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INZERCIA

Pri príležitosti Dňa študentstva 

prijala v utorok, 14. novembra 

2017 primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková študentov 

banskoštiavnických stredných 

škôl, 

ako prejav vďaky za ich vynikajúce 

študijné úspechy, účasť a umiestne-

nie na popredných miestach v re-

gionálnych, celoslovenských, ale aj 

medzinárodných projektoch a sú-

ťažiach, ako napr. Genius Logicus, 

Matematický klokan, jazykových 

a chemických olympiádach, infor-

matiky, ale aj v oblasti manažmen-

tu a cestovného ruchu, vzorného 

študenta odboru murár a operátor 

lesnej techniky, budúcich odborní-

kov lesákov a poľovníkov, propagá-

torov a šíriteľov slovenských ľudo-

vých zvykov.

Vážení občania,

Teší nás, že sme minulý rok v pred-

vianočnom období aj vďaka Vám 

mohli potešiť a pomôcť ľuďom, 

ktorí to potrebujú a mohli mať 

tak krajšie Vianoce. Mesto Banská 

Štiavnica v spolupráci s p. Petrom 

Ernekom sa aj tento rok rozhod-

li pomôcť k vytvoreniu lepších via-

nočných sviatkov ľuďom, ktorí si 

nemôžu dovoliť pre seba alebo svo-

ju rodinu iné výdavky, ako na zák-

ladné životné potreby.

Opäť nám môžete pomôcť a vyčariť 

úsmev na tvárach ľudí, ktorých po-

znáte a myslíte si, že by ich naša po-

moc potešila. Napíšte nám krátky 

príbeh o človeku, ľuďoch, ktorí žijú 

v našom meste, majú možno ťaž-

šiu životnú situáciu a nemá im kto 

pomôcť. Práve týmto ľuďom chce-

me, tak ako minulý predvianočný 

čas, podať pomocnú ruku a prispieť 

k vytvoreniu krajších vianočných 

sviatkov formou poukážok na ná-

kup potravín.

Pri písaní listu uveďte meno a kon-

takt navrhovateľa (teda možno 

Vás), meno, adresu komu navrhu-

jete pomoc poskytnúť a krátky opis 

situácie, v ktorej sa navrhovaný člo-

vek alebo ľudia nachádzajú. Listy 

môžete doručiť na Mestský úrad do 

klientského centra, Radničné ná-

mestie č.1/A alebo vložiť do schrá-

nok Štiavnických novín, do termí-

nu 13.12.2017. 

Eva Gregáňová

Prijatie študentov na radnici

Pomôžte urobiť krajšie Vianoce tým, 
ktorí to potrebujú

Úspešní študenti stredných škôl  foto Michal Kríž

�3.str.

Veštiareň u Verony
Kammerhofská 15 - 

DOM BERG, B. Štiavnica
Info: 0903 386 940 

www.vestiarenuverony.sk
Facebook: 

veštiarenuverony 

Vám ponúka:
• výklad osudu
• KVANTOVANIE  

/návrat do pôvodného stavu/
• práca s energiami /odbúranie stresu/
• odstránenie prekliatia, urieknutia
• očistenie priestorov od negatívnych  

energií
• EFT - emočná sloboda

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

Veríme 
naďalej vo vzornú spoluprácu

V tomto roku ukončí svoje pôsobe-

nie vo funkcii jedinej poslankyne 

BBSK za náš okres Mgr. Nadežda 

Babiaková, primátorka nášho mes-

ta. Kandidovala za našu okresnú 

organizácie SMER – SD s podporou 

okresnej organizácie SNS. Po skon-

čení jej poslaneckého mandátu mô-

žeme zodpovedne vyhlásiť, že to 

bola s ňou po celé funkčné obdobie 

vynikajúca spolupráca pri presa-

dzovaní všetkých požiadaviek a po-

trieb nášho mesta i celého okresu. 

Úprimne jej za to aj v mene našich 

spoluobčanov ďakujeme a  pevne 

veríme, že takáto všestranná spo-

lupráca bude medzi nami aj naďalej 

pri ďalšom jej výkone mimoriadne 

zodpovednej funkcie primátorky 

nášho mesta, ku ďalšiemu jeho roz-

voju a ku čo najväčšej spokojnosti 

našich spoluobčanov.

Peter Zorvan, predseda OO SNS,

Marian Zimmermann, 

predseda OO SMER - SD

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli verej-

ne poďakovať p. primátorke Mgr. 

Nadežde Babiakovej, že dodržala 

svoj sľub a dala nám v krátkej dobe 

opraviť zničenú cestu novým asfal-

tom, čím veľmi prispela ku skvalit-

neniu života na našej ulici. Ešte raz, 

vďaka! Obyvatelia 

Novomestskej a Okrúhlej ulice
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z programu
primátorky

14.11.

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti
Na Týždeň vedy a techniky, 

ktorý bol celoštátne 

vyhlásený v minulom týždni 

sa pripravilo aj Slovenské 

banské múzeum, ktoré 

o svojich podujatiach infor-

movalo už v pondelok 6.11. 

v Rádiu Regina v „Mozaike 

domova“ o 15:00. 

7.11. si nielen slovenské, ale aj re-

nomované zahraničné médiá za-

spomínali na tragický skon Ale-

xandra Dubčeka presne pred 25 

rokmi - svetoznámeho symbola a 

protagonistu Pražskej jari 1968. 

Tento rok – 8.9. bolo tomu však 

aj presne 55 rokov, čo navštívil A. 

Dubček Banskú Štiavnicu v rámci 

osláv baníckeho dňa. Vďaka pre-

cíznej dokumentácii Jozefa Osval-

da (štiavnického Náca) dávam na 

verejnosť aj to, ako hlboko zare-

zonoval jeho prejav, keď vyzdvi-

hol tiež prítomného Bohumíra To-

mana, vedúceho štábu brigád na 

Trati mládeže z Hronskej Dúbra-

vy do Štiavnice v r.1948-49, kto-

rý bol „odmenený“ vtedajším reži-

mom tak, že bol odsúdený na 15 

rokov, z čoho strávil vo väzení až 

13 rokov. 9.11. uplynulo už 5 ro-

kov čo umrel akademik Dr. h. c. 

prof. JUDr. Milan Čič. DrSc., prvý 

ponovembrový predseda vlády, 

ako aj prvý predseda Ústavného 

súdu, podpredseda federálnej vlá-

dy, jeden z tvorcov Ústavy SR a od 

r. 2004 až do jeho smrti riaditeľ 

kancelárie prezidenta SR. Jeho dô-

verný dlhoročný vzťah ku Banskej 

Štiavnici neostal bez povšimnu-

tia v našom meste a stal sa taktiež 

čestným členom Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spol-

ku. 9.11. v Rádiu Regina od 11:00 

do 11:20 potešil obsah rozhlaso-

vej reportáže, v ktorej mal hlavné 

slovo Ing. Miloš Veverka z  Tech-

nických služieb. Hovoril o  triede-

ní odpadu pri cintorínoch, čo ná-

sledne toto médium dalo za vzor 

aj iným mestám na Slovensku. 

Vzorová reportáž bola 9.11. opäť 

v  Rádiu Regina od 13:00 a  v  re-

príze 10.11. od 5:35 o  medziná-

rodných aktivitách ZŠ Maximili-

ána Hella v Štiavnických Baniach, 

zameraných práve na osobnosť 

M. Hella, rodáka zo Štiavnických 

Baní, najvýznamnejšieho astronó-

ma na svete v 18. storočí. Hlavné 

slovo v  reportáži mal Mgr. Pavol 

Michal, riaditeľ školy, ale slovo do-

stali aj ďalší učitelia školy, jej žia-

ci i rodičia. Podobná reportáž bola 

aj v Slovenskej televízii na Dvojke 

– Miško zavolajte riaditeľa ZŠ, on 

Vám povie, kedy to bolo, doplňte 

to za mňa. Stačí tam dať len dátum 

a hodinu.

Hoci od smrti národného umel-

ca Vladimíra Mináča uplynu-

lo už vyše 21 rokov (10.8.1922 

– 25.10.1996), slovenská kultúr-

na verejnosť sa ku jeho dielu a  li-

terárnemu odkazu neustále vra-

cia. Tak tomu bolo aj 9.11. v Rádiu 

Devín v relácii „Ars litera“ od 17:00 

do 18:00 a  následne aj v  repríze 

10.11. od 01:00 do 02:00. Hlav-

né slovo mal V. Mináč, ale jeho 

dielo hodnotili aj viacerí sloven-

skí literárni vedci a  spisovatelia, 

samozrejme aj dôverná znalky-

ňa Mináčovho diela Dana Podrac-

ká, banskoštiavnická rodáčka, 

významná slovenská spisovateľ-

ka a poetka. A aká je súvzťažnosť 

V. Mináča s  Banskou Štiavnicou? 

Dodnes mám v  živej pamäti jedi-

nečné vedecké sympózium v Ban-

skej Štiavnici v  dňoch 19. - 21.4. 

1978 pri príležitosti 150. výro-

čia narodenia Pavla Dobšinského, 

ktorého život bol neodmysliteľne 

spojený aj s  Banskou Štiavnicou. 

Hlavnými organizátormi tohto 

excelentného vedeckého poduja-

tia bolo Slovenské banské múze-

um, ktorého som bol vtedy riadi-

teľom a  Matica slovenská, ktorej 

predsedom bol V. Mináč (predse-

dom bol v  r. 1974-90). Podujatia 

sa zúčastnil samozrejme nielen 

on, ako v tom období najvýznam-

nejší slovenský spisovateľ a pred-

staviteľ slovenskej kultúry, ale aj 

ďalší významní slovenskí literár-

ni vedci a spisovatelia, čo výrazne 

prispelo ku zviditeľneniu Banskej 

Štiavnice.

11.11. potešila správa vo viace-

rých médiách, že na našom naj-

väčšom knižnom veľtrhu „Bib-

liotheca“, ktorý bol v  Bratislave 9. 

- 12.11. mal 11.11. o 15:00 auto-

gramiádu aj renomovaný bansko-

štiavnický spisovateľ Juraj Červe-

nák, ktorý vo svojich historických 

románoch sa systematicky a cieľa-

vedome venuje aj histórii Banskej 

Štiavnice.

Ján Novák

Spoločenská 
kronika
Na spoločnú cestu životom sa 

vydali:

12.8.2017 Miroslav Lomen a Ve-

ronika Jackuliaková, 12.8. Ing. 

Marián Beňovský a Mgr. Tatiana 

Doláková, 19.8. Šimon Martin 

Šafařík a Martina Jaseková, 19.8. 

Peter Uhliar a  Romana Pavlen-

dová, 26.8. Daniel Moriggl a Mi-

chaela Ďuricová, 15.9. Peter Ku-

biatko a  Zuzana Mináriková, 

16.9. Jozef Zorvan a Bc. Katarí-

na Pecníková, 23.9. Mgr. Tomáš 

Húska a  Zuzana Blašková, 29.9. 

Peter Mazúr a  Jana Matoušeko-

vá, 30.9. Stanislav Šakový a  Lu-

cia Nováková, 30.9. Ing. Miroslav 

Halaj a  Ing. Martina Beňovská, 

07.10. Marek Kišš a  Lucia Ka-

šiarová, 14.10. Luboš Budinský 

a Renáta Mojžišová, 21.10. Miro-

slav Sámel a Mgr. Jana Olajcová, 

21.10. Marek Arvaj a Mgr. Hana 

Černá, 28.10. Jozef Tuhý a Emí-

lia Necpálová.

Navždy nás opustili:

14.8.2017 Jozef Foltán vo veku 

82 rokov, 15.8. Margita Čákyo-

vá vo veku 73 rokov, 16.8. Má-

ria Bérová vo veku 61 rokov, 

18.8. Ján Hraško vo veku 83 ro-

kov, 19.8. Anna Maruniaková vo 

veku 92 rokov, 27.8. Oľga Roma-

nová vo veku 70 rokov, 1.9. On-

drej Michalec vo veku 76 rokov, 

3.9. Ján Mlynárik vo veku 73 ro-

kov, 10.9. Jozef Gábor vo veku 

63 rokov, 11.9. Ľubica Ihringová 

vo veku 56 rokov, 11.9. Viera Si-

lárdyová vo veku 57 rokov, 13.9. 

Dominik Ernek vo veku 57 rokov, 

17.9. Janka Čečetková vo veku 

63 rokov, 23.9. Katarína Čier-

na vo veku 62 rokov, 24.9. Mar-

gita Buzalková vo veku 93 rokov, 

24.9. Jozef Žila vo veku 73 rokov, 

27.9. Ladislav Ciglan vo veku 

59 rokov, 28.9. Zlata Radová vo 

veku 91 rokov, 1.10. Jozef Maru-

niak vo veku 50 rokov, 5.10. Jo-

zef Zaťkovský vo veku 78 rokov, 

5.10. Marta Toryská vo veku 76 

rokov, 6.10. Anna Fajtelsková vo 

veku 94 rokov, 6.10. Jozef Škvar-

ka vo veku 67 rokov, 7.10. Juraj 

Kačáni vo veku 82 rokov, 10.10. 

Irena Cvečková vo veku 78 rokov, 

17.10. Stanislav Záhorec vo veku 

60 rokov, 28.10. Valéria Bačko-

vá vo veku 88 rokov, 4.11. Mária 

Osvaldová vo veku 95 rokov.

J. Simonidesová

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa prijatie študen-

tov primátorkou mesta pri prí-

ležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva.

  Pracovné stretnutie s riaditeľmi 

stredných škôl v meste.

  Pracovné stretnutie so zástup-

cami Rímsko-katolíckeho far-

ského úradu a Evanjelického A. 

V. farského úradu ECAV v Ban-

skej Štiavnici v súvislosti s ko-

naním ekumenickej adventnej 

bohoslužby.

  Pracovné stretnutie k projektu 

Mesto kultúry 2019.

15. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Posledná rozlúčka s JUDr. Ing. 

Jozefom Karabellym.

16. 11.

 Účasť na konferencii „65 rokov 

od Hutníckej fakulty k Fakulte ma-

teriálov, metalurgie a  recyklácie“ 

spojenej s  oslavami 65. výro-

čia vzniku Hutníckej fakulty/

Fakulty materiálov, metalurgie 

a  recyklácie Technickej univer-

zity v Košiciach.

Andrea Benediktyová

Pozvánka
na slávnostné stretnutie pri prí-

ležitosti 25. výročia založenia 

Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, ktoré sa usku-

toční 28. novembra 2017 (uto-

rok) o 14,00 hod. v sále Kultúrne-

ho centra Banskej Štiavnice. Účasť 

v baníckej a inej uniforme je víta-

ná! Zdar Boh!

Richard Kaňa, predseda spolku
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Opäť sme sa presvedči-

li, že naše školy vychovávajú nielen 

vynikajúcich, talentovaných a zruč-

ných  študentov, ale aj samostatné, 

sebavedomé osobnosti, slušných 

ľudí so zmyslom pre spravodlivosť, 

ktorí robia dobré meno svojej škole 

a nášmu mestu.

Primátorka mesta zdôraznila, že za 

takýmito úspechmi študentov sto-

ja aj ich domovské školy, profesori 

a riaditelia, ktorí im vytvárajú pod-

mienky na rozvíjanie ich vedomos-

tí, schopností a talentu, za čo aj im 

patrí veľká vďaka.

Účastníci slávnostného prijatia 

primátorkou:

Gymnázium A.Kmeťa: 

S.Andrášeková, K.Molnárová, 

D.Halaj, M.Štefanča, R.Chlustová, 

V.Kvietková, M.Dudák

SOŠ služieb a lesníctva:

L.Stojkovičová, N.Drozdová, 

J.Ošust, V.Vozár, P.Sliacky, K.Vizi

SPŠ S.Mikovíniho:

B.Budoš, N.Beňová, D.Rybárová, 

M.Vicianová, A.Štoselová, A.Ko-

ryťáková

SOŠ lesnícka:

M.Kovaľčík, P.Pavla, M.Garaiová, D.

Dujková, M.Chabada

Súkromná Hotelová akadémia:

G.Bieliková, K.Záhorcová

Viera Ebert, 

Školský úrad

NOVINKY

�1.str.

Prijatie študentov na radnici Mesto Banská 
Štiavnica 
vyhlasuje opakovanú obchodnú 

verejnú súťaž na predaj- domu 

smútku súp. č. 373, postavený na 

pozemku par. č. C KN 67/1, vo vý-

mere 222m2, zastavaná plocha 

a nádvorie. 

Nehnuteľnosť je vedená na Ka-

tastrálnom odbore Okresného úra-

du v  Banskej Štiavnici, pre okres 

Banská Štiavnica, obec Banská 

Štiavnica v k. ú. Banská Štiavni-

ca, na LV č. 1 v prospech vlastníka 

Mesto Banská Štiavnica v 1/1. Pred-

metom prevodu je len stavba na po-

zemku. Vlastnícky vzťah k pozemku 

nie je usporiadaný. Minimálna poža-

dovaná cena za nehnuteľnosti je vo 

výške 28.000 €. Vyhlásenie súťaže: 

27.10.2017. Ukončenie predklada-

nia návrhov súťaže je 29.11.2017 

o 15,00 hod. Nehnuteľnosť sa na-

chádza v katastrálnom území mes-

ta Banská Štiavnica v  lokalite Šte-

fultov v  Banskej Štiavnici. Predaj 

nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade 

s platnými právnymi predpismi, Zá-

sadami hospodárenia a  nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štá-

tu, ktorý bol zverený  Mestu Banská 

Štiavnica a  uznesením Mestského  

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 

141/2017 zo dňa 25.10.2017. Pred-

metom opakovanej obchodnej ve-

rejnej súťaže je výber najvyššej ceno-

vej ponuky na nehnuteľnosť. Bližšie 

informácie a podklady k verejnej ob-

chodnej súťaži si záujemcovia môžu 

vyzdvihnúť na Mestskom úrade 

v  Banskej Štiavnici, odd. právnom 

a správy majetku, tel: 045-6949642, 

email: marianna.orgoniova@ban-

skastiavnica.sk. Podmienky verejnej 

obchodnej súťaže sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk. MsÚ

o poskytnutie dotácií z 

rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica podľa VZN č. 6/2017 

pre rok 2018

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2017 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2018 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa § 3 VZN č.6/2017.

V zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Banská Štiavni-

ca č.6/2017 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca je potrebné žiadosť podať pí-

somnou formou na predpísanom 

tlačive, ktoré nájdete v klientskom 

centre Mestského úradu alebo 

priamo na stránke Mesta Banská 

Štiavnica http://www.banskas-

tiavnica.sk/stranka_data/subo-

ry/ako-vybavit/20171115-zia-

dost-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplnená 

žiadosť o poskytnutie dotácie 

musí obsahovať povinné prílo-

hy:

• potvrdenie o pridelení identifi -

kačného čísla (IČO),

• zmluvu alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ,

• doklad o právnej subjektivite 

žiadateľa:

• právnická osoba – kópia výpisu z 

obchodného registra,

• fyzická osoba-podnikateľ – kó-

pia živnostenského listu,

• iná právna forma - zriaďovateľ-

ská listina, registrácia, stanovy, 

zápisnica,

• ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

V prípade nejasností kontaktujte: 

Mestský úrad, ekonomické odde-

lenie, Ing. Vladimíra Staňová, t.č.: 

045/694 96 33, e-mail: vladimira.

stanova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Potravinová 
zbierka Tesco

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej 

vôle, ktorí sa v  dňoch 9. - 11. no-

vembra 2017 zapojili do potravino-

vej zbierky v predajni Tesco Banská 

Štiavnica. Ochotní darcovia veno-

vali počas troch dní celkom 668 kg 

potravín v celkovej hodnote 795,67 

eur. Potraviny budú následne roz-

delené a distribuované ľuďom, kto-

rí ich naozaj veľmi potrebujú. O ďal-

šom priebehu potravinovej pomoci 

vás budeme podrobne  informovať.

Cirkevný zbor ECAV, 

Banská Štiavnica

Už po štvrtýkrát pripravilo 

Slovenské banské múzeum 

v Banskej Štiavnici (SBM) 

podujatie Dušičky z Nového 

zámku. 

Prvé dva ročníky akcie ponúkli náv-

števníkom nočnú prehliadku expo-

zície Nový zámok spojenú s atrak-

tívnou panoramatickou vyhliadkou 

na vysvietenú „dušičkovú“ Ban-

skú Štiavnicu. Od roku 2016 SBM 

koncept podujatia rozšírilo o vý-

chovno-vzdelávací rozmer, jeho sú-

časťou je aj posterová prezentácia 

vybraných desiatich významných 

osobností pochovaných na bansko-

štiavnických cintorínoch.

Atraktívny večerný program má 

u návštevníkov podnietiť záujem 

o  hroby významných osôb pocho-

vaných na miestnych cintorínoch.  

Keďže sa však koná len raz ročne, 

bola snaha tému prezentovať aj dl-

hodobo. Táto myšlienka viedla k re-

alizácii projektu dlhodobej výsta-

vy Hroby významných osobností 

z banskoštiavnických cintorínov. 

Výstava vznikla na podnet občian-

skeho združenia Iniciatíva za živé 

mesto, o. z. V roku 2017 bola sprí-

stupnená verejnosti v  priestoroch 

druhej najnavštevovanejšej expo-

zície SBM – na Starom zámku, ako 

súčasť samoobslužnej prehliadky 

bez lektora, jej prvá etapa. Na  rok 

2018 je plánované jej dokončenie. 

Veríme, že téma výstavy osloví do-

mácich aj zahraničných návštevní-

kov Banskej Štiavnice a srdečne Vás 

pozývame na jej prehliadku.

Výstavu z verejných zdrojov podpo-

ril hlavný partner projektu Fond na 

podporu umenia.

Daniel Harvan, 

Iniciatíva za živé mesto, o. z.

Projekt Hroby významných osobností 
z banskoštiavnických cintorínov

Podávanie žiadostí 
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Na sídlisku Pod Kalváriou dlhé 

roky slúžil jeho obyvateľom 

obchod s potravinami. 

Svoje okolie zabezpečoval solídnym 

sortimentom tovaru potrebného v 

domácnostiach. Od konca augus-

ta 2017 však bol bez udania dôvodu 

a bližších informácií zatvorený a trvá 

to doposiaľ. Najbližšia predajňa potra-

vín je na Ulici mládežníckej (staré ih-

risko), čo je pre nás všetkých, hlavne 

starších a  zdravotne slabších, znač-

ne vzdialené a naviac s veľkým výško-

vým rozdielom.

Blíži sa zimné obdobie so sťaženými 

podmienkami. Tá úzka cesta s prud-

kým spádom môže byť pokrytá šmy-

kľavým snehom, alebo namrznutým 

ľadom, čím sa stane nebezpečnou ako 

pre chodcov, tak aj pre motoristov. Ak 

v dôsledku toho dôjde k úrazom, kto 

bude za to niesť zodpovednosť?

Nejedna malá predajňa v rôznych čas-

tiach mesta, alebo okresu bola už zru-

šená v  prospech veľkých nákupných 

centier, ktoré sú sústredené blízko 

seba na Drieňovej a Križovatke. Na-

miesto toho, aby boli služby prevádz-

kované v blízkosti ľudí, čoraz viac sa 

od nich vzďaľujú. To sa teraz deje aj na 

našom sídlisku Pod Kalváriou.

V našom meste je konkurencia me-

dzi obchodmi s potravinami vysoká. 

Každý obchod si musí zarobiť okrem 

nájomného aj na energie, prevádz-

ku, platy zamestnancov, na tovar, 

nepredvídané výdavky a podobne. 

Ak je nájomné vysoké, premietne sa 

to do cien tovaru a stráca sa konku-

rencieschopnosť. Darmo sú potom 

záujemcovia o obnovenie prevádzky 

obchodu, matematika nepustí. Vyra-

denie jedného obchodu z prevádzky 

napomáha ku zvyšovaniu ostatných 

cien nielen potravín, ale aj taxi-do-

pravy. Stačilo by však zmeniť možno 

jednu položku tak, aby vznikol vzá-

jomný súlad a náš obchod môže byť 

znova konkurencieschopný a čo viac, 

blízko ľuďom a ich potrebám. Sú po-

trebné dve veci: Vytvorenie podmie-

nok pre konkurencieschopnosť zní-

žením nájomného na prijateľnú 

úroveň a zvýšenie kúpnej sily v oblas-

ti Pod Kalváriou. To prvé - vytváranie 

priaznivého prostredia pre život ľudí 

v meste patrí medzi úlohy volených 

zástupcov občanov, a to druhé patrí 

medzi úlohy nás, obyvateľov sídliska. 

Keď si budeme podporovať obchod 

vo svojej lokalite a nebudeme zbytoč-

ne nosiť peniaze do najväčších cen-

tier, zvýšime kúpnu silu. Byť spokoj-

ný so situáciou, „pretože ja mám auto 

a nakúpim si lacno a dobre“ je veľmi se-

becké a krátkozraké už aj vzhľadom 

k  ostatným spoluobčanom, hlavne 

starším a zdravotne slabším, ktorých 

nie je málo. Pravda, spravodlivosť 

a  milosrdenstvo sú základom pre 

dobré fungovanie každej spoločnosti.

Dobré vzájomné vzťahy nielen k 

najbližším, ohľaduplnosť v  širšom 

zmysle, ochota vzdať sa časti svoj-

ho pohodlia a prispieť ku spoločné-

mu dobru patria k hodnotám, ktoré 

síce nevidieť, ale na ktorých stojí ľud-

ská spoločnosť. Aj budúcnosť života 

v našom meste.

Obchod s potravinami Pod Kalváriou 

nám chýba!

Vážení spoluobčania, prenajímatelia, 

predstavitelia mestskej samosprávy 

a  všetci komu záleží na budúcnosti 

nášho mesta, pomôžte prosíme, kaž-

dý svojim dielom k zachovaniu dôle-

žitých služieb v blízkosti obyvateľov! 

Ďakujeme.

Ľubomír Počai

Obchod s  potravinami Pod Kalváriou

Vážený pán Ľubomír Počai, 

so záujmom sme si prečítali Vašu 

požiadavku, ktorú ste adresovali na 

Mestský úrad, ako aj do redakčnej 

rady Štiavnických novín.

Povinnosťou a aj snahou Mesta Ban-

ská Štiavnica je zabezpečovať a vy-

tvárať priaznivé podmienky pre ži-

vot našich obyvateľov vo všetkých 

častiach mesta. K týmto základným 

podmienkam patrí najmä údržba 

a správa miestnych komunikácií, za-

bezpečovanie verejnoprospešných 

služieb, najmä odvoz komunálneho 

odpadu, udržiavanie čistoty, údržba 

verejnej zelene, verejného osvetle-

nia, zimná údržba miestnych ko-

munikácií, ale aj ďalšie služby, ktoré 

Mesto pre svojich občanov vykoná-

va napr. správu a údržbu cintorínov. 

Mesto tiež vytvára podmienky a  fi -

nancuje materské školy, základné 

školy, základnú umeleckú školu, kto-

rých je Mesto zriaďovateľom, vytvá-

ra podmienky a  vyčleňuje fi nanč-

né prostriedky na kultúrnu činnosť 

(kino, kultúrne centrum, kultúrne 

podujatia), športovú činnosť (pla-

váreň, futbalový štadión, podporu-

je športové kluby) a v neposlednom 

rade aj vytvára a fi nancuje sociálnu 

oblasť prostredníctvom opatrovateľ-

skej služby, príspevku na prepravnú 

službu a mnohých ďalších.

Ako iste viete, nehnuteľnosť, v kto-

rej sa potraviny na sídlisku Pod Kal-

váriou nachádzali, je v  súkromnom 

vlastníctve. Mesto Banská Štiavnica 

nemá dosah obmedzovať vlastníc-

ke práva súkromných osôb a  určo-

vať vlastníkom, čo v ktorej svojej ne-

hnuteľnosti umiestnia. Preto sme sa 

s požiadavkou o zachovanie prevádz-

ky potravín na sídlisku Pod Kalváriou 

obrátili na majiteľov nehnuteľnosti.

Je pravdou, že prevádzkovatelia su-

permarketov sústreďujú svoju pod-

nikateľskú činnosť na väčších sídlis-

kách a obyvatelia menších sídlisk sú 

odkázaní na využívanie služieb ma-

lých prevádzok. Obyvatelia sídliska 

Pod Kalváriou, ako aj Mesto Banská 

Štiavnica boli spokojní, že uvedený 

obchod na tomto sídlisku zabezpe-

čoval prevádzku potravín, ktorá tu 

momentálne chýba. Veríme však, že 

majitelia nehnuteľnosti pri svojom 

rozhodovaní sa o  ďalšom využívaní 

objektu prihliadnu aj na spokojnosť 

a potreby obyvateľov tejto časti mes-

ta. Zároveň sme ich požiadali o infor-

movanie, aké majú podnikateľské zá-

mery s uvedenou nehnuteľnosťou.

Aj napriek snahe Mesta, s ohľadom 

na súkromné vlastníctvo nehnuteľ-

nosti, bude však konečné rozhodnu-

tie o  ďalšom využití objektu na sa-

motných vlastníkoch nehnuteľnosti.

Mesto Banská Štiavnica môže pre 

jednotlivých svojich obyvateľov, kto-

rí si nedokážu sami, resp. prostred-

níctvom svojich rodinných príslušní-

kov či známych zabezpečiť základné 

sociálne potreby, ku ktorým patrí aj 

nákup potravín, resp. liekov a iných 

potrieb, tieto zaistiť prostredníc-

tvom využitia opatrovateľskej služ-

by, ktorá je čiastočne hradená z  fi -

nančných prostriedkov žiadateľa 

a  čiastočne z  fi nančných prostried-

kov Mesta Banská Štiavnica na zák-

lade odborného zdravotného posú-

denia žiadateľa. MsÚ

RE: Obchod s  potravinami 
Pod Kalváriou

Tvorivé 
stretnutia
s ovčou vlnou v kammerhofskej 

dielničke

O.Z. Iniciatíva za živé mesto a Slo-

venské banské múzeum pripravu-

jú v  novembri tvorivé stretnutia 

s ovčou vlnou - zVlnenie:

23.11. - pletenie a  háčkovanie 

s  Katkou Chrústovou a  Renkou 

Brnákovou, od 15,00 hod. v Kam-

merhofe  – Dielničke.

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Všetkých malých i  veľkých záu-

jemcov srdečne pozývame!

Anna Ďuricová, SBM

ponuka
práce

1. Upratovačka, Erb E. Rada 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, 

BŠ, p. Siváková, tel.: 0918356744, 

e-mail: maria.sivakova@pivova-

rerb.sk, VPM 1, ZV, nástup ihneď

2. Vodič autobusu, SAD Zvolen, 

a.s., Antolská 1, B.Š, p. Kosztolá-

nyová, tel.: 0455313401, VPM 1, 

ZV, nástup ihneď

3. Vodič MKD, STD Donivo, a.s. 

Dolná 5, BŠ, p. Petríková, tel.: 

0917628264, e-mail: petrikova@

std.sk, VPM 15, ZV, aspoň 6 me-

siacov praxe, nástup ihneď

4. Vodič MKD, STD Donivo, a.s. 

Dolná 5, BŠ, p. Telepun, tel.: 

0917628262, e-mail: telepun@

std.sk, VPM 15, SO, aspoň 1 rok 

praxe, nástup ihneď

5. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, Combin B. Štiavnica, 

s.r.o., Kolpašská 4, BŠ, p. Hubačo-

vá tel.: 0456949032, VPM 1, SO, 

aspoň 2 roky praxe, nástup ihneď

6. Zlievarenský robotník/formo-

vač a zlievarenský robotník/od-

lievač do kokíl, Four Trade, s.r.o., 

Antolská 27, BŠ, p. Borgula, tel.: 

0908676292, VPM 2+3, SO, ná-

stup ihneď

7. Stavebný robotník a  staveb-

ný rozpočtár, Stavebné rieše-

nia, s. r. o., BŠ, p. Lupták tel.: 

0944410636, VPM 1+1, SO + VŠ 

2.st., nástup ihneď

8. Stavebný robotník /stavebný 

rozpočtár-kalkulant/ tesár-klam-

piar, Combin B. Štiavnica, s.r.o., 

Kysihýbeská 29, BŠ, p. Hubačová 

tel.: 0456949032, e-mail: hubaco-

va@combin.sk, VPM 4+2+1, SO+ 

VŠ 2.st.+SO, aspoň 1 rok praxe, 

nástup ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Začiatkom tohto mesiaca sa 

začali rekonštrukčné práce 

podkrovia a strechy budovy 

Domova Márie, ktorá sa 

nachádza na Striebornej ulici.

Objekt sociálnych služieb patrí pod 

správu a do kompetencie Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 

(BBSK). V tejto súvislosti sme sa opý-

tali na rekonštrukčné práce jedinej 

poslankyne BBSK za náš okres a pri-

mátorky mesta Mgr. Nadeždy Babia-

kovej: „Som veľmi rada, že počas pôsobe-

nia môjho poslaneckého obdobia vo VÚC 

sa podaril vyriešiť aj problém, ktorý súvi-

sel so zatekaním objektu Domova Márie 

na Ul. striebornej. Vrámci rozpočtu VÚC 

bolo schválených na rekonštrukciu strechy 

tohto objektu 277 000 eur. Po verejnom 

obstarávaní sa podarilo túto cenu znížiť 

na základe zmluvy, ktorá je podpísaná so 

zhotoviteľom. Strecha by mala byť hotová 

do konca tohto roku. Táto rekonštrukcia 

prispeje k zlepšeniu podmienok klientov, 

ktorí sú umiestnení práve v tomto zaria-

dení. Je to pozitívna správa pre ľudí, kto-

rí tu žijú a taktiež pre Banskú Štiavnicu,“ 

dodala na záver primátorka mesta.

Ako nám povedala riaditeľka Domo-

va Márie v Banskej Štiavnici Mgr. 

Martina Kováčiková: „Rekonštrukč-

né práce pozostávajú z výmeny strešnej 

krytiny, výmeny latovania a predovšet-

kým zaizolovania tepelnou izoláciou. To-

uto rekonštrukciou sa vyriešil niekoľko-

ročný problém so zatekaním, nakoľko sa 

to doposiaľ riešilo len čiastočne lokálnymi 

opravami, čím sa však nevyriešila celko-

vá nepriaznivá situácia. Preto nám nako-

niec BBSK schválil fi nančné prostriedky, 

čo nás veľmi teší. Nakoľko budova Do-

mova Márie - objekt sociálnych služieb 

je kultúrnou pamiatkou, boli od pamiat-

károv prísnejšie špecifi kácie a podmien-

ky na izoláciu strešnej krytiny. Celkovo 

v tomto zariadení na Striebornej ulici je 

umiestnených v súčasnosti 35 prijímate-

ľov sociálnych služieb. Problém so zate-

kaním bol v podkrovných izbách, kde boli 

umiestnení deviati klienti. Títo sú zatiaľ 

do ukončenia rekonštrukčných prác pre-

sťahovaní v rovnakom objekte na nižších 

poschodiach.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Rekonštrukcia strechy 
v Domove Márie

Objekt sociálnych služieb v rekonštrukcii  foto Michal Kríž 

V sobotu 11. 11. sa v kultúrnom 

dome uskutočnil II. kvalifi -

kačný turnaj v Scrabble. 

V  tejto 2. edícii k  nám zavítali hrá-

či zo Slovenska i Moravy v celkovom 

počte 38. Už v piatok sa ich 10 zišlo, 

aby pripravili priestory pre ostatných 

hráčov, preskúšali taktiku a prebrali 

aj pravidlá.

Už úvodné súboje pripravili prekvape-

nia, o ktoré na turnajoch nebýva nú-

dza. Potom je vlastne otázne, či sú to 

vôbec prekvapenia, keď nižšie nasa-

dení hráči porazia vyššie nasadených. 

Opäť padali zaujímavé slová, vznášali 

sa námietky voči takým, ktoré sú bež-

né a známe, ale slovníky ich už alebo 

ešte nepoznajú. Hráči sa po každom 

kole striedali za stolmi, menili súpe-

rov a  cez prestávku neoddychovali, 

ale rozoberali, čo sa im pekné podarilo 

alebo naopak, kde urobili chybu.

Takou chybou je napríklad, keď hráč 

príliš otvorí hru a umožní súperovi zís-

kať väčšie než veľké množstvo bodov. 

Cenu za takýto bodový počin si odnie-

sol do Ružomberka predseda Sloven-

ského spolku Scrabble Ivan Pastucha, 

ktorý položil ťah za 185 bodov. Pre po-

rovnanie, hráči za zápas nahrajú prie-

merne 430 bodov, takže pán Pastucha 

jedným ťahom získal takmer polovi-

cu bodov v zápase. Občas organizátori 

vyhlasujú slovo turnaja, ktorými teraz 

bolo Baňa alebo Banský. Cenu za ťah 

s takýmto slovom si odniesla Spišiač-

ka Dagmar Jančurová.

Farby nášho regiónu tento rok obha-

jovala iba pani Anna Tomalová, kto-

rá síce potrápila viacerých hráčov, ale 

pripísala si iba 3 výhry zo 7 možných 

a obsadila 27. miesto.

A tak víťazné poháre putovali do iných 

lokalít. Tretie miesto obsadila Eri-

ka Tomková z  Partizánskeho, druhý 

skončil Patrik Pinter zo Zlatých Mo-

raviec a víťazom sa stal Jozef Porem-

ba z Prešova.

Ale vlastne víťazom sa stal každý, kto-

rý zavítal do Banskej Štiavnice a zú-

častnil sa turnaja. Každý účastník 

dostal ceny – propagačné materiály 

nášho regiónu, ktorými prispeli naše 

Mesto, obec Štiavnické Bane a  naše 

Štiavnické noviny.

Ďalší raz to už bude 3. edícia turnaja 

pod Sitnom. Dovidenia!

(micras)

Scrabble pod Sitnom – 2. edícia 
– výsledky

Účastníci scrabblového turnaja  foto Ján Milan 

18. 11. Farebný workshop  – do-

plnkový. Rozšírte svoje zručnos-

ti o  ďalšie techniky práce s  far-

bami 14:00, sfarbami.sk, 0903 

766 376, 9:30

18.11. Coutry večer s  Huri-

kánom. Regionálne špeciality 

a  výborná atmosféra na Terase 

u Blaškov, Počúvadlianske jazero, 

B. Štiavnica,  18:00

18.11. Workshop: Kritické mysle-

nie a argumentácia. Predstavenie 

techník kritického myslenia Sta-

rá škola, B. Štiavnica, vstupné 12€

18.11. Swing with Dj Marek Dea-

gon. Večer plný elegancie a šarmu. 

Libresso Caff e Bar, 21:00

18.11. Koncert: Growth of the 

jazz. Moderný jazz a  trochu fun-

ky k tomu. Archanjel caff e bar, B. 

Štiavnica, 21:00

18.11. Koncert: Peter Bulík Stran-

ge Evolution. Art rock v  Spojár 

Kafe & Klub. B. Štiavnica, 22:30

19.11. Burza platní. Vymeňte si 

vinylové platne, CD-čka, kazety 

s ostatnými zberateľmi. Archanjel 

caff e bar,13:00 – 15:00

20.11. Prednáška: Anna Vartecká 

- Šedivé zlato. Vnímanie umenia 

z  pohľadu človeka v  pokročilom 

veku. Galéria Schemnitz, B. Štiav-

nica, 16:00

22.11. Stretnutie generácií. 

Juniori a seniori navštívia výstavu 

a zúčastnia sa kultúrneho progra-

mu. Starý Zámok, B. Štiavnica 

9:00, info: 045/ 69499470

23.11. Farebný workshop: náby-

tok s  nápadom. Pretvorte si pri-

nesený kus nábytku. Kammerhof, 

B. Štiavnica, sFarbami.sk, 14:00

24.11. Večer pre ženy. Novem-

brový babinec plný krásy, zdra-

via a trendov. Hotel a Reštaurácia 

Bristol. B. Štiavnica, 18:00

24.11. Koncert: OKSYI. Kon-

cert mladej pesničkárky. Libresso 

Caff e bar, B. Štiavnica, 21:00

24.11. Silné reči. Noví komici, 

nové príbehy a  autorský humor. 

Spojár Kafe & Klub. B. Štiavnica, 

19:00

25.11. Sobotné rozprávkovanie: 

Hugo, Frigo, Bublina. Veselá hra 

od Daniela Heviera. Kino Akade-

mik, B. Štiavnica, 15:30

25.11. Svätoantolská Heligón-

ka. Celoslovenská prehliadka He-

ligónkarov. Kultúrny dom Svätý 

Anton, 16:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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V posledné októbrové dni sa 

pracovníci Oblastnej organi-

zácie cestovného ruchu Región 

Banská Štiavnica (OOCR), na 

pozvanie OOCR Tatry-Spiš 

Pieniny, zúčastnili Infocesty 

práve v ich regióne. 

Pozvané boli OOCR-ky pôsobiace 

na Slovensku, spolupracujúce or-

ganizácie z Poľska a Maďarska i zá-

stupcovia médii zo všetkých spo-

mínaných krajín. Takže sme boli 

celkom veľká skupina nadšencov. 

Program bol plný zaujímavostí od 

rána do večera a zabral takmer celé 

3 dni. Počas infocesty sme využí-

vali ponuku služby členov hosti-

teľskej OOCR. Zo Štiavnice sme 

vycestovali dosť zavčasu, aby sme 

videli, čo sa dalo a mohli sme čer-

pať inšpiráciu k našej ďalšej práci. 

Zraz bol v Kežmarku a odtiaľ sme 

sa spoločne vybrali do Spišského 

Podhradia. Navštívili sme Kated-

rálu sv. Martina, ktorá je zapísaná 

do zoznamu svetového kultúrne-

ho a prírodného dedičstva Unesco. 

Sprevádzal nás ňou pán kurátor, 

ktorý mal o katedrále ale aj celom 

komplexe Spišskej diecézy veľa 

znalostí. Boli sme v  priestoroch, 

ktoré sa čoskoro otvoria verejnos-

ti, ale aj tam, kde bežne verejnosť 

nepúšťajú, kvôli náročnej dostup-

nosti ale aj vzácnosti. Dozvede-

li sme sa, ako sa katedrála menila, 

čo je pôvodné, koľko literatúry sa 

v objekte nachádza a mnoho ďal-

ších zaujímavostí.

Poobede sme sa presunuli pria-

mo do Levoče, kde sme absolvo-

vali niekoľkohodinovú prehliadku 

mesta s  jeho zaujímavosťami. Sa-

mozrejmosťou bol Chrám sv. Ja-

kuba, kde stojí najvyšší gotický ol-

tár na svete- dielo Majstra Pavla. 

Opäť sme mali sprievodkyňu, kto-

rá tieto priestory dobre poznala. 

Dozvedeli sme sa históriu chrámu, 

ktorý bol vyhlásený za Baziliku 

Minor, o zaujímavostiach jednotli-

vých oltárov a ukázala nám aj lavi-

cu, kde svojho času sedávala levoč-

ská Biela pani.

Prešli sme centrom mesta, vide-

li významné budovy a  navštívili 

sme jedno veľmi zaujímavé múze-

um. Múzeum špeciálneho školstva 

sa venuje najmä témam zrakové-

ho, sluchového, telesného a men-

tálneho znevýhodnenia. Pomôcky 

používané na učenie detí so zne-

výhodnením sa dajú nielen vidieť, 

ale mnohé z nich môžete aj vyskú-

šať. Sú tu umiestené rôzne inte-

raktívne expozície, ktoré umožňu-

jú na krátku chvíľu sa vcítiť do role 

človeka, ktorému nie je dopria-

te vidieť, počuť či chodiť. V  tom-

to zdanlivo maličkom priestore 

múzea majú pre vás pripravený 

program na niekoľko hodín a  ur-

čite odtiaľ budete odchádzať obo-

hatení nielen vedomosťami, ale aj 

pocitmi.

V  podvečerných hodinách sme 

sa  z  Levoče presunuli do Resortu 

Levočská Dolina. V  letných me-

siacoch sa tu môžete okúpať v bio-

kúpalisku či uloviť a upiecť si rybu 

z  rybníka. V  zimných mesiacoch 

má celá rodina o  zábavu postara-

né v lyžiarskom stredisku, uprave-

nom pre skúsených lyžiarov aj za-

čiatočníkov. V  tomto rezorte sme 

ochutnali aj prvú slovenskú whis-

ky, ktorá sa vyrába neďaleko, v 

Hniezdnom.

V druhý deň našej cesty sme sa 

presunuli späť do Kežmarku a od 

rána do noci sme mali program, 

na aký sa nezabúda. Doobeda sme 

stihli prehliadku evanjelických 

kostolov v Kežmarku-krásny arti-

kulárny drevený kostol, ktorý mal 

niektoré okná okrúhle a  pri jeho 

stavbe použili iba drevo,  aj veľ-

kolepý nový evanjelický kostol, 

o ktorom sa traduje, že bol posta-

vený podľa projektu budovy urče-

ného pre Orient.

Po kostoloch sme sa presunuli do 

lyceálnej knižnice. Tam celú našu 

skupinu uchvátila nielen ohromná 

zbierka rôznotematických kníh, 

ale aj pani archivárka, ktorá o tých 

knihách vedela tak rozprávať, ako-

by to, čo v nich je napísané, naozaj 

prežila. Aj by sme jej uverili, keby 

nám povedala, že v  400-ročnej 

knižnici pracuje od jej založenia. 

Budova bola pôvodne lýceum, kde 

študovali mnohí významní sloven-

skí literáti a iní umelci či vedci, za 

všetkých možno spomenúť Pavla 

Országha Hviezdoslava.

Po tomto skvostnom zážitku sme 

sa všetci presunuli do Strediska 

Bachledka. Tam sme absolvovali 

prehliadku chodníka v  korunách 

stromov, novej slovenskej atrakcie 

otvorenej len pár týždňov. Chod-

ník je skonštruovaný tak, aby sa na 

neho dostali aj ľudia, ktorí bežne 

do lesa nechodia. Pohodlne sa po 

ňom dá prejsť aj s kočíkom, prob-

lémom nie je ani stúpanie hore do 

veže, ktoré je spravené veľmi citli-

vo a takmer bez záťaže. Zhora sme 

mali krásny výhľad na Belianske 

Tatry, Zamagurie aj Pieniny.

Aby sme za svetla stihli vidieť čo 

najviac, tí, ktorí ešte vládali, pre-

sunuli sa na židovský cintorín. 

Opäť nás veľmi milo prekvapil náš 

sprievodca, správca cintorína svo-

jou zanietenosťou, vedomosťami 

a ochotou podeliť sa s nami o prí-

behy, ktoré sa odohrávali nielen 

v Kežmarku v židovskej komunite. 

Tento Nežid, vedel podať príbeh 

o  ich živote tak verne, akoby bol 

jeho súčasťou. Klobúk dole pred 

takýmito múdrymi zanietencami 

a priaznivcami.

Už v tme sme absolvovali nočnú, 

trochu strašidelnú, prehliadku 

Kežmarského hradu. Vraj sa tam 

po nociach pohybuje Kežmarská 

Čierna pani a  dáva o  sebe vedieť 

vŕzganím podlahy a  výpadkami 

elektriny. V hrade trpela a možno 

straší ešte minimálne jedna žena. 

Bola to Beata Lasky, prvá tatran-

ská turistka, ktorá za svoju odva-

hu vybrať sa do Tatier, doplatila. 

Jej manžel ju dať zamurovať do 

veže a vyslobodili ju až nasledujú-

ci majitelia hradu po 6-tich rokoch 

väznenia.

Takto strašidelne sme ukonči-

li druhý deň Infocesty a pobrali sa 

vyčerpaní rovno do postele. Piatok 

bol náš posledný deň a  mali sme 

naplánovanú ešte návštevu Kaštie-

ľa Strážky. Ten sa nachádza pár ki-

lometrov od Kežmarku, v Spiššskej 

Belej. Kaštieľ Strážky nás upútal 

rozsiahlou zbierkou diel význam-

ného slovenského maliara Ladisla-

va Mednyánszkeho, ktorého rodina 

kaštieľ vlastnila a  samotný maliar 

tam mal ateliér. Poslednou majiteľ-

kou bola barónka Margity Czóbelo-

vej, neter Ladislava Mednyánszke-

ho, zomrela v  roku 1972. Dodnes 

chodia do kaštieľa ľudia, ktorí si pa-

mätajú jej skromnú povahu a dob-

rosrdečnosť.

Návštevou tejto pamiatky sa naša 

Infocesta skončila, rozlúčili sme sa 

s organizátorkou podujatia, riadi-

teľkou OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, 

pani Gabikou Bodnárovou aj s os-

tatnými účastníkmi a pobrali sme 

sa, plní dojmov, domov, do na-

šej krásnej Štiavnice. Z tejto cesty 

sme si odniesli veľa pekných, in-

tenzívnych zážitkov, nové kon-

takty, podnety na prácu aj spolu-

prácu. Veríme, že výsledky našej 

práce pocíti Banská Štiavnica, jej 

obyvatelia aj návštevníci v podobe 

neustálej kvalitnej ponuky materi-

álnych aj nemateriálnych daností 

banskoštiavnického regiónu.

Lívia Olahová, 

Región Banská Štiavnica

Poznávacia cesta Tatry- Spiš

Výhľad na Tatry z nového chodníka Bachledka  foto Archív autora
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Beseda
Výbor Slovenského zväzu te-

lesne postihnutých v B. Štiav-

nici oznamuje svojim členom a 

priaznivcom, že dňa 21. novem-

bra (utorok) sa v Dome Marí-

ny uskutoční beseda s úspešnou 

a známou autorkou, poetkou p. 

Máriou Petrovou. Po ukončení 

tohto podujatia sa presunieme 

do priestorov Betlehemu. Prí-

jemné predpoludnie ukončíme 

posedením v priestoroch Ban-

ského domu. Zraz účastníkov o 

9:30 pod Hríbom. Autobus SAD 

z Križovatky o 9:02. 

Ivan Madara

Záhradkár 2018
Kalendáre na rok 2018, v ktorých 

sa dozviete kedy a ako sa postarať 

o svoju záhradu, predzáhradku, 

ovocné aj okrasné stromy a kry. 

Viac info v IMO elektro alebo na 

mob. čísle: 0903 250 921. 

Michaela Mojžišová

Prosba
Milí mi-

lovníci psí-

kov! Kto 

má čas a 

chuť prísť 

pomôcť do 

útulku OZ 

Senior Lilien, tak nech neváha! 

Otváracia „venčiaca“ doba je zve-

rejnená na stránke útulku: www.

ozseniorlilien.sk. Tí, ktorí môžu a 

chceli by pomôcť, privítame akú-

koľvek pomoc, či už materiálnu 

alebo fi nančnú. Viac info na tel.č.: 

0904 151 820 a 0905 463 058, 

č.účtu: SK29 0200 0000 0037 

5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Poďakovanie
Rád by som poďakoval pani Kol-

lárovej a Wágnerovej za nájdenie 

mobilného telefónu a  jeho vráte-

nie. S veľkou ochotou a milým prí-

stupom reprezentovali obyvate-

ľov Banskej Štiavnice. 

Obyvateľ Malachova P.S.

Z iniciatívy Slovenského 

banského múzea sa v roku 

1972 realizovali záchranné 

práce na starých povrchových 

dobývkach v oblasti šachty 

Terézia. 

Opravil a esteticky sa upravil por-

tál štôlne Glanzenberg zo 16. storo-

čia a v spolupráci so SÚPSOP-om v 

Bratislave sa pracovalo na súpise a 

vyhodnocovaní banskotechnických 

pamiatok na Slovensku. Múzeum 

sa zúčastnilo tiež na záchrane a ex-

pozičnom využití baníckej Klopačky 

a väznice v Liptovskej Maši.

V Banskom múzeu v prírode sa re-

alizovali menšie stavebné celky s 

rozpočtovým nákladom do 1,5 mil. 

Kčs. Išlo o sprístupnenie obzoru 

Ján, sprístupnenie šachty Terézia 

a Weiden, ktoré sa skončili a štôlne 

pod Berggerichtom. Jej I. etapa (t.j. 

podzemná časť) bola ukončená a 

druhá etapa (úprava nádvoria Berg-

gerichtu a priľahlých miestností) sa 

realizovala v roku 1973. Všetky tie-

to stavby sa pripravovali pre budo-

vanie stálych expozícií múzea.

Okrem sprístupňovania obzoru Ján 

sa v areáli Banského múzea v prí-

rode nevykonávali investičné stav-

by, nakoľko rozpočtová úloha, kto-

rá bola podkladom pre spracovanie 

ďalších stupňov projektovej doku-

mentácie, nebola ešte stále schvá-

lená ústredným investorským or-

gánom, hoci bola spracovaná a 

predložená na schválenie ešte vo 

februári 1970. Napriek tomu sa 

pracovníci múzea snažili o sprístup-

nenie areálu šachty Ondrej do letnej 

sezóny v roku  1973.

Vďaka mimoriadnej pracovnej ini-

ciatíve pracovníkov múzea sa v lete 

1974 dokončili posledné práce v 

podzemí Banského múzea v príro-

de, a tak bolo možné 6. septembra 

1974 slávnostne sprístupniť prvý 

expozičný areál Banského múzea v 

prírode. Pre návštevníkov  boli sprí-

stupnené povrchové objekty ťaž-

ných veží a ťažných strojov, ako aj 

podzemná expozícia, kde sa pre 

zriadenie prehliadkovej trasy sprí-

stupnilo asi 900 m banských cho-

dieb a podzemných banských do-

bývok. Súčasne so sprístupnením 

Banského múzea v prírode sprí-

stupnil sa verejnosti aj areál šach-

ty Weiden a Terézia spolu s areá-

lom starých povrchových dobývok 

zo 16.-18. stor. zachovaných na žile 

Terézia. V obidvoch expozičných  

celkoch išlo o sprístupnenie starých 

banských diel v okolí Banskej Štiav-

nice, ktoré najnázornejším spôso-

bom dokumentujú obdobie zrodu a 

trvania najväčšej slávy banskoštiav-

nického baníctva v minulosti.

V expozičnej činnosti v roku 1978 

sa v Banskom múzeu v prírode sprí-

stupnila pre návštevníkov ďalšia 

budova - cachovňa a kováčska diel-

ňa. V objekte cachovne sa okrem 

zariadenia interiéru vyinštalovala 

aj malá expozícia banskoštiavnic-

kých minerálov. Kováčskymi zaria-

deniami a nástrojmi sa vyinštalo-

vala kováčska dielňa, kde nechýba 

ani typická murovaná kováčska 

pec. V podzemnej časti expozície 

sa inštalovalo osvetlenie a svetel-

né printóny s vyobrazením starých 

banských prác. Sprístupnila sa mo-

derná ukážková výstupková dobýv-

ka so škrabákovou dopravou a pre-

hliadková trasa sa predĺžila o ďalší, 

pôvodne ručne vyrazený dvadsať-

metrový úsek starej, ručne razenej 

chodby zo 17. storočia.

V rokoch 1979-1980 sa posta-

vil vstupný objekt a ťažná veža zo 

šachty Rufus z Poproče, pri ktorej 

sa súčasne dokončovala šachtová 

budova. Pokračovalo sa tiež vo vý-

stavbe Kachelmannovho vrátku a 

zvážnej a vykonali sa ďalšie úpravy 

podzemnej expozície.

S výstavbou kompresorovne v Ban-

skom múzeu v prírode, ktorú zabez-

pečovala stavebná organizácia Ro-

dostav, n. p. sa začalo v roku 1981. 

Zariadenie tohto objektu malo po 

dokončení jeho výstavby slúžiť nie-

len ako expozičná prezentácia ban-

skej techniky z 19. storočia, ale tiež 

na výrobu stlačeného vzduchu pre 

pohon banských strojov v podzemí.

Pokračovalo sa tiež s výstavbou 

šachtovej budovy pri ťažnej veži zo 

šachty Rúfus v Poproči, kde sa usku-

točnila montáž krovu a medenej 

krytiny. V tom istom roku dodáva-

telia zakonzervovali všetky drevené 

objekty Banského múzea v prírode. 

V rámci ďalšej  expozičnej činnosti 

sa začala výstavba expozičného cel-

ku tavenie antimónu na Slovensku. 

Roku 1982 sa rekonštruoval dreve-

ný objekt (ťažná veža), montážou 

lanovníc zo šachty Lill v Hodruši a 

Kachelmannovho vrátku. Dokon-

čila sa hrubá stavba hornej a dol-

nej stanice zvážnej, urobila sa úpra-

va terénu medzi týmito stanicami a 

začala sa montáž koľajovej trate.

V ďalších v rokoch sa v podzemí 

Banského múzea v prírode pripra-

vovali ďalšie expozičné celky a v 

roku 1987 sa expozične sprístup-

nila pre návštevníkov dobývka na 

skládku a v banskom komíne sa in-

štalovala raziaca plošina RP 3. V 

štôlni Bartolomej sa inštaloval tiež  

vŕtací stĺp VS - 1 a iné vrtné zaria-

denia. (pokračovanie nabudúce)

Ivan Herčko

Expozícia Banského múzea 
v prírode II.

Domov sociálnych služieb pre 

mentálne postihnuté deti, 

mládež a dospelých pri SČK v 

Banskej Štiavnici bol i v tomto 

roku úspešný pri predkla-

daní projektu v grantovom 

programe Opora, ktorý 

každoročne otvára SPP. 

Vrámci skvalitňovania poskytova-

ných sociálnych služieb v tomto za-

riadení s prihliadnutím na indivi-

duálne potreby našich klientov bol 

vďaka podpore Nadácie SPP zakú-

pený špeciálny komunikačný soft-

vér spolu s tabletom. Projekt, ktorý 

v našom zariadení prebieha od mája 

má slúžiť na podporu komunikač-

ných schopností u klientov s rôzny-

mi kombináciami zdravotných po-

stihnutí.

Andrea Kočalková

Grantový program Opora 
v Domove sociálnych služieb pri SČK Banská Štiavnica
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Na začiatku tohto príbehu bol 

šperk. Stačil jediný pohľad a ja 

som porozumela tichej poézii, 

ktorou sa mi prihováral. 

Okolo mňa plynul šedivý uponáhľa-

ný deň, ale už som nebola jeho sú-

časťou. S  obdivom som sa skláňala 

nad majstrovským dielom rúk, srdca 

a fantázie. Ako prvá ma oslovila ne-

všedná krása a precíznosť, s akou bol 

šperk vytvorený. No keď som sa do-

zvedela, že dáma, ktorá mu vdýchla 

život býva a tvorí priamo v Banskej 

Štiavnici, poprosila som ju o rozho-

vor. S tajuplnou skromnosťou váha-

la. O to viac som o nej túžila napísať. 

Až takmer po roku sme si dohodli 

stretnutie v obchodíku ,,U troch zvie-

ratiek“ na Kammerhofskej ulici, kde 

popri práci na novom šperku vznika-

li aj tieto riadky.

,,Tvorím pod umeleckým menom Sas-

ha Si, ale priatelia ma volajú Saša alebo 

Saška.“ Predstavila sa s úsmevom pô-

vabná tmavovláska. Zaujal ma jem-

ný akcent. ,,Môj dedko bol Rus, babka 

Arménka a mamička Slovenka. Narodi-

la som sa v Soči. Keď som mala 15 rokov, 

presťahovali sme sa do Košíc. Študova-

la som na Gymnáziu v  Košiciach a  ne-

skôr na Univerzite Mateja Bella v Ban-

skej Bystrici, kde som stretla aj životnú 

lásku, môjho manžela. Naším spoločným 

domovom sa pred tromi rokmi stala Ban-

ská Štiavnica.“

Som rada, že vás cesty života pri-

viedli do nášho mesta.  A aká bola 

vaša cesta k tvorbe šperkov?

„Študovala som výtvarné umenie, zau-

jímala ma maľba, neskôr som sa veno-

vala maľbe na sklo. A šperk je to, v čom 

som sa momentálne našla. Aj keď som 

výtvarníčka, návrhy šperkov si takmer 

nikdy nekreslím. Nápad a vízia sa mení 

počas práce. Použité materiály majú svoj 

zámer, hľadajú si svoje miesto a ja som 

niekedy prekvapená, kto ten šperk vlast-

ne vytvoril.“

Aké tvary a materiály uprednostňu-

jete?

,,Sú to skôr jednoduché, základné alebo 

abstraktné tvary. Som fascinovaná krá-

sou, ktorú vytvorila príroda. Rada pou-

žívam prírodný kameň, pričom sa vzor 

i  farba šperku odvíja od neho tak, aby 

som nechala vyniknúť jeho krásu. Naj-

častejšie sa zameriavam na výrobu šité-

ho šperku, vytvoreného prišívaním drob-

ných korálikov na textilný podklad alebo 

kožu. Tento spôsob zdobenia sa použí-

val už v histórii na krášlenie odevov a ne-

ustále sa k nemu vracajú aj svetové mód-

ne domy.“

Bez vašej empatie, zručnosti a trpez-

livosti by kameň ostal kameňom. 

Vidím, že šperkárstvo  nie je jedno-

duchá záležitosť a  vyžaduje aj dlhé 

hodiny sústredenia. 

Ako relaxujete?

,,Práca je môj relax. 

Keď sa zahĺbim do 

výroby nového šper-

ku, nepotrebujem jesť 

ani piť a zabúdam na 

čas. Energiu a inšpirá-

ciu čerpám opäť z prí-

rody. Mám rada pre-

chádzky, alebo aspoň 

pohľadom z okna za-

blúdim do korún stro-

mov.“

Doba presýtená 

konzumom i  luxu-

som vyzdvihuje vý-

nimočnosť. Aké 

najneobvyklejšie 

šperky sa vám po-

darilo vytvoriť?

,,Bol to šperk pre 

muža - nezvyčajne ši-

roký kožený náramok bez kovových čas-

tí, zdobený korálikmi do indiánskych 

vzorov. K tomuto šperku mám ešte vy-

tvoriť náhrdelník, zdobiaci celú hruď. 

Ďalší zákazník si u  mňa objednal ko-

lekciu v štýle Lenny Kravitz, inšpirova-

nú legendárnym hudobníkom. Vytvori-

la som niekoľko svadobných kolekcií pre 

nevesty, jazykom korálok som prerozprá-

vala krásu slovenskej ľudovej výšivky, ale 

občas sa vo mne ozve moja arménska krv 

a vytvorím niečo spontánne a temné zá-

roveň. V skutočnosti je každý jeden šperk 

originál a je v ňom kúsok môjho srdca. 

Každý je ako moje dieťatko.“

Nebýva lúčenie s  takýmto ,,dieťat-

kom“ ťažké?

,,Má pred sebou svoj vlastný príbeh. Nie-

kedy sa mi pošťastí uvidieť ženu ozdobe-

nú šperkom, ktorý som vytvorila. Okam-

žite ho rozpoznám. Teší ma, že moje 

šperky nosia väčšinou vnútorne zrelé 

ženy, osobnosti, ktoré už nepodliehajú 

chvíľkovým módnym trendom, ale majú 

svoj vlastný vkus a štýl.“

Obľúbený klenot môže byť majite-

ľom vnímaný ako osobný talizman, 

v  prípade prírodných kameňov sa 

hovorí aj o liečivej sile. Ja sama som 

si váš šperk kúpila a v jeho odlesku 

pociťujem nekonečnú radosť.

,,To ma veľmi teší. Mám zákazníčku, 

ktorá mi napísala, že sa môjho šperku ne-

vedela vzdať ani pri výstupe na Lomnic-

ký štít. Viem, že niektoré kúsky putovali 

ako darčeky do Austrálie, Ameriky, Juž-

nej Kórey...“

Máte v oblasti tvorby ešte nejaký ne-

splnený sen?

,,Chcela by som vytvoriť kolekciu, ktorá 

sa už dlhšiu dobu rysuje v mojich pred-

stavách a v ktorej by som spojila všetky 

svoje doterajšie skúsenosti /výtvarníc-

tvo, cínovanie, výroba šitého šperku a i/. 

Spolupracujem s priateľmi z OZ Umenie 

a remeslá Štiavnice, máme za sebou nie-

koľko krásnych podujatí a teším sa, že je 

stále viac ľudí, ktorí vedia oceniť origina-

litu, jedinečnosť a kvalitu, spojenie  tradí-

cie, fantázie, remeselnej zručnosti a tvo-

rivej radosti.“

Za rozhovor ďakuje

Foto: Lubo Lužina

Janka Bernáthová

Priatelia ma volajú Saša...

V Domove Márie na ul. L. 

Svobodu v Banskej Štiavnici 

už majú pripravené vianočné 

darčeky. 

Sú krásne voňavé, farebné, nád-

herne zabalené a je ich naozaj veľa. 

Rôzne farby, rôzne vône, rôzne veľ-

kosti - také sú mydielka, ktoré vyrá-

ba pani Renáta.

Renátka žije v  Domove Márie už 

skoro osem rokov. Napriek zdravot-

ným obmedzeniam je pomerne sa-

mostatná, aktívna a veľmi šikovná. 

Najradšej sa venuje pracovným čin-

nostiam, ktoré prinášajú  hmatateľ-

né výsledky, vizuálne potešenie aj 

priamy úžitok. Najprv to bola vý-

roba sviečok, teraz sú to mydielka. 

Vďaka fi nančnej podpore z Nadácie 

SPP má dostatok materiálu na ich 

výrobu, a tak spolu s pracovníčkami 

sociálneho úseku a  za pomoci os-

tatných klientov často a s radosťou 

rozvíja svoju fantáziu a  zručnosť. 

Najjednoduchšie je rozpustiť myd-

lové hmoty a vybrať vhodnú formu, 

ale namiešať farby a vône, to už je 

naozaj veľká zodpovednosť, ktorá 

ju nesmierne baví. 

Želáme pani Renáte veľa úspechov 

v   tvorivej práci,  veľa spokojnosti 

a radosti pri rozdávaní darčekov.

Domov Márie, Banská Štiavnica

Voňavé darčekyOznam
Výbor SZTP BŠ oznamuje svo-

jim členom, že úradné hodiny v 

kancelárii zväzu sú opäť v ponde-

lok, stredu a vo štvrtok od 7:30 – 

14:00. 

Ivan Madara

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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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 17.11. o 18:30 hod.Piatok 17.11. o 18:30 hod.
WiNd riverWiNd river

Thriller, krimi, mysteriózny, 107 min., Thriller, krimi, mysteriózny, 107 min., 
MP:15, vstupné: 4€. Stopár Cory MP:15, vstupné: 4€. Stopár Cory 
Lambert (Jeremy Renner) objaví Lambert (Jeremy Renner) objaví 
uprostred zasneženej pustej krajiny uprostred zasneženej pustej krajiny 
Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá 
agentka FBI Jane Bannerová (Eliza-agentka FBI Jane Bannerová (Eliza-
beth Olsen , ktorá do odľahlej indián-beth Olsen , ktorá do odľahlej indián-
skej rezervácie Wind River prichádza skej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na z Las Vegas, úplne nepripravená na 
drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na 
pomoc pri vyšetrovaní osloví stopára pomoc pri vyšetrovaní osloví stopára 
Coryho a spoločne sa snažia vyriešiť Coryho a spoločne sa snažia vyriešiť 
záhadnú smrť... Hudbu k fi lmu Wind záhadnú smrť... Hudbu k fi lmu Wind 
River zložil Warren Ellis v spoluprá-River zložil Warren Ellis v spoluprá-
ci s legendárnym hudobníkom Nickom ci s legendárnym hudobníkom Nickom 
Caveom. Po skvelých hodnoteniach zo Caveom. Po skvelých hodnoteniach zo 
strany fi lmových kritikov je fi lm Wind strany fi lmových kritikov je fi lm Wind 
River silným ašpirantom na nomináciu River silným ašpirantom na nomináciu 

Ceny Akadémie – Oscara 2018!Ceny Akadémie – Oscara 2018!

Sobota 18.11. o 18:30 hod.Sobota 18.11. o 18:30 hod.
SUbUrbicoNSUbUrbicoN

Komédia, krimi, 105 min., MP:15, Komédia, krimi, 105 min., MP:15, 
vstupné: 4€. Príbeh fi lmu sa odohrá-vstupné: 4€. Príbeh fi lmu sa odohrá-
va v pokojnej, preslnenej atmosfére va v pokojnej, preslnenej atmosfére 
stredoamerického mestečka, s názvom stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spo-Suburbicon. Život tejto idylickej spo-
ločnosti naruší terorizovanie afroame-ločnosti naruší terorizovanie afroame-
rickej rodiny, ktorá sa do mesta pri-rickej rodiny, ktorá sa do mesta pri-
sťahovala len pred nedávnom. Rodina sťahovala len pred nedávnom. Rodina 
je neprávom obvinená zo smrti jednej je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne 
sa tiež pred divákom začína odohrá-sa tiež pred divákom začína odohrá-
vať príbeh navonok usporiadanej rodi-vať príbeh navonok usporiadanej rodi-
ny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v ny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v 
skutočnosti plný násilia, chamtivosti a skutočnosti plný násilia, chamtivosti a 
klamstiev. A pokým sa všeobecná ne-klamstiev. A pokým sa všeobecná ne-
návisť obyvateľov mestečka sústreďu-návisť obyvateľov mestečka sústreďu-
je na nových obyvateľov, nikto si ne-je na nových obyvateľov, nikto si ne-
všíma skutočný zločin odohrávajúci sa všíma skutočný zločin odohrávajúci sa 
v dome oproti. v dome oproti. 

Nedeľa 19.11. o 16:00 hod.Nedeľa 19.11. o 16:00 hod.
PríšerÁkovciPríšerÁkovci

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

Nedeľa 19.11. o 18:30 hod.Nedeľa 19.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 23.11. o 18:30 hod.Štvrtok 23.11. o 18:30 hod.
ZÁhrAdNícTvo: ZÁhrAdNícTvo: 

NÁpAdNíkNÁpAdNík

Komédia, dráma, 100 min., MP:12, Komédia, dráma, 100 min., MP:12, 
vstupné: 4€vstupné: 4€

Utorok 21.11. o 18:30 hod.Utorok 21.11. o 18:30 hod.
JigshAwJigshAw

Horor, thriller, 91 min., MP:15, vstup-Horor, thriller, 91 min., MP:15, vstup-
né: 4€. Zohavená těla se začnou obje-né: 4€. Zohavená těla se začnou obje-
vovat na různých místech ve městě. V vovat na různých místech ve městě. V 
průběhu vyšetřování všechny důkazy průběhu vyšetřování všechny důkazy 
jednoznačně ukazujína jednoho muže: jednoznačně ukazujína jednoho muže: 
Johna Kramera. Jak to jen může být Johna Kramera. Jak to jen může být 
možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více 
než 10 let po smrti. Pokračování známé než 10 let po smrti. Pokračování známé 
hororové série SAW je tu znovu.... hororové série SAW je tu znovu.... 

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 konzumá-

ciu v hodnote 10 eur v pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky 

z č.38/2017: „Nikdy tak zle nebolo, 

aby nemohlo byť horšie.“ Výhercom 

sa stáva Jana Kališeková, Vajan-

ského 4, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie 

ŠN v termíne do 27.11.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok I. S. 

Turgeneva:

A., Pes detsky, spoluhlásky v slo-

ve nezavi, meno Jurgensa, dravý 

vták,

B., Začiatok tajničky, 3. časť taj-

ničky,

C., Polovica, ozn. áut Rakúska a 

Španielska, pobadáva, koniec taj-

ničky,

D., Obyvateľ Nemecka, kolíky, vi-

dím básn., pery,

E., Obojživelník, nie veľkí, dnes-

ka, Peter česky,

F., Ozn. ruských lietadiel, voz, 

dul, cudzie španielske muž. 

meno,

G., Dorota, bojové vozidlo, otec, 

iniciálky Chalupku,

H., Brat Kaina, pero z husi, po-

moc, predložka 3. pád, urán,

I., Meno Rapaičovej,cudzia mie-

ra, tápe, meno Chaplinovej ženy,

J.,, 2. časť tajničky, liter,

K., Argón, ozn. ruských lietadiel, 

zn. ampér a eman, český spevák 

so skratkou mena na začiatku, 

švajčiarska rieka.

1., Citoslovce poskoku, 4. časť 

tajničky, seriálová postava,

2., Boh lásky, hliník, poobdieraj,

3., Zavýjal, Univerzita Komenské-

ho, ohraničená plocha, bárium,

4., Kvet obilia, mukol básn., tento,

5., Žrď na voze, Katarína, krík s 

bielymi kvetmi,

6., Neexistovalo, tára,

7., Zhodí, batoh, lievaj,

8., Stále, dinosaurus skr., spo-

luhlásky v slove točka,

9., Oznámi úradom, značka, opak 

večera,

10., Dysprózium, hnil, zviera z 

Ameriky,

11., Územný celok, chatka, ozn. 

áut Rakúska a Nórska,

12., Inam, priťahuje, ruská rieka,

13., Plač, Aurélia, nástroj na ko-

senie,

14., Ruská rieka, potomkovia, doj-

čenské mlieko,

15., Meno Amstronga, 5. časť taj-

ničky, ročné, odporovacia spojka.

Pomôcky: Tael, púta, Oona, Om

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Anna Vartecká

Šedivé zlato/grey gold

(Vek a rod v tvorbe českých a slo-

venských umelkýň  nad 65)

Akým spôsobom sa s  problemati-

kou pokročilého veku a  rodového 

vymedzenia tvorby v súčasnosti 

vyrovnáva vizuálne umenie? Skú-

senosť žien a mužov nie je podmie-

nená iba pohlavím, ale nemôžeme 

ani povedať, že sa formuje nezávis-

le na ňom. Podobne nie je pokroči-

lý vek – staroba – len biologickým 

určením, ale predovšetkým kultúr-

ne konštruovaným pojmom. Ga-

léria Schemnitz v  rámci projektu 

Kultúrne spoje CZ-SK pozvala vý-

znamnú českú teoretičku umenia 

a kurátorku Annu Varteckú, kto-

rá bude vo svojej prednáške analy-

zovať vybrané aspekty genderovej 

skúsenosti ženy – umelkyne v čes-

koslovenskom kontexte druhej po-

lovice 20. storočia a  pokúsi sa na 

konkrétnom príklade úspešného 

medzinárodného výstavného pro-

jektu (Grey Gold 65 +) ilustrovať 

posun feministických teórií, ako 

aj rolí inštitúcií na našej umelec-

kej scéne.

Srdečne pozývame!

Miesto konania: Galéria Schem-

nitz, Andreja Sládkoviča 2, Banská 

Štiavnica

Termín: 20. november 2017

Čas: 16.00 hod.

Účasť väčších skupín prosím do-

predu nahláste na tel. čísle: 0907 

888 872

Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. (*1975) 

– česká teoretička umenia, kurá-

torka a vysokoškolská pedago-

gička. Zaoberá sa predovšetkým 

dejinami fotografi e a  grafi ckého 

dizajnu, kritikou súčasného vizu-

álneho umenia 

a  jeho presah-

mi do rodových 

štúdií a  socioló-

gie. Publikova-

la odborné state 

v  monografi ách 

umelcov (Bla-

žej Baláž, Trnava 

2003; Svatopluk 

Klimeš, Praha 

2017). Ako kurá-

torka výstav spo-

lupracovala na 

mnohých domá-

cich a  zahranič-

ných projektoch 

(napr. Grey Gold 

–neskorá tvorba 

českých a sloven-

ských umelkýň 

65+; Dom ume-

nia Brno 2013; 

Milota Havrán-

ková, GHMP Praha 2015/16). 

V súčasnosti pôsobí na Katedre de-

jín a teórie umenia Fakulty umení 

a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Projekt Kultúrne spoje CZ-SK je 

realizovaný s fi nančnou podporou 

Úradu vlády Slovenskej republiky 

– program Kultúra národnostných 

menšín.

Vladimír Beskid, 

Dana Kratochvilová

Kultúrne spoje cz – sk
prednáškový cyklus významných osobností českého súčasného umenia

November – jedenásty mesiac 

v kalendári, ktorý je končiacim 

sa mesiacom jesene.

Aký bol november 1989? Novem-

ber roku 1989, je historicky vý-

znamným mesiacom z  viacerých 

hľadísk, a to: 10.11.1989 – pád Ber-

linského múru, čo znamenalo vývin 

Európy.

14.november ´89 sa konala de-

monštrácia občanov pred Justič-

ným palácom proti poslednému 

politickému režimu na Slovensku. 

Obyvatelia žiadali oslobodenie za-

držiavaných členov a  z  ich podne-

tov mal pred palácom prvé verejné 

vystúpenie na domácej pôde – Ale-

xander Dubček. 17.november 1989 

mal veľký význam pre celú ČSSR. 

Pád komunizmu v  Českosloven-

sku je spojený najmä s demonštrá-

ciami, ktoré sa konali 16.novembra 

v  Bratislave a  17.novembra v  Pra-

he. Bezpečnostné sily v Prahe bru-

tálne zasiahli proti manifestácii 

študentov. Týmto sa začala ,,zama-

tová“ či ,,nežná“ demokratická revo-

lúcia v  podobe pokojného prevza-

tia moci demokratickými silami 

v Československu. Obdobie od no-

vembra 1989 do prvých slobodných 

volieb v júni 1990 tvorili krátky a 

neúspešný pokus o liberalizáciu re-

žimu. Nová vláda Ladislava Adam-

ca trvala od 3.-10. decembra 1989 

a úspešná tranzícia režimu vrcho-

liaca jednoznačným víťazstvom de-

mokratických politických strán vo 

voľbách, ktoré sa konali 8. a 9. júna 

1990. Ponovembrová politická re-

alita je síce poznačená zotrvaním 

predstaviteľov komunistického re-

žimu vo vládnych i parlamentných 

pozíciách, v justičných i bezpeč-

nostných zložkách, prodemokratic-

ké smerovanie však nikdy nebolo 

spochybnené a najpodstatnejšie de-

mokratické princípy nastolené krát-

ko po páde komunizmu zostali za-

chované.

Dňa 17.novembra 2017 si pripo-

menieme 28 rokov od pádu ko-

munistického režimu v celom Čes-

koslovensku. Tento deň si zaiste 

pamätáte viacerí, ktorí ste dospie-

vali alebo už boli dospelí v  tomto 

období. K  tomuto sviatku prajem 

veľa pohody, pokojnej harmónie 

na domácej i zahraničnej pôde. Pra-

jem, aby sme nikdy nemuseli zažiť 

to, čo zažili naši predkovia. Krás-

ny 17.november ´17 Vám všetkým 

prajem... (čerpanie info - http://

www.17november1989.sk/ a kniha 

,,1989 november a Slovensko chro-

nológia a dokumenty (1985 – 1990) 

/ďakujem knižnici za pomoc/).

Filip Golian

Od Nežnej revolúcie ubehlo 28 rokov

Stretnutie 
generácií 2017
Slovenské banské múzeum 22. no-

vembra 2017 od 9.00 do 14.00 

hodiny v  atraktívnom prostre-

dí Rytierskej sály na Starom zám-

ku, usporiada deviaty ročník ak-

cie Stretnutie generácií. Tradičné 

stretnutie juniorov a seniorov prine-

sie okrem vzdelávacej časti pozostá-

vajúcej z návštevy aktuálnej výstavy 

v Galérii Jozefa Kollára aj posedenie 

pri kultúrnom programe.

Podujatie začne o  9.00 hod. na 

Námestí sv. Trojice. Zúčastne-

ní sa presunú na aktuálnu výsta-

vu „Toto! je Kabinet ilustrácie III.“ in-

štalovanú v  priestoroch Galérie 

Jozefa Kollára. Po prehliadke vý-

stavy sa hostia presunú do Rytier-

skej sály Starého zámku. Tu budú 

môcť zhodnotiť prácu študentov 

Strednej odbornej školy služieb a 

lesníctva, ktorí sa budú prezento-

vať formou prípravy stolovania a 

občerstvenia.

Bohatý kultúrny program zabez-

pečia deti z Materskej školy na uli-

ci 1. mája (členovia súboru Per-

moník), študenti Základnej školy 

Jozefa Horáka, študenti Gymná-

zia A. Kmeťa, členovia Živeny a 

Klubov seniorov z Banskej Štiav-

nice a  zo Štefultova. Na záver 

podujatia bude vyžrebovaná tom-

bola.

Podujatie Stretnutie generácií fi -

nančne podporilo Mesto Banská 

Štiavnica.

Sponzorsky ho podporili Potravi-

ny Ernek a Zelovoc p. Antalová.

SBM - Starý zámok

Kluby zdravia
Mestský úrad, odd. KŠ a MK a 

Kluby zdravia Vás pozývajú na be-

sedu Mgr. Bohumila Kerna „Ume-

nie slovnej obrany“, ktorá sa uskutoč-

ní 21. novembra 2017 od 17:00 v 

Kultúrnom centre, Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk. Na Vašu 

účasť sa tešia organizátori. 

OZ Život a zdravie

čriepok
„Zvyšovaním cien masla a vajec 

rastie aj cena mužov s maslom na 

hlave.“

Ján Petrík
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4.11.2017 sa v Rimavskej 

Sobote uskutočnilo posledné 

5. kolo Banskobystrického 

pohára v plávaní.

Našim plavcom sa podarilo vyplá-

vať celkovo 82 medailí, z  toho 45 

zlatých, 23 strieborných a 14 bron-

zových. V  poslednom kole súťaže 

po sčítaní troch najlepších bodo-

vých umiestnení   sa podarilo na-

šim plavcom získať víťazné pohá-

re. Celoročná drina sa tak pretavila 

do víťazných pohárov Stacy Chlad-

nej, Adamovi Buzalkovi, Barbo-

re Michalovej, Šimonovi Erneko-

vi, Daliborovi Danielovi Orságovi 

– 1. miesto, Jánovi Čamajovi – 2. 

miesto, Andrejovi Berlanskému, 

Marekovi Konečnému - 3. miesto. 

Víťazom srdečne blahoželáme a os-

tatným plavcom patrí poďakovanie 

za snahu a účasť na jednotlivých ko-

lách súťaže.

Prinášame výsledky:

Muži

9-10 roč.

Holcz Patrik: 2. 50m Z - 43.98; 

2. 100m Z - 1:33.36; 2. 200m Z - 

3:14.03; 1. 100m M - 1:40.75;

Buzalka Adam: 1. 50m Z- 43.64; 

1. 100m Z - 1:32.71; 1. 200m Z - 

3:12.34; 1. 50m P - 45.49; 1. 100m 

P - 1:38.61; 1. 200m P - 3:32.62; 1. 

100m PP - 1:31.69;

Macharík Mikuláš - 16. 100m VS - 

1:59.20; 13. 50m Z - 1:06.51; 11. 

50m P - 1:03.07;

11-12 roč.

Harčár Nicolas: 5. 50m VS -33.28; 

6. 100m VS -1:15.23; 4. 50m Z 

- 1:28.83; 5. 100m Z - 1:28.83; 

4. 50m M - 37.06; 2. 100m M - 

1:24.04; 3. 100m PP - 1:25.51;

Macharík Samuel: 14. 50m VS - 

39.67; 13. 100m VS - 1:28.80; 7. 

50m Z - 45.72; 2. 50m P - 44.04; 3. 

100m P - 1:36.15;

Maruniak Patrik: 8. 50m VS - 35.08;  

8. 100m VS - 1:21.29; 1. 50m P - 

43.39; 1. 100m P - 1:35.02; 2. 200m 

P - 3:26.47; 6. 50m M - 44.79;

15-18 roč.

Balázs Michal: 4. 50m VS - 27.25; 

3. 100m VS - 1:01.04; 3. 200m VS 

-2:16.25; 4. 50m P - 36.23; 6. 100m 

P - 1:20.01; 6. 50m M - 31.42; 4. 

100m PP - 1:12.48;

Dóczy Filip: 8. 50m VS - 28.41; 

6. 100m VS - 1:01.96; 1. 50m P 

-33.63; 2. 100m P - 1:13.93; 2. 

200m P - 2:44.92;

Ernek Šimon: 1. 50m VS - 25.14; 

1. 100m VS - 57.90; 1. 100m P 

- 1:12.14; 1. 200m P - 2:34.06; 

1. 50m M - 27.58; 1. 100m M - 

1:01.19; 1. 100m PP - 1:08.69; 1. 

200m PP - 2:14.40;

Mráz Peter: 7. 50m VS - 28.38; 

8. 100m VS - 1:03.82; 1. 50m Z 

- 33.18; 2. 100m Z - 1:14.62; 5. 

100m P - 1:1741; 3. 50m M - 29.33; 

2. 100m M - 1:07.06; 3. 100m PP - 

1:09.84;

19 a starší

Čamaj Ján: 4. 50m VS - 28.42; 2. 

100m VS - 59.94; 2. 50m Z - 31.90; 

1. 100m Z - 1:08.84; 2. 50m P - 

35.73; 1. 100m PP- 1:08.17;

Ernek Matej:1. 50m VS - 24.73; 1. 

100m VS - 1. 200m VS - 2:06.47; 1. 

50m Z - 30.95; 1. 50m M - 25.75; 1. 

100m M - 57.84;

Orság Dalibor Daniel: 3. 50m VS 

- 27.39; 3. 100m VS - 1:09.20; 1. 

50m P - 32.41; 1. 100m P - 1:14.29; 

1. 200m P - 2:54.39; 2. 50m M - 

29.88;

Ženy

9-10 roč.

Chladná Stacy: 3. 50m Z - 45.08; 

3. 100m Z - 1:35.29; 2. 200m Z - 

3:18.91; 3. 50m P - 47.90;  4. 100m 

P - 1:45.32; 2. 200m P - 3:31.05;

Hocková Alex: 8. 50m VS - 45.11; 

8. 100m VS - 1:41.79; 9. 50m Z - 

49.84; 8. 50m P - 53.36; 7. 50m M - 

50.67; 4. 100m M - 2:04.27;

11-12 roč.

Kašiarová Tatiana: 2. 50m VS - 

37.62; 1. 100m VS - 1:23.09; 4. 

100m Z - 1:37.79; 1. 100m P - 

1:40.39; 2. 50m M - 42.33; 1. 100m 

M - 1:34.74;

Prefertusová Adela: 12. 50m VS 

- 39.42; 8. 100m VS - 1:27.98; 

8. 50m Z - 49.26; 8. 100m Z - 

1:41.05; 7. 50m P - 49.22; 8. 100m 

P - 1:49.05;

Šavoltová Ivana: 14. 50m VS - 

40.71; 13. 100m VS - 1:34.45; 

11. 200m VS - 3:17.20; 7. 50m 

Z - 47.92; 7. 100m Z - 1:40.21; 3. 

200m Z- 3:28.58;

13-14 roč.

Hornická Alica: 7. 50m VS - 33.47; 

5. 100m VS - 1:14.32; 8. 50m Z - 

41.64; 5. 100m Z -1:26.79; 7. 50m 

M - 38.18; 4. 100m M - 1:27.49;

Melicherčíková Timea: 9. 50m VS 

- 34.31; 5. 50m Z - 38.97; 6. 50m 

P - 42.15; 4. 100m P - 1:33.87; 2. 

200m P - 3:20.61; 8. 50m M- 38.25;

15-17 roč.

Michalová Barbora: 3. 50m VS - 

29.83; 2. 50m Z - 35.09; 2. 100m 

Z - 1:13.40; 1. 200m Z - 2:42.42; 

2. 50m M - 33.11; 2. 100m M - 

1:17.17; 1. 200m PP - 2:44.64;

Potančoková Timea: 1. 50m VS 

- 28.42; 1. 100m VS - 1:01.46; 3. 

100m Z - 1:13.92; 1. 50m P - 34.88; 

1. 100m P - 1:16.21; 1. 50m M 

- 29.91; 1. 100m M - 1:06.41; 1. 

100m PP - 1:09.59;

Štafeta

1. 8x50m VS - 3:59.97; Ernek Š., 

Orság D., Michalová B., Potančoko-

vá T., Chladná S., Kašiarová T., Ba-

lázs M., Ernek M.

Legenda: VS - voľný spôsob, P - 

prsia, M - motýľ, Z - znak, PP - po-

lohové preteky

PKBS

5. kolo Banskobystrického plaveckého pohára 
v Rimavskej Sobote

Štiavnickí plavci opäť úspešní  foto PK BS

Fakulta environmentálnej 

a výrobnej techniky Tech-

nickej univerzity vo Zvolene 

v spolupráci s Nadáciou 

Volkswagen Slovakia si Vás 

dovoľuje pozvať na súťaž 

Robohranie 2018. 

Súťaž je určená pre žiakov základ-

ných a stredných škôl, ktorí sa za-

oberajú programovaním robotov 

zo stavebnice Lego Mindstorms 

Education EV3/NXT. Pre študen-

tov stredných škôl sa súťaž usku-

toční 30.1.2018 v dvoch súťažných 

disciplínach. V prvej s názvom Blu-

disko bude úlohou tímu zostaviť a 

naprogramovať robota tak, aby sa-

mostatne, bez akejkoľvek pomo-

ci prešiel čo najrýchlejšie bludis-

kom zo stanoveného štartovacieho 

priestoru do stanoveného cieľové-

ho priestoru. V  druhej disciplíne 

Reklama je úlohou súťažiacich pri-

praviť krátke video alebo výstižnú 

fotografi u, ktorá zachytáva robota 

a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu 

niektorého sponzora akcie. Pre žia-

kov základných škôl je termín súťa-

že 6.2.2018 v disciplínach free style 

„Stroje a zariadenia“ a Reklama, kde 

platia rovnaké pravidlá ako pre štu-

dentov stredných škôl. Vo free sty-

lovej disciplíne si súťažné tímy pri-

nesú hotového naprogramovaného 

robota, ktorý môže využívať akú-

koľvek elektronickú a mechanickú 

platformu alebo stavebnicu (Lego, 

Fischertechnik, Merkur,...). Robot 

by mal byť konštruovaný tak, aby 

predstavoval mechanizmus či stroj 

podľa názvu disciplíny. Celé pra-

vidlá súťažných disciplín sú uve-

dené na webovej adrese http://

www.robohranie-profevt.wz.sk. 

Prihlášky je potrebné posielať do 

15.1.2018 na emailovú adresu pi-

varciova@tuzvo.sk. Tešíme sa na 

súťažiacich a prajeme im veľa tvori-

vých myšlienok pri príprave na sú-

ťaž.

Peter Koleda

Súťaž Robohranie 2018
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služby

  Predám garáž pod Zigmund šach-

tou, tel.č.: +421910138180

  Ponúkam zariadenú izbu s príslu-

šenstvom na dlhodobý prenájom v 

Š. Baniach, tel.č.: 0915 169 422

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

0905 148 574

  Kúpim 1-2 izbový byt alebo malý 

domček na chalupu v BŠ a okolí aj 

v horšom stave, ponúknite, platba v 

hotovosti! Kontakt: 0940 870 762

  Stavebné, murárske práce, by-

tové jadrá a iné. Info na: 0949 116 

166, www.vasidomacimajstri.sk

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, altán-

ky. Kontakt: 0902 147 715

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podesty, cena 35 eur/m². Kontakt: 

0902 147 715

  Ručné výkopové práce, drenáž-

ne systémy okolo domov, terénne 

úpravy a skalky. Kontakt: 0902 147 

715

reality

0800 800 810
TAXI

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

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

á ž

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

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

Ste v našej fi rme vítaní!

Tel.: 0950 303 530, 0950 303 630 


