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16. októbra mestské 

zastupiteľstvo schválilo do 

funkcie náčelníka Mestskej 

polície (MsPo) v Banskej 

Štiavnici PhDr. Petra Šemodu, 

s nástupom do funkcie od 

1.11.2019.

1. K zvoleniu na tento zodpoved-

ný post Vám, p. Peter Šemoda, 

srdečne blahoželáme!

Predstavte sa, prosím, našim či-

tateľom: „Mám viac ako 26 rokov 

odslúžených u  štátnej polícii, 2 roky 

v  ozbrojených zložkách, t.j. 28 ro-

kov odslúžených okrem ďalších 3 ro-

kov, ktoré som už odslúžil u MsPo. Za 

ten čas som veľmi dobre spoznal túto 

prácu, viem kde sú jej silné a kde slab-

šie stránky. Určité veci sa tu dajú zme-

niť a verím, že s podporou mesta, pani 

primátorky a mestského zastupiteľstva 

nájdeme spoločnú cestu, ako tieto veci 

zlepšiť. 

Mesto Banská Štiavnica, 

mestský úrad, ekonomické 

oddelenie, týmto oznamuje, 

že od 01. 01. 2020 nadobúda 

účinnosť všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2019, v zmysle 

ktorého podnikateľský subjekt 

na území mesta má možnosť 

využívať dva systémy zberu 

zmesového komunálneho 

odpadu: 

1. kontajnerovo – intervalový sys-

tém (typizované zberné nádoby)

2. vrecový systém (špecifi cky ozna-

čené plastové vrecia).

Kontajnerovo – intervalový sys-

tém zberu zahŕňa využívanie typi-

zovaných zberných nádob v zmysle 

platných VZN, ktoré si zabezpe-

čí podnikateľský subjekt na vlast-

né náklady (napr. 110 litrová nádo-

ba, 120 litrová nádoba, 240 litrová 

nádoba, 1100 litrová nádoba atď.). 

Zároveň je potrebné určiť frekven-

ciu zberu zmesového komunálne-

ho odpadu. Podnikateľský subjekt 

je povinný oznámiť mestu Banská 

Štiavnica objem a  počet typizova-

ných zberných nádob, do ktorých 

zberá zmesový komunálny odpad 

a  interval vyprázdňovania zbernej 

nádoby na zmesový komunálny 

odpad, 

Predstavujeme vám 
nového náčelníka mestskej polície

Oznámenie 

Náčelník MsPo PhDr. Peter Šemoda  foto Michal Kríž
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Špeciálne:

Štvrtok 14.11. o 17:00 hod.Štvrtok 14.11. o 17:00 hod.
Vstupné: 3€Vstupné: 3€

SNow fi lM FesTSNow fi lM FesT

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Burza Burza 
šatstva a vecíšatstva a vecí 9.11.20199.11.2019

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

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

Rozmiestnenie 
VKK
určených na zber bioodpadu

Technické služby, mestský pod-

nik, oznamujú, že sa rozmiestňu-

jú veľkokapacitné kontajnery (ďa-

lej VKK) na zber bioodpadu.

V  zmysle požiadaviek občanov 

pristavujeme VKK na bioodpad 

nasledovne:

8.11.2019 – ul. Botanická, ul. Vi-

lová

Do VKK na bioodpad patrí len zá-

hradný bioodpad (20 02 01), čo sú 

konáre, orezy stromov, kríkov, su-

ché lístie či stará tráva.

Do VKK na bioodpad nepatria iné 

odpady, ako druhotné suroviny, 

nebezpečný odpad a  elektrood-

pad, objemný odpad a ani staveb-

ný odpad.

Prosíme občanov, aby do VKK 

na bioodpad dávali iba záhrad-

ný bioodpad a nedávali sem iné 

druhy odpadov.

Ak majú občania požiadavky na 

pristavenie VKK na objemný od-

pad alebo záhradný bioodpad, tre-

ba to nahlásiť do 11.11.2019 na 

dispečing technických služieb, m. 

p., tel. č. 0908 272 630.

Peter Heiler,

riaditeľ podniku
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„Najosvedčenejšou a zároveň najlac-

nejšou redukčnou diétou je hladomor.“

Ján Petrík

pričom si vyberie z po-

núknutých možností uvedených 

v oznámení. „Oznámenie“ k poplat-

kovej povinnosti predkladá pod-

nikateľský subjekt mestu Banská 

Štiavnica na predpísanom tlačive. 

Na základe oznámenia mesto Ban-

ská Štiavnica, mestský úrad, eko-

nomické oddelenie predpíše pod-

nikateľskému subjektu poplatok 

v zmysle VZN č. 5/2019 o miestom 

poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.

Vrecový systém zberu znamená, 

že podnikateľský subjekt je povin-

ný ukladať zmesový komunálny 

odpad iba do špecifi cky označených 

plastových vriec, za ktoré zapla-

tí poplatok pokrývajúci náklady 

na zber a  na zneškodnenie zme-

sového komunálneho odpadu vo 

vnútri vriec vrátane zneškodnenia 

samotného vreca. Špecifi cky ozna-

čené plastové vrece môže byť pou-

žité na zber zmesového komunál-

neho odpadu iba raz. Poplatok je 

príjmom mesta Banská Štiavnica 

v  zmysle VZN č. 5/2019 o  miest-

nom poplatku za komunálne od-

pady a  drobné stavebné odpady. 

Mesto Banská Štiavnica, mestský 

úrad, ekonomické oddelenie, pri 

vrecovom systéme zberu zmesové-

ho komunálneho odpadu nepred-

pisuje tento poplatok podnikateľ-

skému subjektu, pretože poplatok 

uhradí už pri kúpe zvoleného poč-

tu špecifi cky označených plastový 

vriec v pokladni Klientskeho centra 

mesta Banská Štiavnica, Námestie 

sv. Trojice č. 3, Banská Štiavnica. 

Z  uvedeného vyplýva, že podni-

kateľský subjekt, na základe svoj-

ho rozhodnutia zaplatí len za toľko 

odpadu, koľko reálne vyprodukuje.

MsÚ

�1.str.

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

4.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

Uskutočnilo sa zasadnutie Re-

dakčnej rady Štiavnických no-

vín.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta p. Dušanom Horá-

kom.

5.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Pracovné rokovanie k  bežkár-

skym tratiam.

Rokovanie k súdnemu sporu.

6.11.

 Pracovné rokovanie na Úrade 

vlády SR k e-Governmentu. 

7.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ k návrhu rozpočtu na r. 

2020 – 2022.

8.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava návrhu k všeobecne zá-

väznému nariadeniu k parkova-

niu.

9.11.

 Slávnostné prijatie jubilantov 

nášho mesta.

Občiansky obrad – sobáš.

Viera Lauková

Oznámenie 

28.10. vo viacerých médiách bola 

spomienka na tento deň v r.1949, 

keď bola ukončená výstavba Trate 

mládeže z Hr. Dúbravy do B. Štiav-

nice, ktorej slávnostné odovzda-

nie do prevádzky bolo 30.10.1949. 

Na výstavbe tejto trate pracova-

lo vyše 47000 brigádnikov, nielen 

z ČSR, ale aj viacerých európskych, 

ako aj mimoeurópskych štátov. 

28.10. v Rádiu Lumen o 6:30 bola 

spomienka na Andreja Trúchle-

ho-Sytnianskeho (9.11.1841 – 

28.10.1916), absolventa bansko-

štiavnického gymnázia, redaktora 

a  vydavateľa, náboženského spi-

sovateľa, prekladateľa, organizá-

tora národného a  lit. života, ale aj 

prírodovedca a  botanika. 29.10. 

v  RTVS na Jednotke v  „Správach 

RTVS“ o  19:00 bola opäť pertrak-

tovaná problematika znečisťovania 

Belianskeho tajchu. Na túto tému 

hovorili aj Ing. Lukáš Lalo z  OÚ 

v BŠ a Ing. Marian Bocák, hovorca 

SVP, š.p., v BŠ. 30.10. v TV Markíza 

v „Televíznych novinách“ o 19:00 bola 

opäť obsiahla reportáž o  znečisťo-

vaní Belianskeho tajchu. Opätovne 

k tejto problematike hovorili Ing. L. 

Lalo z OÚ v BŠ a Ing. M. Bocák, ho-

vorca SVP, š.p., v  BŠ a  navyše aj 

doc. Ing. Ladislav Welward, CSc.. 

31.10. v Rádiu Devín o 7:15 v sú-

vislosti s tým, že je to Deň reformá-

cie, bolo uvedené aj to, že myšlien-

ky reformácie bezprostredne po 

r.1517 sa ujali aj na Slovensku. Vý-

nimkou nebola ani BŠ, ktorá v tom-

to smere mala významnú úlohu, čo 

bolo ocenené aj tým, že od r.2017 

je BŠ „Európske mesto reformácie“. 

2.11. v Rádiu Lumen v „Info Lume-

ne“ o  17:30 hovoril Mgr. Mikuláš 

Pál, poslanec BBSK za náš okres 

o  pretrvávajúcej nevyhovujúcej 

sociálnej starostlivosti v  Bansko-

bystrickom kraji. 3.11. v  RTVS 

na Jednotke v  publicistickej relá-

cii „O 5 minút 12“ hovoril bansko-

štiavnický rodák, europoslanec 

Robert Hajšel o aktuálnej vnútro-

politickej a  zahraničnej situácii. 

3.11. v TV Markíza v „Televíznych 

novinách“ o 19:00 hovorili o histo-

rickom význame banskoštiavnic-

kých cintorínov Mgr. Peter Danáš 

a  Mgr. Mária Petrová, ktorá zdô-

raznila hlavne to, že tu spí večný 

spánok aj Sládkovičova Marína. 

4.11. v TV Markíza v „Televíznych 

novinách“ o  19:00 bola reportáž 

o  prvom projekte na Slovensku 

„Forrest Glamp“, luxusného kem-

povania, tzv. „glamping“ v  býva-

lom areáli školy v  prírode na Po-

čúvadle.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Podávanie 
žiadostí 
o  poskytnutie dotácií (fi nanč-

ných prostriedkov) z  rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 pre rok 2020

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12. 2019 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2020 pre právnic-

ké osoby a fyzické osoby – podni-

kateľov podľa §3 VZN č. 2/2018. 

V  zmysle Všeobecne záväzné-

ho nariadenia mesta Banská 

Štiavnica č. 2/2018 o poskytova-

ní dotácií z  rozpočtu mesta Ban-

ská Štiavnica je potrebné žia-

dosť podať písomnou formou na 

predpísanom tlačive, ktoré náj-

dete v  klientskom centre mest-

ského úradu alebo priamo na 

stránke mesta Banská Štiavni-

ca http://www.banskastiavnica.

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

ako-vybavit/20190124-ziadost

-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplnená 

žiadosť o  poskytnutie dotácie 

musí obsahovať povinné prílo-

hy (kópie):

- zmluva alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ

- výpis z registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Ge-

nerálnou prokuratúrou Sloven-

skej republiky

- doklad o  založení subjektu – 

zriaďovaciu listinu, zakladateľskú 

zmluvu, stanovy s potvrdením re-

gistrácie /občianske združenia, 

neziskové organizácie, záujmové 

združenia a pod./

- ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

- čestné vyhlásenia žiadateľa /prí-

loha č. 1/

V  prípade nejasností kon-

taktujte: MsÚ, ekonomické 

odd., Jozefa Páchniková, t. č.: 

045/694 96 32, e-mail: jozefa.

pachnikova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

október: 8:00 hod. - 16:00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53 MsÚ
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Napr. výstroj a  vý-

zbroj, technické prostriedky, motoro-

vé vozidlo, ktoré je už objednané, na-

koľko vozový park je už zastaranejší, 

vozidlá majú najazdené väčšie množ-

stvo km, a preto nám bude pridelené 

aj nové vozidlo, nie preto, aby sme sa 

vyvážali, ale preto, aby sme mali spo-

ľahlivé auto, aby sme sa dostali k ob-

čanovi včas tam, kde nás bude potre-

bovať.“

2. Ako ste vnímali z pozície ob-

čana a  zároveň inšpektora/zá-

stupcu prácu mestskej polície?

„Či už z pozície občana alebo zástup-

cu MsPo som veľmi oceňoval a vážil si 

prácu MsPo. Ja som skoro celý život 

policajt a viem čo policajná práca ob-

náša, preto aj ako občan som sa sna-

žil pomôcť kolegom, keď potrebovali 

pomôcť, poradiť alebo im poskytnúť 

informáciu...

3. Čo chcete robiť inak ako Váš 

predchodca?

„Keď som aj robil policajnú prácu, tak 

prácu MsPo som až tak detailne ne-

poznal. Keď som nastúpil na MsPo 

ako zástupca náčelníka MsPo, oboz-

námil som sa s  touto  prácou až po-

čas jej výkonu. Tu som spoznal a vi-

del, čo všetko MsPo rieši a  s  akými 

problémami sa na nich obracajú naši 

občania. Od začiatku, ako som na-

stúpil na MsPo, som sa snažil svoj-

im kolegom pomôcť svojimi radami 

a  skúsenosťami. Za veľmi dôležité 

považujem spoluprácu s verejnosťou, 

štátnou správou a  poslancami MsZ. 

Občania musia vedieť, že sme tu pre 

nich, že nám môžu dôverovať a že sa 

nemusia báť podať oznámenie. Veľa-

krát potrebujeme aj svedecké výpove-

de, aby sme mohli niektoré veci pá-

chateľom dokázať. S ich spoluprácou 

vieme veľa zmeniť.

Vzhľadom na veľkú návštevnosť tu-

ristov v  našom meste sme muse-

li zvýšiť výkon služby cez víkendy 

a v nočných hod., keď sa konajú štu-

dentské diskotéky v  zábavných pod-

nikoch. Tým, že tento rok je mesto BS 

mestom kultúry, zabezpečovali sme 

množstvo akcií, kultúrnych a  špor-

tových podujatí, pohreby, svadby, aj 

napriek tomu, že nás bolo o  jedné-

ho kolegu menej, od mesiaca jún sme 

všetky podujatia zabezpečili.“

4. Je podľa Vás, mestská polí-

cia v  našom meste dostatočne 

materiálne, technicky vybave-

ná?

„Materiálne vybavenie je zabezpeče-

né celkom dobre a čo sa týka technic-

kého zabezpečenia, nemôžme chcieť 

všetko naraz, ale verím, že postup-

ne sa aj technické vybavenie doplní. 

Ďakujeme vedeniu mesta, že sa nám 

snaží zabezpečiť prostriedky pre vý-

kon služby, napr. aj novým služob-

ným motorovým vozidlom, ktoré by 

sme mali dostať tento mesiac. Vá-

žime si to, lebo vieme, ako sa dnes 

všade bojuje s fi nančnými prostried-

kami. Na zakúpenie vozidla bola vy-

členená nie malá čiastka, preto my 

ako MsPo budeme plniť naše úlohy 

zodpovedne, svedomite, ako sa hovo-

rí na 100%.“

5. Ktoré problémy najviac trá-

pia občanov mesta a  ako ich 

chcete riešiť?

Parkovanie:

„MsPo tento problém nemôže vyrie-

šiť, ale určite bude pri riešení prob-

lému nápomocná, nepoznám mesto, 

ktoré by s  parkovaním nemalo prob-

lém. Naše mesto je v tomto špecifi cké 

vzhľadom na jeho polohu a  históriu, 

je problém s  vybudovaním parkovis-

ka, nemôžme vybudovať ani podzem-

né parkoviská a ani budovať nadzem-

né parkovacie domy. MsPo zistené 

priestupky na úseku bezpečnosti a ply-

nulosti cestnej premávky rieši v zmys-

le zákona.“

Bezdomovci:

„Doba priniesla aj bezdomovcov a bo-

hužiaľ, výnimkou nie je ani naše 

mesto, ktoré sa snaží takýmto ľudom 

ísť v ústrety počas najchladnejších dní 

v roku, mesto Banská Štiavnica vždy 

otvorí nocľaháreň pre týchto ľudí.“

Mládež:

„MsPo vždy po príchode na miesto 

oznámenia rieši problém v zmysle zá-

kona.“

Psičkári:

„Znečisťovanie verejného priestran-

stva psími extrementmi, tento prob-

lém budeme riešiť nielen preven-

tívne, ale aj represívne. Budeme aj 

naďalej vykonávať námatkové kon-

troly v  rámci mesta hlavne na síd-

lisku Drieňová, kde je s tým najväčší 

problém a priestupcov riešiť v zmys-

le zákona.

Chcel by som touto cestou poprosiť ob-

čanov, ak by sa v nočných hodinách ne-

dovolali hliadky MsPo na linku 159, 

aby sa obrátili na štátnu políciu, linku 

158, ktorá má 24 hod. službu. Ja ve-

rím, že v spolupráci s občanmi dosiah-

neme zlepšenie bezpečnostnej situácie 

v našom meste. Pri svojej práci často 

využívame kamerový systém, niektoré 

kamery potrebujeme preložiť, aby sme 

mohli lepšie zadokumentovať a odha-

liť páchateľov priestupkov alebo trest-

ných činov. Budem sa snažiť o moder-

nizáciu kamerového systému, či už cez 

projekty alebo navýšením  rozpočtu 

v spolupráci s poslancami MsZ.“

Za aktuálne informácie a odpove-

de poďakoval a  poprial na tomto 

poste veľa úspechov

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Štiavnica leží v strede starej 

sopky, kedysi najväčšej v celej 

Európe.

Bola vysoká 4km, zaberala cca 

2000km², láva sa roztekala na 

50km ďaleko. Mesto bolo s 20000 

obyvateľmi tretím najväčším 

mestom c.k. monarchie. Šľach-

tu, bohatých veľkoťažiarov aj ťaž-

ko pracujúcich baníkov hojne zá-

sobovali vínom obce ležiace na juh 

od mesta, kde vinohrady pokrý-

vali južné svahy niekdajšej sopky. 

S  koncom baníctva a  príchodom 

socializmu sa produkcia význam-

ne znížila a vinice postupne zanika-

li alebo boli obhospodarované iba 

v  malom. Na víno, kedysi tak vý-

znamné v okolí bohatej Štiavnice sa 

zabudlo.

V  niektorých rodinách sa tradícia 

výroby vína odovzdávala z pokole-

nia na pokolenie. Po zmene režimu 

sa niektorí z nich k vinárstvu vráti-

li, k nim pribudli noví vinári – nad-

šenci. Roztrúsené v okolí Štiavnice, 

hlavne v Pukanci, oblastiach Teko-

va a Hontu, na tufoch a andezitoch 

štiavnického stratovulkánu vyrástli 

malé vinárstva, a vybrali sa na dob-

rodružnú cestu tvorby autentických 

vín. Aj keď priamo v Štiavnici vino-

hrady nie sú, vybrali si Štiavnicu za 

svoje centrum a  výkladnú skriňu. 

V  roku 2014 založila oblastná or-

ganizácia cestovného ruchu Región 

Banská Štiavnica spolu s  vinármi 

vínny festival Štiavnická vínna špa-

círka. Cieľom Špacírky je zvýšiť náv-

števnosť mimo sezóny, propagovať 

lokálne vína a  vinárstva a  posilniť 

značku sopečných vín.

Hrozno, ktoré rastie na sopečnom 

podloží má výnimočný obsah mi-

nerálov a pre svoju chuť je vo svete 

veľmi cenené.

Podujatie je rozložené na tri dni. Vo 

štvrtok mikrobus odvezie 15 záu-

jemcov na návštevu k vinárovi, kde 

okoštujú víno a  dozvedia sa čo-to 

o spôsobe výroby. V piatok organi-

zujeme Odrody sveta tzv. master-

class pre cca 50 ľudí, kde špičkový 

zahraničný somelier spolu s  náv-

števníkmi prechutnáva víno jed-

nej odrody (napr. veltlín zelený), 

ale z  viacerých krajín Európy. So-

botnajšia Špacírka je jedinečná nie 

len výborným lokálnym vínom, ale 

aj nezvyklými priestormi, v  kto-

rých sa víno koštuje: v  starých 

banských štôlňach, malých štiav-

nických dvorčekoch a  inak pre ve-

rejnosť uzatvorených priestoroch.

Na viacerých zastávkach nájdu hos-

tia aj gastronomickú ponuku, večer 

aj živú hudbu.

Od roku 2015 Špacírku organizujú 

spolu Región Štiavnica a štiavnické 

Vinocentrum. Špacírka sa v priebe-

hu zopár rokov stala jedným z naj-

obľúbenejších vínnych podujatí na 

Slovensku. 555 vstupeniek sa pre-

dáva výlučne cez internet a  už po 

dva roky sa vypredalo za 30 minút.

Pre veľký záujem sme v roku 2018 

pridali nový festival Vulkán, tento-

krát iba o sopečných vínach. Koná 

sa na jar.

Igor Kuhn,

Región Banská Štiavnica

Vínna špacírka (7. – 9. 11. 2019)

Predstavujeme vám nového náčelníka 
mestskej polície
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Dňa 30.10.2019 sme sa 

navždy rozlúčili s Ing. Dalmou 

Štepánekovou, významnou 

osobnosťou nášho mesta.

Veľká a  neopísateľná bolesť napl-

nila srdcia občanov nášho mesta 

pri smutnej správe, že srdce pani 

Ing. Dalmy Štepánekovej sa za-

stavilo. My živí, nečakáme smrť 

uprostred života, ale ona napriek 

tomu prichádza. V tieto dni vytrhla 

z  rodiny to najdrahšie – milovanú 

manželku, mamku a  starú mam-

ku. Vytrhla z nášho mesta vzácne-

ho človeka, významnú osobnosť 

v oblasti baníctva. Banská Štiavnica 

stratila človeka s hlbokým zmyslom 

pre ľudskosť, odbornosť, človeka 

s nesmiernou láskou k svojmu po-

volaniu, k zachovávaniu baníckych 

tradícií, organizátora Banskoštiav-

nického Salamandra.

Ing. Dalma Štepáneková sa narodi-

la 22. februára 1933 v Pliešovciach. 

Študenské roky prežila na Hornej 

Rovni a neskôr v našom meste. Po 

skončení gymnázia pokračovala 

v štúdiu na Vysokej škole technickej 

v Košiciach, na Baníckej fakulte, od-

bor hlbinné dobývanie ložísk, ktoré 

v roku 1957 úspešne ukončila. Za-

mestnala sa na šachte Bránik /Fer-

dinand/ ako revírnik. Ako jedinej 

žene na Slovensku v tomto období 

jej bola udelená výnimka SNR pre 

každodenné fáranie. Neskôr praco-

vala vo funkcii vedúcej plánovania, 

pôsobila ako technická námestníč-

ka riaditeľa Rudných baní a posled-

né roky pracovala ako ekonomická 

námestníčka riaditeľa, odkiaľ odiš-

la na dôchodok. Ešte počas pôsobe-

nia v  Rudných baniach sa venova-

la uchovávaniu a šíreniu baníckych 

tradícií ako je Salamander. Od roku 

1974 bola jeho hlavnou organizá-

torkou až doposiaľ. Vybudovala šat-

nicu pre všetky postavy sprievodu, 

zabezpečila rekvizity a  najväčšou 

prácou bolo zabezpečovanie ľudí do 

sprievodu.

Jej pozitívny postoj k práci vždy slú-

žil ako vzor ostatným pracovníkom. 

Húževnatosť a  vytrvalosť, spolu 

s úsilím prehlbovať odborné vedo-

mosti a  tvorivý prístup k  pracov-

ným úlohám ju zákonite viedol do 

radov najvýznamnejších odborní-

kov baníctva nielen v našom meste, 

ale aj na Slovensku. Bola všade tam, 

kde bolo treba vyhrnúť rukávy, nie-

len v práci, ale aj vo verejnom živo-

te. Vždy sme obdivovali jej nevyčer-

pateľnú energiu a veľkodušnosť, za 

čo  ju všetci, s ktorými spolupraco-

vala, mali úprimne radi. Sila vôle, 

ktorou vždy oplývala, jej pomáha-

la prekonávať ťažkosti a takisto i jej 

vnútorné presvedčenie o spravodli-

vosti veci. Presvedčenie, že naplne-

nie ľudského života a šťastia spočí-

va v práci, ktorá sa stala vecou cti, 

statočnosti, ktorá má korene v ne-

vyčerpateľnej túžbe človeka po zdo-

konaľovaní o  lepšom živote pre 

ľudí. Boli a sme hrdí na to, že v na-

šom meste žila, pracovala statočná, 

obetavá žena, ktorá svojou prácou 

dokázala, ako nadovšetko milova-

la Banskú Štiavnicu, jej obyvate-

ľov a baníctvo. Svojou svedomitou 

a obetavou prácou sa zaslúžila o vý-

stavbu bytov na sídlisku Drieňová, 

o výstavbu bytoviek na ul. Exnára, 

o  výstavbu okálov vo Sv. Antone, 

o prestavbu Tajchárskeho domu na 

Počúvadlianskom jazere, o  rekon-

štrukciu materskej škôlky pre deti 

zamestnancov Rudných baní, for-

mou bezplatných brigád zabezpe-

čovala mnoho stavieb a akcií spolu 

so zamestnancami Rudných baní. 

Za obetavú prácu pre naše mesto 

obdržala Ing. Dalma Štepáneková 

viacero vyznamenaní. Za pracovnú 

vernosť Rad červenej hviezdy prá-

ce. Bola držiteľkou Výročnej ceny 

mesta za rok 1997, za dlhoročné or-

ganizovanie Salamandra, ktorým 

zviditeľňovala naše mesto. Bola dr-

žiteľkou vyznamenania Minister-

stva hospodárstva „Za udržiavanie 

baníckych tradícií“. Bola vyzname-

naná aj Banskoštiavnicko-hodruš-

ským baníckym spolkom, ktorého 

bola členkou a vedúcou kontrolnej 

komisie.

Bola nositeľkou medaily k 200 roč-

nému jubileu Baníckej akadémie 

a  držiteľkou pamätnej medaily že-

lezničnej trate Banská Štiavnica – 

Hronská Dúbrava. Budovania Trate 

mládeže sa zúčastňovala ako štu-

dentka. Okrem pracovných povin-

ností sa venovala aj rozvoju kultú-

ry rôznym programom na akciách 

usporiadaných Rudnými baňami. 

Mala svoj podiel na zviditeľňova-

ní nášho mesta, bola držiteľkou vy-

znamenania Slovenského fi lmu za 

zásluhy a  rozvoj kultúrnej spolu-

práce, za osobný prínos k zachova-

niu akademických tradícií v Banskej 

Štiavnici. Salamandre organizovala 

v  rokoch 1974, 1978, 1988, 1991, 

od roku 1993 – 2019 nepretržite. 

Pani Ing. Dalma Štepáneková bola 

človekom, ktorý nám bude v našom 

živote chýbať. Už viac nebudeme 

počuť jej milý hlas, jej múdre,  od-

borné, ale aj ľudské a  priateľské 

rady. Citlivým srdcom a rozvážnym 

životom si vytvorila ovzdušie dôve-

ry všade, kde pôsobila, ako na pra-

covisku, tak i vo svojej rodine, ako aj 

v kruhu priateľov a známych. Všet-

ci vieme, koľko mala v  sebe opti-

mizmu, ako vedela riešiť aj najzlo-

žitejšie situácie v  živote. Vedela si 

získať srdce človeka jednoduchým 

ľudským prístupom a  svojou bez-

prostrednosťou. Mala mimoriadny 

vzťah k prírode, milovala štiavnické 

hory a jazerá, najmä Richňavu, kde 

trávila voľný čas.

Poďakujme sa jej za všetko to, čo 

pre naše mesto a spoločnosť vyko-

nala, za prácu, ktorú odviedla pre 

našu komunitu, za to, že tak tvori-

vo dokázala žiť a pracovať. Za prá-

cu, ktorou prispela k  spoločenské-

mu pokroku, za podiel na záchrane 

a  rozvoji nášho historického mes-

ta, za jej životné postoje čestného 

a statočného človeka. Za lásku, kto-

rou zahŕňala svoju milovanú rodi-

nu.

Drahá Dalmuška! Viem, čo by si 

nám na záver povedala: „Robte všet-

ko pre to, aby sa Banská Štiavnica na-

ďalej rozvíjala a  udržiavajte tradí-

cie Banskoštiavnického Salamandra.“ 

Toto zostane s nami, ako tvoj živý 

odkaz. Navždy budeš v našich srd-

ciach ako človek veľkých ľudských 

hodnôt. Ako človek, ktorý celý život 

zasvätil rodine, baníctvu, rozvoju 

a zveľadeniu Banskej Štiavnice, kto-

rú si milovala nadovšetko.

Mgr. Nadežda Babiaková

Za Ing. Dalmou ŠtepánekovouOznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sústa-

vy spoločnosti Stredoslovenská dis-

tribučná, a.s.. Bez el. energie budú 

v B. Štiavnici:

– 21.11. v čase od 8:00 – 16:30 na 

ul.: 29. augusta, B. Němcovej, B. S. 

Timravy, Cintorínska, F. Urbánka, 

Hutnícka, J. Jesenského, J. G. Tajov-

ského, J. I. Bajzu, J. Kollára, J. Škul-

tétyho, Na Mária šachtu, Na Matej 

štôlňu, Na Maximilián šachtu, Nám. 

padlých hrdinov, Obrancov mieru, 

Partizánska, Pod Trojickým vrchom, 

Požiarnická, Rakytová, R. Debná-

rika, S. Chalupku, Školská, Š. Krč-

méryho, Š. Moyzesa, Úzka.

– 27.11. v čase od 7:30 – 17:30 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, Antolská, 

Brezová, Dr. V. Clementisa, Horná 

Huta, J. Horára, Šmidkeho, L. Ex-

nára, Lintich, M. Benku, Na Mária 

šachtu, Na Maximilián šachtu, Ob-

rancov mieru, Rakytová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na prezentáciu knihy Má-

rie Petrovej a Lubomíra Lužinu: Čas 

nálezov a strát. Piatok, 8.11.2019 

o 16.00 hod. Jedáleň ZŠ J. Kollá-

ra, Drieňová, Banská Štiavnica. Na 

Vašu účasť sa tešia autori, účinku-

júci a organizátori. Mesto Banská 

Štiavnica – mestská knižnica, Po-

hronské osvetové stredisko Žiar nad 

Hronom – pracovisko Banská Štiav-

nica, Autorský klub literátov, hu-

dobníkov a výtvarníkov v Banskej 

Štiavnici. Bližšie informácie na č.t.: 

0903 897 720. Srdečne pozývajú

organizátori

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

8. októbra v popoludňajších 

hodinách zavítala medzi 

Baskoštiavničanov známa 

autorka zemplínskeho 

regiónu pani Anna Garbinská, 

aby predstavila záujemcom 

o pekné a poučné slovo svoju 

literárnu tvorbu.

„Pamätajme, že svet hodnôt je veľ-

mi zložitý, ale žiadna vec nemá takú 

hodnotu, aby prevýšila cenu živo-

ta.“ – hlavná myšlienka knihy Kru-

té objatie, ktorú prišla predstaviť 

michalovská autorka priateľom li-

terárneho slova v našom regióne re-

zonuje v nás neustále, odkedy sme 

mali možnosť spoznať túto chariz-

matickú pani učiteľku, aktívnu dô-

chodkyňu a zrelú spisovateľku, au-

torku štvorlístka kníh, ktoré začala 

vydávať v  jeseni života. Vo svojom 

magickom rozprávaní nás previed-

la nežnou poéziou i svojou povied-

kovou tvorbou, ktorú zavŕšila v  r. 

2018 zatiaľ poslednou poviedkovou 

knihou. Zaujímavá je nielen stá-

le šokujúcimi skutočnými príbeh-

mi z obdobia holokaustu, ale aj tým, 

že sa odohrávali v neďalekých Štiav-

nických Baniach a jej protagonista-

mi boli i priami príbuzní samotnej 

autorky. Príbehy pozná z rozpráva-

nia a považovala za povinnosť zveč-

niť ich pre generácie, ktoré ich už aj 

z  počutia spoznávajú stále menej. 

Práve preto zavítala aj medzi deti 

a  mládež ZŠ J. Horáka. Ďakujeme 

jej za krásne svedectvo, ako aj odva-

hu, životnú silu a nádherný príklad, 

ktorý je dôkazom toho, že nikdy nie 

je neskoro prinášať na svet nádheru 

a  úprimnosť vnútorného prežíva-

nia pre iných, tak ako sa to autorka 

rozhodla urobiť po nežnej revolúcii, 

v ovzduší novej slobody slova. Ďa-

kujeme za krásne verše, zaujíma-

vé rozprávanie i za osobné svedec-

tvo a prajeme veľa ďalších inšpirácií 

a aktivít nielen v  literárnom klube 

Čriepky v Michalovciach, v ktorom 

je neustále činná. Za členov autor-

ského klubu, kolektív knižnice, ako 

aj všetkých prítomných so želaním 

pevného zdravia, radosti a  poko-

ja do ďalších dní p. Anne Garbin-

skej i p. Evke Šestákovej, ktorá svo-

ju sesternicu medzi nás priviedla, 

K. Kissová.

Podujatie sa uskutočnilo i  vďaka 

podpore Fondu na podporu ume-

nia.

MsK

Literárne posedenie 
s Annou Garbinskou

Združenie na podporu 

umenia – terra artis a Galéria 

Schemnitz, Sládkovičova 2, 

Banská Štiavnica vás srdečne 

pozývajú na tretí z cyklu 

workshopov venovaných 

súčasnej vizuálnej kultúre: 

Detské územia 2019. 

Zámerom projektu je rozšíriť ne-

dostatočnú ponuku vzdelávania 

v  oblasti súčasnej vizuálnej kultú-

ry a  výtvarného umenia v  školách 

a  ponúknuť pre deti, ich rodiny 

a pedagógov výtvarnej výchovy me-

todicky pripravený a profesionálne 

vedený vzdelávací program.

Druhý novembrový víkend 

(9. a 10. 11.) bude v Galérii Schem-

nitz o fi lmovom umení. Lektor work-

shopu Marek Janičík, ktorý pracu-

je pre RTVS i Českú televíziu, je dl-

hodobým spolupracovníkom Ga-

lérie Schemnitz na pôde tvorby 

krátkych dokumentárnych fi lmov 

o  umelcoch. Prvýkrát ho však pri-

vítame ako lektora Detských úze-

mí. Využijeme tak jeho skúsenosti 

z  práce lektora fi lmárskych dielní, 

ktoré vedie od roku 2012 s rôzny-

mi skupinami účastníkov (Mla-

dí reportéri pre životné prostredie, 

OutdoorFilmy.sk, súkromná ZUŠ 

v Novej Dubnici atď.).

Podtitul Detských území pre ten-

to rok je  „Stopy, odtlačky, zobraze-

nia“  a  sledujeme v  ňom spôsob, 

akým umelci komunikujú s  ma-

teriálom a  zobrazovaným objek-

tom, a ako sa tvorí špecifi cký ruko-

pis umelcov. Všímame si, ako ten 

istý podnet či objekt tvorí rôzne 

stopy v  ich obrazotvornosti a  ako 

ho formálne zachytia do výtvarné-

ho odrazu. Na treťom zo série toh-

toročných workshopov, s  názvom 

Filmový portrét, vytvoria účastní-

ci krátky umelecko-dokumentárny 

útvar, ktorý hovorí o stope umelca 

a  o  jeho/jej špecifi ckom rukopise. 

Počas intenzívneho dvojdňového 

workshopu sa účastníci spolu s Ma-

rekom Janičíkom pokúsia natočiť 

a  zostrihať miniportréty výtvar-

ných umelcov, žijúcich a tvoriacich 

v Banskej Štiavnici a jej okolí. Pôjde 

o ukážku práce reportážneho doku-

mentaristu, kde je nutné rýchle rea-

govanie a abstrahovanie informácií 

a mladí ľudia si zároveň overia svoju 

zdatnosť v práci s technikou.

Tešíme sa na stretnutie!

Tím Galérie Schemnitz

Informácie o 3. workshope v skrat-

ke:

Filmový Portrét

9. – 10. 11. 2019 (sobota, nedeľa), 

Galéria Schemnitz a priestory mesta 

Banská Štiavnica.

Začíname v sobotu 9.11.2019 o 10:00 

hod a pracovať budeme do neskoršie-

ho popoludnia. Pokračujeme v nedeľu 

10.11.2019 rovnako.

V nedeľu podvečer pozývame rodičov 

na „premiéru“ krátkych fi lmov a repor-

táží, ktoré vzniknú na workshope.

Lektor: Marek Janičík

Vstupné: 10eur

Vekové rozpätie účastníkov: 10 – 

18 rokov

Miesto na workshope je nut-

né rezervovať vopred na čísle: 

0918 515 502 alebo na dana.galova@

gmail.com.

Vzdelávací program Detské územia 

z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia.

Za Tím Galérie Schemnitz

Silvia Herianová

Filmovačka s galériou Schemnitz

8.11. Festival štiavnické konštalá-

cie: Divadlo kontra-life kouč. KC, 

Kammerhofská 1, BŠ, 19:00.

Večer Karola Duchoňa. Trotuar 

cafe, A. Kmeťa 14/126, BŠ, 20:00.

9.11. Festival štiavnické konšta-

lácie: Divadlo kontra – Mesiac 

A  Magnólie, KC, Kammerhofská 

1, BŠ, 19:00.

Koncert: Fero Király – Philip Glass 

– Dances /Minimal. KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 20:00.

Koncert: Erik Šulc & Tribal Co-

lours. Archanjel caff e bar, Radnič-

né nám. 10 B, BŠ, 20:00.

Burza šatstva a vecí. KC, Kammer-

hofská 1, BŠ, 11:00.

Detské územia 2019 – Filmový 

portrét. Galéria Schemnitz, Slád-

kovičova 2, BŠ, 10:00.

14.11. Snow Film Fest. Kino 

Akademik, Nám. sv. Trojice 3, 

BŠ,17:00.

Rozprávkový brloh: Príbehy a po-

tulky Macka Uška. Kumšt UM – 

štúdio kultúry a umenia, Radnič-

né nám. 14, BŠ, 16:30.

15.11. Vernisáž: Najkrajšia dovo-

lenková fotografi a. Múzeum vo 

Sv. Antone, Sv. Anton 291, 16:00.

Koncert: Tomáš Gregor v  Eleuzí-

ne. KC Eleuzína, Horná ružová 1, 

BŠ, 19:30,

15.11. Premietanie: Severná Kó-

rea. Rasťo Mišík navštívil Sever-

nú Kóreu a z tejto cesty si priniesol 

veľa fotiek, videí a  nočných môr. 

Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 20:00.

15.11. – 16.11. Divadlo: Autorská 

komédiu "Nežná 89". Stará huta, 

Antolská 29, BŠ, 20:00.

16.11. Divadlo: Antikvariát. In-

scenácia je založená na pravdi-

vých historických faktoch zná-

meho bratislavského antikvariátu 

Steiner. KC, Kammerhofská 1, BŠ, 

16:00.

17.11. One Day Jazz Festival – 

Tony Grey Project feat Romain 

Collin, Martin Valihora, Kornél 

Fekete-Kovács /USA, SK, HU. BŠ. 

KC, Kammerhofská 1, BŠ, 19:00.

Región Banská Štiavnica

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!

red.
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Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že úrad-

né hodiny v  kancelárii sú 

v  nasledovných termínoch: pon-

delok, utorok: 7.30 – 14.00 hod., 

streda: 7.30 hod. – 14.30 hod. 

Info o  akciách môžete získať na 

tel. č.: 045/692 08 75 počas úrad-

ných hod.

Výbor ZO SZTP 

Banská Štiavnica

Poďakovanie
Klienti Domova Márie – Drieňová 

z príležitosti Mesiaca október - úcty 

k starším by sa chceli poďakovať p. 

učiteľkám z  MŠ Bratská a  vycho-

vávateľkám školy Jozefa Horáka, 

že deťom vštepujú úctu k  starším. 

Pani učiteľkám patrí obdiv, že do-

kázali aj 2 – ročné deti naučiť rie-

kanky s pohybovou aktivitou. Bolo 

to pre nás pohladenie duše, ktoré 

tak veľmi potrebujeme. Čo sa zase-

je do detských srdiečok v predškol-

skom veku, zapustí hlboké korene. 

Ešte raz za milý program a darčeky 

ďakujú

klienti Domova Márie 

z Drieňovej

Blahoželanie
k 80-tym narodeninám Milana 

Debnára

Len to najkrajšie, čo život môže 

dať, chceme Ti pri Tvojom 80-roč-

nom jubileu priať. Nech slza bo-

lesti Ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ 

a smútok nech sa Ti chrbtom otá-

ča, nech len zdravie, šťastie, láska 

a dobrota sú náplňou ďalších ro-

kov Tvojho života. Praje manželka 

Anka a celá rodina.

Cezhraničný projekt TreeJoy 

(10/2017 – 05/2020)

Spoločné dedičstvo, spoločná 

budúcnosť – stromy bez hraníc

Hlavným cieľom projektu, ktorý 

je fi nancovaný z  programu cezhra-

ničnej spolupráce Interreg Sloven-

ská republika – Maďarsko, je zvý-

šenie atraktívnosti prihraničných 

regiónov, ktorá sa v  tomto projek-

te dosiahne rekonštrukciou arboré-

ta (SK) a  botanickej záhrady (HU). 

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri 

Banskej Štiavnici a Botanická záhra-

da v Šoproni sú úzko spojené s his-

tóriou lesníckeho vysokoškolského 

štúdia v Uhorsku.

Napriek bohatej spoločnej histórii 

obidve prírodno-kultúrne pamiat-

ky v  nedostatočnej miere využíva-

jú turistický potenciál v  regiónoch, 

v ktorých sa nachádzajú. Výstupmi, 

ktoré budú slúžiť na naplnenie hlav-

ného cieľa, sú: revitalizácia drevín, 

rekonštrukcia ciest a chodníkov, re-

konštrukcia administratívnej budo-

vy, rekonštrukcia skleníkov, výstav-

ba návštevného centra, výstavba 

novej vstupnej brány, interaktívne 

mapy a  služby lesnej pedagogiky. 

Veľkou pridanou hodnotou je výro-

ba dokumentárneho fi lmu o  arbo-

réte a  botanickej záhrade. Všetky 

tieto výstupy budú slúžiť pre zvý-

šenie návštevnosti Banskobystric-

kého samosprávneho kraja a  Győr 

– Moson – Sopron regiónu. Andrej 

Kmeť, veľká osobnosť, ktorý celý ži-

vot obetoval výskumu a rozvoju re-

giónu v okolí Banskej Štiavnice, ho-

vorieval: „Spoznávajme kraje svoje 

a spoznáme samých seba“.

Sme presvedčení, že prostredníc-

tvom plodov cezhraničnej spoluprá-

ce zvýšime povedomie a príťažlivosť 

našich regiónov.

Na realizáciu samotného projektu 

sme sa opýtali koordinátora projek-

tu z  Národného lesníckeho centra 

vo Zvolene Ing. Jozefa Capuliaka, 

PhD.: „Národné lesnícke centrum ako 

správca tohto významného lesníckeho 

objektu získal v roku 2017 fi nancie na 

realizáciu tohto projektu. Samotné prá-

ce po zdĺhavom verejnom obstarávaní 

začali v auguste tohto roku. Z tohto dô-

vodu sme museli vyžiadať aj predĺženie 

projektu, kedy môžeme čerpať fi nancie. 

Samotné práce mali byť hotové do mája 

roku 2020, zhruba za 7 mesiacov. Dote-

raz boli zrekonštruované - spevnené ces-

tičky, ktoré sú v arboréte, bol vytvorený 

zatiaľ provizórny nový vstup do arboré-

ta, takisto boli spevnené plochy pre od-

stavnú plochu, kde môžu návštevníci 

zaparkovať svoje autá a tiež boli polože-

né základy pre budúce stavby adminis-

tratívnej budovy a návštevného centra. 

Zemné práce sa budú robiť aj počas je-

senného a zimného obdobia, pokiaľ po-

veternostné podmienky dovolia. Ad-

ministratívna budova bude slúžiť pre 

zamestnancov Národného lesníckeho 

centra, ktorí pracujú v arboréte a bude 

v nej sklad materiálu, ale bude slúžiť aj 

na predaj lístkov. Pre návštevníkov bude 

postavené návštevné centrum na brehu 

obnoveného rybníčka. V tejto budove sa 

dozvedia podrobnejšie informácie o  ar-

boréte a bude sa tu premietať aj doku-

mentárny fi lm. Arborétum bude otvo-

rené pre širokú verejnosť v  mesiacoch 

júl – august, ale aj pri špeciálnych prí-

ležitostiach ako Deň detí a Deň parkov 

a záhrad, samozrejme, dá sa dohodnúť 

aj mimo sezóny po tel. dohovore.“

O  slávnostnom otvorení zrekon-

štruovaného Lesníckeho arboréta 

Kysihýbel Vás budeme informovať 

a pri tejto príležitosti môžeme pre-

zradiť, že bude zaradené do Zozna-

mu významných lesníckych miest, 

nakoľko tam právom patrí.

Michal Kríž

Lesnícke arborétum Kysihýbel 
v rekonštrukcii

Prešlo polstoročie od chvíle, čo 

sme opustili lavice I. základnej 

deväťročnej školy v Banskej 

Štiavnici. Bolo to v piatok 

13. júna 1969.

Po 50 rokoch sme sa bývalí žia-

ci 9.A, 9.B a  9.C triedy tejto školy 

znova stretli v  sobotu dňa 12. ok-

tóbra 2019 v  Banskej Štiavnici. Aj 

keď len na pár hodín, bol to pre nás 

všetkých výnimočný deň plný emó-

cií a spoznávania sa. Prišli spolužia-

ci z  blízkych i  vzdialenejších miest 

a  obcí, každý, komu to zdravotný 

stav a  okolnosti dovolili. Veľkú ra-

dosť nám urobila naša pani učiteľka 

Mgr. Olinka Ulbríková, ktorá prija-

la naše pozvanie a tiež prišla medzi 

nás.

Zaspomínali sme si na niektoré prí-

hody, či už lepšie alebo horšie, ktoré 

nám zo školských lavíc utkveli v pa-

mäti a  porozprávali sa, čo nám ži-

vot za tých uletených 50 rokov ži-

vota priniesol. Niektorí sme sa za 

tú dlhú dobu občas stretli, niektorí 

sme sa nestretli od skončenia povin-

nej školskej dochádzky vôbec. Žiaľ, 

niektorí už nie sú medzi nimi.

Spomienkami sme sa vrátili späť, do 

čias spred 50 rokov a už sa teraz te-

šíme na ďalšie stretnutie.

Bývalí žiaci I. ZDŠ 

v Banskej Štiavnici

Stretnutie po 50. rokoch

Stretávka bývalých spolužiakov po rokoch  foto Archív autora

Pozvánka
Kluby zdravia a  MsÚ, odd. 

KŠaMK Vás pozývajú na besedu 

dňa 12. novembra 2019 s  lek-

torom Mgr. Bohumilom Ker-

nom na tému: „Toxikológia duše 

II.“. Beseda sa uskutoční o 17:00 

v  priestoroch Kultúrneho cen-

tra na Kammerhofskej 1 v  Ban-

skej Štiavnici. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk. Ste srdeč-

ne vítaní!

OZ Život a zdravie
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Spomienka

Dňa 7.11.2019 si pripomí-

name 1. výročie úmrtia náš-

ho Edka Wágnera. Edko, 

odišiel si navždy snívať svoj 

večný sen, z  ktorého sa zo-

budiť nedá. Ty si však Anjel, 

čo sa na nás pozerá z  neba. 

Ticho je v dome, v Tvojej ob-

ľúbenej drevárni nepočuť 

Tvoj hlas a  ani kroky. Ťaž-

ko a veľmi smutno je v dome 

bez teba, všetkým nám veľ-

mi chýbaš. Na oblohe sa roz-

svietila hviezdička, to si Ty, 

Edko náš, z neba sa pozeráš 

na nás. Tam v Nebeskom raji 

pokoj večný maj, Ty si tam 

Anjelom, na zemi nás chráň. 

Navždy zostávaš v  našich 

srdciach a  v  srdciach tých, 

ktorí Ťa milovali. Odišiel 

si, už nie si medzi nami, ale 

v  našich srdciach žiješ spo-

mienkami. Dňa 12.11.2019 

si pripomenieme 30. výročie 

úmrtia našej drahej mam-

ky Emílie Wágnerovej 

a  18.9.2019 sme si pripo-

menuli 21 rokov od úmrtia 

nášho ocka Jozefa Wágne-

ra. Edko a naši drahí rodičia, 

spite sladko. Snívajte vaše 

večné sny. V  spomienkach 

sme pri vás každý deň. Spo-

mínajú a  nezabúdajú sestry 

a dcéry Evka, Valika a Anka. 

Na Teba Edko, starkú a star-

kého tiež spomínajú: Anka 

s  manželom Tončim, Otko, 

Mirko s Evkou a Erika s  ro-

dinami. Pravnúčatá a  blíz-

ki: Filipko, Tomáško, Tonko 

s Dadkou a malou Miuškou, 

Janka, Dominika, Jakubko, 

Tamarka, Monika a Aďko. Tí, 

ktorí ste ich poznali, venujte 

im, prosím, spolu s nami ti-

chú spomienku. Nikdy neza-

budneme! 

Evka, Valika a Anka

 a celá rodina

oznamy, 
spomienky

Dňa 30.10.2019 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnila posledná 

rozlúčka s Ing. Dalmou 

Štepánekovou, výnimočnou 

osobnosťou banskoštiav-

nického baníctva druhej 

polovice 20. storočia a členkou 

Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, ktorá 

nás nečakane opustila dňa 

27.10.2019 vo veku nedožitých 

87 rokov svojho života. 

Štafáž pri rakve zosnulej zabez-

pečili uniformovaní baníci a  uni-

formovaní facigeri. Banícke pies-

ne intonovali členovia spevokolu 

Štiavničan. Smútočné príhovory 

predniesli Mgr. Nadežda Babiako-

vá, primátorka Banskej Štiavnice 

a Ing. Milan Durbák, tajomník ba-

níckeho spolku, ktorého príhovor 

obsahoval aj nasledovné: „Pracov-

ný život Ing. Štepánekovej bol spojený 

s Rudnými baňami v Banskej Štiavni-

ci, kde odpracovala 33 rokov v rôznych 

funkciách. Po ukončení vysokoškolské-

ho štúdia začínala ako revírnik v pod-

zemí na šachte Bránik, historicky bola 

jedinou ženou, ktorá pracovala v  tej-

to náročnej funkcii. Neskôr zastávala 

na závode viaceré riadiace funkcie, od 

vedúcej plánovania až po ekonomickú 

námestníčku riaditeľa závodu. Z tejto 

funkcie odišla v roku 1989 na starob-

ný dôchodok. Za dosiahnuté vynikajú-

ce pracovné výsledky získala viacero 

ocenení, z  ktorých vynikajú vyzna-

menania „Za pracovnú vernosť“, „Za 

pracovnú obetavosť“ a  „Rad červenej 

hviezdy práce“. Keď sa po roku 1990 

začal útlm rudného baníctva na Slo-

vensku a  v  roku 1992 bol zrušený aj 

závod Rudných baní v Banskej Štiav-

nici, v tom istom roku bol založený aj 

Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-

ky spolok, ktorého členkou sa Ing. Šte-

páneková stala v  roku 1993 a  bol jej 

vydaný členský preukaz s  číslom 97. 

Ing. Štepáneková sa s nadšením zapo-

jila do práce v baníckom spolku a ne-

skôr sa stala členkou jeho riadiaceho 

výboru. Vo výbore baníckeho spolku 

veľmi zodpovedne vykonávala od roku 

1999 funkciu vedúcej kontrolnej ko-

misie. Z  jej mimopracovných aktivít 

osobitne vyniká organizovanie Sala-

madrových sprievodov, ako zamest-

nankyňa Rudných baní s  tým začala 

už v 70-tych rokoch 20. storočia a od 

roku 1993 bola ich hlavnou organizá-

torkou pre mesto Banská Štiavnica. 

Hlavne jej zásluhou sa darilo každo-

ročne zabezpečovať tento klenot du-

chovného dedičstva Banskej Štiavni-

ce, ktorý bol v roku 2013 zapísaný do 

Reprezentatívneho zoznamu nehmot-

ného kultúrneho dedičstva Sloven-

ska. Banskoštiavnický Salamander sa 

stal aj neodmysliteľnou súčasťou ce-

loštátnych osláv Dňa baníkov, geoló-

gov, naftárov a hutníkov, ktoré sa od 

roku 1998 každoročne konajú v Ban-

skej Štiavnici. V roku 2019 sa jej po-

darilo splniť svoj viacročný sen, zorga-

nizovať v  premiére historickú repliku 

„Valetanského sprievodu“, verím, že 

tento produkt nehmotného kultúrne-

ho dedičstva Banskej Štiavnice bude 

mať v  budúcnosti svoje pokračova-

nie. Ing. Štepáneková bola aj literárne 

činná, jej básne, v  ktorých sa vyzna-

la zo svojej lásky k  Banskej Štiavnici 

a  k  niektorým významným osobnos-

tiam, ktoré písali novodobú históriu 

baníctva v  našom meste, boli uverej-

nené v roku 2018 v publikácii Ing. La-

dislava Sombathyho „Štiavnické ná-

rečie“. Ing. Štepáneková bola aj veľmi 

dobrou znalkyňou štiavnického dia-

lektu a  veľmi rada prednášala štiav-

nické príbehy na podujatí „Náckova 

Štiavnica“. V  tomto roku predniesla 

svoju báseň „Klopačka“ na pietnom 

akte „10. august – Deň obetí ban-

ských nešťastí na Slovensku“, ktorý 

sme si v  Banskej Štiavnici pripome-

nuli 8. augusta. Za jej vysokú anga-

žovanosť v oblasti udržiavania baníc-

kych tradícií získala viaceré ocenenia, 

čestný odznak Ministra hospodárstva 

SR „Za udržiavanie baníckych tradí-

cií“, vyznamenanie Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku „Za 

zásluhy“ s  poradovým číslom 4 a  vy-

znamenanie Združenia baníckych 

spolkov a  cechov Slovenska „Čestný 

odznak sv. Barbory“. Po skončení 

smútočného aktu v  Dome smút-

ku Frauenberg bola Ing. Štepáne-

ková, smútočným sprievodom za 

zvukov klopačky, ktorú striedavo 

obsluhovali M. Šesták a M. Mer-

tel, a v ktorého čele kráčal pastier 

s jaštericou v podaní R. Antošíka, 

odprevadená k  budove Kammer-

hofu, kde jej bola vzdaná posled-

ná úcta. Následne sa na jej svetlú 

pamiatku uskutočnil v konferenč-

nej miestnosti Kammerhofu smú-

točný šachtág podľa starobylých 

baníckych akademických tradícií. 

Jeho hlavnými funkcionármi boli: 

Ing. Durbák – prezídium, Ing. M. 

Ferenc – kontrárium, Ing. B. Iva-

nič – kantor, Ing. J. Karabelly – 

pivný dispečer. V  závere šach-

tágu sa uskutočnil akt „rozbitia 

posledného pivového krígľa slávnej 

semestry Ing. Štepánekovej“, ktoré-

ho obsah predtým spoločne vy-

pili členovia prezidiálnej tablice 

a následne ho nad pivným sudom 

rozbil Ing. Erik Sombathy s pou-

žitím baníckeho fokoša Ing. Mi-

lana Urbáneka, ktorý je už tiež 

v  baníckom nebi, prednesúc pri-

tom nasledovný predslov: „Dal-

muška naša milá, v  tejto chvíli Ti 

posledná rozlúčková karbidka doho-

rieva, nech jej plameň naše srdcia aj 

naďalej zohrieva, tak ako spomien-

ka na Tvoje verše naše duše pookrie-

va. Spi sladko dospelá banícka dcéra, 

čo si usilovnosťou, vierou a  odvahou 

nás posilnila, priateľstvom a  baníc-

kym fortieľom nás usmernila. Lás-

kou, fígľami, veršami a  slovami nás 

potešila. Ak sa náhodou v  baníckom 

nebi na pol oka preberieš a prehodíš 

na druhý bok, sleduj nás, prosíme Ťa 

podľa baníckeho móresu a  usmerňuj 

náš každý krok. Dalmuška naša milá, 

do dna sme v tejto chvíli spoločne do-

pili aj Tvoj posledný pivný krígeľ. 

Zdar Boh!, Zdař Bůh!, Szczešč Bože!, 

Glück Auf!“.

Milan Durbák

Za Ing. Dalmou Štepánekovou

Posledná rozlúčka v Dome smútku Frauenberg  foto Lubo Lužina
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Dňa 24.10.2019 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnil odborný 

seminár s názvom „Giovanni 

Antonio Scopoli – štvrť 

tisícročie od jeho príchodu do 

Banskej Štiavnice“, venovaný 

druhému profesorovi chémie, 

metalurgie a mineralógie na 

Baníckej akadémii.

G.A. Scopoli sa narodil v roku 1723 

v  juhotirolskom Cavalese neďale-

ko Tridentu. V  roku 1743 absolvo-

val štúdium medicíny na univerzite 

v  Innsbrucku, neskôr sa venoval aj 

štúdiu botaniky a  prírodných vied. 

V roku 1763 bol vymenovaný za pro-

fesora mineralógie a chémie na škole 

hutníckych a chemických vied v Idrii. 

Do Banskej Štiavnice prišiel v  roku 

1769, ako nástupca Mikuláša Joze-

fa Jacquina a pôsobil tu skoro desať 

rokov, do januára 1779. Počas jeho 

pôsobenia v Banskej Štiavnici vydal 

viacero publikácií, z  oblasti minera-

lógie je najvýznamnejšou publikácia 

„Crystallografi a Hungarica“, ktorá bola 

vydaná v roku 1776.

Prvá časť seminára sa uskutočni-

la v dopoludňajších hodinách v aule 

Strednej priemyselnej školy Samu-

ela Mikovíniho (SPŠ SM) za účasti 

46 osôb. V programe bola prezentá-

cia piatich prednášok: RNDr. Karol 

Weis, PhD. „Život a dielo G. A. Scopo-

liho a  jeho prínos pre mineralógiu“, 

PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc. „Roz-

vinutie Scopoliho pedagogickej a  vedec-

kej činnosti v  podmienkach Baníckej 

akadémie“ (v  zastúpení predniesol 

Ing. Durbák), Mgr. Adriana Matejko-

vá „Banícka odborná literatúra z 18. sto-

ročia v zbierkach Slovenského banského 

múzea“, Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.: 

„Súčasný rozvoj mineralógie na Sloven-

sku“ a Doc. Mgr. Peter Koděra, PhD. 

„Komplexný model polymetalicko-dra-

hokovovej mineralizácie na Rozá-

lia bani v  Hodruši-Hámroch“. Druhá 

časť seminára sa uskutočnila v  od-

poludňajších hodinách. V  jeho 

programe bola najskôr prehliadka 

geologicko-mineralogickej expozí-

cie Slovenského banského múzea 

(SBM) v  Berggerichte a  po nej na-

sledovalo slávnostné odhalenie pa-

mätnej tabule G.A.Scopolimu na 

priečelí Starej nemocnice (Geram-

bov, Kretsmáryho dom), kde bolo 

prvé sídlo Baníckej akadémie. Po 

študentskej hymne „Gaudeamus igi-

tur“ nasledovala krátka informácia 

Dr. Weisa o  osobnosti G.A. Scopo-

li, po nej pieseň „Štiavnica je pekné 

mesto“ a potom už nasledovalo vlast-

né odhalenie pamätnej tabule, zaha-

lenej baníckou zástavou, ktoré spo-

ločne vykonali Dr. Weis a Ing. Erik 

Sombathy. Podujatie, ktoré modero-

val Ing. Durbák, bolo ukončené ba-

nícku hymnou „Banícky stav“. Za prí-

pravu a dôstojný priebeh seminára 

patrí poďakovanie Banskoštiavnic-

ko-hodrušskému baníckemu spol-

ku, SPŠ SM, SBM, spevokolu Štiav-

ničan a prednášajúcim.

Foto: Lubo Lužina

Milan Durbák

Seminár Giovanni Antonio Scopoli

Boli nám dopriate tri deti, 

a tak vieme, čo to znamená 

riešiť s nimi rozumné využitie 

času, hlavne keď vonku prší. 

Alebo keď bývate v  bytovke a  deti 

si domácnosť upravia na prekážko-

vú dráhu. Zakazovať im to nechcete, 

ste radi, že sa hýbu, lebo alternatíva 

je sedieť pred telkou či počítačom. 

Áno, von sa dá ísť v každom poča-

sí, ale ruku na srdce, koľkí z nás toto 

zvládajú?

Zariadenia ako štiavnická Hoplan-

dia poznáme hlavne z väčších miest, 

nenapadlo by mi, že aj v Štiavnici sa 

toto dá zrealizovať. Cez víkend sme 

sa teda boli na tento zázrak pozrieť 

a  boli sme veľmi milo prekvapení. 

Vo veľkej hale je niekoľko veží, kto-

ré sú poprepájané tak, aby vznik-

li stovky možností, ako sa dajú pre-

liezť a zdolať – cez laná, šmykľavky 

a preliezačky. Ideálne pre rozvoj fy-

zických zručností, čo dnes, keď už 

deti toľko nelozia po stromoch, je 

dôležité. V exteriéri by malo po zime 

pribudnúť ešte dopravné ihrisko 

a trampolíny.

Vstupné za 2 hodiny je 5eur, deti do 

2 rokov neplatia nič. Pre tie najmen-

šie je určený samostatný priestor. 

Veľmi sme ocenili kaviareň. Stretli 

sme tu zopár známych, s ktorými sa 

míňame na ulici a nie je príležitosť 

sa porozprávať. Tu je toho času pri 

káve dosť. Napríklad aj s majiteľkou 

Jankou Tynkovan, ktorá osobne do-

hliadala na to, aby všetko fungovalo.

Hoplandia bude mať pozitívny vplyv 

aj na udržateľný turizmus. Ak chce-

me mať dlhšie pobyty rodín, nielen 

jednodňové návštevy, je dobré po-

núkať práve aj takéto indoorové ce-

loročné aktivity. Nevydržíte chodiť 

s deťmi 3 dni po múzeách, a keď sa 

pokazí počasie, bude to výborná al-

ternatíva programu. A  to aj mimo 

sezónu!

A  ešte rada na záver: je to síce až 

na Povrazníku, ale choďte tam s deť-

mi pešo. Aby ste z toho pohybu mali 

niečo aj vy, rodičia.

Martin Macharik

Hoplandia z pohľadu rodiča a turistu

Indoorové aktivity pre deti  foto Archív autora

Október 
patril našim seniorom

Jesenné počasie v  plnom prúde. 

Krásne farby stromov zdobia čaro 

nádhernej jesennej eseje...

Október – 10. mesiac v kalendári. 

Čas pestrofarebnej jesene, ktorá 

obliekla prírodu do rôznorodých 

farieb – jednoducho nádhera. Člo-

veka zahreje pri srdci, keď môže 

pozorovať čaro našej prírody, kto-

rú si musím chrániť a vážiť, rov-

nako ako aj našich starších rodin-

ných príslušníkov, ktorým tento 

mesiac patrí. Prihováram sa vám, 

milí seniori, trošku oneskorene 

ale o  to srdečnejšie. Chcem vám 

popriať všetko dobré, veľa zdra-

via, šťastia, pohody a  množstvo 

dobrých ľudí okolo vás, ktorí vám 

vyčarujú úsmev na tvári.

Rovnako chceme pozdraviť našu 

starkú Anku, tety Valiku a  Evku, 

ktoré si nesmierne vážime, ďa-

kujeme za všetko, čo ste pre nás 

urobili a robíte. Máme vás radi, je 

veľmi veľa spomienok z  detstva, 

ktoré máme ukryté hlboko v srd-

ci. Ďakujeme starkej Anke, že sme 

mohli spolu s rodičmi tráviť prázd-

ninový čas v Kremnici, či sa jedna-

lo o zimné alebo letné prázdniny. 

Ďakujeme ti starká, máme ťa radi! 

Rovnako veľké ďakujeme patrí te-

tám, našim druhým starým ma-

mám – Valike a Evke, za vašu lás-

ku a  starostlivosť. Ďakujeme za 

krásne prežité detstvo, tu v malej 

B. Štiavnici, nezabudnuteľné výle-

ty po okolí mesta alebo aj po Slo-

vensku. Máme vás radi. Ďakujeme 

za všetko, budeme tu pre Vás.

Viem, že táto veta bude trochu 

smutná, ale nemôžeme zabudnúť 

aj na nášho uja Edka, ktorému po-

sielame pozdrav do Nebíčka a rov-

nako Ti ďakujeme. Chýbaš nám, 

Edko!

Ešte raz ďakujeme starká, Vali-

ka a Evka, za všetko... sme šťast-

ní, že vás máme. S úctou, vďakou 

a láskou:

Fifo Golian s bratom Tonym
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Aktuálne hráme v kine Akademik

Piatok 8.11. o 18:30 hod.Piatok 8.11. o 18:30 hod.
AMNesTieAMNesTie

Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: 
5€. Film sa okrem príbehu troch rodín 5€. Film sa okrem príbehu troch rodín 
zasiahnutých komunistickou perzekú-zasiahnutých komunistickou perzekú-
ciou venuje aj vzbure väzňov v Leo-ciou venuje aj vzbure väzňov v Leo-
poldove, ktorá si vyžiadala vojenský poldove, ktorá si vyžiadala vojenský 
zákrok. Vzbure predchádzali široké zákrok. Vzbure predchádzali široké 
amnestie Václava Havla, ktoré ude-amnestie Václava Havla, ktoré ude-
lil v januári 1990, len pár dní po svo-lil v januári 1990, len pár dní po svo-
jom zvolení za československého pre-jom zvolení za československého pre-
zidenta. zidenta. 

Sobota 9.11. o 16:00 hod.Sobota 9.11. o 16:00 hod.
RodiNA AdAMsovcovRodiNA AdAMsovcov

Rodinný, animovaný, komédia, 90 
min., MP:7, vstupné: 5€. Každá rodi-
na je trochu iná, ale rodina Adamsov-
cov je úplne divná. Sú strašidelní. Sú 
šialení. A sťahujú sa do nového domo-
va. Veľká zábava začína.

Sobota 9.11. o 18.30 hod.
DokTor spÁNok

Horor, 153 min., MP:15, vstupné: 5€
Dan Torrance sa usilovne snaží vyrov-

nať so svojim hrôzostrašným zážitkom nať so svojim hrôzostrašným zážitkom 
z hotela a nájsť pokoj v duši. Všetko z hotela a nájsť pokoj v duši. Všetko 
sa ale zmení vo chvíli, keď sa stretne sa ale zmení vo chvíli, keď sa stretne 
s Abrou, odvážnym mladým dievča-s Abrou, odvážnym mladým dievča-
ťom, ktoré je obdarené mimoriadnymi ťom, ktoré je obdarené mimoriadnymi 
schopnosťami označovanými ako schopnosťami označovanými ako „žia-„žia-
renie“renie“. . 

Nedeľa 10.11. o 16:00 hod.Nedeľa 10.11. o 16:00 hod.
SNežNý chlApecSNežNý chlApec

Animovaný, rodinný, 97 min., MP, Animovaný, rodinný, 97 min., MP, 
vstupné: 5€. Chcete zažiť parádne vstupné: 5€. Chcete zažiť parádne 
dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte dobrodružstvo ? Ak áno, tak sa choďte 
pozrieť na strechu vášho domu. Mož-pozrieť na strechu vášho domu. Mož-
no sa tam skrýva stratený a vydese-no sa tam skrýva stratený a vydese-
ný yetti, ktorý nevie, ako sa vrátiť späť ný yetti, ktorý nevie, ako sa vrátiť späť 
k rodičom. k rodičom. 

Nedeľa 10.11. o 18:30 hod.Nedeľa 10.11. o 18:30 hod.
Streda 13.11. o 18:30 hod.Streda 13.11. o 18:30 hod.
TerMiNÁTor: TerMiNÁTor: 

TeMNý osUdTeMNý osUd

Sci-Fi, akcia, 134 min., MP:15, Sci-Fi, akcia, 134 min., MP:15, 
vstupné: 5€. Linda Hamilton ako Sa-vstupné: 5€. Linda Hamilton ako Sa-
rah Connorová a  Arnold Schwarze-rah Connorová a  Arnold Schwarze-
negger ako Terminátor T-800 se vra-negger ako Terminátor T-800 se vra-

cajú vo svojich ikonických úlohách. cajú vo svojich ikonických úlohách. 

Utorok 12.11. o 18:30 hod.Utorok 12.11. o 18:30 hod.
ŽeNskÁ NA vrcholeŽeNskÁ NA vrchole

Komédia, 105 min., MP:12, vstupKomédia, 105 min., MP:12, vstupné: né: 
5€. Trošku svojrázna, nezadaná maji-5€. Trošku svojrázna, nezadaná maji-
teľka biokaviarne Helena odchádza na teľka biokaviarne Helena odchádza na 
popud svojej tety Ely s osemročným popud svojej tety Ely s osemročným 
synom Mikulášom stráviť advent v po-synom Mikulášom stráviť advent v po-
koji na horách. Vďaka vlastnej roztr-koji na horách. Vďaka vlastnej roztr-
žitosti či hre osudu sa však namiesto žitosti či hre osudu sa však namiesto 
luxusného hotela ocitá vo vysokohor-luxusného hotela ocitá vo vysokohor-
skej chate Samota, kde horal Richard skej chate Samota, kde horal Richard 
sprostredkúva adrenalínové športy. sprostredkúva adrenalínové športy. 
Samotár žije so svojou malou dcérkou Samotár žije so svojou malou dcérkou 
Zuzkou a veľmi spoločenským bratom Zuzkou a veľmi spoločenským bratom 
Mišom, uznávaným členom horskej Mišom, uznávaným členom horskej 
služby, milovníkom žien a zábavy.služby, milovníkom žien a zábavy.

Štvrtok 14.11. o 17:00 hod.Štvrtok 14.11. o 17:00 hod.
SNow fi lM FesTSNow fi lM FesT

Adrenalín, dokument, 200 min., Adrenalín, dokument, 200 min., 
vstupné: 3€. Filmový festival najlep-vstupné: 3€. Filmový festival najlep-
ších zimných cestovateľských a športo-ších zimných cestovateľských a športo-
vých fi lmov.vých fi lmov.
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Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
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K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.38/2019: „Koho 

nešťastie prenasleduje, ten si ešte aj 

v nosnej dierke prst zlomí.“ Výhercom 

sa stáva Táňa Krištoff ová, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 18.11.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Zenóna: 

„Dve uši a jedny… (dokončenie v taj-

ničke).

A. Volanie o  pomoc, druh rasy 

u psov, priateľ,

B., Začiatok tajničky, kyslík,

C., Priestory pri domoch, výplň 

okien, umenie, podmienková spoj-

ka,

D., Ozn. áut Rakúska a Španielska, 

olej, daj náboj do pušky, vodivá lát-

ka, iniciálky Párnického,

E., 1500 v Ríme, áno, pracovala mo-

tykou, meno Rozborila,

F., Starogrécky Boh vetrov, koniec 

tajničky, krúť,

G., Dusík, kaz, žen. meno, udiera-

jú nohou,

H., Elena dom., hliník, osobné zá-

meno, úder v boxe, daj do stávky,

I., Meno v  USA, natriasaj, straší, 

Oľga,

J., Predložka 7. pád, mihalnica, 

meno Malachovskej, ozn. ruských 

lietadiel,

K., 2. časť tajničky, mesto v ČR, 51 

v Ríme.

1., Budova, kde sa súdi, 4. časť taj-

ničky, zvratné zámeno,

2., Samostatne, budova, chemický 

prvok,

3., 100, mrak, zomieraj,

4., Žen. meno, detská činnosť, ihlič-

natý strom,

5., Poumýval, utišuj, meno Chača-

turjana,

6., Pásik, nie staro, stred slova vla-

sec,

7., Naša politická strana, kozmická 

raketa, Slov. akadémia vied,

8., Hlávková zelenina, domáce zvie-

ra, 1002 v Ríme,

9., Otec, patriaci Ile, polynézsky ná-

poj,

10., Oblak, krídlo odb., rodič,

11., Patriaci aeru, X, čistiaci pro-

striedok,

12., Spoluhlásky v  slove Rita, jas, 

muž. meno, mesto v ČR,

13., Samohlásky v  slove nádoba, 

pili, liter,

14., Rieka, 3. časť tajničky.

Pomôcky: Aram, Ala, Ars, Enka, 

Jolana.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Krížovka
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BOD K
Bratská 9 (budova MŠ), B. Štiavnica

November. 

Program:

Utorok 12.11., 19.11, 26.11. od 

16:00 – 18:00 hod.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvo-

riť, utorky sú tu pre vás! Či ste ma-

mička, šikovné dieťa alebo senior-

ka, určite si na našich stretnutiach 

nájdete nejakú inšpiráciu.

Streda 13.11., 20.11., 27.11. 

o 16:00 – 17:00 hod.

Zábavné a  vedomostné hry 

s Hubertom.

Skúste so svojím dieťaťom urobiť 

pár krokov mimo domova. Otvo-

rí vám svoje srdce aj dušu. Zdie-

ľajte jeho nadšenie a zamierte na 

pár minút do BOD Ky. Pri rôznych 

hrách sa vrátite do svojho detstva. 

Domov sa vrátite ako nový – iný 

človiečik.

Štvrtok 14.11., 21.11., 28.11. od 

17:00 hod.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, 

ale nemal vás to kto naučiť? Ale-

bo aktívne háčkujete a  chcete si 

nájsť priateľky, ktoré sa tejto tra-

dičnej technike venujú tiež? Tak 

potom pre vás je určené stretnutie 

s Peťou Maruniakovou, šikovnou 

a zručnou Štiavničankou!

OKŠaMK

do svojho rodného domu 

v B. Štiavnici sa udial v piatok 

večer 25. októbra 2019 

za prítomnosti mnohých 

médií, hostí, obdivovateľov, 

zvedavcov či nadšencov The 

Beatles. 

Postarali sa o to bratia Šafaříkovci 

z nášho mesta. Starší Michal začal 

s  rekonštrukciou strechy odkúpe-

ného domu už dávno. Nastala však 

dlhšia odmlka a  asi pred dvomi 

rokmi ju preťal a obnovil jeho brat 

Šimon, za pomoci ďalších dobro-

voľníkov. V zmysle hesla projektu 

(sčasti podporeného aj peniazmi 

z  verejných umeleckých fondov): 

„Buď to pôjde alebo áno!“, sme všet-

ci boli svedkami úžasnej udalosti. 

Po slávnostnom otvorení sa sprí-

stupnil obnovený interiér, s  nie-

ktorými pôvodnými fotografi ami, 

ktoré poskytla Dežova dcéra páno-

vi Pauerovi. Objekt bude slúžiť ako 

pamätná izba či múzeum, momen-

tálne jediné svojho druhu na sve-

te. Event pokračoval v  štýlovom 

prostredí Ruinbaru koncertom, 

ako inak, formácie Th e Backwards. 

Slovenská revivalová hudobná 

skupina, imitujúca Beatles, je zná-

ma vernou interpretáciou nahrá-

vok a  prejavom skupiny Th e Be-

atles. Po jej skončení nám ešte 

originálne priestory baru ponúkli 

after párty v duchu starých hitov. 

Počas celého eventu sa mi nako-

pilo množstvo poznámok, z  kto-

rých som mala v úmysle vytvoriť 

skvelý článok o hlavnom protago-

nistovi. Nedalo mi však otvoriť 

internet a  zisťujem, že Hoff man 

ani zďaleka nie je tak zabudnutou 

a neznámou osobnosťou, akou sa 

javí v  jeho rodisku a  teda množ-

stvo informácií sa  o  ňom dočí-

tate aj tam. Nebudem sa preto 

opakovať, ale skúsim ponúknuť 

niečo, čo som sa dozvedela ja, 

priamo počas akcie. Kto vlastne 

bol Dežo Hoff man, velikán sve-

tového formátu, ktorého púť za-

čala v  B. Štiavnici pod Červenou 

studňou a skončila na židovskom 

cintoríne v  Londýne? Uznávaný 

historik a teoretik fotografi e Ma-

rián Pauer, má dokonale prebáda-

né jeho dielo aj život. Práve on, 

okrem iného povedal:“Dežo sa ako 

trojročný po smrti svojho otca odsťa-

hoval s matkou do Žiliny. Keď presko-

číme väčšie časové obdobie, skončil 

v  Čechách. Pri nakrúcaní fi lmu Ex-

táza, kde robil klapku, sa zoznamu-

je s herečkou Hedou Kieslerovou (La-

marr).“ Ako sa historik domnieva, 

ona mu dopomohla odísť do Pa-

ríža a  odtiaľ na stáž do americ-

kej fi lmovej spoločnosti. Začínal 

ako frontový kameraman v  Afri-

ke, kde bol niekoľkokrát ranený. 

Následne sa stretol aj s legendár-

nym fotografom Robertom Ca-

pom, či známym Ernestom He-

mingwayom, s  ktorými neskôr 

tvoril nerozlučnú trojku. Keď 

po niekoľkých zraneniach pri-

šiel o kameru, z núdze začal fotiť. 

Práve tu niekde sa údajne začí-

na tajomstvo jeho celosvetového 

úspechu. Človek spoza kamery sa 

úplne inak díval a  vytváral svet 

fotografi e ako všetci jeho súbež-

níci. Dá sa povedať, že v  tomto 

dejiny úplne obrátil naruby. Pod-

ľa Pauera, nástrojom jeho úspeš-

ných fotografi í bola práve hra so 

svetlom a  potom umenie ich vy-

volať. Pred koncom II. svet. voj-

ny sa natrvalo usádza v  Londý-

ne. Ožení sa a má dve deti. V roku 

1962 sa prvýkrát stretáva s chlap-

cami z  Beatles, ktorí sa dovte-

dy fotili zásadne v ateliéri. Ponú-

ka im úplné iné možnosti fotenia. 

Voľné, v prírode, nespútané kon-

venciami. Fotka štyroch mladých 

skáčucich chalanov sa stala kul-

tovým medzníkom v  ich kariére. 

Nečudo, že sa stal ich dvorným 

fotografom, ku ktorému neskôr 

chodili mnohé známe celebri-

ty z celého sveta. Pritom on sám 

bol tou najväčšou celebritou de-

jín v jeho fachu. Za svojho života 

nafotil vyše 1 milióna negatívov. 

Ako na celé podujatie reagova-

li mnohé známe osobnosti či or-

ganizátori a hostia? Moderátoro-

vi Pinďovi sa páči entuziazmus 

bratov Šafaříkovcov. Títo mladí 

ľudia sú vzorom pre ďalších mla-

dých. Preto aj oslovil niektoré mé-

diá, aby akciu ešte viac spropago-

vali, čo sa im dostatočne podarilo. 

On sám sa cíti ako Pološtiavničan, 

preto má k  takýmto aktivitám 

blízko, hoci nie všetky sú len zis-

kové, ako to bolo aj v  tomto prí-

pade. Zástupca mesta, poslanec 

Mikuláš Pál, okrem svojho krát-

keho príhovoru zas hovorí o tom, 

že nielen mesto, ale aj celá spoloč-

nosť potrebuje takýchto nadšen-

cov ako sú títo dvaja bratia. Na 

otvorení sa zúčastnilo tiež mno-

ho mladých ľudí, čo je v súčasnej 

dobe, pokiaľ nejde o nejaký „rapo-

vý“ koncert, dosť nezvyklé. Štiav-

ničanka Eva (33) sem prišla pre-

to, lebo má rada hudbu Beatles, 

a  preto sa chcela dozvedieť nie-

čo aj o  ich profesionálnom foto-

grafovi, prípadne zhliadnuť neja-

ké jeho fotografi e z toho obdobia. 

A čo na to všetko hovorí, „hlavný 

doťahovač projektu“ Šimon Šafařík? 

Majú ešte čo robiť, aby dokončili 

v dome všetko potrebné. Nech je 

to naozaj dom v  Dežovom štýle. 

„Veď aj umelcova rodina je hrdá na 

to, že sa to v Štiavnici podarilo.“ Ale 

hlavne, ide o  fotografa svetové-

ho mena. Preto by sme si ho mali 

ako Slováci a  najmä Štiavničania 

vážiť.“ Veríme, že tento počin bol 

tým správnym štartom k naplne-

niu tejto myšlienky. 

Daniela Sokolovičová

Symbolický návrat Deža Hoffmana

Slávnostné otvorenie a privítanie hostí  foto Lubo Lužina

Chcem našim 
starkým...
Chcem úctu vzdať vám všetkým, 

našim starkým, chcem pohladiť 

vašu tvár aj vaše vrásky. Chcem 

ruku vašu stisnúť mnohokrát, do-

tknúť sa vašich dlaní, mám mno-

hé otázky, chcem objať vás, kreh-

ko a  jemne, odpoveďou mi je 

úsmev pokojný, čo z  vašich sŕdc 

pramení. Chcem silu vašu ukrytú 

v  múdrosti, v  jeseni života silnú, 

aj dnes neomylnú, chcem skúse-

nosti vaše zo života znať, čo život 

vám priniesol mnohokrát aj ťažké 

chvíle – snáď. Chcem poznať srd-

cia vaše, kde ukryté je bohatstvo 

a dary lásky, skromnosti, dobroty, 

trpezlivosti, statočnosti, spomie-

nok na dávne časy a všetkých mi-

lých vašich. Chcem popriať vám, 

dlhé roky žitia a  zdravia,lásky, 

chvíľ šťastných, veď aj ruža kreh-

ká, mocnú ma byľ, aj keď lupene 

opadnú, obnovia sa onedlho v pu-

koch krásnych.

Božka Javorská
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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 – 20:30

PK – Plavecký klub BŠ

Bytová správa, BS

Dňa 23.10.2019 sa v telocvični 

ZŠ Jozefa Horáka uskutočnil 

už XXI. ročník Memoriálu 

Ladislava Kristu.

Neuveriteľných 42 športovcov 

z okresných základných škôl si zme-

ralo sily v zimnom viacboji všestran-

nosti, ktorý pozostával zo šplhu na 

tyči, skoku z miesta do diaľky, člnko-

vého behu na 4 x 10m a hodu plnou 

loptou (1 kg alebo 2 kg) v priestoroch 

Základnej školy Jozefa Horáka, ktorá 

už po 21. raz zorganizovala Memori-

ál Ladislava Kristu. Ku každému vý-

konu jednotlivca sme priradili body 

z  tabuľky, aby sme získali konkrét-

ne výsledky jednotlivcov a mohli tak 

určiť víťazov tohto športového podu-

jatia. Podľa rokov narodenia súťažili 

nielen dievčatá v  troch kategóriách 

a to Ž 4, 5, 6, ale taktiež aj chlapci, 

a to v kategóriách M 4, 5, 6.

Výsledky:

Ž4

1. miesto: Nikola Hiklová – ZŠ J. Ho-

ráka

2. miesto: Timea Ottová – ZŠ J. Kol-

lára

Ž5

1. miesto: Sandra Ďuricová – ZŠ J. Ho-

ráka

2. miesto: Zuzana Prokešová – ZŠ J. 

Kollára

3. miesto: Simona Turcerová – ZŠ J. 

Horáka

Ž6

1. miesto: Lara Melicherčíková – ZŠ J. 

Horáka

2. miesto: Nikola Kučerová – ZŠ J. Ho-

ráka

3. miesto: Veronika Vozárová – ZŠ 

s MŠ Maximiliána Hella, Št. Bane

M4

1. miesto: Alex Osvald – ZŠ J. Horáka

2. miesto: Jakub Škoda – ZŠ J. Horáka

3. miesto: Matias Machovič – ZŠ J. 

Kollára

M5

1. miesto: Martin Borguľa – ZŠ J. Ho-

ráka

2. miesto: Anderej Farkaš – ZŠ s MŠ 

Maximiliána Hella, Št. Bane

3. miesto: Samuel Murgač – ZŠ J. Kol-

lára

M6

1. miesto: Filip Totkovič – ZŠ s  MŠ 

Maximiliána Hella, Št. Bane

2. miesto: Peter Šarkézy – ZŠ s  MŠ 

Maximiliána Hella, Št. Bane

3. miesto: Maroš Orolín – ZŠ J. Horá-

ka

V  každej kategórii sa dvaja najlep-

ší pretekári zo svojich ZŠ podieľali 

aj na výsledkoch v  súťaži družstiev. 

Tu si suverénne víťazstvo obháji-

la piatykrát po sebe ZŠ Jozefa Horá-

ka s počtom bodov 2172, na druhom 

mieste skončila ZŠ s  MŠ Maximili-

ána Hella, Štiavnické Bane, s  poč-

tom 1397 bodov a na treťom mieste 

skončila ZŠ Jozefa Kollára so ziskom 

1052 bodov.

Chcem sa poďakovať učiteľom zo zá-

kladných škôl za pomoc pri prete-

koch a dobrú náladu, ktorá nás počas 

celých pretekov sprevádzala.

R. Petro

Memoriál Ladislava Kristu

Športovci zo základných škôl okresu  foto Archív autora 

V poslednom súťažnom 

mesiaci jesennej časti sme 

postupne odohrali 4 súťažné 

kolá, ktoré sme poväčšine 

odohrali s minimom hráčov 

na striedanie a dokonca pár 

zápasov aj bez hráčov na 

striedanie. 

Preto patrí týmto hráčom veľké po-

ďakovanie za snahu, lebo veľakrát 

museli siahnuť až na dno svojich síl.

1.10.2019

MFK N. Baňa "A" – FK Sitno Banská 

Štiavnica 18:2 (7:1)

Góly: Psotný, Zorvan

14.10.2019

MFK N. Baňa "B" – FK Sitno Banská 

Štiavnica 25:2 (15:0)

Góly: Škoda, Supuka

17.10.2019

FK Sitno Banská Štiavnica – OŠK 

Brehy 12:4 (5:3)

Góly: Psotný 5x, Zorvan 5x, Baniar, 

Supuka

24.10.2019

FK Vyhne – FK Sitno Banská Štiav-

nica 6:10 (4:3)

Góly: Psotný, Zorvan 8x, Supuka

Pavel Hanzlík

Výsledky U 11 FK Sitno Banská Štiavnica
v októbri jesennej časti sezóny 2019/20

Tabuľka U11 po jesennej časti

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP

1 TJ Partizán Župkov 10 9 1 0 126:28 28 11 13 0

2 MFK Nová Baňa 9 7 0 2 109:12 21 10 6 0

3
FK Pohronie Žiar nad Hro-

nom Dolná Ždaňa
9 7 0 2 106:36 21 9 6 0

4 MFK Žarnovica 9 6 1 2 42:25 19 8 4 0

5 MFK Nová Baňa B 9 5 0 4 60:51 15 7 3 0

6 OŠK Hodruša – Hámre 9 5 0 4 46:50 15 6 3 0

7
FK Sitno Banská Štiav-

nica
9 4 0 5 61:119 12 5 3 0

8 OŠK Brehy 9 2 0 7 28:93 6 4 -6 0

9 TJ PS Hliník nad Hronom 9 1 1 7 20:67 4 3 -14 0

10 ŠKF Kremnica 9 1 1 7 16:69 4 2 -11 0

11 FK Vyhne 9 1 0 8 15:79 3 1 -9

Cestné behy
Dňa 13.10.2019 v  čase o  14.00 

hod. na námestí v Bátovciach od-

štartoval v  poradí II. beh po tu-

ristickom chodníku okolo mesta 

kráľovien. Behu na 8,9 km dlhej 

trati, ktorá viedla asfaltovou ces-

tou a  lesnými cestami náučné-

ho chodníka s  celkovým prevý-

šením 210 metrov, sa zúčastnil 

aj Marek Vidlička, člen ŠK Atléti 

Banská Štiavnica, ktorý sa časom 

36:02 umiestnil na druhom mies-

te v celkovom poradí. Už o týždeň 

neskôr, dňa 19.10.2019 sa Ma-

rek Vidlička, člen ŠK Atléti Banská 

Štiavnica, opäť postavil na štart, 

tentoraz na trať I. ročníka poduja-

tia Beh slovenskou bránou, ktorý 

s malým meškaním napokon od-

štartoval o 10.15 hod. v obci Ko-

zárovce. Kopcovitá trať s  asfalto 

– štrkovým povrchom s celkovou 

dĺžkou 10,6 km mala obrátku 

v  obci Tekovské Nemce. Člen ŠK 

Atléti Banská Štiavnica, Marek 

Vidlička, sa opäť musel uspoko-

jiť s druhým miestom v celkovom 

poradí, keďže svojím časom 38:41 

skončil za víťazom so stratou 10 

sekúnd. Ďakujeme za podporu 

z rozpočtu mesta Banská Štiavni-

ca.

R. Petro
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Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené obklady, tel.č.: 0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a iné…, múry z DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Predám novú záhradnú 2-kríd-

lovú bránu, výška 1,4m, šírka 4m, 

veľmi kvalitná, cena dohodou, 

tel.č.: 0904 238 377

Tepovanie 
Banská Štiavnica a okolie

Priamo u Vás doma! 
Domácnosti, penzióny, hotely, kancelárie...

0918 427 004
Tepovanie sedačiek, stoličiek, kobercov a pod. 

Čistenie kože, koženého nábytku 

Impregnácia kože 

reality

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

V Štiavnici sa v sobotu 

9. novembra o 16tej otvorí 

veľká výstava 17tich umelcov 

a umelkýň tzv. Art brut 

umenia. 

Pozývame Vás do novej galérie Par-

ter, ktorá vznikla z priestorov škol-

ských šatní bývalého gymnázia na 

ulici A. Gwerkovej – Göllnerovej 6. 

Vstup na vernisáž je otvorený všet-

kým.

Výstava Vnútorné krajiny predsta-

vuje tvorbu slovenských autoriek 

a autorov tzv. art brut – umenia v su-

rovom stave. Pod termínom art brut 

rozumieme tvorbu talentovaných 

umelkýň a umelcov bez výtvarného 

vzdelania, ktorí tvoria mimo ofi ciál-

nych umeleckých štruktúr a tradícií, 

len z vlastnej vnútornej potreby. Au-

tori art brut sa vyznačujú autentici-

tou, originalitou, svojským výtvar-

ným jazykom, ktorému rozumejú 

len oni sami, a ktorý niekedy nahrá-

dza verbálnu komunikáciu.

Aktuálna výstava je súčasťou pro-

jektu Hľadá sa talent, ktorý reali-

zuje Galéria Nezábudka pôsobia-

ca pri Lige za duševné zdravie SR. 

Galéria Nezábudka je špecializova-

ným projektom s už 25 ročnou tra-

díciou, v  rámci ktorého odborníci 

na umenie a  duševné zdravie hľa-

dajú a  podporujú talenty z  oblas-

ti art brut, pričom niektorí z „kme-

ňových“ umelcov sú svojimi dielami 

zastúpení aj v zbierkach Slovenskej 

národnej galérie. Výstavu pripra-

vila Liga za duševné zdravie s pod-

porou Ministerstva kultúry SR. 

Partnerom výstavy v Banskej Štiav-

nici a  autorom architektúry výsta-

vy v priestore Parter BSC je Banská 

Stanica.

Trvanie výstavy: 9.11. – 14.12. 

2019

Výstava je prístupná zdarma, a  to 

v  nasledujúcich dňoch: štvrtok 

a piatok 14:00 – 17:00,

sobota a nedeľa 14:00 – 18:00.

Zuzana Bodnárová

Vnútorné krajiny


