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Na pozvanie prezidenta SR 

Rudolfa Schustera navštívil 

Slovensko emeritný riaditeľ 

knižnice Uffi zi vo Florencii pán 

Claudio Di Benedetto.

Keďže pán prezident má veľmi blíz-

ky vzťah k nášmu mestu a zároveň 

je veľkým znalcom slovenskej his-

tórie, odporučil svojmu vzácnemu 

hosťovi aj návštevu Banskej Štiavni-

ce. Pána Di Benedetta prijala v pia-

tok 8.11.2019 primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Informo-

vala ho o problematike ochrany slo-

venského kultúrneho dedičstva, 

ako aj ďalších perspektívach rozvoja 

B. Štiavnice.

Možno si obyvatelia Drieňovej 

všimli, že v stojiskách pribudli 

minulý týždeň hnedé nádoby 

na bioodpad.

Súvisí to s  avizovaným zavádza-

ním zberu kuchynského bioodpadu 

z bytoviek. Aktuálne prebieha dis-

tribúcia vedierok na bioodpad v by-

tových domoch na Drieňovej, po-

stupne pribudnú bytovky aj v iných 

častiach mesta. Domácnosť v  by-

tovke dostane 7l vedierko, v  kto-

rom je 30ks kompostovateľných 

vreciek a  informácie pre užívateľa 

– akýsi „návod na použitie“ a letáky, 

ako správne triediť odpad.

Vedierko je určené práve na zber 

kuchynského bioodpadu z  do-

mácnosti. Je praktické umiestniť 

ho priamo na kuchynskú linku, 

aby bolo vždy poruke. Vedierko 

má po bokoch otvory, ktoré slú-

žia na prevetrávanie obsahu. Do 

vedierka sa vkladajú výlučne 

kompostovateľné vrecká na 

bioodpad. Vrecko treba nasa-

diť okolo horného okraja vedier-

ka a vedierko je tak pripravené na 

zber bioodpadu z  kuchyne a  do-

mácnosti.

Do vedierka patria zvyšky z  čis-

tenia ovocia a  zeleniny, servítky, 

čajové vrecúška, zvyšky jedál (nie 

tekuté) a  pod. Je to napísané na 

každom kompostovateľnom vrec-

ku.

Po naplnení vedierka bioodpa-

dom vhoďte kompostovateľné 

vrecko spolu s  bioodpadom do 

hnedej nádoby na bioodpad vo 

vašom stojisku.

Vzácna návšteva na radnici

Zber bioodpadu z bytoviek

Claudio Di Benedetto s primátorkou  foto Archív ŠN �3.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

SVETOVÉ 
DEDIČSTVO 
OČAMI DETÍ
Trámová miestnosť Rubigallu 

(2. poschodie)

25.9. - 31.12.2019 

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z  dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, 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. Ur-

bánka, Hutnícka, J. Jesenského, J. 

G. Tajovského, J. I. Bajzu, J. Kollá-

ra, J. Škultétyho, Na Mária šach-

tu, Na Matej štôlňu, Na Maximili-

án šachtu, Nám. padlých hrdinov, 

Obrancov mieru, Partizánska, Pod 

Trojickým vrchom, Požiarnická, 

Rakytová, R. Debnárika, S. Chalup-

ku, Školská, Š. Krčméryho, Š. Moy-

zesa, 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.

„Mladosť - radosť. Staroba - starosť.“

Ján Petrík

čriepok
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DIÁR
z programu

primátorky

3.11. v  RTVS na Jednotke v  pub-

licistickej relácii „O 5 minút 12“ ho-

voril banskoštiavnický rodák, euro-

poslanec Robert Hajšel o aktuálnej 

vnútropolitickej a zahraničnej situ-

ácii. Jeho mimoriadne erudované 

názory našli odozvu vo viacerých 

médiách nielen 4.11. popoludní 

a vo večerných hodinách, ale aj v mi-

nulom týždni, dokonca ešte aj 9.11.

v Rádiu Lumen v relácii „Infolumen“

o 17:30. 4.11. v Rádiu Devín o 7:15 

bola dramatizácia o  živote Mate-

ja Kornela Hella, hlavného ban-

ského strojmajstra v  banskoštiav-

nickom rudnom revíre, vynálezcu 

a konštruktéra v súvislosti s tým, že 

v tento deň zomrel v r. 1743. 5.11.

v Rádiu Devín v hlavnom večernom 

programe bola divadelná hra o pa-

novníčke Márii Terézii podľa ro-

mánu banskoštiavnického rodáka, 

spisovateľa Antona Hykischa „Mi-

lujte kráľovnú“. 5.11. v  Rádiu Slo-

vensko v  „Nočnej pyramíde“ hovori-

la doc. Ing. arch. Eva Kráľová, CSc., 

s  ktorej menom je spojené inicio-

vanie založenia detašovaného pra-

coviska Fakulty architektúry Slo-

venskej technickej univerzity v  B. 

Štiavnici. 7.11. v  Rádiu Devín 

o 8:20 bola podobná reportáž o Mú-

zeu Deža Hoff manna v B. Štiavnici. 

9.11. v Rádiu Devín o 15:00 bola in-

formácia o tom, že dňa 17.11. bude 

v  B. Štiavnici One Day Jazz Festi-

val 2019. 9.11. v Rádiu Regina od 

22:00 do 23:00 bolo dramatické 

pásmo od Egona Tomajka o  Miro-

slavovi Válekovi, excelentnom bás-

nikovi a  v  r. 1969 – 88 ministrovi 

kultúry SSR. Hovorili o ňom viace-

rí literárni vedci a  spisovatelia, aj 

Exštiavničan Karol Horák. 10.11. 

v RTVS na Jednotke v  relácii „O 5 

minút 12“ hovoril banskoštiavnic-

ký rodák, poslanec NR SR Jaroslav 

Paška o  aktuálnych vnútropolitic-

kých otázkach.

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

11.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada VIO TV.

 Pracovné rokovanie s dodávateľ-

skou fi rmou k zavlažovaniu šta-

diónu.

12.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie za účasti 

projektanta k  úprave bežeckej 

dráhy na štadióne.

 Slávnostné prijatie zástupcov 

partnerských základných škôl.

Uskutočnilo sa pracovné rokova-

nie s Ing. J. Tynkovan.

Uskutočnilo sa zasadnutie pred-

stavenstva OOCR Banská Štiav-

nica.

 Pracovné rokovanie so zástup-

com Bytovej správy, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica.

13.11

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. Annou Uhrovi-

čovou.

 Pracovné rokovanie k projektu 

vodovod Banky

14.11.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovná porada so zamestnan-

cami mestskej polície.

Pracovné rokovanie s poslancami 

MsZ k VZN k otváracím hodinám.

15.11.

 Pracovné rokovanie na Minis-

terstve pôdohospodárstva SR.

16.11.

 Slávnostné uvítanie detí do ži-

vota.

Občiansky obrad -  sobáš.

Viera Lauková

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

november: 8:00 hod. - 16:00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53 MsÚ
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Pán Di Benedetto po-

čas talianskeho predsedníctva Eu-

rópskej únie koordinoval kultúrne 

programy v  kabinete talianskeho 

ministra kultúry. Ešte donedáv-

na vyučoval bibliografi u a knihov-

níctvo na University of Macerata. 

Je členom mnohých medzinárod-

ných pracovných skupín a  komi-

sií. Je autorom viac ako tridsiatich 

publikácií, organizuje odborné 

konferencie a  semináre v  Talian-

sku, Francúzsku, Spojených štá-

toch, Japonsku, Slovinsku, Špa-

nielsku, Írsku a  Rakúsku. Je 

členom správnej rady IAAP – Me-

dzinárodná asociácia pre umenie 

a psychológiu.

Vzácny hosť si v sprievode bývalé-

ho vedúceho odboru kultúry,  sú-

časného pracovníka informačného 

centra Mgr. Petra Danáša prezrel 

historické centrum mesta, niekto-

ré obnovené domy na štiavnickom 

Trotuári, Starý zámok, Štiavnický 

betlehem a  Mineralogickú expozí-

ciu SBM. Mimoriadne ho zaujala 

expozícia Kalvárie v  azyle umiest-

nená na Starom zámku.

ŠN, foto: red

NOVINKY

�1.str.

Súčasťou vedierka, kto-

ré dávame do vašej domácnosti je aj 

30ks kompostovateľných vreciek. Do 

vedierka prosím vkladajte výlučne 

kompostovateľné vrecká. Nepouží-

vajte štandardné plastové vrecká 

a  tašky! Znehodnotíte tým pro-

ces kompostovania a  aj výsledný 

kompost!

Chcel by som veľmi poďakovať všet-

kým zástupcom vlastníkov bytov, 

ktorí sú nenahraditeľnými pomoc-

níkmi pri distribúcii vedierok. Ve-

dierka dodáme spravidla zástupcovi 

vlastníkov bytov pre všetky vchody, 

ktoré má na starosti a on ich vydá-

va domácnostiam. Ak sa domácnosti 

minú kompostovateľné vrecká do ve-

dierok, môžu si ich vyzdvihnúť buď 

na Technických službách (ul. E. M. 

Šoltésovej 1) alebo u svojho zástupcu 

vlastníkov bytov – pokiaľ je ochotný 

vrecká vydávať.

Chcem poprosiť, aby ste nehádzali 

do hnedých nádob iné odpady, ktoré 

tam nepatria. Znehodnotíte tým celý 

obsah nádoby, ako aj výsledný kom-

post. Kompost bude pre všetkých 

občanov mesta – budú si ho môcť 

bezplatne nabrať na zbernom dvore 

v kompostárni do svojich záhradok.

Kompostáreň BS bola vybudovaná 

ako súčasť projektu „Zhodnocovanie 

bioodpadu a stavebného odpadu v Ban-

skej Štiavnici“ (BROSO-BS, kód pro-

jektu: 310011B490) v  rámci Ope-

račného programu Kvalita životného 

prostredia, ktorý je spolufi nanco-

vaný z Kohézneho fondu Európskej 

únie.

Ďakujem, že triedite!

Miloš Veverka, TS, m.p., BŠ

�1.str.

Vzácna návšteva na radnici

Zber bioodpadu z bytoviek

Tak ako sme Vás už 

informovali v ŠN 

č.38 zo dňa 24.10. 

v utorok 22.10. sa 

uskutočnila v Klube 

Rubigall verejná 

prezentácia Kvarteta 

Osobnosti Banskej 

Štiavnice.

Prezentácia kvarte-

ta bola spojená s  ver-

nisážou výstavy „Kon-

cepty a  prototypy“, ktorá 

trvá do konca novem-

bra. Vo zväčšenej podo-

be si návštevníci majú 

možnosť pozrieť grafi c-

ké návrhy a prvé proto-

typy kvarteta, cez ktoré 

musel vývoj prejsť, aby 

mohlo vzniknúť Kvar-

teto Osobnosti Banskej 

Štiavnice vo fi nálnej 

podobe. Pri tvorbe ná-

vrhu sa musela skom-

binovať klasickosť 

kartových hier, zaužíva-

ných podôb kariet 

s požiadavkami hra-

teľnosti a aktuálnej 

doby – priniesť kar-

tu 21. stor. Nebola 

to jednoduchá ces-

ta, na ktorej spolu-

pracoval autorský 

kolektív v  zložení: 

Mgr. Peter Chytil, 

Mgr. Mária Čelková, 

Mgr. art. Ivan Slo-

venčák a PhDr. Mi-

kuláš Čelko. Kvar-

teto Osobnosti 

Banskej Štiavnice 

si môžete zakúpiť 

v  infocentre mesta 

Banská Štiavnica za 

5EUR. Môže to byť 

aj pekný darček pod 

vianočný stromček 

a  hra bude určite 

príjemným spoloč-

níkom na dlhé je-

senné a  zimné ve-

čery.

Michal Kríž

Kvarteto Osobnosti 
Banskej Štiavnice v predaji

Informácia
Vážení spoluobčania, chcela by 

som Vás informovať, pretože stá-

le dochádza k zamieňaniu útulkov 

v našom meste, že v meste Banská 

Štiavnica fungujú 3 útulky, kto-

ré spravujú občianske združenia. 

Útulok, ktorý spravuje Občian-

ske združenie Senior Lilien, pô-

vodným názvom Záchrana zvie-

rat, ktorý sídlil pri technických 

službách bol presťahovaný a sídli 

pri zbernom dvore. Útulok, kto-

rý spravuje Občianske združenie 

Túlavá labka, bol presťahovaný 

a  sídli pod železničnou stanicou 

a útulok pre mačičky, ktorý spra-

vuje Občianske združenie Murko, 

Kakalík a Miška pracuje v meste, 

ale sídlo má na Dekýši.

Ešte by som chcela doplniť, že 

útulok, ktorý spravuje OZ Senior 

Lilien nebol zrušený. Túto zavá-

dzajúcu informáciu sme našli na 

facebooku. Útulok stále funguje, 

má 9 členov, ktorí sa zodpovedne 

a obetavo starajú o túlavých a tý-

raných psíkov, ktorí tu našli pre-

chodný domov. Psíkovia sú zavak-

cínovaní, začipovaní a  čakajú na 

skutočný domov, ktorý im všetci 

hľadáme.

Jarmila Simonidesová,

predsedkyňa OZ Senior Lilien

Ospravedlnenie
Vážení spoluobčania,

hlboko sa ospravedlňujeme pozo-

stalým rodinám, pri Pamiatke zo-

snulých nedopatrením sme ne-

uverejnili mená našich drahých 

spoluobčanov, ktorí nás opusti-

li koncom minulého roka: Má-

riu Vrťovú, Ivana Reitera, Máriu 

Knapekovú, Máriu Pacherovú, 

Annu Gréčovú, Martu Pulišovú, 

Ing. Ladislava Richtera, Ing. Mi-

chala Volčku. Česť ich pamiatke!

Ďakujeme za pochopenie.

J. Simonidesová

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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MsZ v Banskej Štiavnici na 

poslednom riadnom zasadnutí 

dňa 16. 10. 2019 vzalo na 

vedomie Správu o príprave 

Technických služieb, mestský 

podnik, Banská Štiavnica 

na zimnú údržbu miestnych 

komunikácií (ďalej MK) 

a verejných priestorov 

a schválilo Operačný a krízový 

plán zimnej údržby MK. 

TS, m.p., Banská Štiavnica majú 

v správe MK verejné priestory (ďa-

lej VP), schody a chodníky, na kto-

rých zabezpečujú údržbu s  cieľom 

čistoty a v zimnom období tiež pre-

jazdnosti a  priechodnosti. Účelom 

zimnej údržby je zmiernenie vplyvu 

nepriaznivého zimného počasia na 

prejazdnosť MK a priechodnosť VP. 

Zimná údržba sa vykonáva v zmysle 

mestským zastupiteľstvom schvá-

leného Operačného plánu zimnej 

údržby mestských komunikácií na 

danú sezónu. Pre zabezpečenie ve-

rejnoprospešných služieb v  zimnej 

sezóne 2019 – 2020 disponujú TS 

personálnym, materiálovým a tech-

nickým vybavením. V prípade kala-

mitných a mimoriadnych situácií sa 

privoláva na pomoc technika od ko-

operujúcich subjektov. Na samotnú 

prípravu zimnej údržby miestnych 

komunikácií sme sa opýtali vedúce-

ho strediska č.2, JUDr. Gejzu Volfa:

„Technické vybavenie predstavujú naj-

mä vozidlá so zimnou výbavou a  vý-

strojom a  mechanizmy na manipu-

láciu so snehom. Pre zabezpečenie 

zimnej údržby jednotlivých úsekov 

v meste budú zriadené zásahové druž-

stvá v počte 6 družstiev. Tie budú zlo-

žené z kmeňových pracovníkov Technic-

kých služieb, m. p., Banská Štiavnica. 

Ručná zimná údržba v centrálnej mest-

skej zóne bude vykonaná do 3 hod. po 

ukončení sneženia, ostatné jednotlivé 

úseky do 6 hod. a ďalšie ulice následne 

po ukončení sneženia do 12 hod., v prí-

pade nutnosti zabezpečenia priechod-

nosti okamžite!“

Rozdelenie družstiev podľa rajó-

nov je nasledovné: sídl. Juh, mest-

ská pamiatková rezervácia, oblasť 

Kalvária, sídl. Drieňová, časť Pov-

razník a  Štefultov, mobilné druž-

stvo na údržbu zastávok

1. Poradie vykonania zimnej 

údržby:

I.

Nájazd od štátnej cesty (obchvat) 

pod Drieňovou po nemocnicu, Ul. 

L. Svobodu, Mládežnícka, Ener-

getikov, Bratská, (prejazd sídlis-

kom), hasičský a  záchranný zbor 

na ul. Pletiarska, príjazd k nemoc-

nici, parkoviská pod Novým zám-

kom a  ul. Mládežnícka (býv. staré 

ihrisko ).

Ulice: Mierová, Akademická, A. 

Kmeťa, Radničné nám., Nám. sv. 

Trojice, A. Sládkoviča (aj pred hasič-

skou zbrojnicou), J. K. Hella po Dol-

nú Roveň, križovatku so štátnou 

cestou, ul. Dolná, 1. mája, Križo-

vatka, Obrancov mieru (od ilijské-

ho mosta po Suchý tajch) – prejazd 

Štefultovom.

II.

Povrazník, Horná a Dolná Huta, Na 

Zigmund šachtu, ulice na Špitálke 

(Ulice: P. Dobšinského, Slovanská, 

A. Bernoláka, M. Hatallu, I. Kras-

ku, Ľ. Štúra, J. Matušku), A. Pécha, 

Antolská, M. M. Hodžu, J. M. Hur-

bana, Botanická, Budovateľská, 

Špitálska, Povrazník, parkovisko na 

ul. Lesnícka (nad štátnou políciou), 

parkovisko na ul. Mládežnícka ( pri 

štátnej polícii).

Na týchto úsekoch bude zimná 

údržba vykonaná do 4 hod. po 

ukončení sneženia v pracovnom 

čase. Mimo pracovného času sa 

doba predlžuje o 2 hod.

III.

Ulice: Na Mária šachtu, Brezová, 

Okrúhla, Jergištôlňa, Hájik – Lógre, 

Výskumnícka, 8. mája, Družstevná, 

Banícka, SNP, P. O. Hviezdoslava, S. 

H. Vajanského, Ľ. Podjavorinskej, 

Horná a Dolná Resla, ul. v časti Pov-

razník, Štefultov (B. Němcovej, B. 

S. – Timravy, Brezová, Cintorínska, 

F. Urbánka, Hutnícka, J. Jesenské-

ho, J. C. Hronského, J. G.Tajovské-

ho, J. I. Bajzu, J. Kollára, J. Škultéty-

ho, Na Matej štôlňu, Na Maximilián 

šachtu, Nám. padlých hrdinov, Ob-

chodná, Obrancov mieru, Potoč-

ná, Požiarnická, Rakytová, Rudolfa 

Debnárika, Sama Chalupku, Škol-

ská, Štefana Krčméryho, Štefa-

na Moyzesa, Úzka) a  Sitnianska 

(29. augusta, Ilijská, Kríková, Kríž-

na, Partizánska, Podhájska, Srnčia, 

Stratená), Horná a  Dolná ružová, 

Vodárenská, D. Licharda, J. Palári-

ka, J. Hollého a Farská.

Na týchto úsekoch bude vyko-

naná zimná údržba do 8 hod. po 

ukončení sneženia v pracovnom 

čase. Mimo pracovného času sa 

doba zásahu predlžuje o 2 hod.

Na uliciach neuvedených v  bo-

doch I. až III. bude výkon zimnej 

údržby do 24 hod.

Posýpacie vo-

zidlá budú vyba-

vené plastovými 

zábranami, ale-

bo ďalším vhod-

ným doprav-

ným značením 

a v prípade neu-

končenej údržby 

určitého úseku 

z  dôvodu poru-

chy mechaniz-

mu, resp. pre-

vádzky na ceste 

sa úsek uzavrie.

Komunikácie 

označené DZ 

„Cesta v zime ne-

udržiavaná“, nie sú prístupné tech-

nike TS, m. p., B. Štiavnica a  koo-

perujúcich subjektov, a preto budú 

riešené individuálne.

2. Nebezpečné úseky (sú časti 

mestských komunikácií, ktoré vy-

žadujú zvýšenú pozornosť pri pre-

jazde technikou a  vyžadujú inten-

zívnejšiu údržbu v zimnom období 

z  dôvodov nebezpečných klesaní, 

neprehľadných zákrut, šírkových 

rozmerov, zvýšeného pohybu chod-

cov, tvorby poľadovice a pod.) Sú to

ulice: A. Sládkoviča, Radničné 

nám., A. Kmeťa, ul. Mládežnícka, 

nájazd do ul. Botanickej, Na Zig-

mund šachtu a Ul. 1. mája, nájazd 

zo sídl. Drieňová na štátnu ces-

tu, cesta z  Povrazníka do Hornej 

Huty, Ul. pod Červenou studňou 

(od Nám. sv. Trojice), Vodárenská, 

D. Licharda, A. Pécha, S. Mikovíni-

ho, Horná Resla, Dolná Resla a Dol-

ná ružová, Obrancov mieru v úse-

ku Suchý tajch – hranica katastra B. 

Štiavnica – Št. Bane.

3. Vývoz snehu z mesta

Vývoz snehu z mesta bude realizo-

vaný v  prevažnej miere vlastnými 

prostriedkami s výnimkou kalamit-

ných situácií. Poradie vývozu snehu 

je nasledovné:

– Ulice: A. Kmeťa, Radničné nám., 

Nám. sv. Trojice, A. Pécha, Mierová, 

Dolná, A. Sládkoviča, Akademická, 

Kammerhofská, Strieborná, Ing. Š. 

Višňovského a Farská.

– Parkoviská: pod Novým zám-

kom, parkovisko na ul. Mládežníc-

kej

V prípade kalamitnej situácie budú 

vyvezené aj ďalšie potrebné úseky.

4. Skládky snehu:

ul. Antolská, Drieňová, Maxmilián 

šachta, ul. Úvozná

Uvedené poradie je aj poradím po-

stupného zapĺňania skládok.

Spôsob výkonu zimnej údržby

Výkon zimnej údržby bude zabez-

pečovaný stálou službou na pra-

covisku, pohotovosťou mimo pra-

coviska a  dispečerskou platenou 

službou.

Stála služba na pracovisku bude 

zabezpečovaná: v  pracovných 

dňoch v čase: od 06:00 – 14:00 a od 

22:00 – 06:00, sobota, nedeľa : od 

22:00 – 06:00.

V prípade mimoriadne priaznivého 

počasia bude stála služba na praco-

visku v uvedených hodinách nahra-

dená dispečerskou službou, resp. 

pohotovosťou mimo pracoviska.

Dispečerská služba a  pohotovosť 

mimo pracoviska bude: v  pracov-

ných dňoch od 14:00 – 22:00, v so-

botu, nedeľu od 06:00 – 22:00.

V prípade zhoršenia počasia s pred-

pokladom vzniku kalamitného cha-

rakteru sa dispečerská služba (ďalej 

DS) nariadi v nepretržitom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na 

MTČ: 0908 272 630.

Nariadená DS sa vykonáva formou 

pohotovosti mimo pracoviska na 

pridelenom MTČ: 0908 272 630. 

Všetky prijaté podnety operatívne 

preverí a zabezpečí odstránenie prí-

padných nedostatkov.

Požiadavky a  pripomienky na vý-

kon zimnej údržby je možné reali-

zovať prostredníctvom tel. č.:

0908 272 630 – dispečing

0905 491 034 – miestne komuniká-

cie a chodníky – ručné čistenie (str. 

č.2, vedúci JUDr. G. Volf)

0905 262 058 – dopravno – mecha-

nizačné stredisko (str. č.1, vedúca 

Oľga Blahová)

0905 682 279 – riaditeľ TS, m.p.

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Príprava na zimnú údržbu miestnych komunikácií
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kam v BŠ 
a okolí ?

One Day Jazz Festival sa 

vracia do Banskej Štiavnice 

s jesenným koncertom 

medzinárodného zloženia 

symbolicky na výročie Nežnej 

revolúcie. 

Fantastická príležitosť zažiť naži-

vo špičkových muzikantov, kto-

rá sa tak skoro nezopakuje! Skvelý 

koncert sa uskutoční 17.11. 2019 

o 19.00 hod. v priestoroch kultúr-

neho centra. Lístky v predaji v sie-

ti Tickeportal. Vystúpi Tony Grey 

Project feat Romain Collin, Martin 

Valihora, Kornél Fekete-Kovács /

USA, SK, HU.

Basgitarista Tony Grey (*1975), ro-

dák z anglického Newcastle, pochá-

dza z rodiny so silnou hudobníckou 

tradíciou. Jeho strýkom je John 

Mc Laughlin, jeden z  najvýznam-

nejších jazzových gitaristov všet-

kých čias. V roku 2001 absolvoval 

prestížnu Berklee School Of Mu-

sic a  získal ocenenie „Outstanding 

Performer“. Na jeho konte sú spo-

lupráce s takými menami ako Her-

bie Hancock, Wayne Shorter, Ree-

ves Gabrels, Tomoyasu Hotei, Bill 

Evans, Mike Stern, Steve Lukather, 

Barnfi rd Marsalis, Shaggy, Ice-T 

a  mnohými ďalšími. Tony Grey 

sa s  Martinom Valihorom stretol 

v  triu japonskej klaviristky Hiro-

mi. Na jeho konte je 5 sólových al-

bumov.

Kornél Fekete-Kovács, maďarský 

hráč na trúbku a  ďalšie dychové 

nástroje (*1970) absolvoval v roku 

1992 jazzovú fakultu na buda-

peštianskom konzervatóriu Bélu 

Bartóka a v roku 1998 jazzovú fa-

kultu na hudobnej akadémii Feren-

ca Liszta. V roku 1998 založil a do 

roku 2005 aj viedol Budapest Jazz 

Orchestra. Následne sa stal lídrom 

súboru Modern Art Orchestra a vy-

tvoril si aj ďalšie projekty Feke-

te-Kovács Quinteta Fekete-Kovács 

Symphonyc. Ako sólista, ale aj ako 

kapelník, skladateľ a aranžér sa po-

dieľal na viac ako stovke albumov 

maďarských umelcov. 

Martin Valihora (* 4.máj 1976, Bra-

tislava) je slovenský hráč na bicie 

nástroje a perkusie. V rokoch 1990 

– 1992 študoval bicie a perkusie na 

Konzervatóriu v  Bratislave, v  štú-

diu hry na bicie pokračoval na sve-

toznámej Berklee College of Music 

v  Bostone. Napriek dlhým rokom 

života a  práce za veľkou mlákou, 

Martin nezanevrel ani na svoje slo-

venské hudobné projekty a aktivi-

ty, vďaka čomu sa stal v roku 2000 

držiteľom prestížneho titulu „Naj-

lepší inštrumentalista roka“. Viac ako 

20 rokov je Martin Valihora ozna-

čovaný za jedného z najvyhľadáva-

nejších štúdiových hráčov do hu-

dobných projektov v Európe i USA. 

Romain Collin (*1979) francúzsky 

skladateľ a  klavirista je absolven-

tom prestížnych hudobných vzde-

lávacích inštitúcií – Berklee College 

Of Music a Th elonious Monk Insti-

tute Of Jazz. Vďaka svojmu talentu 

získal plné štipendium a počas štú-

dií absolvoval vstúpenia s  takými 

veličinami jazzu ako Herbie Han-

cock, Wayne Shorter. Doteraz vy-

dal štyri štúdiové albumy, ten naj-

novší (Tiny Lights) vyšiel v  tomto 

roku. Na jeho konte je hudba k via-

cerým krátkym a dokumentárnym 

fi lmom.

OKŠaMK

One Day Jazz už 17.11. 2019!

Ak ste fanúšikmi divadelných 

komédií v podaní popredných 

slovenských hercov, určite 

zbystrite pozornosť! Komédia 

Predstavím ťa oteckovi sa 

v Banskej Štiavnici uskutoční 

už 23. novembra a vy by ste 

mali byť pritom!

Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš 

nastávajúci túži spoznať vašich rodi-

čov, lenže otecko vlastne nie je vaším 

oteckom? „Zašmodrchaná“ zápletka 

plná nečakaných zvratov od najvy-

chytenejšieho súčasného britského 

dramatika, autora vyše osemdesiat-

ky celosvetovo uvádzaných hier – 

majstra situačných komédií Sira Ala-

na Ayckbourna, umožňuje naplno 

zažiariť brilantným výkonom Ka-

mily Magálovej a Jozefa Vajdu. Ako 

prekonávajú zrelí aristokrati nečaka-

né krízy? A vydrží či nevydrží skúšku 

ohňom vzťah nezodpovedných snú-

bencov? Partnerskými kotrmelca-

mi prekvapia vychádzajúce herecké 

hviezdy Mary Bartalos / Jana Koval-

číková a Juraj Bača.

Lístky na podujatie si môže-

te zakúpiť v  Informačnom cen-

tre na Námestí sv. Trojice alebo na 

kultura.banskastiavnica.sk

OKŠaMK

Skvelé divadlo už o týždeň!

15.11. Vernisáž: Najkrajšia dovo-

lenková fotografi a, Múzeum Sv. An-

ton 291, 16:00.

Koncert: Vlčie maky, Archanjel caff e 

bar, Radničné nám. 10, BŠ 19:00.

Koncert: Tomáš Gregor, KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 19:30.

Premietanie: R. Mišík, Severná Kó-

rea, Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

20:00.

15.11 – 16.11 Divadlo: komédia, 

Nežná 89, Stará huta, Antolská 29, 

BŠ, 20:00.

16.11. Divadlo: Antikvariát, Koc-

ka-Cube, Kammerhofská 6, BŠ, 

16:00.

Pamätné stretnutie k  30. výročiu 

Nežnej revolúcie, Art Cafe, Akade-

mická 2, BŠ, 18:00.

Koncert: Soundart, J. Gruszka/ Ža-

burina, experimental, KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 20:00.

17.11. One Day Jazz Fest – T. Grey 

Project feat. R. Collin, M.Valihora, 

K. Fekete-Kovács /USA, SK, HU/, 

KC, Kammerhofská 1, BŠ, 19:00.

Stredoeurópske fórum: Rozhovor 

s I. Havlom. KC Eleuzína, Horná ru-

žová 1, BŠ, 16:00.

Projekcia fi lmu s účasťou režiséra D. 

Nenadič: Dni šialenstva. KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 20:00.

19.11. Utorkové rozprávkovanie 

v mestskej knižnici, Nám. sv. Troji-

ce 3, BŠ, 10:00.

Koncert: Talaqpo /world music, 

jazz/ – KC Eleuzína, Horná ružová 

1, BŠ, 20:00.

20.11. Slávnosť založenia Baníc-

kej akadémie, Akademici v Banskej 

Štiavnici, Kostol sv. Kataríny, Rad-

ničné nám.17, BŠ, 16:00.

21.11. Koncert: Midi Lidi, Art Cafe, 

Akademická 2, BŠ, 20:00.

21. – 23.11. Festival: Punk for am-

nesty, Houpací Koně (CZ), Hviezda, 

Rozpor, Art Cafe Akademická 2, BŠ, 

20:00.

22.11. Tanečná inscenácia: Divadlo 

Štúdio Tanca, Ghost / Prízrak, Galé-

ria J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 

19:00.

23.11. Poznávacia turistika, Po sto-

pách banských technických pamia-

tok Štiavnicka, Nám. sv. Trojice, BŠ, 

9:00.

Divadlo: komédia, Predstavím Ťa 

oteckovi, KC, Kammerhofská 1, BŠ, 

18:00.

Koncert: Silné V3, posedenie pri 

krbe, Terasa u Blažkov, Počúvadlian-

ske jazero, 19:00.

Región Banská Štiavnica
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Ako sme už avizovali, pri 

obnove chránených hrobov na 

cintorínoch v Banskej Štiavnici 

budeme obnovovať aj blízku 

zeleň.

Keďže táto obnova je veľmi ná-

kladná, boli sme potešení ponu-

kou Špeciálnej základnej školy vy-

sadiť nové stromy v rámci aktivity 

Recyklohry. Vyžadovalo to veľa 

námahy a mnohopočetné zahryz-

nutie do jazyka, ale vo výsledku 

boli 6. 11. 2019 vysadené dva Tisy 

obyčajné v  Pánskom cintoríne za 

Piargskou bránou, blízko chráne-

ného hrobu banského odborníka 

Ferencza Platzera (1842 – 1902). 

Ferencz Platzer zaviedol v  tunaj-

ších baniach nový typ banského 

vozíka, pracoval na mnohých ino-

vačných technických projektoch 

a  napísal vedecké práce o  využi-

tí trhavín v baniach. Na chvíľu od 

baní aj odbočil a dozoroval nad vý-

robou vápna pre stavbu tabakovej 

továrne.

Tis obyčajný je veľmi pomaly 

rastúca drevina stromovej, pri ve-

getatívnom rozmnožovaní kríko-

vej formy. Je to tradičná smútočná 

rastlina. Celá rastlina je jedovatá, 

čím sa stala symbolom smrti. Vďa-

ka dobrému znášaniu poranení 

a  schopnosti vzájomne zrastať sa 

stala aj symbolom znovuzrodenia.

Peter Chytil, komisia 

pre pamätihodnosti mesta

Nové tisy pre cintoríny

Vysadené Tisy obyčajné v Pánskom cintoríne  foto Archív ŠZŠ

V rámci projektu na rok 2019 

získala ZO ÚNSS č. 61 v Banskej 

Štiavnici dotáciu od mesta vo 

výške 200€. Túto sumu použili 

členovia ÚNSS a denného 

centra na jednodňový zájazd 

do mesta Lučenec a do Halíča. 

Prehliadka zámku Halíč je umožne-

ná len od piatku do nedele, tak sme 

ju nemohli navštíviť.

V meste Lučenec sme navštívili ob-

novenú synagógu, v ktorej je od po-

lovice septembra do 30.11.2019 

nainštalovaná výstava bojovníkov 

terakotovej armády z Číny. Táto ar-

máda je považovaná za ôsmy div 

sveta a pri jej objavení v roku 1974 

sa našlo viac ako 8 tisíc bojovníkov. 

Dnes patrí toto mauzóleum k  naj-

významnejším archeologickým ná-

lezom 20. storočia a od roku 1987 je 

súčasťou svetového kultúrneho de-

dičstva UNESCO. Na výstave je 55 

sôch hlinených vojakov, každá so-

cha váži 150 – 180 kg. Sú tu vysta-

vené 2 kone v  nadživotnej veľkos-

ti, ako aj záprahy koní s pohoničmi, 

ktoré boli dovezené z oblasti Si-anu 

v Číne.

Ďalšou zástavkou v  tomto mes-

te bola návšteva Novohradské-

ho múzea a  galérie, ktoré vzniklo 

v  roku 1955 a  jeho prvým sídlom 

bol zámok v Halíči. Od roku 1985 je 

umiestnené v  pamiatkovej budove 

bývalého župného súdu na historic-

kom námestí v Lučenci. Svoju expo-

zíciu majú rozdelenú na archeologic-

ké nálezy – najvzácnejší nález 5461 

ks strieborných mincí zo Šuríc (16. 

– 17. stor.).

Historické zbierky – kde sú bohato 

zastúpené výrobky prvej smaltov-

ne v  Uhorsku vo Fiľakove a  výrob-

ky sklární Utekáč, Zlatno, Málinec 

a Poltár z 19.stor. až po súčasnosť.

Etnologické zbierky informujú o spô-

sobe života ľudí v Novohrade.

Výtvarná zbierka predstavuje ume-

lecké diela, ktorých život je spojený 

s mestom. Medzi nimi je aj náš bý-

valý spoluobčan pán G. Gero a  nás 

najviac upútal obraz Banskej Štiav-

nice Tivadara Kosztka Csontváryho, 

kde sú namaľované skvosty Banskej 

Štiavnice – Kalvária, Starý a  Nový 

zámok, Stredná priemyselná škola 

lesnícka a chemická, ale bez budovy 

Strednej priemyselnej školy baníckej. 

Po prehliadke námestia a  kostolov 

poriadne unavení, ale nabití novými 

vedomosťami sme nastúpili do auto-

busu a viezli sme sa domov.

Ešte raz srdečná vďaka pani primá-

torke mesta Banská Štiavnica, ako aj 

všetkým členom kultúrnej komisie, 

ktorí nám schválili 200 € dotáciu, že 

sme mohli prežiť tak úžasný deň.

Helena Šušková, predsedníčka 

ZO ÚNSS č. 61 a vedúca DC

Poďakovanie mestu Banská Štiavnica

Výstava bojovníkov čínskej terakotovej armády  foto Archív autora

Zacharova 
fajka 2019
Priatelia pomalého fajčenia faj-

ky, Pipe Club Nitra, v  spolupráci 

so Slovenským banským múze-

om v Banskej Štiavnici a mestom 

Banská Štiavnica, Vás pozýva na 

7. ročník súťaže v pomalom fajče-

ní fajky Zacharova fajka 2019

Kedy: 16. novembra 2019

Kde: Banícka krčma, Kammer-

hofská 20, Banská Štiavnica

Fajka: vlastná, typ Billiard

Tabak: 3g. Davidoff  – Flake Me-

dallions

Štartovné: 5eur (z každého štar-

tovného bude poukázaná suma 

2eurá pre Združenie na pomoc ľu-

ďom s  mentálnym postihnutím 

v  Komárne, kde ich klienti vyro-

bili originálne ceny pre pódiové 

umiestnenia na Zacharovej fajke 

2019).

Program:

9:00  Banské múzeum v  prírode 

– skanzen, Jozefa Karola Hella 

414/12, Banská Štiavnica

Fáranie do štôlne Bartolomej v ba-

níckom plášti, s prilbou a lampá-

šom, prehliadka banských budov, 

geologická expozícia. Prehliadka 

trvá cca 1,5 hodiny.

Vstupné: 4eurá

11:00 Položenie vencov a zapále-

nie sviečok na hroboch štiavnic-

kých výrobcov fajok Karola Zacha-

ra a Rudolfa Môcika na cintoríne 

Frauenberg, Jozefa Karola Hella 

404/2, Banská Štiavnica

10:00 – 12:00  Alternatívny 

program pre pohodlných – pose-

denie v príjemnom prostredí Old 

Men's Cigar Club, Andreja Kmeťa 

12, 969 01 Banská Štiavnica

12:30  Začiatok registrácie, Ba-

nícka krčma, Kammerhofská 20, 

Banská Štiavnica

12:30 Obed 6eur (slepačia poliev-

ka, rezeň so slovenským šalátom), 

Banícka krčma, Kammerhofská 

20, Banská Štiavnica

14:00  Súťaž v  pomalom fajčení 

fajky Zacharova fajka 2019, Ba-

nícka krčma, Kammerhofská 20, 

Banská Štiavnica

16:00  Slávnostné vyhodnotenie 

súťaže

Účasť na súťaži v  pomalom faj-

čení fajky „Zacharova fajka 2019“ 

prosíme potvrdiť telefonicky ale-

bo spätným e-mailom najneskôr 

do 14.11.2019.

V prihláške prosíme uviesť, či máte 

záujem o obed v Baníckej krčme.

SBM
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnutých 

v Banskej Štiavnici oznamuje svojim 

členom, že úradné hodiny v kance-

lárii sú v  nasledovných termínoch: 

pondelok, 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 úradných 

hod.

Výbor ZO SZTP BS

Návšteva
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizu-

je návštevu Rodného domu Deža 

Hoff manna v utorok 26. novem-

bra 2019. Stretneme sa o  10:00 

na Nám. sv. Trojice. Informácie na 

tel. č.: 045/ 692 08 75 počas úrad-

ných hodín.

Výbor SZTP BS

Milý môj priateľ, 

milý náš kamarát Dušan!

Stojím tu teraz pred Tebou v  žiali, 

smutný a  zadumaný posledný raz, 

myšlienkami dozadu aj o  niekoľko 

desaťročí, ktoré pripomínajú naše 

neopakovateľné, veselé i dramatické, 

ale vždy nádherné a nezabudnuteľné 

chvíle, ktoré sme spolu prežili.

Na Tvojej poslednej ceste pozem-

ským životom Ťa prišli pozdraviť, 

vzdať Ti úctu a odprevadiť do večnos-

ti tvoji kamaráti, tvoji známi, bývalí 

kolegovia z  Rudných baní a  taktiež 

športoví priatelia, s ktorými si prežil 

podstatnú časť života.

Milý Dušan, lúčia sa s  Tebou tvo-

ji verní a nerozluční kamaráti – fut-

balisti, pamätníci a aktívni účastníci 

zlatých futbalových rokov zo začiat-

ku 70. rokov 20. stor. v našom histo-

rickom meste – Milan Ernek, Jožko 

Schingler, Berco Šípoš, Ivan Madara, 

Kamil Chovan, Stano Opiela, Marián 

Švidroň, Pipo Čenger, Jaro Fančovič, 

Jožko Šedivý, Marián Sokol a žijúci 

výborníci Jozef Osvald a Ján Mravík. 

Vďaka nezlomnému úsiliu a železnej 

vôli tento kolektív zažil 3 postupy až 

do krajských majstrovstiev Bansko-

bystrického a  Žilinského kraja. Na 

zápasy nás chodila povzbudzovať 

skoro štvrtina obyvateľov mesta. Na 

zimných sústredeniach na Počúvadle 

si sa prejavil aj ako výborný kuchár 

a vynikajúci rozprávač. Drahý kama-

rát, ďakujeme Ti všetci za fantastic-

ké roky, spoločne prežité na futbalo-

vom trávniku.

Dušan, lúčia sa taktiež s tebou aj vy-

nikajúci a dlhoroční kamaráti – chod-

ci, Jozef Osvald a Ivan Madara, spolu 

s Miťom Filusom, ktorý už sídli v ne-

bíčku. V tejto zostave sme na diaľko-

vých pochodoch prešliapali peši ti-

sícky kilometrov. Spomeniem aspoň 

niektoré: rok 1974 Priesmyk Dukla – 

Banská Bystrica 350 km za 5 dní, rok 

1975 Banská Štiavnica – Praha 550 

km za 10 dní, na záver sme sa rozlúči-

li na slávnostnom Galavečeri Karola 

Gotta pre pozvaných hostí, rok 1976 

Banská Štiavnica – Katovice (Poľsko) 

350 km za 5 dní. Týždeň sme boli 

hosťami na MS v  ľadovom hokeji, 

boli sme majstrami sveta. Počas po-

sledného zápasu v  prestávke medzi 

tretinami nás v  kabíne prijali hráči 

a ich tréneri Karel Gut a Ján Starší. 

Nasledovali ďalšie tréningy a pocho-

dy a pravidelné stretnutia našich ro-

dín, sprevádzané zážitkami, ktoré 

by si zaslúžili aj knižné spracovanie. 

Takto sa odvíjal náš život a naše vrúc-

ne, spoločné občasné stretnutia až do 

dnešného dňa, keď náš milý kamarát 

a športový brat Dušan nastala neod-

vratná chvíľa poslednej rozlúčky, pri 

ktorej Ti chceme povedať, že pamiat-

ka na Teba, na tvoje činy a príbehy, 

tvoju srdečnosť a  ľudskosť zostanú 

zachované navždy hlboko v nás.

Dušan, sú slová, ktoré si už nepovie-

me, sú chvíle na ktoré nezabudneme, 

sú okamihy, na ktoré s  láskou a úc-

tou spomíname – sú to tie, ktoré sme 

spolu prežili.

Milý Dušan, česť tvojej pamiatke!

V mene športovcov

Ivan Madara

Za Dušanom Horákom

Zľava: Horák, Madara, Filus, Osvald  foto Archív autora

Prijímateľ sociálnej služby 

v Domove Márie na Špitálskej 

ulici v Banskej Štiavnici pán 

Vlastimil vždy rád pracoval 

v záhrade. 

Keď nastúpil do nášho zariadenia 

a uvidel záhradu, hneď vedel, že tu 

bude môcť realizovať svoje záhrad-

kárske nápady. Veľmi rýchlo sa mu 

podarilo záhradu omladiť a spestriť, 

no chcel jej dať ešte krajší vzhľad.

Tak sme s pánom Vlastimilom požia-

dali o grant z Nadácie SPP a vďaka fi -

nančnej podpore z  projektu Opora 

mohol začať napĺňať svoje záhradné 

predstavy. S pomocou zamestnancov 

a ďalších klientov začala záhrada pod 

rukami pána Vlastimila pomaly oží-

vať – častým kosením zhustla tráva, 

okolo altánku sa rozrástli skalky obo-

hatené o  nové druhy rôznych rast-

lín, kvetín, kríkov, kameňov a fareb-

nej kôry. Stenu starej budovy ozdobil 

tunel a kvetinový vláčik, na nádvorí 

rozkvitol obrovský (pneumatikový) 

čajník a tmavé miesto pod schodmi 

sa zmenilo na pestrofarebný pneu-

matikový záhon s  postupne rozkvi-

tajúcimi kvetmi.

Ďakujeme Nadácii SPP za poskytnu-

tie tejto príležitosti pre pána Vlas-

timila. Jemu ďakujeme za príjem-

né zmeny v  našej záhrade, prajeme 

mu veľa ďalších nápadov a síl pri prá-

ci v záhrade a veríme, že nám dovo-

lí pomáhať mu a tešiť sa spolu s ním 

z dobre vykonanej práce.

Domov Márie Banská Štiavnica

Vynovená záhrada

Poďakovanie
Dovoľte mi, aby som v mene smú-

tiacej rodiny, ako aj v mene svojom 

úprimne poďakoval za dôstojnú 

rozlúčku všetkým priateľom, zná-

mym ako aj množstvu neznámych, 

s našou zosnulou Ing. Dalmou Šte-

pánekovou. Osobitná vďaka patrí 

primátorke mesta Mgr. Nadežde 

Babiakovej s  jej spolupracovník-

mi pani Jarkou Simonidesovou, 

pánom Turčanom a  slečnou Kr-

novou, ako aj Ing. M. Durbákovi 

a  spevokolu Štiavničan za rozlúč-

ku v Dome smútku Frauenberg.

Naše poďakovanie patrí Bansko-

štiavnicko-hodrušskému banícke-

mu spolku a  Pacigerom zo Štiav-

nických Baní za posledný pochod 

mestom, ktoré tak milovala.

Ďakujeme Pohrebnej službe Chá-

ron za vzornú prípravu a priebeh 

pohrebu. Ešte raz úprimná vďaka!

Jozef Štepánek

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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Vo štvrtok 7. novembra sa 

v našom kultúrnom centre 

konali imatrikulácie. Študenti 

tretieho ročníka Gymnázia 

Andreja Kmeťa sem prišli 

ofi ciálne privítať svojich 

nových spolužiakov.

Tak ako minulé roky, aj tento raz 

si starší gymnazisti pripravili pre 

prvákov zaujímavý program, aby ich 

privítali vo svojej škole. Počas štvr-

tej vyučovacej hodiny tretiaci, pre-

zlečení ako westernoví banditi a še-

rifovia, vbehli do prváckych tried, 

aby oznámili svojim mladším spo-

lužiakom, že sa majú presunúť do 

vestibulu školy a neskôr do kultúr-

neho centra. Témou tohtoročných 

imatrikulácií bol western a na prvá-

kov tam čakalo mnoho zaujímavých 

disciplín a súťaží. Ich úlohami bolo 

napríklad vyťahovať ústami jablká 

z vedier naplnených vodou, odpove-

dať na nevšedné otázky v kvíze, pre-

tekať medzi sebou vo dvojiciach so 

zviazanými nohami, či zložiť báseň 

pre svojho profesora. Iní si mali zase 

nacvičiť tanec alebo vtipné divadlo 

a  potom ho predviesť pred publi-

kom, zloženým z  ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. Tí, ktorí ne-

splnili úlohu alebo sa ich výkon ne-

páčil šerifom, museli navštíviť salón, 

kde im boli naservírované netradič-

né nápoje. Na konci programu boli 

prváci odmenení malými darčekmi 

a  ružami, ktoré dostali od svojich 

tretiackych krstných rodičov. Tí si 

ich vyberali už začiatkom školského 

roka a ich úlohou je sprevádzať svoje 

krstné dieťa počas pobytu na gym-

náziu. No ešte predtým sa symbolic-

ky prečítalo takzvané „Desatoro prvá-

ka“, v ktorom žiaci sľúbili, že sa budú 

správať slušne a úctivo, nielen k svo-

jim krstným rodičom, ale aj k  pro-

fesorom a  ostatným spolužiakom. 

Napriek niekoľkým malým problé-

mom, ktoré tretiaci ľahko prekona-

li, sa aj tieto imatrikulácie skončili 

úspešne. Boli veľmi príjemným obo-

hatením dní na tejto škole.

Lenka Bobáľová

Imatrikulácie na gymnáziu

Koncom roka začíname 

bilancovať, ako prebehol prvý 

rok po ukončení hlavnej etapy 

obnovy. 

Predovšetkým môže-

me skonštatovať, že 

sa významne obno-

vil liturgický život – 

za rok tu bolo odslú-

žených asi 25 omší 

a pútnici z celého Slo-

venska absolvova-

li vyše 50 krížových 

ciest. Spolu s  pútnik-

mi sme napočítali 

90.000 návštevníkov.

Z  dôvodu vyššej náv-

števnosti čoraz viac 

vystupuje potre-

ba vyššej bezpečnos-

ti návštevníkov, hlav-

ne starších ľudí. Preto 

sme sa tento rok sú-

stredili aj na doplne-

nie nového zábradlia 

a  opravu chodníkov. 

Na celej Kalvárii je 

chodníkov vyše kilo-

metra a asi na polovi-

ci úsekov je potrebné 

zábradlie.

V  roku 2019 sa nám podarilo na-

montovať 210 m masívneho du-

bového zábradlia, za čo vďačíme 

okrem iných hlavne šikovným bra-

tom tesárom Mikšíkovcom a našim 

dobrovoľníkom, ktorí im povyná-

šali materiál. Okrem zábradlia sme 

zachraňovali 40 m úsek havarova-

ného oporného múru, kde hrozilo 

zrútenie chodníka.

Do konca sezóny sa 

stihlo opraviť vyše 150 

metrov chodníkov. 

Tie dláždime pôvod-

ným bazaltom, z  kto-

rého je celý kopec. Keď 

sme potrebovali vy-

zbierať v  areáli 3000 

kameňov, prišla na 

pomoc študentská bri-

gáda z  gymnázia Jura 

Hronca. Sami by sme 

to zbierali pol roka! 

Za príspevok ku bez-

pečnosti návštevníkov 

v roku 2019 ďakujeme 

aj Nadácii EPH, Ban-

skobystrickému sa-

mosprávnemu kraju, 

mestu Banská Štiavni-

ca a nášmu generálne-

mu partnerovi Nadá-

cii VÚB.

Text aj foto:

Martin Macharik

Nové zábradlia na Kalvárii

Gymnazisti v kultúrnom centre  foto Archív autora

Literárne 
okienko
Dňa 9. novembra 2019 sme si 

pripomenuli 30 rokov od úmrtia 

spisovateľa Alfonza Bednára.

Alfonz Bednár – pochádzal z  de-

diny Neporadza, v  okrese Tren-

čín. Vyštudoval FF v  Bratislave. 

Ako stredoškolský profesor pôso-

bil v Liptovskom Mikuláši a Barde-

jove. Neskôr pracoval vo vydavateľ-

stve časopisov Pravda a Slovenský 

spisovateľ. Literatúre sa začal ve-

novať ako 40-ročný a úspešný bol 

jeho 1. román – „Sklený vrch“, ktorý 

je písaný denníkovou formou. Den-

ník píše Ing. Ema Klasová, pracu-

júca na Stavbe mládeže. Reportér-

ka sa vracia k  svojej minulosti, jej 

život ovplyvňujú traja muži. A  to: 

1. súčasný manžel – Jožo Solan, 2. 

Milan Kališ – partizán a 3. Dr. Zol-

tán Bala. Dominantným miestom 

pre Emin život je Tichá dolina (Tat-

ry), kde Ema rada chodila so svojou 

láskou Milanom, chystá sa tam aj 

so súčasným manželom. Jej plány 

však preruší tragická nehoda, keď 

Emu zasiahne el. prúd. Denníková 

forma nie je dokončená.

A. Bednár písal aj zbierky poviedok: 

1. Hodiny a minúty, 2. Balkón bol 

privysoko a  3. Za hrsť drobných. 

Známa je aj spisovateľova nove-

la – Kolíska, týka sa obdobia SNP 

a hlavnou postavou je Zita Černe-

ková, ktorá spomína na udalosti 

po potlačení povstania. Po niekoľ-

koročnej prestávke napísal Bednár 

cestopis: „Grécke zátišie“ a  fi lmový 

scenár „Slnko v sieti“.

Milí Štiavničania, ctení učitelia 

a študenti, želám vám krásny a po-

hodový november 2019.

Zdroj: pozn. autora

Filip Golian

Mestské kúpele 
Otváracie hodiny: Wellness

PO: Zatvorené

UT: muži – 13:00 – 20:30

ST: ženy – 13:00 – 20:30

ŠT: muži – 13:00 – 20:30

PI: ženy – 13:00 – 20:30

SO: zmiešaná – 14:00 – 20:30

NE: zmiešaná - 14:00 – 20:30

Bytová správa, BS

Oznam
Oznamujeme, že odznak mesta je 

opätovne dostupný a  v dostatoč-

nom počte.                                  IC BŠ
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Aktuálne hráme v kine Akademik

Piatok 15.11. o 18:30 hod.Piatok 15.11. 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. 
Samotár žije so svojou malou dcérkou 
Zuzkou a veľmi spoločenským bratom 
Mišom, uznávaným členom horskej 
služby, milovníkom žien a zábavy.

Sobota 16.11. o 16:00 hod.
Nedeľa 17.11. o 16:00 hod.
RodiNA AdAMsovcov

Rodinný, animovaný, komédia, 90 
min., MP:7, vstupné: 5€. Každá rodi-
na je trochu iná, ale rodina Addamsov-

cov je úplne divná. Sú strašidelní. Sú cov je úplne divná. Sú strašidelní. Sú 
šialení. A sťahujú sa do nového domo-šialení. A sťahujú sa do nového domo-
va. Veľká zábava začína.va. Veľká zábava začína.

Sobota 16.11. o 18:30 hod.Sobota 16.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 21.11. o 18:30 hod.Štvrtok 21.11. o 18:30 hod.
ChArlieho ANjeliChArlieho ANjeli

Akcia, komédia, 118 min., MP:12, Akcia, komédia, 118 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Keď inžinierka Elena zis-vstupné: 5€. Keď inžinierka Elena zis-
tí, že technológiu, ktorú vyvíjala, chce tí, že technológiu, ktorú vyvíjala, chce 
jej šéf predávať ako zbraň, rozhodne jej šéf predávať ako zbraň, rozhodne 
sa mu postaviť. Obráti sa na Charlie-sa mu postaviť. Obráti sa na Charlie-
ho anjelov, aby jej pomohli a stane sa ho anjelov, aby jej pomohli a stane sa 
jednou z nich. jednou z nich. 

Nedeľa 17.11. o 18:30 hod.Nedeľa 17.11. o 18:30 hod.
SiroTA BrooklYNSiroTA BrooklYN

Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: Dráma, 144 min., MP:15, vstupné: 
5€. Skvelý Edward Norton, ktorý re-5€. Skvelý Edward Norton, ktorý re-
žíroval, napísal, ale aj produkoval fi lm žíroval, napísal, ale aj produkoval fi lm 
Sirota Brooklyn, si v  ňom zahrá aj Sirota Brooklyn, si v  ňom zahrá aj 
hlavnú postavu – osamelého súkrom-hlavnú postavu – osamelého súkrom-
ného detektíva s Tourettovým syndró-ného detektíva s Tourettovým syndró-
mom. Ten sa pokúša objasniť vraž-mom. Ten sa pokúša objasniť vraž-

du svojho mentora a jediného priateľa du svojho mentora a jediného priateľa 
Franka Minnu len za pomoci nejas-Franka Minnu len za pomoci nejas-
ných stôp a  svojej jedinečnej pamä-ných stôp a  svojej jedinečnej pamä-
te. Postupne odkrýva prísne strážené te. Postupne odkrýva prísne strážené 
tajomstvá, ktoré udržujú osud mes-tajomstvá, ktoré udržujú osud mes-
ta New York v  päťdesiatych rokoch ta New York v  päťdesiatych rokoch 
v rovnováhe. v rovnováhe. 

Utorok 19.11. o 18:30 hod.Utorok 19.11. o 18:30 hod.
PrípAd BArNAbÁš KosPrípAd BArNAbÁš Kos

Komédia, 92 min., MP:12, vstup-Komédia, 92 min., MP:12, vstup-
né: né: 5€. Film rozpráva príbeh neča-5€. Film rozpráva príbeh neča-
kaného kariérneho vzostupu snaživé-kaného kariérneho vzostupu snaživé-
ho trianglistu Barnabáša Kosa, ktorý ho trianglistu Barnabáša Kosa, ktorý 
sa najmä pre svoju spoľahlivosť a ne-sa najmä pre svoju spoľahlivosť a ne-
konfl iktnosť stane náhle riaditeľom konfl iktnosť stane náhle riaditeľom 
symfonického orchestra. Skromný symfonického orchestra. Skromný 
hudobník, ktorý nikdy nehral „prvé hudobník, ktorý nikdy nehral „prvé 
husle“ sa najprv bráni, časom však husle“ sa najprv bráni, časom však 
podlieha zvodom funkcie. Zatiaľ čo podlieha zvodom funkcie. Zatiaľ čo 
si užíva ochranu vyššie postavených si užíva ochranu vyššie postavených 
a pochlebovanie podriadených, nielen a pochlebovanie podriadených, nielen 
dianie v orchestri postupne nadobúda dianie v orchestri postupne nadobúda 
kafkovsky absurdný charakter.kafkovsky absurdný charakter.
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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.39/2019: „Čím 

je tma tmavšia, jasnejšie sú hviezdy, 

čím hlbší je smútok, tým bližšie je Boh.“

Výhercom sa stáva Eva Uhrinčaťo-

vá, BŠ. Srdečne blahoželáme! Ten-

to týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10eur v pizzerii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

25.11.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Senecu:

A. Vtáčik, dub angl., prelo, bývalá 

lavicová strana,

B., Začiatok tajničky, stred slova 

paraleny,

C., Koncovka zdrobnenín, chyť, 

meno Popoviča, odev kňaza,

D., Dravý vták, ozýva sa hrom, zo-

sun snehu,

E., Eman, ples, koníky, ČS TV, 

Krútňava,

F., Častica, pripravuje jedlo, ide do 

bane, jednoduchý nástroj,

G., Eduard, nádoba na kúpanie, 

román E. Zolu, druh obilniny,

H., Trasa, časť úst, Mária škaredo, 

severovýchod,

I., Obyvateľ Ašu, jedno z  mien 

Edisona, ruksaky, samohlásky 

v slove koliše,

J., Atlas skr., vydavateľstvo v SR, 

meno Vajdovej, ozn. áut Belgicka, 

Rakúska a Th ajska,

K., Koniec tajničky.

1., Poumývaj, Autor výroku taj-

ničky, ampér-volt,

2., Takto, poludnie, viac,

3., Stojí po maďarsky, predveď, vpil, 

spoluhláska v slove Uľa,

4., Zakýchal, tav naopak, nikto,

5., Zn. zubnej pasty, myšiak, otáz-

ka na spôsob,

6., Alpský škriatok, les, vypracova-

ný postup,

7., Iniciálky herečky Hajdu, patriaci 

srnám, nevrie,

8., Vyhrávame, bydlisko kňaza, 

poštová skr.,

9., Nie starí, hlúpa žena česky, dô-

veruj,

10., Len, kartová hra, mama,

11., Stred slova Zlín, polynézsky 

nápoj, česká nadávka,

12., Kraj na Slovensku, ústa, auto-

mobilový technik skr.,

13., Osamotení, nádoba na kvety, 

obidve,

14., 2. časť tajničky, maďarský po-

zdrav, liter,

15., Žen. meno, meno Chačatur-

jana, napísaná myšlienka.

Pomôcky: Sia, ál, sezam, než, nána, 

sakra, Sáva.

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 14 15
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K

Kupón č. 41
Krížovka
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Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

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

Kontakt: 045/321 44 61

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

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

November. Program:

Utorok 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 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

Vo štvrtok, 7. novembra, sa 

v krásnej obci Papradno (okres 

Považská Bystrica), oslavo-

valo vo veľkom.

Uskutočnilo sa tu slávnostné odo-

vzdávanie cien v rámci 10. ročníka 

súťaže Dedina roka.

Prvenstvo si odnieslo Papradno, na 

druhom mieste sa umiestnila obec 

Svätý Anton z nášho okresu a  tre-

tiu priečku získala obec Raslavi-

ce (okres Bardejov). Okrem tých-

to cien organizátori udelili aj ďalšie 

ocenenia: Titul Dedina ako hospo-

dár, získala obec Lúky (okres Pú-

chov), Dedina ako maľovaná – Do-

maňovce (okres Levoča), Dedina 

ako klenotnica – Beluj (okres Ban-

ská Štiavnica) a Krivany (okres Sa-

binov), Dedina ako pospolitosť – 

Bolešov (okres Ilava), Dedina ako 

partner a tiež titul Dedina ako zá-

hrada – Tvrdošovce (okres Nové 

Zámky). Mimoriadne ocenenie zís-

kali tri obce: Jesenské (okres Levi-

ce), Pobedim (okres Nové Mesto 

nad Váhom) a Dohňany (okres Pú-

chov).

Na slávnostnom odovzdávaní cien, 

ktoré poctili svojou návštevou 

osobnosti zastupujúce organizáto-

rov a  sponzorov súťaže, sa účast-

níkom prihovoril aj predseda čes-

kého Spolku pro obnovu venkova 

a informoval o rovnomennej súťaži 

v Čechách. Zaujímavé bolo, že v Če-

chách sa podľa všetkého súťaž teší 

veľkej popularite, pretože do aktu-

álneho ročníka sa prihlásilo okolo 

200 obcí, zatiaľ čo u nás to bolo len 

23. Človek si hneď položí otázku, 

prečo je medzi nami takýto veľký 

rozdiel. My, obyvatelia obce so 140 

obyvateľmi, možno poznáme odpo-

veď. Pojem obec zahŕňa sídla, kto-

ré môžu mať 5000 obyvateľov, ale aj 

50. Keď sme v Beluji dostali výzvu 

zúčastniť sa tejto súťaže, boli sme 

presvedčení, že na to nemáme. Je 

predsa rozdiel v  možnostiach me-

dzi veľkým sídlom a malým. A keď 

ešte pritom určitú časť obyvateľstva 

tvoria starí ľudia... Každý, kto žije 

v malej obci, vie, aké zložité je udr-

žiavať akékoľvek aktivity. Napriek 

všetkým pochybnostiam sme sa do 

súťaže zapojili s  presvedčením, že 

nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť 

sa. A  bojovali sme zo všetkých síl. 

Ako vidieť, podarilo sa.

Musíme ešte podotknúť, že jediná 

zúčastnená obec, ktorá mala ešte 

menej obyvateľov ako Beluj, bola 

obec Jesenské a tiež sa jej podarilo 

získať ocenenie. Práve preto chce-

me všetkým menším obciam, kto-

ré ešte nenabrali odvahu, odká-

zať: Neváhajte a bojujte, lebo všetci 

máme šancu.

„Cieľom súťaže Dedina roka je preve-

riť úspešnosť fungovania Programu ob-

novy dediny na Slovensku. Zároveň má 

povzbudiť obyvateľov k aktívnej účas-

ti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť 

tradície a  rozmanitosť kultúry a  kra-

jiny vidieckych regiónov, priblížiť sna-

hy obnovy slovenských dedín európskej 

úrovni a  upevniť postavenie vidieka 

v politike a spoločnosti. Hlavnou myš-

lienkou je zachovanie tváre a duše de-

diny.“

Vyhlasovateľmi súťaže sú: Minis-

terstvo životného prostredia SR, 

Slovenská agentúra životného pro-

stredia, Spolok pre obnovu dediny 

a Združenie miest a obcí Slovenska. 

Záštitu nad súťažou prevzal minis-

ter životného prostredia SR László 

Sólymos. Generálnym partnerom 

súťaže je COOP Jednota Sloven-

sko, spotrebné družstvo.

Obec Papradno bude ako národný 

víťaz v  roku 2020 zastupovať Slo-

vensko na 16. ročníku súťaže o Eu-

rópsku cenu obnovy dediny, ktorú 

vyhlasuje Európske pracovné spo-

ločenstvo pre rozvoj vidieka a  ob-

novu dediny.

Alena Dzvoníková, Beluj

Obec Beluj sa opäť zviditeľnila

Starostka obce Beluj Mgr. M. Zlesíková preberá ocenenie  foto SAZP

Na Základnej škole Jozefa 

Horáka v triede 3.A sa dňa 

25. októbra 2019 vyučovalo 

trošku netradične, ale zato 

veľmi tvorivo. Vďaka pani 

učiteľke PaedDr. Evke Ivani-

čovej, ktorá dala možnosť 

stráviť čas rodičom v škole 

so svojimi deťmi. 

Žiaci si priniesli do školy rôzne 

druhy a veľkosti tekvíc a s chuťou 

sa pustili do práce. Deti vymýš-

ľali a  my rodičia sme pomáhali. 

Spoločne s  deťmi sme vyrezáva-

li a  tvorivo tekvice ozdobovali. 

Pod šikovnými rukami sa tekvi-

ce menili na usmiatych svetlono-

sov a  rôzne rozprávkové posta-

vičky. Krásne dozdobené tekvice 

zdobili areál základnej školy ešte 

niekoľko dní. Ďakujeme pani uči-

teľke za skvelý nápad a vydarenú 

akciu a  tiež za milé a chutné po-

hostenie.

Petronela Šavoltová

Vyrezávanie tekvíc v 3.A

Šikovní žiaci zo ZŠ J. Horáka  foto Archív autora
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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

Majstrovstvá stredosloven-

skej oblasti 1. kolo sa konalo 

v Banskej Štiavnici dňa 

26.10.2019.

Na našej plavárni sa zišlo 16 klu-

bov z  kraja. Preteku sa zúčastnilo 

233 pretekárov. Naši plavci si vy-

plávali 34 osobných rekordov. Me-

dzi najúspešnejších plavcov z nášho 

klubu patrili Holcz Patrik, Kukučka 

Jakub, Orság Dalibor Daniel a Cel-

derová Kristína. Výsledky:

Muži:

Borguľa Martin, r. 2006: 50m vs 

– 9. 30.81, 100m vs – 6. 1:07.75, 

100m p – 6. 1:23.13, 100m pp – 

9. 1:16.88,

Holcz Patrik, r. 2008: 50m vs – 

7. 34.10, 100m vs – 6. 1:14.39, 

200m z  – 1. 2:48.41, 100m p – 

2. 1:32.86, 100m pp – 2. 1:22.44,

Kukučka Jakub, r. 2008: 50m vs 

– 5. 33.28, 100m vs – 5. 1:12.93, 

100m p – 1. 1:30.05, 100m pp – 

1. 1:21.18,

Labuda Jerguš, r. 2008: 50m vs – 

11. 37.56, 100m vs – 13. 1:27.87,

Maruniak Patrik, r. 2006: 50m vs 

– 5. 29.15, 100m vs – 4. 1:05.58, 

100m p – 4. 1:18.95, 100m pp – 

4. 1:12.40, 

Orság Dalibor Daniel, r. 1998: 50m 

vs – 2. 27.93, 50m p – 1. 33.30, 

100m p – 2. 1:14.09,

Ženy:

Celderová Kristína, r. 2009: 100m 

vs – 3. 1:20.87, 100m p – 3. 1:40.89, 

100m pp – 4. 1:39.72, 

Chladná Stacy, r. 2007: 50m vs – 

16. 35.23, 100m vs – 14. 1:19.28, 

100m p – 10. 1:33.36, 

Cimová Henrieta, r. 2009: 50m vs – 

11. 42.12,

Hornická Alica, r. 2004: 50m vs – 

23. 33.62, 100m vs – 25. 1:14.06,

Kašiarová Tatiana, r. 2007. 100m 

vs – 11. 1:14.75, 100m pp – 

14. 1:24.59,

Kmeťová Hana, r. 2007: 50m vs – 

10. 33.53, 100m vs – 10. 1:14.68, 

100m p – 4. 1:27.23, 100m pp – 

8. 1:20.14,

Machariková Žofi a, r. 2009: 50m 

vs – 5. 39.97, 100m vs – 4. 1:25.01, 

200m z  – 2. 3:18.99, 100m p – 

8. 1:51.88,

Tarandová Ronja, r. 2009: 50m vs 

– 4. 39.45, 100m vs – 8. 1:30.24, 

100m pp – 6. 1:41.60.

Legenda: vs – voľný spôsob, z – znak, 

p – prsia, pp – polohové preteky

PKBS

Jesenné M-SSO 1.kolo 
„B“, „A“, „S“, v Banskej Štiavnici

Vo 4. lige stolného tenisu 

cestovali hráči ŠKST 

k nebezpečnému nováčikovi 

z Malachova, ktorý bol ešte 

bez prehry. Po výborných 

výkonoch Copláka a Krajča 

to už však neplatí.

Zápas mal zaujímavý priebeh, 

v  ktorom domáci viedli štyri 

nula a prehrávali päť štyri. Záver 

stretnutia zvládli parádne naši 

hráči a  piatimi bodmi v  jednom 

slede rozhodli o  zaslúženom ví-

ťazstve.

Malachov – ŠKST 7:11

Body: Coplák 4, Krajč 3, Marko 

a Buzalka po 2.

V dohrávke druhého kola sa ŠKST 

stretlo s  Podkonicami, ktoré bo-

jovali o  prvé víťazstvo v  súťaži. 

Domáci nastúpili bez zraneného 

Marka a  túto stratu bolo cítiť od 

úvodu zápasu. Nakoniec zaslú-

ženú remízu vybojoval Buzalka 

v poslednom zápase, hoci už pre-

hrával nula dva.

ŠKST – Podkonice 9:9

Body: Coplák 4, Buzalka3,5, Ma-

ďar 1,5

Po piatom kole je naše družstvo na 

výbornom piatom mieste a v ďal-

šom kole sa 15.XI. v  piatok o  17 

hod. stretne s kandidátom na po-

stup Zvolenskou Slatinou. Príďte 

si pozrieť veríme, že dobrý stolný 

tenis aj s úspešným koncom.

Tabuľka: www.pinec.info

ŠKST

Stolný tenis

Krajské 
majstrovstvá 
v krose s dvomi medailami

Dudince za upršaného počasia 

privítali 9.11. bezmála 200 pre-

tekárov Stredoslovenskej oblas-

ti v  cezpoľnom behu. ŠK Atléti 

BS získali dve medaily a to v kat. 

muži, keď Peter Ursíny dobehol 

na 9 km bahnitej trati na 2. mieste 

a Jozef Gibala na treťom.

Výsledky ostatných pretekárov 

z  nášho klubu nájdete na: www. 

hrdosport.sk. Ďakujem obeta-

vým rodičom, BlackM za pizzu po 

pretekoch, mestu Banská Štiavni-

ca, keďže sme preteky absolvova-

li za fi nančnej podpory z rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica.

R. Petro, predseda ŠK Atléti BS

Šach
3. liga v šachu skup. C2

3. kolo

Šachový klub Banská Štiavnica 

porazil kandidáta na postup do 

2. ligy PŠK Banská Bystrica. Po 

3 kolách už len 2 tímy majú plný 

počet bodov. A  sme na 2. mies-

te len o skóre. Najbližšie šachové 

kolo III. ligy skup. C2 sa uskutoční 

24.11. o 10:00 v Banskej Bystrici.

Tony Zicho, ŠK Opevnenie BŠ

INZERCIA
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 Prenajmem 2-izbový byt na Drie-

ňovej, tel.č.: 0903 055 917

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a iné…, múry z DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Predám menšie a väčšie motory, 

tel.č.: 0902 274 017

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

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 
Inzerujte aj vy

v Š  avnických
novinách


