov. Lektorom bol 

JUDr. Vladimír Pirošík, ktorý sa za-

meral hlavne na povinnosti vydava-

teľov novín podľa aktuálneho Tlačo-

vého zákona, Nový autorský zákon 

č.185/2015 Z.z. - preberanie textov a 

fotografi í, citovanie, autorizácia. Tak-

tiež nám vysvetlil ako sa môžu novi-

nári brániť prostriedkami občianske-

ho, priestupkového a trestného práva. 

Podnetná bola aj prednáška o zákon-

ných informačných obmedzeniach 

vydavateľov - samospráv v kampa-

ni a pri voľbách v zmysle nového Vo-

lebného kódexu. V druhom a treťom 

vzdelávacom bloku dostali priestor 

lektori Mgr. Michal Domeník a Ing. 

Ján Sokolský z redakcie dvojtýžden-

níka Ružomberský hlas, ktorí nás pre-

viedli novinárskou kuchyňou, ako sa 

robia úspešné noviny od roku 1968 

keď vznikli, až po dnešok. Záver pat-

ril zvedavým otázkam pre lektorov 

a kvízu, v ktorom sme mali možnosť 

vyhrať hodnotné vecné ceny (ro-

mantický víkendový pobyt v Rezor-

te Chalupkovo/Zemianska kúria v 

Ružomberku - Liptovskej Štiavnici, 2 

monografi e mesta Ružomberok aj s 

upomienkovými predmetmi a pred-

platné Ružomberského hlasu na rok 

2017). Žiaľ, šťastie sa na našu redak-

ciu neusmialo, ale o to som odchá-

dzal z Vysokých Tatier plný nových 

informácií, podnetov a príjemných 

dojmov. Aj keď je žurnalistika nároč-

ná, nemôžete ju robiť pre vidinu fi -

nančného zabezpečenia sa, ale prá-

ve preto, že máte k tejto práci vzťah 

a je vaším poslaním. Ďakujem za prí-

ležitosť sa tohto podujatia zúčastniť 

a vzájomne mať možnosť si vymeniť 

skúsenosti s ostatnými redakciami, 

redaktormi a tvorcami novín.

Michal Kríž

Stretnutie žurnalistov

Pracovné stretnutie tvorcov novín v Tatrách  foto Michal Kríž



8
číslo 40 • 10. november 2016

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Po septembrovom predsta-

vení svojho debutu Dotyky 

života vo Svätom Antone, 

sa dňa 25.10. 2016 prišla 

p. Alica Gajanová podeliť 

o prežité skúsenosti, vložené 

s umom do nežných veršov, aj 

s Banskoštiavničanmi.

Opäť kúsok poézie, ktorá pohladí 

i zabolí, vyvolá úsmev na tvári, pri-

núti zamyslieť sa. Rozmermi neveľ-

kú knižočku v pevnej väzbe s nostal-

gickou fotografi ou zimnej krajinky 

na obale si mali možnosť do hĺb-

ky vychutnať všetci, ktorí v jedno 

obyčajné utorkové popoludnie na-

smerovali svoje kroky do príjemné-

ho prostredia koncertnej sály ZUŠ 

na trojičnom námestí. Organizátori 

prezentácie, banskoštiavnické  pra-

covisko POS ZH, Autorský klub v B. 

Štiavnici a Mesto Banská Štiavni-

ca, pripravili zaujímavé popoludnie 

s  milou a  životom neľahko skúša-

nou poetkou p. Alickou Gajanovou, 

mnohým z  nás známou ako aktív-

nou členkou ÚNSS, kultúrnou ak-

tivistkou, ktorá vždy mala zvlášť 

blízko k poézii a ku knihám. Doty-

ky života sú prirodzeným vyvrcho-

lením dlhoročných skúseností a 

ovocím srdca preplneného poéziou 

života. Za prítomnosti poslucháčov, 

medzi ktorými nechýbali ani vzácni 

hostia- starostovia priľahlých obcí 

Sv. Anton, Banský Studenec a Pod-

horie: Simona Gulágová, Pavol San-

toris a Ing. Dana Lóžiová, zaznela do 

éteru zhmotnená v básňach ústami 

členov banskoštiavnického autor-

ského klubu Márie Petrovej, Zden-

ky Turánekovej, Evy a Oda Kolem-

busových, Kataríny Kissovej a milej 

hostky a milovníčky poézie, p. Evy 

Hančákovej z  Podbrezovej. O hu-

dobné spestrenie programu sa po-

staral skvelý Ondrej Remeň so živou 

harmonikou, ktorej sa nechcelo cel-

kom stíchnuť ani po ukončení vzne-

šeno-smutnej prezentácie a  nefor-

málnej besede s autorkou. Na záver 

sa pripájame k Mgr. Márii Petrovej, 

moderátorke celého podujatia, že-

laniami pevného zdravia, životnej 

pohody a  lásky, ako aj síl k ďalším 

tvorivým aktivitám našej činorodej 

a  sympatickej hostky-Alicky Gaja-

novej zo Svätého Antona.

Katarína Kissová

Výstavy „Paralelné svety“ 

 a „Šedomodrá línia“

Dňa 30.9.2016 sa v priestoroch Ga-

lérie Jozefa Kollára uskutočnila ver-

nisáž výstavy „Paralelné svety“. 

Výstava spája desať tvorcov, ktorí 

pôsobia ako pedagógovia v Ústave 

výtvarnej tvorby a  multimédií Fa-

kulty architektúry STU v Bratislave. 

Medzi vystavujúcich umelcov patrí 

Ján Šilinger, Eva Ploczeková, Mi-

chal Šuda, Vladimír Petrík, Milan 

Lukáč, Paulína Ebringerová, Jozef 

Hobor, Bohuš Kubinský, Martin 

Kellenberger a Gabriela Gáspárová- 

Illéšová. Výber jednotlivých diel, 

sôch i obrazov, je rozmanitý. Jem-

ne ironické sochy Michala Šudu, 

farebne veľmi živé obrazy Marti-

na Kellenbergera, či originálne zo-

brazenie stromov Vladimíra Petrí-

ka, tvoria spolu s prácami ostatných 

autorov príjemný, navzájom dopl-

ňujúci sa celok. Výstava potrvá do 

15. januára 2016. „Šedomodrá lí-

nia“ je ďalšou výstavou, ktorej ver-

nisáž sa uskutočnila 14.10.2016 

a potrvá v priestoroch galérie do 4. 

decembra tohto roka. Projekt dvoch 

mladých umelcov z Českej republi-

ky, Jakuba Ročka a Marie Lukáčo-

vej, zobrazuje niekoľko sôch z hliny, 

ktoré dopĺňa krátky fi lm zobrazu-

júci budúcnosť ako čas, kedy je ži-

vot zo súše vytláčaný do mora, no 

i boj človeka so vzniknutou skutoč-

nosťou.

Miroslava Luptáková 

V dušičkovom období, keď si všet-

ci spomíname na svojich blízkych 

aj vzdialených zosnulých, sme sa zo 

školského klubu Klubáčik pri KSŠ 

sv. F. Assiského vybrali na štiavnic-

ké cintoríny, aby sme vzdali úctu 

nielen našim blízkym, ale aj obyva-

teľom nemeckej národnosti, ktorí 

odpočívajú v našom meste. 

Počas Druhej svetovej vojny boli 

zavraždení na štiavnickej železnič-

nej stanici a  už sa nikdy nemohli 

vrátiť domov. 

Deti zapálili 

sviečky a spo-

ločnou mod-

litbou prosi-

li o  pokoj pre 

ich duše aj 

duše všetkým 

padlých vo 

vojne.

vychováva-

teľky ŠKD

Alica Gajanová Banskoštiavničanom

Galéria Jozefa Kollára

Spomíname...

Týždeň vedy 
a techniky,
08.-11.november 2016, výsta-

va Ako sa mapovalo v  baníc-

tve, Berggericht. Slovenské ban-

ské múzeum sa prostredníctvom 

výstavy Ako sa mapovalo v baníc-

tve, aj v roku 2016 zapojí do Týž-

dňa vedy a techniky na Slovensku, 

v dňoch 08.-11. novembra 2016 

v čase od 8:00 do 16:00 hod. (po-

sledný vstup o 15:00 hod.). Počas 

Týždňa vedy a techniky je na vý-

stave Ako sa mapovalo v baníctve 

pripravený interaktívny program 

pre všetkých návštevníkov, kto-

rí sa chcú naučiť určovať sveto-

vé strany, pracovať s  kompasom, 

chcú si vyrobiť vlastnú olovníčku, 

alebo chcú odhaliť tajomstvo tvor-

by mapy bane. Program je vhodný 

pre všetky vekové kategórie a pre 

vopred ohlásené skupiny. 

Kde: výstava Ako sa mapovalo 

v baníctve, Nám. sv. Trojice 6, Ber-

ggericht, Banská Štiavnica

Kontakt: hramesa@muzeumbs.

sk, 045/694 94 18. 

Vstupné: 1,00 €. 

S fi nančnou podporou banskobys-

trického samosprávneho kraja

SBM

Pozvánka
Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko 

Banská Štiavnica, SPŠ S. Mikoví-

niho v Banskej Štiavnici a Vydava-

teľstvo AB ART press srdečne po-

zývajú Vás a  Vašich priateľov na 

prezentáciu novej knihy Vladimí-

ra Bártu a  kol. „Banská Štiavnica 

v našich spomienkach“. 22.11.2016 

o 15:00 hod. v SPŠ S. Mikovíniho 

(vestibul) Banská Štiavnica

Na Vašu účasť sa tešia autor, orga-

nizátori a účinkujúci. Bližšie infor-

mácie na č.t.: 0915 819 989, mail: 

petrova@osvetaziar.sk.              POS

Mestské kúpele 
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 Štiavnica

Bytová správa, BS    Žiaci zo školského klubu pri pamätníku  foto Archív
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 11.11. o 18:30 hod.Piatok 11.11. o 18:30 hod.

IMT SMile A LúčNicAIMT SMile A LúčNicA

Muzikál/Tanečný, 90 min., 2016. Muzikál/Tanečný, 90 min., 2016. 
Vstupné: 4 €. Vystúpenie IMT Smi-Vstupné: 4 €. Vystúpenie IMT Smi-
le a Lúčnice spolu so zábermi zo zá-le a Lúčnice spolu so zábermi zo zá-
kulisia.kulisia.

Sobota 12.11. o 18:30 hod.Sobota 12.11. o 18:30 hod.

HicksAw Ridge: HicksAw Ridge: 

ZrodeNie hrdiNUZrodeNie hrdiNU

Vojnový/dráma/životopisný, 131 Vojnový/dráma/životopisný, 131 
min., USA, 2016, MP:12. Vstupné: min., USA, 2016, MP:12. Vstupné: 
4 €. Desmond Doss, tak ako mno-4 €. Desmond Doss, tak ako mno-
ho iných mladíkov sa po útoku na Pe-ho iných mladíkov sa po útoku na Pe-
arl Harbor prihlásil do služby vlasti. arl Harbor prihlásil do služby vlasti. 
Z hĺbky svojho presvedčenia však od-Z hĺbky svojho presvedčenia však od-
mietal nosiť akúkoľvek zbraň a zabí-mietal nosiť akúkoľvek zbraň a zabí-
jať. Stal sa zdravotníkom 307. pešie-
ho pluku 77. pešej divízie. Skutočnosť, ho pluku 77. pešej divízie. Skutočnosť, 
že Doss odmietal zbraň, sa nestretá-že Doss odmietal zbraň, sa nestretá-
vala s pochopením u jeho spolubojov-vala s pochopením u jeho spolubojov-
níkov. Len blázon by chcel, aby mu v níkov. Len blázon by chcel, aby mu v 
boji kryl chrbát chlapík, vyzbrojený boji kryl chrbát chlapík, vyzbrojený 
len odhodlaním a lekárničkou. len odhodlaním a lekárničkou. 

Nedeľa 13.11. o 16:00 hod.Nedeľa 13.11. o 16:00 hod.

TrolloviATrolloviA

Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/
Fantasy, USA, 2016, 92 min. Vstup-Fantasy, USA, 2016, 92 min. Vstup-
né: 4 €. né: 4 €. 

Nedeľa 13.11. o 18:30 hod.Nedeľa 13.11. o 18:30 hod.

SNowdeNSNowdeN

Thriller/Dráma/Životopisný, 134 Thriller/Dráma/Životopisný, 134 
min., USA, 2016, MP:12. Vstup-min., USA, 2016, MP:12. Vstup-
né: 4 €. Životopisný fi lm o Edwardo-né: 4 €. Životopisný fi lm o Edwardo-
vi Snowdenovi, informátorovi, ktorý vi Snowdenovi, informátorovi, ktorý 
novinárom poskytol dokumenty o sle-novinárom poskytol dokumenty o sle-
dovacích aktivitách americkej NSA či dovacích aktivitách americkej NSA či 
britskej GCH. Uvedomil si totiž, že je britskej GCH. Uvedomil si totiž, že je 
súčasťou mašinérie, ktorá spôsobuje súčasťou mašinérie, ktorá spôsobuje 
viac škody než osohu priamym poru-viac škody než osohu priamym poru-
šovaním základných práv. Materiály, šovaním základných práv. Materiály, 
ktoré zverejnil, naznačujú, že ame-ktoré zverejnil, naznačujú, že ame-
rické tajné služby vo veľkom meradle rické tajné služby vo veľkom meradle 
monitorujú servery globálnych fi riem monitorujú servery globálnych fi riem 
(Facebook, Google, Microsoft, Apple (Facebook, Google, Microsoft, Apple 
alebo Yahoo). Kôli zverejneniu tých-alebo Yahoo). Kôli zverejneniu tých-
to informácií čelí Snowden (Joseph to informácií čelí Snowden (Joseph 
Gordon-Levitt) trestnému stíhaniu zo Gordon-Levitt) trestnému stíhaniu zo 
strany americkej vlády. strany americkej vlády. 

Utorok 15.11. o 18:30 hod.Utorok 15.11. o 18:30 hod.

EgoN SchieleEgoN Schiele

Dráma, Rakúsko/Luxemburg, 2016, Dráma, Rakúsko/Luxemburg, 2016, 

109 min., MP:15. Vstupné: 4 €109 min., MP:15. Vstupné: 4 €
Maliar Egon Schiele jedným z najviac Maliar Egon Schiele jedným z najviac 
provokatívnych viedenských umelcov provokatívnych viedenských umelcov 
začiatku 20. storočia. Motorom Schie-začiatku 20. storočia. Motorom Schie-
leho života a tvorby sú krásne ženy. leho života a tvorby sú krásne ženy. 
Osudový vplyv na neho majú ale len Osudový vplyv na neho majú ale len 
dve - jeho sestra a prvá múza Ger-dve - jeho sestra a prvá múza Ger-
ti a mladučká Wally, pravdepodob-ti a mladučká Wally, pravdepodob-
ne Schieleho jediná pravá láska, kto-ne Schieleho jediná pravá láska, kto-
rú zvečnil vo svojom slávnom obraze rú zvečnil vo svojom slávnom obraze 
„Smrť a dievča“.„Smrť a dievča“. Schieleho radikálne  Schieleho radikálne 
maľby pohoršujú viedenskú spoloč-maľby pohoršujú viedenskú spoloč-
nosť, zatiaľ čo podobne odvážni umel-nosť, zatiaľ čo podobne odvážni umel-
ci ako Gustav Klimt cíti jeho výnimoč-ci ako Gustav Klimt cíti jeho výnimoč-
nosť. Egon Schiele je pripravený ísť až nosť. Egon Schiele je pripravený ísť až 
za hranu svojej vlastnej bolesti a obe-za hranu svojej vlastnej bolesti a obe-
tuje pre svoje umenie lásku a život. tuje pre svoje umenie lásku a život. 
Pre umenie, ktoré nás inšpiruje. Pre umenie, ktoré nás inšpiruje. 

Štvrtok 17.11. o 18:30 hod.Štvrtok 17.11. o 18:30 hod.

Prvý koNTAkTPrvý koNTAkT

Sci-fi , 116 min., USA, 2016, MP:12. Sci-fi , 116 min., USA, 2016, MP:12. 
Vstupné: 4 €. Dej sa odohráva v čase, Vstupné: 4 €. Dej sa odohráva v čase, 
keď po celej planéte Zem začali pristá-keď po celej planéte Zem začali pristá-
vať mimozemskej lode. Expertka ling-vať mimozemskej lode. Expertka ling-
vistiky, Dr. Louise Banks je povolaná vistiky, Dr. Louise Banks je povolaná 
vládou, aby zistila, či votrelci prileteli v vládou, aby zistila, či votrelci prileteli v 
mieri, alebo sú hrozbou... mieri, alebo sú hrozbou... 

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 pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.38/2016: „Láska 

môže i neprekonateľné ťažkosti preme-

niť na dobrovolné prijímanie utrpenia a 

obetavosti.“ Výhercom sa stáva Peter 

Korbeľa, Záhradná 13, Pukanec. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, 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 21.11.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok E. Roo-

seveltovej: „Budúcnosť… (dokonče-

nie v tajničke).

A., Samec kozy, rúčka na náradí, dá-

vaj hlas,

B., 3. časť tajničky, kyslík,

C., Bankové číslo, prestál, vnúča,

D., Nažni, baktéria, cezpoľná súťaž,

E., Patriaca árovi, orgán zraku, Oer-

sted, výkonnosť v džude,

F., Časť tela, časť vety, Jožko,

G., Citoslovce smiechu zriedka-

vo, meno moderátorky Rakovskej, 

stred slova sláva,

H., Obojživelník, patriaca klokano-

vi,

I., Trieska, telefón, rub,

J., Osobné zámeno, patriaci mago-

rovi, hlbší ženský hlas,

K., 2. časť tajničky.

1., 106 v  Ríme, 1. časť tajničky, 

odbor telovýchovy,

2., Arabské mužské meno, škaredý,

3., Pradávne kone, Beata, meter,

4., Patriace pánovi, nočný podnik, 

iniciálky Kukučína,

5., Oska, štáty v Amerike, rybárska 

sieťka, prehra v šachu,

6., Bývalý Sovietsky zväz, ozn. áut: 

Luxembursko – Rumunsko, zn. 

podnikov,

7., Istotne, úder v  boxe, stavia si 

dom na potoku zo stromov,

8., Svák, vnútri, zn. syra,

9., Aké množstvo, modlitba latin-

sky, poľovačka,

10., Citoslovce stenania, hnisa-

vá vyrážka, bývalá polit. strana, vo 

česky,

11., Slovenská dedina, herpes,

12., Povzdych, usadá, 51 v Ríme,

13., Hlt, Koniec tajničky, spisy 

česky.

Pomôcky: Akta, logo, oj, Akbar, Vi-

nodol, kok, IBAN 

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
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K

Kupón č. 40
Krížovka
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„Je čas, keď všetko dozrieva... 

Je vek, keď sa človek obzerá na 

plody svojho života... 

Je to vek pestrofarebný ako 

jeseň v prírode. Je nádherný a 

pestrý,  lebo je bohatý na zážitky, 

skúsenosti, vykonané dielo.  

Čas poohliadnutia sa na všetko 

pekné a dobré, čo prežili so 

svojimi deťmi, vnúčatami, 

priateľmi.“

Takýmto krátkym zamyslením sa 

v mene pánov učiteľov a žiakov ZUŠ 

v stredu popoludní prihovorila pani 

učiteľka Perla Perpetua Voberová. 

Privítala prítomných na koncerte, 

ktorý už tradične v mesiaci október 

venujeme špeciálnejšie starým ma-

mám, starým otcom a všetkým skôr 

narodeným. V  bohatom programe 

odzneli v podaní žiakov ZUŠ sklad-

by inštrumentálne - organové, kla-

vírne, gitarové, husľové či fl auto-

vé. Na koncerte venovanom úcte 

k  starším mal premiéru nový hu-

dobný nástroj xylofón, ktorý pri-

budol od septembra do vybavenia 

triedy bicích nástrojov. Za veľmi po-

četnú a obľúbenú triedu bicích ná-

strojov sa dvoma ľudovými pies-

ňami podujal xylofón predstaviť 

Viktor Emanuel Turánek. Výučba 

hry na xylofóne prinesie všetkým 

žiakom pána učiteľa Matúša Piat-

rova schopnosť lepšej harmonickej 

a  melodickej predstavivosti. Farbu 

a čaro jednotlivých hudobných ná-

strojov striedali čísla vokálne, teda 

jednohlasné, dvojhlasné i  trojhlas-

né  piesne žiakov speváckeho odde-

lenia. Tí v pestrej žánrovej ponuke 

interpretovali piesne ľudové, ume-

lé, klasické i moderné. Okrem só-

listov potešil prítomných i  výkon 

Zboríku, ktorý okrem dvoch úprav 

slovenských ľudových piesní rozt-

lieskal poslucháčov jednoduchým 

kánonom. Prispeli aj žiaci literár-

no-dramatického odboru s kolážou 

básní Tramtaríček. (Podrobnejší 

program nájdete na stránke školy 

www.zusbanskastiavnica.edupage.

org). V závere koncertu sme sa po-

ďakovali rodičom i starým rodičom 

za podporu a pomoc pri umeleckom 

raste ich detí a vnúčeniec. Za všet-

ky účinkujúce deti a prítomných pá-

nov učiteľov ďakujeme starej mame 

Danielky Kminiakovej pani Šte-

fankovej za chutnú sypanú tvaro-

hovo-jablkovú štrúdľu, ktorou tiež 

prispela k príjemnej atmosfére kon-

certu. I to je ten veľký a nenahradi-

teľný prínos našich starých mám. 

Prajeme Vám zo ZUŠ-ky veľa pek-

ných dní naplnených umením, hud-

bou, krásou a láskou Vašich najbliž-

ších.

Srdečne Vás pozývame na Jesenný 

koncert, ktorý sa uskutoční  v uto-

rok 15. novembra o 15:30 v kon-

certnej sále ZUŠ. 

Irena Chovanová

Koncert k mesiacu úcty k starším

V dennom stacionári 

Margarétka pre osoby so 

zdravotným a telesným 

postihnutím, sa  denne 

realizuje množstvo tvorivých 

aktivít a činností. 

Každodenné tvorivé činnosti a ak-

tivity pomáhajú v udržiavaní a v 

rozvoji fyzických, psychických a 

pracovných schopností klientov. 

S podporou Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja sme sa mohli 

zamerať aj na také aktivity a činnos-

ti, ktoré nebudú slúžiť len na skráš-

lenie priestorov, či potešenie ume-

leckého ducha. Zamerali sme sa aj 

na tvorenie výrobkov, ktoré nám 

môžu byť užitočné pri každoden-

ných bežných činnostiach. Zároveň 

tieto výsledné produkty môžu byť 

aj výborným darčekom, pre svojich 

blízkych, či kamarátov. V  projek-

te s  rovnomenným názvom (Tvo-

ríme nielen pre radosť, ale aj pre 

úžitok) sme reparovali a premieňa-

li starý nábytok na nový, vyrábali 

sme levanduľové vrecúška do skri-

ne, háčkované podsedáky na stolič-

ky a stále i vyrábame mnoho ďalších 

užitočných, ale aj krásnych produk-

tov. Samotná tvorivá činnosť a prá-

ca majú v živote každého z nás ne-

zameniteľnú hodnotu. Účelom 

projektu, ktorý realizujeme vďaka 

fi nančnej podpore Banskobystric-

kého samosprávneho kraja je,  aby  

klienti pochopili, že práca a tvori-

vé činnosti, ktoré vykonávajú, majú 

zmysel. Nie je to len práca za ktorú 

dostanú pochvalu, ale samotný vý-

sledok práce plní svoju funkciu a 

môže nám všetkým slúžiť. Zároveň 

samotná pracovná činnosť pozitív-

ne vplýva na zvýšenie sebahodnote-

nia klientov, teda zvýšenie obrazu o 

svojich hodnotách v konkrétnej ob-

lasti, čo následne napomáha k vlast-

nej sebarealizácii, ktorá ich núti hľa-

dať možnosti ako prežiť svoj život 

čo najkvalitnejšie.

Lucia Jokalová,

sociálna pracovníčka, denný 

stacionár Margarétka

Tvoríme nielen pre radosť, 
ale aj pre úžitok

Učiteľ Michal Timko so svojím žiakom  foto Archív ZUŠ

Osvetárom sa 
Štiavnica veľmi páčila

V dňoch 13. a 14. októbra 2016 sa 

konal v Banskej Štiavnici seminár 

na tému Prevencia vybraných so-

ciálnopatologických javov. V prí-

jemnom prostredí Cosmopolita-

nu sa stretli kolegyne a kolegovia 

- osvetári, ale aj lektori z rôznych 

kútov Slovenska, ktorí vysoko oce-

nili nielen odbornú stránku celého 

podujatia, organizovaného Národ-

ným osvetovým centrom v Brati-

slave v spolupráci s Pohronským 

osvetový strediskom (POS) v Žia-

ri nad Hronom, ale aj celkový po-

byt v našom meste. Odborná a ob-

sahová stránka tohto semináru so 

skvelými a erudovanými lektor-

mi nie je ale hlavným cieľom tohto 

krátkeho príspevku (v prípade záuj-

mu o tieto témy sa smelo skontak-

tujte, prosím, s kýmkoľvek z POS). 

Na podobných podujatiach, ktoré 

sa už niekoľkokrát konali aj v iných 

mestách Slovenska, sa časť progra-

mu venuje aj prezentácii regionál-

nej kultúry. Pre krátkosť času sme 

prešli len Námestím sv. Trojice a 

skrátenou verziou Cestičky lásky – 

po stopách Sládkoviča a Maríny v 

Banskej Štiavnici. Ďakujeme páno-

vi Majsniarovi, ktorý nám umož-

nil vstup do Maríninho domu aj 

ECAV v Banskej Štiavnici za mož-

nosť návštevy evanjelického kos-

tola, kde sa Marína vydávala a kde 

bol Sládkovič ordinovaný za kňaza. 

Naša veľká vďaka patrí láskavým 

sponzorom pp. Karolovi Kozákovi 

s.r.o. v Žiari nad Hronom, Kaviarni 

Divná pani a p. Dianke Celderovej 

za skvelé pohostenie vo výnimoč-

nom prostredí ako aj Pekárni Antol 

– Anton a Galérii banskoštiavnický 

betlehem. Aj vďaka ich ústretovos-

ti si naši hostia odniesli so sebou 

do rôznych častí Slovenska pek-

né spomienky na pobyt v Štiavnici 

a – ako nám to prisľúbili – budú sa 

sem opäť vracať a budú naše mesto 

a podujatia v meste propagovať vo 

svojich regiónoch.           M. Petrová

Pozvánka
… na besedu a tému „Lacno a zdra-

vo“ s doc. Ing. Rastislavom La-

gaňom, PhD. spojenú s ochut-

návkou. Beseda sa uskutoční 15. 

novembra (utorok) o 17:00 hod. 

v priestoroch Kultúrneho centra. 

Tešia sa na Vás organizátori 

OZ Život zdravie 

a Kluby zdravia
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Tohtoročné Jesenné majstrov-

stvá stredoslovenskej oblasti 

v plávaní sa konali 5-6 

novembra 2016 v Handlovej. 

Súťažilo celkovo 297 pretekárov zo 16 

plaveckých klubov. Naši šikovní plav-

ci získali celkovo 30 medailí, z toho 11 

umiestnení na prvom mieste, 12 na 

druhom mieste a 7 na treťom mies-

te. Plavcom gratulujeme k  pekným 

umiestneniam a osobným rekordom.

Prinášame výsledky:

Muži:

9 roč.:

Buzalka Adam-2. 100m VS-1:34.43; 

1.50m P-51.86; 1. 200m PP-3:40.85; 

1. 100m P-1:49.66;

10 roč.

Borguľa Martin-12. 100m VS-

1:29.96; 6. 50m P-49.78; 10. 50m VS-

38.44; 4. 200m PP-3:35.31; 4. 100m 

P-1:41.38;

Harčár Nicolas-2. 100m M-1:34.62; 

8. 100m VS-1:24.93; 7. 50m VS-

37.16; 2. 200m PP- 3:09.62;  2. 50m 

M-40.62;

Maruniak Patrik-8. 50m Z-44.70; 9. 

100m VS-1: 26.08; 4. 50m P-46.56; 9. 

50m VS-38.19; 

4. 50m M-49.13; 3. 100m P-1:41.24;

11 roč.:

Macharík Samuel-3. 200m P-3:38.09; 

6. 100m VS-1:32.07; 4. 50m P-47.84; 

8. 50m VS-40.96; 4. 100m P-1:43.42;

13.roč.

Berlanský Andrej-1. 50m Z-35.04; 2. 

100m VS-1:04.90; 3. 50m P-39.06; 3. 

50m VS-30.28; 2. 200m VS-2:29.55; 

3. 50m M-34.61; 2. 100m P-1:25.04;

Šušovica Ľuboš-9. 100m VS-1:32.87; 

10.50m P-53.52; 8. 50m M-45.03

14.roč.

Balázs Michal-1. 100m VS-1:03.95; 

1.50m P-37.23; 2. 50m VS-28.44; 5. 

50m M-34.34; 2. 100m P-1:21.97;

15 -18roč.

Dóczy Filip-10. 100m VS-1:08.80; 

8. 50m P-39.05; 13. 50m VS-29.99; 

8. 200m VS - 2:38.01; 7. 100m 

P-1:23.74;

Ženy:

9 roč.

Chladná Stacy-3. 50m Z-51.10; 

1.50m P-51.30; 1. 100m P-1:47.63; 1. 

200m PP-3:36.24

Kašiarová Tatiana-1. 100m 

M-1:47.23; 9. 100m VS-1:37.72; 4. 

50m VS-43.79; 1. 50m M- 47.50;

10 roč.

Šavoltová Ivana-11. 50m Z-50.35; 

8. 100m VS-1:37.69; 14. 50m 

P-57.90;  9. 50m VS-32.20; 11. 100m 

P-2:01.12;

11.roč.

Melicherčíková Lara-15. 50m 

Z-46.32; 6. 200m P-3:42.64; 19. 

100m VS-1:29:78; 5. 50m P- 

46.65; 11. 50m VS-38.29; 5. 100m 

P-1:43.10; 8. 50m M-46.88;

12. roč.

Hornická Alica-10. 100m M-1:34.45; 

12. 100m VS-1:19.92; 15. 50m VS-

35.70; 9. 200m VS- 1:47.63;9. 50m 

M-41.89;

Melicherčíková Timea-4. 200m 

P-3:21.67; 19. 100m VS-1:22.69; 8. 

50m P-42.44; 13. 100m PP-1:25.22; 

10. 50m VS-34.62; 10. 100m 

P-1:34.87; 10. 100m Z-1:29.94; 8. 

50m M- 39.83;

13 roč.

Pavlendová Miroslava-6. 50m 

Z-40.39; 11. 100m M-1:38.04;  10. 

100m VS-1:16.61; 5. 50m VS-32.23;  

7. 50m M-39.61;  9. 200m VS-

2:50.53;

15-17 roč.

Michalová Barbora-2. 50m Z-35.33; 

2. 100m M-1:19.28; 4. 100m VS-

1:10.00; 4. 50m P- 41.18;  4. 50m VS-

31.03;  3. 100m P-1:26.68; 4. 100m 

Z-1:16.76; 2. 50m M-33.27;

Legenda: P-prsia; VS-voľný spôsob; 

M-motýľ; Z-znak; PP-polohové prete-

ky PKBS

Jesenné majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti 
v plávaní sa uskutočnili v Handlovej

V sobotu 22. októbra sme už 

po tretíkrát strávili príjemne   

a športovo. 

Organizovali sme ženský volejba-

lový turnaj pre banskoštiavnic-

ké „rekreačné“ volejbalistky a  záro-

veň sme si pozvali družstvá z Nitry, 

Zlatých Moraviec a Žiaru nad Hro-

nom. Celkovo sa turnaja zúčastni-

lo šesť  družstiev, odohralo sa pät-

násť zápasov a  trvalo to skoro do 

nekonečna. To však nikomu nepre-

kážalo, pretože nám bolo výborne. 

Miestne ženy z  domu podonáša-

li samé fajnoty- koláčiky, nátierky 

a  všeličo iné a zvyšné občerstve-

nie sme zabezpečili vďaka milým 

a ochotným sponzorom (viď spon-

zori), za čo im prostredníctvom ŠN 

veľmi pekne ďakujeme. Piť a jesť sa 

mohlo naozaj do sýtosti, ale nielen 

o tom bol tento príjemný deň. Po-

čas dňa a prestojov družstiev nám 

spríjemňovali atmosféru mladí so-

koliari, ženy si mohli vyskúšať nie-

len jazdu na koni, ale sprístupne-

ná bola aj tropická záhrada a areál 

dravcov. Za toto, ale hlavne za po-

skytnutie telocvične, jedálne a  ce-

lého areálu školy ZŠ s MŠ M. Hella 

veľmi pekne ďakujeme p. riadite-

ľovi Palimu Michalovi. Po vzájom-

nom odohraní zápasov sprevá-

dzaných zdravým štengrovaním 

sa, sme zrátali body a po niekoľký 

raz zistili, „že štiavnické volejbalist-

ky už nie sú to, čo bývali“ (myšlienka 

oku lahodiaca najmä starším roč-

níkom). Umiestnenie družstiev: 1. 

miesto – Zlaté Moravce, 2. miesto – 

Univers Nitra, 3. miesto – Žiar nad 

Hronom, 4. miesto – Tena Lady, 

5. miesto – Ženy BS a 6. miesto – 

Fifa Team, najlepšia hráčka zvole-

ná jednotlivými družstvami – Vika 

Kyjovská. Na všetky zápasy roz-

hodcovským okom dohliadali naši 

volejbalový muži Matúš Turányi 

a  Tomáš Blaško, týmto ďakujeme 

aj im. Víťazi, ale aj ostatní umiest-

není si odniesli naozaj krásne vec-

né dary . Nám samozrejme nešlo až 

tak o  umiestnenie (i  keď vždy ide 

o umiestnenie) ale o to, aby si všet-

ci dobre zahrali a  cítili sa príjem-

ne. Spokojnosť žien je jasným sig-

nálom toho, že takéto podujatia sa 

ešte stále oplatí organizovať, za čo 

osobitá vďaka patrí aj Zuzke Buš-

torovej, ktorá sa to celú dobu sna-

žila mať pod palcom. Samozrejme, 

ďakujeme všetkým, čo sa podieľali 

na príprave nielen organizačne, ale 

aj sponzorsky. Dôležité pre nás je, 

že dobré meno banskoštiavnických 

volejbalistiek sa ďalej šíri „svetom“, 

teda minimálne "hen tuto po okolí". 

Naozaj úprimne všetkým sponzo-

rom ďakujeme a tešíme sa zas o rok. 

Dovidenia športu zdar!

Sponzori: Mesto Banská Štiavni-

ca, Slovenský vodohospodársky pod-

nik BS, potraviny Stabon – Štiavnic-

ké Bane, Zelovoc – Renátka Antalová, 

potraviny Peter Ernek, Winer BS – vý-

roba ponožiek, Meštianska pizzeria.

Monika Ferenčíková

Volejbalová sobota ako sa patrí 
- Tena lady volley cup 2016

Stredoslovenské maj-
strovstvá v plávaní

Mesto Handlová a jej plaváreň s klu-

bom usporiadali v dňoch 5. - 6. no-

vembra jesenné majstrovstvá. Súťa-

že sa zúčastnilo až 305 pretekárov 

z Dolného Kubína, Čadce, Liptov-

ského Mikuláša, Žiliny, Martina, 

Brezna, Banskej Bystrice, Zvolena, 

Prievidze, Žiaru nad Hronom, Ban-

skej Štiavnice, Rimavskej Soboty a 

Handlovej. O hodnotné výkony sa 

postarali aj plavkyne zo Sitna Ban-

ská Štiavnica.

Žiačky 11. roč.: Adela Pefertuso-

vá – 10. 200m K 3:21.99, 12. 50m P 

52.36, 19. 50m K 42.24, 21. 100m K 

1:33.20, 21. 100m PP 1:45.0

Žiačky 12. roč.: Alexandra Nemčo-

ková – 1. 100m M 1:18.55, 2. 50m 

M 33.92, 4. 50m K 31.61, 4. 200m 

M 3:09.90, 8. 100m K 1:12.65, 9. 

50m P 42.50, 9. 100m PP 1:23.12

Záverečné kolo Banskobystrického 

pohára sa uskutoční 12.11. v Rimav-

skej Sobote.

Legenda: M – motýlik, P – prsia, K – 

kraul, PP – polohové preteky

Vlado Nemčok, POSi

Nádejní plavci z PK Banská Štiavnica  foto PK BS
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služby

 Hľadáme murára, ktorý sa nebo-

jí výšok a opraví nám komín na by-

tovke. Tel.č.: 0903 268 473

prácappppppppppppp

 DD Oáza staroby n.o., Dudince 

prijme do trvalého pracovného po-

meru sociálnu pracovníčku/ka. Po-

žiadavka: ukončený druhý stupeň 

VŠ odbor sociálna práca. Nástup 

možný ihneď. Bližšie info na tel. čís-

le: 0905 821 824 - Bc. Javorník

U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
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

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

INZERCIADrieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0902 852 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

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

  Firma Nábytok Mudrák príjme 

do zamestnania skladníka/montáž-

nika nábytku za výhodných plato-

vých podmienok, vodičský preukaz 

typu B podmienkou, tel.č.: 0915 

875 191

Centrum voľného času 

v spolupráci so ZŠ v mesiaci 

október 2016 zorganizoval 

prvé školské športové súťaže 

vyhlasované MŠVVaŠ SR:

18.10.2016. 

OK v stolnom tenise žiakov ZŠ:

1. miesto: ZŠ s MŠ F.Coburga Sv.An-

ton, 2. miesto: Katolícka spojená 

škola BŠ, 3. miesto: ZŠ s MŠ M.Hel-

la Š.Bane

Kategória: žiačok ZŠ:

1. miesto: Katolícka spojená škola BŠ, 

2. miesto: ZŠ s MŠ M.Hella Š.Bane

25.10.2016. 

OK vo Futsale študentov SŠ:

1. miesto: SOŠ lesnícka BŠ, 2. miesto: 

SPŠ S.Mikovíniho BŠ, 3. miesto: 

Gymnázium A.Kmeťa BŠ

26.10.2016. 

OK vo Futsale žiakov ZŠ:

1. miesto: ZŠ J.Horáka BŠ, 2. miesto: 

ZŠ J.Kollára BŠ, 3. miesto: ZŠ s MŠ 

M.Hella BŠ

Víťazom, ktorým gratulujeme, po-

stupujú vo futsale do regionálnych 

kôl, víťazi stolného tenisu do krajské-

ho kola.

J.Machilová

Školské športové súťaže

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 
pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačice. nosnice, morky, husi, kačice. 

Predaj obilia. Predaj obilia. 
Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 

tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247
Adresa predaja:Adresa predaja: 

Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica
Prenčov 234Prenčov 234


