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INZERCIA

Ako sme už písali v ŠN č.34 zo 

dňa 5. októbra, Mesto Banská 

Štiavnica zrekonštruovalo tzv. 

„pátrovské schody“, ktoré už 

dlhšiu dobu boli v nevyhovu-

júcom stavebno-technickom 

stave. 

Na túto investičnú akciu sme sa 

opýtali zamestnanca MsÚ za in-

vestičnú výstavbu, odd. výstavby, 

ÚP a ŽP Ing. Juraja Chrenka: „S re-

konštrukciou sa začalo v mesiaci sep-

tember, 18.9. na základe požiadaviek 

občanov, ako aj z dôvodu dlhodobo ne-

vyhovujúceho stavu schodiska, kde 

išlo predovšetkým o bezpečnosť chod-

cov prechádzajúcich týmto schodis-

kom. Z tohto dôvodu Mesto pristúpilo 

ku komplexnej oprave schodiska.

Oprava zahŕňala položenie dlažby 

z vymývaných betónových dlaždíc v 

rozsahu 200m2, vymenila sa zámko-

vá dlažba, ktorá bola značne zdefor-

movaná, položili sa nové parkové ob-

rubníky, čím chodník dostal svoj tvar 

a je bezpečnejší. Na tejto rekonštruk-

cii participovali aj Technické služby, 

m.p., ktoré natreli zábradlie.“

Celá rekonštrukcia „pátrovských 

schodov“ sa realizovala dodávateľ-

skou fi rmou Ing. Rudolf Vanka – 

SRÚS Kosorin v celkovej vysúťaže-

nej výške 17 897,92 eur.

Práce boli ukončené 5. novem-

bra, aj napriek nie vždy priazni-

vým podmienkam, dodávateľská 

fi rma rekonštrukčné práce vyko-

návala aj počas víkendov. Aj touto 

rekonštrukciou sa prispelo k lep-

šiemu a bezpečnejšiemu prechodu 

zo sídliska Drieňová na Križovat-

ku a späť.

Michal Kríž

Priestor na prenocovanie 

pre občanov bez prístrešia v 

nepriaznivých klimatických 

podmienkach.

Ako každoročne, tak aj tento rok 

bude pre občanov bez domova od 1. 

decembra 2017 k dispozícii priestor 

na prenocovanie v nepriaznivých kli-

matických podmienkach, ktoré zria-

dilo Mesto Banská Štiavnica. Obča-

nia žijúci na „ulici“ tu majú možnosť 

prenocovania, ako aj zabezpečenia 

osobnej hygieny a starostlivosti o 

bielizeň prostredníctvom prania a 

sušenia. Na tento účel slúži k dispozí-

cii práčka a sušička. Priestor je vyba-

vený sprchovým kútom, dvomi WC, 

kuchynkou a celkovým počtom lô-

žok 10. Počas uplynulých mesiacov 

sa priestor nanovo vymaľoval, vyme-

nili sa postele, posteľné prádlo a za-

bezpečili sa hygienické potreby. Evi-

denciu nocľahov a kontrolu priestoru 

bude ako obvykle vykonávať Mest-

ská polícia. Príspevok za poskytnu-

té služby bude vo výške 0,50€/noc, 

sprchovanie 0,10€, pranie, sušenie 

0,20€. Vyzbierané poplatky budú po-

užité na zabezpečenie čistiacich, pra-

cích prostriedkov a na iné výdavky 

súvisiace s prevádzkou priestoru.

Eva Gregáňová

Nové schody na sídlisko Drieňová

Pomoc občanom bez domova 
v zimnom období

Vynovené "pátrovské schody"  foto Peter Koleda

Premiéra:

Štvrtok 30.11. o 18:30 hod.Štvrtok 30.11. o 18:30 hod.
Vstupné: 4€ Vstupné: 4€ 

7 sesTier7 sesTier

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

Pozvánka
V zmysle Zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 29. november 2017 (streda) 

o 13:00. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie, č.dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. Srdeč-

ne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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z programu
primátorky

20.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Redakčná rada VIO TV.

  Kompletizácia žiadostí o dotá-

ciu v rámci programu Obnov-

me si svoj dom.

  Uskutočnilo sa prijatie čle-

nov SČK pri príležitosti odo-

vzdávania plakiet prof. MUDr. 

Jana Janského.

21. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie k príprave 

knihy „Banská Štiavnica. Mesto 

svetového dedičstva UNESCO“.

  Uskutočnilo sa prerokovanie 

k právnym záležitostiam Mes-

ta Banská Štiavnica.

22. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Obhliadka cesty Lintich s návr-

hom úpravy.

 Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici.

23. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

24. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

25. 11.

  Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta pánom Milanom 

Vádelom.

  Uvítanie detí do života.

 Občianske obrady – sobáše.

Andrea Benediktyová

Pamätihodnosti Banskej 

Štiavnice našli odozvu aj vo 

Fun rádiu 13.11. o 14:10, keď 

bolo zvýraznené, že Morový 

stĺp v Banskej Štiavnici je 

najväčší v Európe. 

Morový stĺp je vlastne Súsošie sv. 

Trojice na Námestí sv. Trojice. Keď-

že v  následnej ankete nikto neve-

del, čo to je morový stĺp, dávam na 

známosť, že morové stĺpy v Európe 

stavali na pamiatku moru, záker-

nej infekčnej chorobe, ktorej padali 

za obeť tisícky ľudí. Tak tomu bolo 

aj v  Banskej Štiavnici, keď tu v  r. 

1710 padlo za obeť tiež niekoľko 

tisíc obyvateľov. Na pamiatku toh-

to moru banský erár, mesto a ban-

ská pokladnica baníkov sa rovnými 

fi nančnými podielmi zložili na po-

stavenie tejto unikátnej dominan-

ty, postavenej v r. 1759-64 a ktorá 

dodnes svojou nádherou ako aj mo-

numentalitou výrazne prispieva ku 

čarokrásnemu vzhľadu historické-

ho jadra mestskej pamiatkovej re-

zervácie.

Vo „Večerných refl exiách“ 14.11. od 

21:00 v Rádiu Regina a následne aj 

v repríze 16.11. o 01:00 mimoriad-

ne zasvätene o  spisovateľke Bože-

ne Slančíkovej Timrave hovorila 

banskoštiavnická rodáčka Magda 

Vášáryová, v súčasnosti je aj pred-

sedníčkou Živeny - spolku sloven-

ských žien, z  ktorej pozície sa aj 

venovala literárnemu odkazu Tim-

ravy.

16.11. uplynulo už 45 rokov, čo 

UNECO prijalo Dohovor o ochrane 

svetového kultúrneho dedičstva, čo 

bolo aj výrazne medializované. Pri-

pomínam, že v decembri 1993 sa aj 

historické mesto Banská Štiavnica 

a technické pamiatky v okolí sa tiež 

stali súčasťou svetového dedičstva 

UNESCO.

16.11. v Rádiu Slovensko v Rádio-

žurnáli o 7:00, ako aj o 12:00 ho-

voril MUDr. Marian Streško junior, 

prednosta onkologického oddele-

nia v trnavskej nemocnici o výsled-

koch, ktoré jeho oddelenie dosiahlo 

v liečbe mimoriadne zákernej cho-

roby - rakoviny pankreasu i  o  vy-

hliadkach v  liečbe tejto choroby. 

Jeho odborná erudícia vystúpila do 

popredia aj tým, že dostal priestor 

aj v Slovenskej televízii, TA3, Mar-

kíze, JOJ ale aj v Denníku N.

17.11. si všetky slovenské mé-

dia pripomínali revolučné udalosti 

z novembra 1989. V tejto súvislos-

ti pripomínam, že po 17.11.1989 

zásluhou mestského koordinač-

ného výboru Verejnosti proti ná-

siliu boli aj občania nášho mesta 

veľmi aktívni. Mestský koordinač-

ný výbor VPN začal vydávať Štiav-

nickú verejnosť, ktorá vychádzala 

až do r. 1991 a  na jednom z  via-

cerých zhromaždení vystúpila aj 

banskoštiavnická rodáčka-hereč-

ka Magda Vášáryová (2.12.1989). 

Pripomínam ešte, že v apríli 1990 

ju prezident Václav Havel vymeno-

val za veľvyslankyňu našej republi-

ky v Rakúsku.

17.11. v Rádiu Slovensko od 3:12 

bol podrobný profi l spisovate-

ľa, publicistu, redaktora a  riadite-

ľa Národného literárneho centra 

Drahoslava Machalu pri príležitos-

ti jeho nedožitých sedemdesiatin. 

Pripomínam, že bol to práve on, 

ktorý bol jedným z najaktívnejších 

redaktorov, ktorí v pravidelnom se-

riáli „Záchrana pokladu“ uverejňova-

li v Novom slove a Smene obsiahle, 

erudované, pranierujúce a  súčas-

ne mobilizujúce reportáže zamera-

né hlavne na katastrofálny stav kul-

túrno-historického dedičstva v  B. 

Štiavnici. Tieto reportáže vychá-

dzali od konca 70. a ešte aj v 80. ro-

koch 20. stor. Nikdy predtým a ani 

odvtedy nebola v  celoslovenských 

médiách venovaná  tak dlho a na-

vyše taká systematická, odborne 

a žurnalisticky pôsobivá pozornosť 

Banskej Štiavnici.

17.11. si viaceré médiá pripome-

nuli, že v tento deň sa v r. 1882 na-

rodil Daniel Gabriel Lichard - prvý 

slovenský profesionálny novinár, 

spisovateľ, redaktor, vydavateľ 

a pedagóg - jedna z najvýznamnej-

ších osobností slovenského národ-

ného života. Od r. 1838 bol profe-

sorom na Evanjelickom lýceu v  B. 

Štiavnici, pričom v r. 1842-43 bol aj 

riaditeľom tejto školy.

17.11. v  Rádiu Slovensko v  Sprá-

vach RTVS o 5:00 odznela aj šoku-

júca správa, že Okresný súd v Žia-

ri nad Hronom obvinil 15-ročného 

Vladimíra z B. Štiavnice zo zabitia 

48-ročného Vladimíra, taktiež z B. 

Štiavnice. Podrobnejšie o  tom in-

formoval Nový čas 18.11.

19.11. v  Rádiu Slovensko medzi 

8.30 a 8:45 sa opäť zviditeľnilo Slo-

venské banské múzeum prostred-

níctvom jej pracovníčky Mgr. Zuza-

ny Denkovej, PhD. ktorá hovorila 

o  Klopačke i  genéze piesne „Vstá-

vaj Hanzo hore“, etymológii staro-

dávnych banských výrazov, ale aj 

o  permoníkoch. 19.11. v  Sloven-

skej televízii na Jednotke opäť bol 

v  pravidelnej publicistickej relácii 

„O 5 minút 12“ Miroslav Číž, jediný 

poslanec NR SR z nášho okresu.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a  súvzťažnosti

Nosnou témou prednášok 

je život panovníčky Márie 

Terézie a Habsburgovcov, ich 

prínos pre Banskú Štiavnicu, 

banské školstvo a stredoslo-

venskú banskú oblasť v 18. 

storočí.

V rámci cyklu prednášok si budete 

môcť vypočuť  prednášku:

29. novembra 2017

Umenie a  každodenný život 

v Kremnici v 18. storočí

Mgr. Danie Haas Kianička, PhD. – 

Mgr. Luboš Kürthy, PhD. (NBS – 

Múzeum mincí a medailí Kremnica)

Miesto konania: Prednáško-

vá miestnosť Kammerhofu (býva-

lá pracovňa hlavných komorských 

grófov) Banská Štiavnica

Čas prednášky: od 13,30 hod.

Organizátori: Slovenské banské 

múzeum v Banskej Štiavnici v spo-

lupráci so Slovenskou historickou 

spoločnosťou pri Slovenskej akadé-

mii vied

Kontakt: Slovenské banské múze-

um, Kammerhofská 2, 969 01 Ban-

ská Štiavnica

Mgr. Adriana Matejková, PhD., 

vedúca oddelenia dokumentácie 

a  ochrany zbierkového fondu, Ar-

chív

Tel. 045/6949422, 6949430; sbm@

muzeumbs.sk; archiv@muzeumbs.sk. 

SBM

Rok Márie Terézie v SBM 
– historické prednáškové popoludnia
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Podávanie 
žiadostí 
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 na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica 

č.6/2017 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, 

je potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tlači-

ve, ktoré nájdete v klientskom cen-

tre Mestského úradu alebo priamo 

na stránke Mesta Banská Štiavni-

ca http://www.banskastiavnica.sk/

stranka_data/subory/ako-vyba-

vit/20171115-ziadost-o-dotaciu.

pdf

Kompletne a správne vyplne-

ná žiadosť o poskytnutie dotá-

cie musí obsahovať povinné prí-

lohy:

- potvrdenie o pridelení identifi kač-

ného čísla (IČO),

- zmluvu alebo potvrdenie o zriade-

ní bankového účtu, ktorého vlast-

níkom je žiadateľ,

- doklad o právnej subjektivite žia-

dateľa:

- právnická osoba – kópia výpisu z 

obchodného registra,

- fyzická osoba-podnikateľ – kópia 

živnostenského listu,

- iná právna forma - zriaďovateľ-

ská listina, registrácia, stanovy, zá-

pisnica,

- ďalšie dokumenty týkajúce sa pro-

jektu

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

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

Hroby a neskôr pamätihod-

nosti sa v našom meste 

chránia od roku 1990. Odvtedy 

dodnes bolo vytvorených 

a schválených niekoľko 

zoznamov, v ktorých 

sú chránené „položky“ 

evidované.

Žiaľ, pre neucelenú koncepciu ochra-

ny a jej nesúrodosť a následné nedô-

sledné dodržiavanie schválených 

nariadení, ich nekompatibilitu so 

zákonmi Slovenskej republiky a ich 

„prekonanosť“ boli položky medzi zo-

znamami presúvané, pričom sta-

ré zoznamy neboli zrušené. Súčasné 

zákony poznajú len pojem „pamäti-

hodnosť“ a „evidencia pamätihodností 

mesta/obce“. Z tohto dôvodu bolo na 

zasadnutí komisie pre pamätihod-

nosti prerokované zrušenie väčšiny 

doterajších úprav ochrany hrobov. 

Základným dokumentom o ochrane 

pamätihodností v  Banskej Štiavnici 

je od svojho schválenia VZN 4/2017. 

Tento dokument bol v príprave dlhé 

obdobie. Niektoré jeho časti boli za-

starané a  nepotrebné, iné nebo-

li dostatočne špecifi kované a museli 

byť hlbšie rozpracované.

Plný význam tohto dokumentu ne-

musí byť na prvý pohľad viditeľný. 

Schválením VZN 4/2017 bola v Ban-

skej Štiavnici táto komisia povýšená 

na úroveň komisie mestského zastu-

piteľstva a je rovnocenná s ostatný-

mi, staršími komisiami mestského 

zastupiteľstva. Táto situácia je od-

razom záujmu Mesta Banská Štiav-

nica o pamätihodnosti, ich ochranu 

a prezentáciu. Prostredníctvom nich 

aj o vlastné dejiny a ľudí, ktorí ich vy-

tvárali.

Pamätihodnosti sú jednou z  mož-

ností, ako premeniť „mýtickosť“ de-

jín na reálne udalosti so všetkými 

ich dôsledkami. Čo sa môže vyrov-

nať uvedomeniu si, že v  hrobe, na 

ktorý sa pozeráme, leží profesor Ban-

skej a lesnej akadémie, ktorú vníma-

me viac ako krásnu a legendárnu mi-

nulosť, než historickú skutočnosť? 

Mnoho hrobov sa nezachovalo, spo-

mienky pamätníkov zapadli pra-

chom aktuálnejších udalostí. O  to 

dôležitejšie je zachovať pre budúc-

nosť tie, ktoré existujú. Nebáť sa uká-

zať návštevníkom, že tento človek 

učil na akadémii. Tento viedol tová-

reň, v ktorej sa vyrábali banské stro-

je. Alebo napríklad vyrábal fajky, 

z ktorých fajčila celá Európa. Priniesť 

do strohých udalostí ľudský rozmer. 

Spomenúť si, že títo ľudia mali aj svo-

je súkromné životy a  boli nakoniec 

smrteľní.

Aby bolo toto možné naplniť a  za-

chovať pre budúce generácie, boli do 

VZN vložené dva nové body. Prvým 

je odporúčanie získať súhlas komisie 

pre pamätihodnosti mesta v prípade 

záujmu umiestniť trvalý exteriéro-

vý umelecký alebo informačný pred-

met na území mestskej pamiatko-

vej rezervácie (najmä sochy, reliéfy, 

pamätníky a pamätné tabule). Tieto 

predmety sa v budúcnosti môžu stať 

pamätihodnosťami mesta a je vhod-

né, aby sa už pri ich tvorbe a umiest-

ňovaní hľadelo na ich trvalý odkaz 

a hodnotu.

Druhým, ktorý sa dotýka obyvateľov 

Banskej Štiavnice a priateľov jej his-

tórie, je vytvorenie cesty pre adopciu 

pamätihodností.

Adopcia pamätihodnosti je situácia, 

kedy si fyzická, alebo právnická oso-

ba „adoptuje“ pamätihodnosť. Adop-

tovateľ – ten, kto si pamätihodnosť 

adoptoval – prevzal do starostlivosti, 

sa zaväzuje, že sa o  pamätihodnosť 

bude starať v rámci bežnej údržby – 

čistenie, pletie a podobné bezzásaho-

vé činnosti. Túto činnosť vykonáva 

vo vlastnej réžii a na vlastné nákla-

dy a  slúži mu na vlastnú reprezen-

táciu a  reprezentáciu samotnej pa-

mätihodnosti. Do procesu môžu byť 

zapojené občianske združenia, školy, 

záujmové organizácie, ale aj jednot-

livci. Môže slúžiť ako prejav záujmu 

o  históriu a  regionálne dejiny. Sta-

rostlivosť o pamätihodnosť je vhod-

nou činnosťou pri organizovaní škol-

ských vychádzok. Vychádzka môže 

byť spojená s prednáškou o regionál-

nych dejinách a úlohe, akú v nich táto 

pamätihodnosť zohrala. 

V  prípade záujmu adoptovať si pa-

mätihodnosť je nutné vyplniť prí-

slušný formulár, ktorý bude zve-

rejnený na stránke Mesta v  sekcii 

pamätihodnosti a  doručiť ho admi-

nistrátorovi komisie pre pamätihod-

nosti do IC Mesta Banská Štiavnica, 

alebo poslať mailom na ic@banska- 

stiavnica.sk. O tom, či bude adopcia 

pamätihodnosti schválená, rozhod-

ne majiteľ pamätihodnosti, čomu 

bude predchádzať súhlas komisie. 

Proces schvaľovania bude zavŕšený 

podpísaním zmluvy o adopcii, ktorej 

vzor si môžete tiež stiahnuť zo strán-

ky Mesta.

V  prípade, že máte povedomie 

o regionálnych dejinách a mys-

líte si, že hrob konkrétnej oso-

by alebo čokoľvek podľa VZN 

4/2017 si zaslúži ochranu a úctu 

pamätihodnosti mesta, môžete 

podať návrh. Na tento účel slúži 

formulár, ktorý si môžete stiah-

nuť zo stránky Mesta – sekcia 

pamätihodnosti a čo najdôsled-

nejšie vyplnený odoslať na adre-

su ic@banskastiavnica.sk.

Všetky návrhy budú prerokova-

né.

Ďalšou prerokovanou témou 

bolo schválenie návrhu na vy-

tvorenie pamätihodnosti Hrob 

Pavla Všudyslava Ollíka. Návrh 

podalo OZ Spoločnosť priateľov 

cestovateľa Samuela Šikeťa a pukan-

skej histórie. Pavol Všudyslav Ollík 

bol národovcom, starostom Pukan-

ca a učiteľom na Evanjelickom lýceu 

v  Banskej Štiavnici, kde sa zaslúžil 

o poskytovanie Ollíkovského štipen-

dia pre pukanských študentov. Jeho 

hrob sa nachádza na evanjelickom 

cintoríne.

Viac informácií o  Pavlovi Všudysla-

vovi Ollíkovki prinesieme, až bude 

proces schvaľovania pamätihodnos-

ti úspešne zavŕšený.

Viac informácií o  zasadnutí kona-

nom 7.11.2017 si môžete prečítať 

v zápisnici. Je dostupná na stránke 

Mesta v sekcii komisie – komisia pre 

pamätihodnosti mesta.

Foto: Ján Petrík

Peter Chytil,

administrátor komisie 

pre pamätihodnosti mesta

Zo zasadnutia komisie 
pre pamätihodnosti 7.11.2017
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Chceme aj touto cestou 

informovať o tom, čo sa 

deje na Červenej Studni - 

objekt bývalá hájovňa. Ako 

občianske združenie NadTým 

– Červená Studňa, o.z. sme od 

Mesta získali do dlhodobého 

prenájmu objekt bývalej 

hájovne s okolím. 

Objekt sme preberali v dezolát-

nom, zanedbanom stave a okolie 

sa inak ako smetiskom nedalo 

nazvať. Po množstve odpraco-

vaných hodín členmi, dobrovoľ-

níkmi zo zahraničia, priateľmi 

občianskeho združenia a za pod-

pory Mesta sa nám podarilo naj-

bližšie okolie zbaviť odpadkov 

(4 veľkokapacitné kontajnery, 

z toho jeden len pneumatiky). 

Odstránením staticky naruše-

ných (zhnitá konštrukcia, spad-

nutá strecha,...) hospodárskych 

budov vznikol veľmi pekný 

priestor, mini park, ktorý sme 

pracovne nazvali UZOL v zmys-

le prelínania sa križovania ciest 

dopravných, turistických, kul-

túrnych. Po čistiacich prácach 

nasledovalo oddrenážovanie 

stavby, terénne úpravy a neskôr 

vysadenie trávy, napojenie ob-

jektu na verejný vodovod. V sú-

časnosti sa tu nachádza posede-

nie, detská hojdačka, pódium, 

otvorené ohnisko pre návštevní-

kov tejto lokality ako aj sociálne 

zariadenie, ktoré bude slúžiť naj-

mä v letnej sezóne. Na jeseň sa 

nám podarilo otvoriť Info – bu-

fet s občerstvením. V nasledujú-

com období máme v pláne rekon-

štruovať objekt budovy hájov-

ne, v ktorej vzniknú informácie 

s občerstvením, sociálne zaria-

denia, zázemie pre turistov s po-

žičovňou, prípadne s možnosťou 

prenocovať. Ak budete mať ces-

tu okolo, zastavte sa…, ak máte 

chuť alebo ste presvedčení, že by 

ste nášmu občianskemu združe-

niu s vytvorením tohto kultúrno 

– turistického miesta mohli po-

môcť. Kontaktujte nás na našu 

emailovú adresu: nadtym.oz@

gmail.com. Ďakujeme!

Kolektív občianskeho združenia 

Nad Tým 

Čo sa deje na Červenej Studni

Info-bufet s občerstvením na Červenej Studni  foto OZ Nad Tym

Každoročne pred príchodom 

zimy prichádza čas upratať si 

svoj byt, dom a záhradu. 

Nezabúdame vyčistiť naše spo-

ločné životné prostredie, v  kto-

rom žijeme? Veď predsa obraz 

nášho mesta a  toho akí sme, 

utvára aj cesta do nášho mesta, 

ktorá je plná vecí (odpadov), kto-

ré sme v  domácnosti považova-

li za nepotrebné. Som veľmi rád, 

že aj tento rok sa pod záštitou 

primátorky mesta Banská Štiav-

nica Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

za spolupráce občianskeho zdru-

ženia Rescue Salamandra,  sta-

rostu obce Ilija Vratislava Cenge-

la, kolegov Ing. Petra Farbiaka, 

Ing. Silvie Piliarovej a  profesio-

nálneho strážcu prírody Štefana 

Čengera, podarilo vyčistiť okolie 

mesta Banská Štiavnica. Zbiera-

nie a  triedenie odpadov začalo 

pri Radnici Mesta Banská Štiav-

nica a pokračovalo peším pocho-

dom cez Piarsku bránu, Banské 

múzeum v  prírode, Pracháreň, 

obec Štiavnické Bane a  skončilo 

v  miestnej časti Počúvadlianske 

Jazero. Je neuveriteľné, koľko 

energie a  času ľudia premrha-

jú na to, aby do lesa skryli napr. 

30 pneumatík, práčku, stavebný 

odpad, a  namiesto toho, aby za 

5 minút tento odpad za primera-

ný poplatok uložili na zbernom 

dvore mesta Banská Štiavnica. 

Touto akciou sa podarilo vyzbie-

rať, vyseparovať a  odovzdať od-

pad na jeho zhodnotenie alebo 

zneškodnenie v celkovom množ-

stve 1100 kg. Tento odpad bol 

v  priebehu 5 hodín uložený na 

svojom mieste – zbernom dvore. 

Touto cestou by som Vás chcel, 

milí spoluobčania, požiadať 

o podporu a osvetu takýchto čin-

ností, veď ide o naše mesto, našu 

prírodu. Ďakujem!

Lukáš Lalo, vedúci odboru sta-

rostlivosti o  ŽP, OÚ BŠ

Čistíme svoje prírodné prostredie

Dobrovoľníci pri čistení prírody  foto Archív autora

Pomôžte 
urobiť krajšie Vianoce tým, 

ktorí to potrebujú

Vážení občania,

teší nás, že sme minulý rok v 

predvianočnom období aj vďaka 

Vám mohli potešiť a pomôcť ľu-

ďom, ktorí to potrebujú a mohli 

mať tak krajšie Vianoce. Mesto 

Banská Štiavnica v spolupráci s 

p. Petrom Ernekom sa aj tento 

rok rozhodli pomôcť k vytvore-

niu lepších vianočných sviatkov 

ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť 

pre seba alebo svoju rodinu iné 

výdavky ako na základné život-

né potreby.

Opäť nám môžete pomôcť a vy-

čariť úsmev na tvárach ľudí, kto-

rých poznáte a myslíte si, že by 

ich naša pomoc potešila. Napíš-

te nám krátky príbeh o človeku, 

ľuďoch, ktorí žijú v našom mes-

te, majú možno ťažšiu životnú 

situáciu a nemá im kto pomôcť. 

Práve týmto ľuďom chceme, tak 

ako minulý predvianočný čas po-

dať pomocnú ruku a prispieť k 

vytvoreniu krajších vianočných 

sviatkov formou poukážok na 

nákup potravín.

Pri písaní listu uveďte meno a 

kontakt navrhovateľa (teda mož-

no Vás), meno, adresu komu na-

vrhujete pomoc poskytnúť a 

krátky opis situácie, v ktorej sa 

navrhovaný človek alebo ľudia 

nachádzajú. Listy môžete doru-

čiť na Mestský úrad do klientské-

ho centra, Radničné námestie 

č.1/A alebo vložiť do schránok 

Štiavnických novín, do termínu 

13.12.2017. 

Eva Gregáňová

Záhradkárske 
okienko
Pomológia jablka Bohemia

Skorá zimná odroda, konzumná 

zrelosť november, december, vy-

drží do februára. Znaky a vlast-

nosti plodu: Plody sú veľké, gu-

ľovitého tvaru, súmerné. Šupka 

stredne hrubá, mierne mast-

ná. Základná farba šupky je žltá, 

prekrytá červenou, často inten-

zívnou farbou. Dužina krémová, 

jemná, krehká, šťavnatá. Chuť du-

žiny je harmonická s vyrovnaným 

pomerom cukrov a kyselín. Patrí 

medzi najchutnejšie a atraktívne 

odrody.

Michaela Mojžišová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Študenti Katedry architektúry 

Stavebnej fakulty STU na 

exkurzii s názvom „ARCH.LET 

BŠ“ v Banskej Štiavnici prežili 

príjemný víkend plný nových 

vedomostí a zážitkov.

S  kolegami z  katedry sme práve 

v  Banskej Štiavnici odštartovali pi-

lotný ročník projektu „ARCH.LET“, 

ktorým sa budeme snažiť našim štu-

dentom priblížiť čaro a  malebnosť 

slovenských miest. Okrem historic-

ky hodnotných stavieb a urbanistic-

ko-kompozičného členenia miest sa 

budeme venovať aj súčasným reali-

záciám, ktoré sa na základe ich kva-

litného architektonického riešenia 

dostali do povedomia. Banská Štiav-

nica nám svojou jedinečnou polo-

hou v členitom teréne Štiavnických 

vrchov a  svojou bohatou baníckou 

históriou poskytla množstvo pod-

netov, vďaka ktorým bola exkurzia 

veľmi intenzívna a zaujímavá.

Okrem návštevy Banského múzea v 

prírode, Nového zámku a prehliad-

ky historického centra mesta sme 

navštívili veľkolepú a  invenčnú ob-

novu bývalej židovskej synagógy. Do 

dnešného pivovaru ERB nám všet-

ky dvere otvoril a  samotný objekt 

priblížil majiteľ Ing. Eduard Rada, 

ktorému touto cestou ďakujeme za 

príjemné a  veľmi zaujímavé priblí-

ženie histórie a  súčasnosti. Oboz-

námili sme sa s tunajšou unikátnou 

technológiou výroby piva, ako aj sa-

motnou obnovou objektu. Navští-

vili sme komorné divadlo pivovaru 

ERB, ako aj reštauračné a adminis-

tratívne priestory.

Osobitý význam v  rámci „výuky na 

vlastné oči“ kladieme aj návšteve oce-

nenej škôlky Guliver. Vďaka odbor-

nému výkladu architekta Richar-

da Murgaša sme spoznali čarovné 

priestory, ktorých jedinečnosť do-

kresľuje aj ich samotná poloha v srd-

ci kopcov a prírody.

Vedeniu a  majiteľom oboch nav-

štívených objektov ďakujeme za 

umožnenie návštevy a ako im, tak aj 

celej Banskej Štiavnici prajeme, aby 

sa im naďalej darilo udržať vzácny 

a nenapodobiteľný „genius loci“ toh-

to historického miesta v  nádher-

nom prírodnom prostredí a  my sa 

sem určite radi opäť vrátime.

Ema Kiabová a kol.

Exkurzia v Banskej Štiavnici

Blíži sa koniec roka a orga-

nizácie hodnotia, hľadajú čo 

zlepšiť do budúcna, ako na to 

a podobne. 

Taktiež prináleží spomenúť aj špor-

tové výsledky pretekárov ŠK Atléti 

BS. V  skutku elitné výsledky, ale 

veď posúďte sami:

Výsledky iba z Majstrovstiev Slo-

venska, ME a MS a MeS:

Halová sezóna, január – marec 2017

Ml.žiaci: Boris Bátovský 1500m 

– 4.miesto, Juraj Jurica 600m – 

8.miesto

St. žiačky: Barbora Švenková – 

800m – 3.miesto

Dorastenci: 3000m Marko Ján – 

1.miesto

Juniori: 3000m: Verbovský Matúš  

1.miesto, Ursíny Peter 3.miesto, 

Marko  800m 2.miesto

Muži: 3000m Verbovský 4.miesto, 

Marko 800m – 6.miesto

Vetráni: Sumerling Štefan  3000m 

– 1.miesto

Letná hlavná – dráhová sezóna aj 

napriek dráhe v katastrofálnom sta-

ve, ktorú máme na mestskom šta-

dióne sme získali z M SR:

Dorastenci: 3000m Marko – 

2.miesto a 1500m – 1.miesto

Juniori: Ursíny – 5000m – 

3.miesto, Verbovský 10  000m – 

1.miesto

Muži: Marko 800m – 4.miesto

M SR v cezpoľnom behu:

ml.žiaci: 3.miesto v  družstvách 

v zložení Bátovský, Červenák a Ju-

rica

Dorastenci: Marko 2.miesto

Juniori: Verbovský 2.miesto, Kris-

tián Jánošík 3.miesto a  Ursíny 

8.miesto

M SR polmaratón Rajec: Marián 

Zimmermann 7.miesto

MMM Košice: Marek Vidlička 

14.miesto celkovo a  6.miesto spo-

medzi Slovákov

ME Spartan race Andora: Po ka-

tegóriách po 5.rokov: Peter Prokeš 

– 36.miesto, Tomáš Počai 10.miesto 

a Marek Rudinský 18.miesto

MS dorastu v behu do vrchu – Ita-

lia: Ján Marko 35.miesto

Medzištátne stretnutie dorastu 

Miškolc: Marko 800m – 4.miesto 

Trnava juniori 800m taktiež 

4.miesto

Suma sumárum: Získali sme 

z Majstrovstiev Slovenska päť titu-

lov, štyri druhé miesta a štyri tretie 

miesta. Skromne si dovolím tvrdiť, 

že sme výsledkami najlepší športo-

vý klub na pôde okresu B. Štiavnica.

Okrem spomenutých pretekov sa 

klub venuje bezmála 70 športov-

com, ktorí dosahujú slušné výsled-

ky na rôznych úrovniach od rekre-

ačnej činnosti až po výkonnostnú. 

A zúčastnili sa ďalších 64 pretekov 

na Slovensku, v Česku, Poľsku.

Chcem sa touto cestou poďakovať 

tohtoročným podporovateľom náš-

ho klubu. V prvom rade obetavým 

rodičom za každú pomoc, Mestu B. 

Štiavnica, vedeniu ZŠ Jozefa Ho-

ráka, Mariánovi Čiernemu, Tanad 

Sportu, Janke Tynkovanovej a  To-

mášovi Ruckschlossovi, Sedačky.

com a všetkým, ktorí venovali klu-

bu 2% z dani z príjmov.

Róbert Petro, predseda OZ ŠK 

Atléti BS

Hodnotenie činnosti ŠK Atléti BS 
v roku 2017

Úspešní štiavnickí atléti  foto Archív autora

25.11. Sobotné rozprávkovanie: 

Hugo, Frigo, Bublina. Veselá hra 

od Daniela Heviera. Kino Akade-

mik, BŠ, 15:30.

25.11. Svätoantolská Heligón-

ka. Celoslovenská prehliadka He-

ligónkarov. Kultúrny dom Svätý 

Anton, 16:00.

25.11. 25. výročie založenia 

banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku. Slávnostné 

stretnutie. Kultúrne centrum, BŠ, 

14:00.

25.11. Palo Čejka: Trofeje. Verni-

sáž výstavy veľkoplošných grafík 

linorytca. Display BSC, Galéria J. 

Kollára, BŠ, 16:00.

25.11. Fiesta de Latino Cubano. 

Hrá perkusionista DJ Marchello. 

Archanjel caff e bar, BŠ, 21:00.

28.11. Mini kurz líčenia. Krásne 

a rýchlo sa nalíčiť učia v Tulsi BŠ, 

15:00.

30.11. Libressová Jam Session č. 

4. Hudobníci hrajú pod vedením 

umelca z N3O. BŠ, 20:00.

1.12. Farebný workshop  – základ-

ný. Začnite farbiť nábytok a meniť 

interiér. Kammerhof, BŠ, sFarba-

mi.sk, 0903 766 376, 14:00.

1.12. Ochutnávka vín a  koncert 

Janky Poliakovej. Kvalitné víno 

z  Modry a  hlas skvelej speváčky 

v Spojár Kafe & Klub, BŠ, 22:00.

2.12. Farebný workshop  – do-

plnkový. Rozšírte svoje zručnos-

ti o ďalšie techniky práce s farba-

mi, Kammerhof, BŠ, sFarbami.sk, 

0903 766 376, 9:30.

2.12. Mikuláš vo Zveroparku. 

Vianočná atmosféra, Mikuláš ob-

daruje zvieratká aj deti. Revišské 

Podzámčie, 14:00.

2.12. Libressová neriadená 

ochutnávka vín Kalina & Kin-

či. Vinár z Hontu predstaví svoju 

pestrú skladbu vín. Libresso Caff e 

Bar, BŠ, 17:00.

2.12. Vintage Palaj band Zvolen. 

Swingové  melódie. Libresso Caff e 

Bar, BŠ, 21:00.

2.12. Ochutnávka Johny Wal-

ker. Pre milovníkov whisky 

vstup zdarma a  štýlový darček. 

Cosmopolitan Bowling Bar, BŠ, 

21:00.

3.12. Zimné farmárske raňajky. 

Miestni farmári s  ich výrobkami 

potešia aj porozprávajú o lokálnej 

potravinovej sieti. Archanjel caff e 

bar, BŠ, 10:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Dňa 15.11.2017 sa uskutočnila 

v bratislavskom krematóriu 

posledná rozlúčka s JUDr. Ing. 

Jozefom Karabellym, mimo-

riadnou osobnosťou štátnej 

banskej správy Českosloven-

skej republiky druhej polovice 

20. storočia, emeritným 

predsedom Bratislavského 

baníckeho cechu a emeritným 

predsedom Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho 

spolku, čestným a pracovitým 

človekom a dlhoročným 

priateľom,  ktorý opustil tento 

svet a širokú banícku pospoli-

tosť dňa 9.11.2017 vo veku 88 

rokov svojho života. 

Smútočný príhovor, ktorý pred-

niesol Ing. Milan Durbák obsaho-

val nasledovné údaje: Dr. Karabel-

ly sa narodil v  Banskej Štiavnici 

10. marca 1929, po skončení štú-

dia na Štátnom reálnom gymnáziu 

A. Kmeťa v Banskej Štiavnici, kto-

ré ukončil maturitou v roku 1948, 

pokračoval v  štúdiu na Strojníckej 

fakulte Slovenskej vysokej školy 

technickej v  Bratislave. Vzhľadom 

na skutočnosť, že pochádzal z rodi-

ny živnostníka, po ukončení 1. roč-

níka bol donútený ísť na 1 rok do 

výroby v  Železorudných baniach, 

závod Mlynky, po ktorom nasledo-

valo 27 mesiacov  vojenskej služ-

by, v  rámci útvaru PTP v  Ostrave 

– Radvaniciach. Do školy opätov-

ne nastúpil v roku 1953 a pokračo-

val v štúdiu na Baníckej fakulte Vy-

sokej školy technickej v Košiciach. 

Štúdium ukončil v roku l957 a zís-

kal titul banský inžinier. V období 

rokov 1962 – 1967 absolvoval po-

pri zamestnaní štúdium na Práv-

nickej fakulte Univerzity Komen-

ského a  získal titul doktora práv. 

Jeho prvým zamestnávateľom 

bol Ústredný banský úrad v  Pra-

he. V  roku 1958 bol preložený na 

Obvodný banský úrad v  Banskej 

Bystrici, kde vykonával 14 rokov 

funkciu obvodného banského in-

špektora. V roku 1972 bol prelože-

ný na Slovenský banský úrad v Bra-

tislave, kde pracoval až do odchodu 

na dôchodok v roku 1991. Na tom-

to ústrednom orgáne štátnej ban-

skej správy prešiel viacerými 

riadiacimi funkciami, až po riadi-

teľa Odboru bezpečnosti a  ochra-

ny zdravia pri práci. Dr. Karabelly 

patril medzi osobnosti, ktoré sa vý-

znamne podieľali na obnove a udr-

žiavaní baníckych 

zvykov a  tradícií. 

S  touto činnos-

ťou začal už ako 

študent na Baníc-

kej fakulte, keď sa 

v  roku 1955 zú-

častnil 4. skoku 

cez kožu, ktorý 

bol prvým ofi ci-

álnym spoločen-

ským podujatím, 

nadväzujúcim na 

slávne študent-

ské tradície ban-

skoštiavnickej Ba-

níckej akadémie. 

Bol zakladajúcim 

členom Bratislav-

ského banícke-

ho cechu v roku 

1974 a jeho dl-

horočným pred-

sedom. V  roku 1975 patril medzi 

zakladateľov konania celosloven-

ských reprezentačných baníckych 

plesov, ktorých sa do roku 1989 

uskutočnilo v  Bratislave pätnásť. 

Od roku 2001 sa v  tejto tradícii 

v Banskej Štiavnici, kde sa Dr. Ka-

rabelly v  roku 1993 zaslúžil o  za-

loženie tradície baníckych plesov, 

v roku 2017 sa uskutočnil už jubi-

lejný 25. a  17. obnovený celoslo-

venský. V roku 1992 sa stal jedným 

zo zakladateľov Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spol-

ku a až do roku 2009 bol jeho pred-

sedom. V roku 2007 sa stal jedným 

zo zakladateľov Združenia baníc-

kych spolkov a cechov Slovenska a  

bol jeho prvým predsedom. V roku 

1992 sa začala písať aj jeho kapito-

la „Slávneho, vysokého a  neomylného 

prezídia“ na baníckych šachtágoch. 

V  tejto funkcii sa stal známym vo 

všetkých banských regiónoch Slo-

venska a vykonával ju veľmi zodpo-

vedne až do roku 2003, kedy túto 

štafetu odovzdal Ing. Milanovi Ur-

bánekovi.

Za dosiahnuté pracovné výsledky 

získal viaceré ocenenia, v roku 1964 

štátne vyznamenanie „Za pracovnú 

obetavosť“, v  roku 1968 štátne vy-

znamenanie „Rad červenej hviezdy 

práce“, v roku 1978 rezortné vyzna-

menanie „Čestný odznak štátnej ban-

skej správy“, v roku 1979 štátne vy-

znamenanie „Rad Červenej zástavy 

práce“, v  roku 2004 vyznamenanie 

„Za zásluhy o  Slovenskú banícku spo-

ločnosť“, v roku 2005 mu bola ude-

lená Výročná cena mesta Banská 

Štiavnica za ochranu kultúrneho 

dedičstva a  za rozvoj mesta Ban-

ská Štiavnica a v roku 2011 mu bolo 

udelené vyznamenanie Bansko-

štiavnicko-hodrušského banícke-

ho spolku „Za zásluhy“ s poradovým 

číslom 1. Za vyše štvrťstoročie jeho 

aktívneho pôsobenia v štátnej ban-

skej správe si Dr. Karabelly svojou 

čestnou a poctivou prácou vybudo-

val pozíciu uznávaného banského 

odborníka. Jeho povahové vlast-

nosti a  odbornosť ho právom za-

radili do galérie najvýznamnejších 

odborníkov slovenského baníctva, 

ako aj do galérie najvýznamnejších 

osobností, ktoré majú zásluhu na 

obnovení a  udržiavaní starobylých 

baníckych tradícií na Slovensku. Za 

banskoštiavnickú samosprávu sa zo 

zosnulým dojemným príhovorom 

rozlúčila Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta. Banícke piesne 

intonoval spevokol Štiavničan, čest-

nú banícku štafáž pri truhle zabez-

pečili Ing. Ferenc, Ing. Veselényi, J. 

Vitáloš a Doc. Ďurove. Následne sa 

uskutočnil v obci Mariánka smútoč-

ný šachtág, ktorého hlavnými funk-

cionármi boli: Ing. Durbák – pre-

zídium, Ing. Ferenc – kontrárium, 

J. Kružlic – kantor, J. Král – pivný 

dispečer. V závere šachtágu sa usku-

točnil akt „posledného pivového krígľa 

slávneho semestra Dr. Karabellyho“, 

ktorého obsah spoločne vypili čle-

novia prezidiálnej tablice a násled-

ne ho rozbil nad pivovým sudom 

Ing. Erik Sombathy za asistencie 

Ing. Rolanda Gindla. Zdar Boh!

Milan Durbák

Za JUDr. Ing. Jozefom KarabellymSpomienka
na Dr. Ing. Karabellyho

Ten kto raz sfára do útrob Zeme,

musí sa sústrediť na to,

čo sa v nej deje.

Musí sa sústrediť na prácu ťažkú,

na prácu nebezpečnú.

Veď každý chce opäť uzrieť

milovanú tvár ženy, matky,

dieťaťa alebo starenky,

každý chce v zdraví

prežiť tie nasledujúce dni.

Musí plniť opatrenia a príkazy,

dodržiavať technologické a iné 

predpisy.

A nad tým všetkým bdel

náš kamarát, technik, inžinier.

Desiatky rokov pracoval,

technikov, robotníkov kontroloval

a aj usmerňoval,

dbal v prvom rade

baníkom o ich zdravie.

Riešil problémy, úrazy,

smrteľné i ťažké,

navrhoval opatrenia na ich zame-

dzenie.

Dbal o to,

aby poklady tejto Zeme

boli hospodárne využívané.

Dbal o rozvoj baníctva,

o zlepšenie životných podmienok 

spoločnosti,

aby ľudia v nej žili v spokojnosti.

Po rokoch plodnej práce

vracia sa späť do Štiavnice.

A opäť pracuje, chodí,

medzi zakladateľov

baníckeho spolku sa radí.

Pod jeho vedením

sa spolok rozrastá,

rieši problémy nielen baníkov

ale i rodného mesta.

Šíri a obnovuje tradíciu baníctva,

prijímanie do baníckeho stavu,

skok cez kožu

je jeho špecialita.

Na jeho prácu

a prínos pre baníctvo

budú spomínať

starí i mladí,

nielen Štiavničania,

ale aj tí iní, žijúci

na kopcoch, v údoliach

našej krásnej domoviny.

Dalma Štepáneková

Mestská knižnica

Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež v 

priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

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

Kontakt: 045/694 96 58., Email: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Spi sladko, sní-

vaj svoj večný 

sen, v spomien-

kach sme při 

Tebe každý deň.“

Dňa 24.11.2017 uplynie 5 

rokov od úmrtia Vojtecha 

Kašiara. S láskou spomínajú 

manželka, syn a dcéra 

s rodinami 

Oznam
Výbor SZTP BŠ oznamuje svojim 

členom, že úradné hodiny v kance-

lárii zväzu sú opäť v pondelok, stre-

du a vo štvrtok od 7:30 – 14:00.

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 milovníci psíkov! 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

V období rokov 1985-1986 sa 

podzemná expozícia rozšírila 

o sklad trhavín, dobývku 

na skládku a inštalovala sa 

remíza lokomotív, do ktorej 

sa previezlo 10 rôznych typov 

banských lokomotív.

Zásluhou vedúceho tohto oddelenia 

múzea sa tak dobudoval areál šachty 

Ondrej, podzemie štôlne Bartolomej, 

remízy lokomotív a mohlo sa tak za-

čať s prácami na povrchu v areáloch 

štôlne Bartolomej a Prachárne. Rozší-

rili sa tým prehliadkové trasy pre náv-

števníkov v podzemí i na povrchu. 

Postupne bola tiež dobudovaná tech-

nologická prevádzka banských objek-

tov s exponátmi technických a tech-

nologických zariadení, ako aj objekty 

slúžiace na prevádzku múzea, napr. 

dobová trafostanica, sklady výbuš-

nín a pod. Tým sa podstatne oboha-

tila prehliadková trasa Banského mú-

zea v prírode.

V roku 1988 boli na prehliadkovej 

trase podzemnej expozície Banského 

múzea v prírode  inštalované pamät-

né tabule dokumentujúce významné 

návštevy štiavnických baní panovník-

mi a inými osobnosťami v minulosti. 

Zabudované pamätné tabule sa získa-

li zo starých dedičných štôlní v Ban-

skej Štiavnici a z ďalších banských 

závodov. Z nových exponátov sa v 

podzemnej expozícii inštaloval ban-

ský nakladač JOY, zásobníkový lopa-

tový nakladač, teleskopické vŕtacie 

kladivá a iné menšie zariadenia. Začal 

sa tiež prehodnocovať koncepčný zá-

mer pre expozíciu baníckej ľudovej ar-

chitektúry.

V rámci realizácie jednotlivých stavieb 

v povrchovom areáli šachty Ondrej sa 

dokončila výstavba požiarnej zbrojni-

ce a postavila sa časť základov objek-

tu, v ktorom sa mala vybudovať rá-

mová píla (gáter). Tieto práce sa však 

museli zastaviť pre nepokrytie akcie 

fi nančnými prostriedkami. Taký istý 

osud postihol aj výstavbu baníckych 

domov z Ľubietovej a Vyšnej Boce. 

V roku 1990 bol vypracovaný samo-

statný harmonogram ďalšej výstav-

by Banského múzea v prírode, kto-

rý však so zreteľom na neuspokojivé 

prideľovanie fi nančných prostried-

kov vôbec nebolo možné realizovať. 

Podľa harmonogramu sa spracoval 

len projekt na stavbu atraktívnej úz-

kokoľajnej železnice na prepravu náv-

števníkov z areálu šachty Ondrej pod 

Trojičný vrch. Ostatné práce boli za-

stavené (expozícia komorového od-

strelu v kameňolome, banícke domy 

z Nižnej Slanej a Ľubietovej, rámová 

píla (gáter)). Menšie stavebné a údrž-

bárske práce a dokončovanie stavby 

a montáže podzemného konského 

gápľa robila vlastná stavebná skupi-

na, ktorá sa zároveň zúčastňovala aj 

na aktualizácii jednotlivých expozícií 

Banského múzea v prírode a to najmä 

postupným sprístupňovaním ďalších 

banských diel v podzemí, dokonče-

ním inštalácie kompresoru Pokorný - 

Viteking a podvesnej lokomotívy v re-

míze lokomotív. V požiarnej zbrojnici 

sa inštalovali novozískané hasičské 

striekačky z Banôk, Uhlísk a Podhoria 

a v areáli šachty Mária sa inštalovali tri 

staré ťažné klietky.

Ešte v roku 1995 sa začalo uvažovať o 

myšlienke vybudovania samostatnej 

expozície vývoja technických zaria-

dení v uhoľnom baníctve na Sloven-

sku v areáli Banského múzea. Za pl-

nej podpory Generálneho riaditeľstva 

Hornonitrianskych baní, š.p., ale naj-

mä Bane Nováky, predovšetkým jej 

riaditeľa Ing. Stanislava Gurského, sa 

táto expozícia začala postupne budo-

vať v jednej z hál bývalých skladov na 

Prachárni, ktoré pôvodne slúžili ako 

depozitáre veľkorozmerných zbierok 

Banského múzea v prírode. K prípra-

ve a realizácii tejto expozície prispe-

lo poskytnutím strojových zariadení 

a inštalačných materiálov aj vedenie 

Bane Cígeľ v Prievidzi, bane Handlo-

vá, závodu Banskej mechanizácie a 

elektrifi kácie v Novákoch, ako aj bane 

Dolina vo Veľkom Krtíši a Bane Záho-

rie v Holíči.

Uhoľná expozícia sprístupnená verej-

nosti 30. júna 1999 bola postupne vy-

inštalovaná v jednej z hál a v priestore 

medzi halami, v ktorom bola vybudo-

vaná symbolická štôlňa so železnou 

výstužou, prepojená s halou. V samot-

nej hale boli vyinštalované rôzne veľ-

korozmerné exponáty, najmä star-

šie zariadenia zo zbierkového fondu 

múzea. Okrem starších strojov bola 

v druhej časti expozície vyinštalova-

ná modernejšia banská technika, nie-

ktorá aj funkčná, ktorá živo ilustrova-

la návštevníkom strojové vybavenie 

stenového porubu.

Dobudovaním expozície uhoľného 

baníctva na Slovensku tak mohlo mú-

zeum komplexne dokumentovať his-

torický vývoj baníctva na Slovensku, 

teda nielen rudného, ako tomu bolo 

dovtedy, ale aj uhoľného baníctva. 

Bol to ďalší cenný vklad Slovenského 

banského múzea mestu slávnych ba-

níckych tradícií, odovzdaný verejnos-

ti pri príležitosti 25. výročia sprístup-

nenia Banského múzea v prírode, ale 

aj k blížiacemu sa 100. výročiu založe-

nia prvého múzea v Banskej Štiavnici 

v objekte Starého zámku v roku 1900. 

Vzácna symbióza múzea s banskou 

prevádzkou, ktorá vznikla štyri roky 

predtým tak priniesla svoje ovocie.

Magnetom pre návštevníkov Banskej 

Štiavnice je stále Banské múzeum v 

prírode. Jeho prehliadka je neodmys-

liteľnou súčasťou návštevy tohto sláv-

neho baníckeho mesta pod Sitnom, 

ktoré si vďaka svojím vynikajúcim 

technickým svetovým a európskym 

prvenstvám, jedinečnému vodohos-

podárskemu systému, svetoznámej 

Baníckej a lesníckej akadémii, ale aj 

ťažbou rúd drahých a farebných kovov 

vyslúžilo epiteton ”strieborná ” a zaslú-

žený obdiv a slávu na celom svete.

Ivan Herčko

Expozícia Banského múzea 
v prírode III.

zberného dvora počas 

zimného obdobia

Oznamujeme občanom, že počas 

zimného obdobia od 15.11.2017 do 

15.03.2018 je Zberný dvor mesta 

Banská Štiavnica otvorený počas pra-

covných dní len do 16.30 hod.

Otváracie hodiny zberného dvora 

v zimnom období (15.11.-15.3.):

- pondelok – piatok: 6.00 - 16.30 hod.

- sobota: 8.00 - 12.00 hod.

Počas štátnych sviatkov je zberný 

dvor zatvorený.

Zberný dvor mesta Banská Štiavni-

ca sa nachádza na Antolskej ul. 46, 

oproti čističke odpadových vôd sme-

rom na Sv. Anton.  Občania mesta 

sem môžu priniesť komunálny od-

pad – vytriedený aj zmesový a  tak-

tiež drobný stavebný odpad, ktorý je 

spoplatnený zvlášť podľa množstva.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m.p. BŠ

Zmena otváracích hodín Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň no-

vember - apríl: 8:00 hod. - 16.00 

hod. Nám. sv. Trojice č.6, 969 01 

Banská Štiavnica, e-mail: ic@ban-

skastiavnica.sk, tel.: +421 45 694 

96 53 MsÚ
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Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Banskej Štiavnici, 

pod vedením riaditeľa Ing. 

Petra Zorvana, PhD., získal 

ocenenie v súťaži ,,Národná 

cena kariérového poraden-

stva“. 

Na bližšie informácie sme sa opýtali 

autora oceneného príspevku PhDr. 

Petra Csóriho, PhD., ktorý pracu-

je ako odborný poradca na UPSVaR 

v Banskej Štiavnici na oddelení po-

radenstva a vzdelávania.

Získali ste ocenenie v súťaži ,,Ná-

rodná cena kariérového poraden-

stva“. O akú súťaž ide a kto je jej 

organizátorom?

Cieľom tejto súťaže je zviditeľniť 

poskytované služby a oceniť dobrú 

prax v oblasti kariérového poraden-

stva v SR a ČR. Podporuje ďalší roz-

voj služieb kariérového poradenstva 

pre žiakov a  študentov všetkých 

stupňov vzdelávania, pre dospelých 

- zamestnaných i nezamestnaných. 

Súťaž každoročne, od roku 2009, or-

ganizuje slovenské a české centrum 

na podporu kariérového poraden-

stva Euroguidance. Partnerom súťa-

že je Zastúpenie Európskej komisie 

na Slovensku.

Tento rok bolo do súťaže zarade-

ných viac ako dvadsať príspev-

kov. Z UPSVaR v rámci Slovenska 

toto ocenenie získal práve UP-

SVaR v Banskej Štiavnici. Kto sa 

môže do súťaže zapojiť a aký prí-

spevok je možné prihlásiť? 

Zúčastniť sa môžu organizácie a fy-

zické osoby pôsobiace v oblasti ka-

riérového poradenstva, inštitúcie 

ďalšieho či celoživotného vzdeláva-

nia, UPSVaR, personálne, poraden-

ské, či vzdelávacie agentúry, podni-

ky a fi rmy, mimovládne a neziskové 

organizácie, ale i jednotlivci.

Do súťaže sa môžu prihlásiť rôz-

ne služby, ako napr. poskytova-

nie kariérových informácií, karié-

rového poradenstva či vzdelávania. 

Okrem služieb je možné prihlásiť aj 

jednorazovú aktivitu z  celej oblas-

ti kariérového poradenstva, výcho-

vy a vzdelávania. (napr. publikáciu,  

výskum, študentskú prácu, pora-

denskú a  vzdelávaciu aktivitu, po- 

dujatie a pod.)

S čím sa do súťaže prihlásil UP-

SVaR v Banskej Štiavnici?

Prihlásili sme prieskumnú správu 

pod názvom ,,Bilancia kompetencií 

v  praxi služieb zamestnanosti.“ Sprá-

va prezentuje moje praktické skú-

senosti pri realizácii odborného 

poradenstva  v  oblasti služieb za-

mestnanosti. Mapuje priebeh, do-

pady a  prínos poradenského ná-

stroja „bilancia kompetencií“ pre 

jednotlivých uchádzačov o  zamest-

nanie.

Spomínali ste tu bilanciu kompe-

tencií - čo to vlastne je a ako ten-

to projekt prebiehal?

Bilancia kompetencií predstavuje 

inovatívny poradenský a vzdeláva-

cí nástroj, ktorý sa zavádza do slu-

žieb zamestnanosti. Cieľom nie je 

len nájsť najvhodnejšie riešenie na 

aktuálnu situáciu klienta, ale má 

aj vzdelávacie a  psychologické cie-

le. Ide najmä o rozvíjanie zručnosti 

pre riadenie vlastnej kariéry, lepšie 

sebapoznanie či posilnenie moti-

vácie. V  praxi sa často stretávame 

s tým, že uchádzači o zamestnanie 

nevedia identifi kovať, resp. ani vy-

užiť svoje kompetencie (vedomos-

ti, zručnosti, osobnostné predpo-

klady...), vzdelanie a doterajšia prax 

nekorešpondujú s požiadavkami na 

trhu práce, nevedia, kde a ako hľa-

dať voľné pracovné miesta, neveria 

si, sú nerozhodní, majú nižšie seba-

vedomie, nie sú dostatočne motivo-

vaní a nedokážu sa ,,predať“ na trhu 

práce. V bilancii kompetencií sa ve-

nujeme týmto témam, využíva sa tu 

kombinácia individuálneho a skupi-

nového prístupu, portfóliové metó-

dy, sebapoznávacie aktivity a pod. 

Ťažiskovou metódou je tzv. „portfólio 

kompetencií“, ktoré vo všeobecnosti 

predstavuje celkový súhrn osobnej 

a profesionálnej dráhy klienta, kom-

petencie nadobudnuté vzdelaním, 

pracovnými skúsenosťami či voľ-

nočasovými aktivitami. Predstavuje 

akúsi osobnú zložku klienta, ktorú 

si aj po ukončení bilancie kompeten-

cií postupne môže dopĺňať a využiť 

pri uplatnení sa na trhu práce, napr. 

na prípravu pred pracovným poho-

vorom a pod..

Po ukončení procesu je spoločne 

s  klientom vypracovaná závereč-

ná správa, v ktorej si klient určí je-

den hlavný kariérový cieľ a  jeden 

až dva alternatívne ciele. Jedná sa 

o konkrétne profesie, ktoré by klient 

vzhľadom na svoje kompetencie 

mohol vykonávať. Súčasťou je ana-

lýza trhu práce - zmapovanie po-

tenciálnych zamestnávateľov, voľ-

ných pracovných miest,… . V závere 

si klient stanoví akčný plán, t.j. po-

stupnosť krokov, ktoré je nevyhnut-

né urobiť, aby tieto konkrétne ciele 

dosiahol.

Pán Csóri, výsledky Vašej prá-

ce ste s  veľkým úspechom pre-

zentovali aj na prestížnej medzi-

národnej konferencií s  názvom 

,,Kariérové poradenství v měnícím 

se světe“, ktorá sa konala 10. - 11. 

novembra 2017 v Prahe, za účasti 

odborníkov v oblasti kariérového 

poradenstva nielen zo SR, ČR, ale 

aj zo zahraničia. Priblížte nám 

cieľ tejto konferencie.

Konferencia, ktorej som sa zúčast-

nil, bola zameraná na rozvoj od-

borného zázemia kariérového 

poradenstva, na jeho podporu a pro-

fesionalizáciu. Cieľom bolo rozprú-

diť odbornú diskusiu, najmä prakti-

kov v tejto oblasti, ale tiež podporiť 

teóriu, výskum a prax v kariérovom 

poradenstve a v neposlednom rade 

aj výmena skúseností a  spoluprá-

ca s ďalšími inštitúciami z verejné-

ho i neverejného sektora, ktoré pô-

sobia v tejto oblasti. Na konferencii 

sme sa stretli s veľkým záujmom o 

metodiku bilancie kompetencií, o 

naše praktické skúsenosti a nadvia-

zanie ďalšej spolupráce.

Za dosiahnuté ocenenia a úspechy 

srdečne gratulujeme a prajeme veľa 

pracovných a osobných úspechov.

Sidónia Gáliková

Úspech úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Banskej Štiavnici

Dnes chceme zagratulovať 

a pripomenúť si svojich 

kamarátov a spoluhráčov 

Dušana Horáka a Karola 

Paláštyho. 

Obaja sa nedávno dožili krásneho 

veku, okrúhlych 70. narodenín. S 

ďalšími hráčmi tvorili výbornú par-

tiu, mužstvo, ktoré ako generačne 

posledné hrávalo na starom škvá-

rovom ihrisku “Na Majeri” pred náv-

števami 1000 – 2000 divákov. Po-

sledný majstrovský zápas na ňom 

odohrali v júni 1973, v lete sa sťaho-

vali na nový, terajší štadión, kde sa 

odohral prvý zápas so slávnym ligo-

vým mužstvom Bohemians Praha.

Dušan bol fyzicky najzdatnejším v 

mužstve, povyhrával tisícky osob-

ných súbojov v rámci fair – play. 

Mimo toho bol výborným kuchá-

rom, na sústredeniach sa staral o 

naše žalúdky. Karol mal zase 2 páry 

pľúc, bol dispečerom a rozohráva-

čom medzi 16-tkami v neustálom 

pohybe. Mal z čoho čerpať, veď v 

ľahkej atletike vo svojich bežeckých 

disciplínach patril k 

špičke v rámci Čes-

koslovenska.

Naši oslávenci, vy-

slovujeme Vám “Ži-

vió” a prajeme ešte 

veľa rokov preži-

tých v zdraví a dob-

rej kondícii. Spoluhráči spred 40. 

rokov: Milan Ernek, Ivan Mada-

ra, Jozef Schingler, Kamil Chovan, 

Stano Opiela, Pipo Čenger, Marián 

Švidroň, Miky Auxt, Jozef Bačík, 

Jozef Šedivý, Laco Pastier, Mari-

án Sokol, Jaro Fančovič a výborní-

ci Miky Lamper, Jozef Osvald, Ján 

Mravík a Juraj Görner. Za všetkých 

spoluhráčov, kamarátov a fanúši-

kov 

Ivan Madara.

Jubilanti
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik
Piatok 24.11. o 18:30 hod.Piatok 24.11. o 18:30 hod.
MATkY rebelkY: MATkY rebelkY: 

ŠťAsTNé A VeseléŠťAsTNé A Veselé

Komédia, 116 min., MP:15, vstupné: Komédia, 116 min., MP:15, vstupné: 
4€. Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie 4€. Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie 
obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! 
Tri matky rebelky už majú dosť večné-Tri matky rebelky už majú dosť večné-
ho upratovania, varenia, vyzdobova-ho upratovania, varenia, vyzdobova-
nie a zháňania perfektných darčekov nie a zháňania perfektných darčekov 
pre celú rodinu (a občas aj pre seba, pre celú rodinu (a občas aj pre seba, 
aby oteckovia nemali starosti). Pre-aby oteckovia nemali starosti). Pre-
to sa vzbúria a rozhodnú, že tento rok to sa vzbúria a rozhodnú, že tento rok 
si Vianoce konečne chcú poriadne užiť si Vianoce konečne chcú poriadne užiť 
aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa 
ohlásia hostia, ktorí s ich predstavou ohlásia hostia, ktorí s ich predstavou 
dokonalých sviatkov asi nebudú úplne dokonalých sviatkov asi nebudú úplne 
súhlasiť – ich vlastné matky... 

Sobota 25.11 o 18:30 hod.
KýM NÁs svATbA 

Nerozdelí

Komédia, 115 min., MP:12, vstupné: 
3€. Keď organizujete dokonale pre-Keď organizujete dokonale pre-
myslenú, luxusnú svadbu na francúz-
skom zámočku zo 17. storočia, úpl-
ne si to hovorí o nejaký prúser. A keď 
sa má niečo pokaziť, verte tomu, že sa 

to naozaj pokazí a nezostane len pri to naozaj pokazí a nezostane len pri 
tom. Profesionálna svadobná agentú-tom. Profesionálna svadobná agentú-
ra má na nezdary celých 24 hodín a ra má na nezdary celých 24 hodín a 
za tie sa toho môže stať naozaj veľa. za tie sa toho môže stať naozaj veľa. 
Zvlášť keď šéf agentúry z priateľstva Zvlášť keď šéf agentúry z priateľstva 
zamestná vlezlého fotografa, ktorého zamestná vlezlého fotografa, ktorého 
skôr než fotenie zaujíma svadobné po-skôr než fotenie zaujíma svadobné po-
hostenie, nájde záskok za kapelu, pre hostenie, nájde záskok za kapelu, pre 
ktorý je ktorý je "decentná zábava""decentná zábava" neznámym  neznámym 
pojmom, a ženíchove polnočné prekva-pojmom, a ženíchove polnočné prekva-
penie defi nitívne zmení celú svadbu v penie defi nitívne zmení celú svadbu v 
grotesku. grotesku. 

Nedeľa 26.11. o 16:00 hod.Nedeľa 26.11. o 16:00 hod.
PríšerÁkovciPríšerÁkovci

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

Nedeľa 26.11. o 18:30 hod.Nedeľa 26.11. o 18:30 hod.
VšeTko NAjhoršieVšeTko NAjhoršie

Thriller, 96 min., MP:15, vstupné: 4€Thriller, 96 min., MP:15, vstupné: 4€
Aké to je, keď uviaznete v jednoden-Aké to je, keď uviaznete v jednoden-
nom časovom úseku, ktorý vždy skončí nom časovom úseku, ktorý vždy skončí 
vašou vraždou? Dosť hrozná predsta-vašou vraždou? Dosť hrozná predsta-
va. Presne to zažíva v thrilleri va. Presne to zažíva v thrilleri “Všetko “Všetko 
najhoršie” najhoršie” študentka Tree a neostáva študentka Tree a neostáva 
jej nič iné ako nájsť svojho vraha skôr, jej nič iné ako nájsť svojho vraha skôr, 
ako ju znova zabije. ako ju znova zabije. 

Utorok 28.11. o 18:30 hod.Utorok 28.11. o 18:30 hod.
SveT podľA SveT podľA 

DAliborkADAliborkA

Dokument, 95 min., MP:12, vstupDokument, 95 min., MP:12, vstupné: né: 
4€. Dalibor K. (37) pracuje ako ma-4€. Dalibor K. (37) pracuje ako ma-
liar, natáča amatérske horory, skla-liar, natáča amatérske horory, skla-
dá nahnevané piesne, maľuje a je ne-dá nahnevané piesne, maľuje a je ne-
onacista. Blíži sa k štyridsiatke, žije onacista. Blíži sa k štyridsiatke, žije 
so svojou mamou Vierou (63), nená-so svojou mamou Vierou (63), nená-
vidí svoju prácu, rómov, Židov, ute-vidí svoju prácu, rómov, Židov, ute-
čencov, homosexuálov, Merkelovú, pa-čencov, homosexuálov, Merkelovú, pa-
vúky a zubára. Ešte pred aktuálnou vúky a zubára. Ešte pred aktuálnou 
vlnou YouTuberov sa jeho domáce vi-vlnou YouTuberov sa jeho domáce vi-
deo s vystreľovacím obuškom stalo hi-deo s vystreľovacím obuškom stalo hi-
tom českého internetu. tom českého internetu. 

Štvrtok 30.11. o 18:30 hod.Štvrtok 30.11. o 18:30 hod.
7 sesTier7 sesTier

Thriller, sci-fi , 123 min, MP:12, vstup-Thriller, sci-fi , 123 min, MP:12, vstup-
né: 4€. Futuristický thriller je o sku-né: 4€. Futuristický thriller je o sku-
pinke identických sedmorčiat, kto-pinke identických sedmorčiat, kto-
ré sa ukrývajú v preľudnenom svete, ré sa ukrývajú v preľudnenom svete, 
kde zákon nedovoľuje viac než jedno kde zákon nedovoľuje viac než jedno 
dieťa v rodine. Situáciu skomplikuje dieťa v rodine. Situáciu skomplikuje 
zmiznutie jedného z nich a ostatní sa zmiznutie jedného z nich a ostatní sa 
ju snažia nájsť bez ohľadu na hroziace ju snažia nájsť bez ohľadu na hroziace 
nebezpečenstvo. nebezpečenstvo. 

NNN

Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.39/2017: „Dô-

ležité je ako človek osud prijíma, než to, 

aký ten osud je.“ Výhercom sa stáva 

Ivana Píšová, Dolná 27, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10 eur v 

pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

04.12.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok H. Mül-

lera:

A., Akropolis, skala česky,

B., Začiatok tajničky,

C., Vládca v Indii, vajíčko lekársky, 

dedina pri Bratislave,

D., Predložka, patriaca Alibabovi, 

Kultúrna komisia skr.,

E., Telocvičný prvok, úhor po ne-

mecky, liter, ozn. áut Rumunska, 

Nórska a Rakúska, popravca,

F., Malá Eva, žnú, koleso,

G., Dokončia ohýbanie, mačka po 

rusky, veľká sekera,

H., Úvaha naopak, prášok na pra-

nie, posolený,

I., Zviera s hrbmi, hl. mesto v ČR, 

tlačenie,

J., 3. časť tajničky,

K., Textová skratka, málo nárečovo, 

štátny majetok, ruská rieka.

1., Zn. kozmetiky, koniec tajničky, 

babylonská bohyňa Zeme,

2., Mlat, aula,

3., Návod, ozn. áut Slovenska, ci-

toslovce štekania, česká TV,

4., Prebrala sa k životu, jedno z 

mien Edisona, obyvateľ Írska,

5., Figúrka v šachu, citoslovce bo-

lesti, Park kultúry a oddychu skr.,

6., Osobné zámeno, notes, strom i 

plod,

7., Lahýnal som si, Andrea dom.,

8., No a čo skrátene, obyvateľ An-

glicka, vatry,

9., Satinský – Lasica, manželka 

Chaplina, Technické služby skr., 

vzduch po grécky,

10., Krhla, pištoľ, vlastní,

11., Nákladné auto, pracoval moty-

kou, 100m²,

12., Ležalo zdrobnene, prečo,

13., Otázka na spôsob, 2. časť taj-

ničky, mok naopak.

Pomôcky: Ma, Aďa, Ačo, Aer, Oona

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Kupón č. 41
Krížovka
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Prinášame vám rozhovor 

s Máriou Zábudlou, sympa-

tickou a odvážnou majiteľkou 

obchodíku bez obalov.

Veríme, že jej čisté a  úprimné od-

hodlanie pomôcť ľuďom a Zemi na 

ktorej žijeme, bude inšpiráciou aj 

pre našich čitateľov.

Mária pochádza z Liptova. Študo-

vala na Obchodnej akadémii v rod-

nom Ružomberku a niekoľko rokov 

pracovala v Londýne. Pozorne vní-

mala život a správanie ľudí v tejto 

svetovej metropole a zaujal ju ich 

uvedomelý postoj k ochrane príro-

dy a recyklácii odpadov. Dnes je už 

mladou mamičkou, ktorej veľmi zá-

leží na tom, v akom svete budú vy-

rastať jej deti. Manžel pochádza z 

Banskej Štiavnice. Keď sa rozhodo-

vali, kde budú spolu žiť, povedali si, 

že Banská Štiavnica je oveľa milšia, 

krajšia a zdravšia ako Ružomberok. 

Mária sa rozhodla otvoriť obchodík, 

akých sú už vo svete stovky. Obcho-

dík bez obalov a odpadu Zero Waste 

- BS, na Križovatke č. 12.

,,Uvedomujem si závažnosť problémov 

s likvidáciou odpadu. Stopy plastov sa 

nachádzajú už aj vo vode, ktorú pije-

me. Nepomáha ani separovanie, preto-

že jediným záujemcom o plastový od-

pad bola  doteraz Čína, ktorá už nevie, 

čo s toľkým odpadom a zatvára trhy. Si-

tuácia je veľmi vážna. Nevyrieši sa to 

za pár rokov a nevyrieši sa to samo. Je 

najvyšší čas zmeniť myslenie a konanie 

ľudí. A každý z nás musí začať sám od 

seba.“

Vybrali ste si neľahkú cestu, čo sa 

týka podnikania.

,,Áno, viem. Mnohí ľudia sú náchylní 

podľahnúť reklame, lákavému obalu a 

hlavne pohodliu. Dnes všetci nakúpia 

všetko na jednom mieste, šetria čas a 

pritom strácajú oveľa viac. Mali by sme 

sa zamyslieť nad tým, kde skončí všetok 

ten zbytočný odpad a dokedy to takto 

môže fungovať.“

Ako prakticky vyzerá nákup vo va-

šej predajni?

,,V našom obchode nemáme plasto-

vé sáčky, tašky, kelímky... Zákazník si 

môže priniesť vlastný obal, do ktoré-

ho mu ja navážim tovar podľa potreby. 

Máme tiež k dispozícii recyklovateľné 

papierové sáčky alebo tašky z prírod-

ného materiálu. Ceny sú porovnateľné 

s cenami v nákupných reťazcoch, aj keď 

nemôžeme konkurovať akciovým po-

nukám. Zákazník neplatí za obal, za re-

klamu a veci s tým  súvisiace.“

Odkiaľ pochádza tovar, ktorý si 

môžu zákazníci u vás nakúpiť?

,,Tovar pochádza z veľkoskladov od dis-

tribútorov, ktorí ho balia do veľkých re-

cyklovateľných obalov, čím sa zamedzí 

vzniku odpadu z menších obalov. Sna-

žím sa, aby tovar bol podľa možnosti 

slovenský, lokálny, a tým aj emisie spô-

sobené prepravou čo najnižšie. A tou-

to cestou by som chcela  osloviť, lokál-

nych farmárov a spracovateľov, aby dali 

o sebe vedieť. Veľmi rada nadviažem 

s nimi spoluprácu.“

Aký sortiment ponúkate?

,,Rôzne druhy obilnín, múky, struko-

viny, ryžu, koreniny, mak, sušené ovo-

cie, sušené bylinky, sypané čaje. V bu-

dúcnosti plánujem rozšíriť sortiment o 

ekologickú čapovanú drogériu, ktorá ne-

znečisťuje odpadové vody. Mojim snom 

je mať aspoň raz do týždňa ,,malý trh 

pod slnečníkom“, kde by som predávala 

čerstvé ovocie a zeleninu od miestnych 

pestovateľov. Každú sobotu ponúkam 

rozvoz nákupov až do domácnosti.“

Myslíte si, že sa ľudia v čase super-

marketov budú chcieť vrátiť k ob-

chodom nášho detstva?

,,Návrat je niekedy nevyhnutný, ak sa 

ukáže, že cesta už nemôže pokračovať. 

Našu planétu si len požičiavame a raz ju 

budeme musieť vrátiť. Záleží na nás, v 

akom stave ju odovzdáme budúcim ge-

neráciám.“

Za rozhovor ďakuje

Janka Bernáthová

Našu planétu si len požičiavame

 
     SVÄTOANTONSKÁ HELIGÓNKA

25. 11. 2017
1600 hod. v sále kultúrneho domu

vo Svätom Antone
Vstupné dobrovo né.

Tešíme sa na Vašu ú as !

15. ro ník

Organizátori: Martin Kminiak, Obec Svätý Anton, DHZ Svätý Anton;

Hrá: Cimbalová muzika     Mariana Krnácika
DJ Bukna Vstup vo ný

Bohatá tombola
Gu áš pre každého

Folklórne oble enie vítané
Rezervácia miest na zábavu t. .: 0911 972 904

O 2000 HOD. UDOVÁ ZÁBAVA
H

Fo
Re

O

Žarnovica
Sponzori: Smer SD           , SNS       ,

INZERCIA

Divadlo 
pre deti už v sobotu

V rámci cyklu Sobotné rozpráv-

kovanie pricestuje v sobotu 

25.11.2017 do Banskej Štiavni-

ce bratislavské divadlo Ludus. O 

15.30 hod. v kine Akademik uve-

die bábkovú hru Hugo, Frigo a 

Bublina.

Predstavenie je veselá hra pre 

bábky a živých hercov od najzná-

mejšieho autora pre deti Danie-

la Heviera. Rozpráva o tom ako 

sa kocúr a myšiak spriatelili vďa-

ka zázračnej Bubline. Na tajomnej 

povale starého domu sa stretnú 

podivuhodné bytosti. Najprv sa 

objaví či priletí Bublina s obrov-

ským batohom. Ako sa neskôr 

ukáže, batoh je plný prekvapení, 

zaujímavostí a nápadov. Dokon-

ca aj kocúr a myš, odvekí nepriate-

lia pocítia viac, ako potrebu súpe-

riť, neodolateľnú chuť zabávať sa a 

spolu hrať. To, že počas inscenácie 

nakazia touto zdravou „chorobou“ 

aj deti v hľadisku, je už len priro-

dzené. Takto sa celé predstavenie 

mení na rozihrané ihrisko, kde is-

krí pohoda, dobrá nálada, pesnič-

ky a veselosť.

Vstupné na podujatie je 4 €. Viac 

informácií a rezervácie na kultura.

banskastiavnica.sk.

RM

Katarínska 
zabíjačka
Obec Baďan Vás všetkých pozý-

va na Katarínsku zabíjačku, dňa 

25.11.2017 pred Obecným úra-

dom v Baďane:

Od 8.00 hod. 

• zabíjačka, príprava zabíjačko-

vých špecialít (klobásy, hurky, 

kapustnica...).

Od 13.00 hod. 

• ochutnávka zabíjačkových špe-

cialít:

- kapustnica, obarky

- zabíjačkový tanier (klobáska, 

hurka, pražené mäsko, pauštik, 

čalamáda, chlieb)

Zahriať sa môžete čajom alebo 

punčom. Pre všetkých návštev-

níkov zabíjačková polievka Zdar-

ma! Zakúpiť si môžete aj čerstvé 

klobásky do vianočnej kapustni-

ce, údené klobásy, hurky, pauštik 

a iné. Radosť si môžete urobiť na 

"mini trhu", kde si môžete zakúpiť 

milé drobnosti. Tešíme sa na Vás!

Obec Baďan
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Zavŕšenie najúspešnejšej 

sezóny bežcov ŠK Atléti BS sa 

konalo na M SR v cezpoľnom 

behu (krose).

Typicky krosárske počasie nás pri-

vítalo v Šamoríne, kde sme sa po-

kúšali o  posledné zbierky medailí 

v tomto kalendárnom roku. Deväť 

pretekárov sa popasovalo vo svo-

jich kategóriách s  nástrahami, na 

ktorých sa uskutočnia 10.12.2017 

Majstrovstvá Európy starého kon-

tinentu v krose.

Najlepšie sa z  nášho klubu dari-

lo juniorom, keď Mátúš Verbovský 

dobehol na druhom mieste a pria-

mo si vybojoval postup na spome-

nuté ME. Ďalší z  našich juniorov 

Kristián Jánošík dobehol na tre-

ťom mieste a  o  nominácii na ME 

rozhodne komisia trénerov SAZ. 

Peter Ursíny dobehol v kat. junio-

rov na 8.mieste a škoda len, že ne-

bol dostatočný počet družstiev, kde 

by nám titul určite neušiel – štar-

tovalo 17 pretekárov. Skvele si po-

čínal aj Ján Marko, keď o titul pri-

šiel na poslednom kilometri, ale 

neskrýval radosť z  vybojovaného 

druhého miesta spomedzi 33 štar-

tujúcich. Milo ma prekvapili ml. 

žiaci, keď sa im podarilo v  súťaži 

družstiev vybojovať tretie miesto 

v  zložení: Bátovský (9) Červenák 

(23) a Jurica (31).

Staršia žiačka Barbora Švenková za-

bojovala a  napravila si chuť opro-

ti vlaňajšiemu krosu a  dobehla na 

peknom 11.mieste z 30 pretekárok.

Chcem sa poďakovať hlavne obeta-

vým rodičom, ktorí nás na preteky 

odviezli.

Kompletné výsledky:

http://www.hrdosport.sk/On-

lineCompetitionId=256&Disci-

plineListId=11360&Discipline-

Code=6&Code=RES

Róbert Petro

Štyri medaily z  M SR!!!

Prvý zľava strieborný Matúš Verbovský  foto Archív autora 

V dňoch 11.-12.11.2017 sa 

v Rimavskej Sobote usku-

točnili jesenné majstrovstvá 

Stredoslovenskej oblasti 

(M-SSO) kategórií „C“ a „D“.

Súťaže sa zúčastnilo 13 klubov. Naši 

najmladší plavci si vybojovali cel-

kom 25 medailí, z  toho 7 zlatých, 

10 strieborných a 8 bronzových. 

Všetkým plavcom gratulujeme ku 

krásnym dosiahnutým výsledkom 

a svojim osobným rekordom. 

Prinášame výsledky.

Chlapci:

Čamaj Ján (2010) - 1. 25m VS - 

18.88; 1. 25m Z - 22.09; 1. 50m Z- 

50.50; 1. 50m P;

Holcz Patrik (2008) -  5. 50m VS 

- 38.29; 2. 100m VS - 1:27.00; 

4. 200m VS - 3:11.07; 3. 50m Z- 

44.61; 1. 100m Z - 1:34.56; 1. 200m 

Z - 3:18.32; 3. 50m M - 45.36; 1. 

100m M - 1:48.44;

Dievčatá:

Bali Michaela (2009) – 7. 25m VS - 

22.82; 6. 25m Z - 24.50; 8. 50m Z - 

1:01.66; 6. 50m P - 1:03.82;

Celderová Kristína (2009) – 3. 25m 

VS - 19.59; 4. 25m Z - 23.00; 4. 50m 

Z - 51.91; 4. 50m P - 55.05;

Chladná Stacy (2007) – 7. 50m Z 

- 44.21; 6. 100m Z - 1:35.19; 4. 

200m Z - 3:20.44; 6. 50m P - 47.84; 

5. 100m P - 1:40.83; 2. 200m P - 

3:32.36; 8. 50m M - 45.21; 9. 100m 

PP - 1:36.82; 4. 200m PP- 3:14.83;

Hocková Alex (2007) – 15. 50m 

VS - 42.74; 12. 100m VS - 1:41.61; 

12. 100m Z - 1:49.49; 16. 50m 

P - 53.48; 14. 100m P - 1:55.83; 

11. 50m M - 50.16; 7. 100m M - 

2:01.25; 15. 100m PP - 1:42.08;

Kašiarová Hana (2010) – 2. 25m VS 

- 22.70; 2. 50m VS - 51.88; 2. 25m Z 

- 27.21; 2. 50m Z - 1:00.30; 2. 25m 

P - 30.94; 2. 50m P - 1:03.74; 2. 

25m M - 28.95; 100m PP - 2:08.98;

Kašiarová Tatiana (2007) – 6. 50m 

VS- 37.73; 4. 100m VS - 1:24.38; 

5. 200m VS - 3:03.01; 3. 100m P - 

1:39.98; 4. 50m M - 41.28; 3. 100m 

M - 1:32.44; 3. 100m PP - 1:30.22; 

5. 200m PP - 3:15.44;

 Macharíková Žofi a (2009) – 4. 25m 

VS - 20.28; 3. 25m Z - 21.79; 3. 50m 

Z - 49.98; 5. 50m P - 57.64.

Legenda: VS- voľný spôsob, P- 

prsia, M- motýľ, Z- znak, PP- polo-

hové preteky

PKBS

Jesenné M-SSO „C“ a „D“ 
v Rimavskej Sobote

Naši najmladší plavci z PK BS  foto Archív PK BS 

Mimoriadna 
správa
Výkonný výbor Slovenského at-

letického zväzu (VV SAZ) schvá-

lil nomináciu na ME v cezpoľnom 

behu Šamorín 10.12.2017. Z klu-

bu ŠK Atléti BS boli nominovaní 

Matúš Verbovský a Kristián Já-

nošík do juniorskej kategórie a 

tréner Robo Petro povedie druž-

stvo chlapcov na tomto podujatí. 

Táto informácia je veľmi pozitív-

na a určite sa zapíše do historic-

kých análov štiavnického športu. 

Chlapcom prajeme veľa úspechov 

a ďakujeme za doterajšiu úspešnú 

reprezentáciu nášho mesta! 

ŠN

Stolný tenis
Stolnotenisová 4.liga pokračovala 

6.kolom, v ktorom družstvo ŠKST 

privítalo na domácich stoloch ve-

dúce družstvo súťaže s  Podlavíc. 

Ani veľká snaha domácich hrá-

čov na dobrého súpera nestačila 

a podľahli mu prijateľne 7:11.

Body domácich: Dobrovič M 3,5 

Marko 2,5 Maďar 1.

Športový klub stolného tenisu 

chce poďakovať vedeniu mesta 

Banská Štiavnica na čele s primá-

torkou p. Babiakovou za poskyt-

nutie fi nančného príspevku pre 

náš oddiel a  zároveň patrí poďa-

kovanie Katolíckej škole za vy-

tvorenie dobrých podmienok pre 

stolný tenis.

ŠKST

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská energetika - Distribúcia, 

a.s.. Bez el. energie budú v Ban-

skej Štiavnici:

- 27.11. v čase od 11:30 – 

16:30 na uliciach: Banícka, P. O. 

Hviezdoslava, Pod Kalváriou, 

SNP, S. H. Vajanského a Športo-

vá.

- 15.12. v čase od 8:30 – 16:30 

na Ul. A. Kmeťa a Strieborná.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.
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služby

  Predám garáž pod Zigmund šach-

tou, tel.č.: +421910138180

  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 769 378

  Predám výhodne z rod. dôvodov 

nie veľký, 9 ročný, zateplený TOP 

dom vhodný aj na rekreáciu v krás-

nom prostrední pri Novej Bani. Ly-

žiarske stredisko a kúpanie v blíz-

kosti. Tel.č.: 0903 575 921

  Predám 2-izbový slnečný byt s 

krásnym výhľadom na mesto v BŠ, 

cena 48 000 eur, pri rýchlom jedna-

ní dohoda možná, tel.č.: 0904 334 

910

  Prenajmem 3-izbový byt na Ul. 

L. Svobodu 19 v BŠ, sídl. Drieňová, 

cena 300 eur, tel.č.: 0908 902 712

  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

  Vykonávam spilovanie stromov, 

kontakt: 0940 870 762

reality

prácappppppppppp

 Hľadáme šikovného barmana/

barmanku do baru Archanjel. Ponú-

kame prácu v dobrom kolektíve, vý-

hodný plat, nové skúsenosti. Kon-

takt: 0915 365 371

Čistenie peria
Výroba paplónov a vankúšov

Dolná ul. (oproti Šindlerke), B. Štiavnica
Otvorené: Po - Pi 10:00 - 15,30 hod.

Kontakt: 
0949 132 153, 0915 211 456

Odvoz a dovoz zdarma!

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

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 

6. december o 16:006. december o 16:00
Kultúrne centrum, Banská ŠtiavnicaKultúrne centrum, Banská Štiavnica


