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Každoročne Mestské 

zastupiteľstvo prerokováva 

a následne schvaľuje Operačný 

plán zimnej údržby miestnych 

komunikácií. 

Verejné priestranstvá nášho 

mesta predstavujú cca:

- 64 km ciest

- 24 km chodníkov

- 800 metrov schodíšť

Je to pomerne veľká plocha na čiste-

nie a údržbu a treba mať na zreteli, 

že ide o zložitý a náročný terén.

poslankyne Zastupiteľstva 

Banskobystrického samo-

správneho kraja Mgr. Nadeždy 

Babiakovej za okres Banská 

Štiavnica za uplynulé volebné 

obdobie (2013-2017).

V súvislosti s končiacim sa volebným 

obdobím som pripravila bilanciu vý-

sledkov práce poslankyne Zastupi-

teľstva Banskobystrického samo-

správneho kraja za uplynulé volebné 

obdobie 2013 – 2017. V roku 2013 

som kandidovala vo voľbách za 

poslankyňu VÚC BBSK s cieľom po-

môcť pri rozvoji mesta i celého okre-

su Banská Štiavnica v rámci kompe-

tencií VÚC. Okres Banská Štiavnica 

je v rámci Banskobystrického samo-

správneho kraja najmenším okre-

som, ktorý tvorí mesto Banská 

Štiavnica a  14 obcí okresu spolu 

s počtom obyvateľov 16 260. Aj keď 

oproti iným okresom kraja má sťa-

ženú komunikačnú prepojenosť, 

má významné postavenie z hľadiska 

svojej historickej jedinečnosti. S his-

torickými, architektonickými, tech-

nickými a  prírodnými pamiatkami 

je mesto Banská Štiavnica a  tech-

nické pamiatky v okolí zapísané od 

roku 1993  v  Zozname svetového 

dedičstva UNESCO.

Práve pre tieto jedinečnosti som veľ-

ký dôraz pri práci poslankyne kládla 

na zlepšenie dopravy a dopravnej in-

fraštruktúry, a to najmä na zlepše-

nie technického stavu ciest II. a III. 

triedy celoplošnými povrchovými 

úpravami, ktoré majú veľký výz-

nam z hľadiska dostupnosti, ako aj 

z hľadiska rozvoja cestovného ruchu 

a  zvýšeného počtu domácich a  za-

hraničných návštevníkov. 

Za obdobie, kedy som vykonávala 

funkciu poslankyne BBSK bolo do-

posiaľ preinvestovaných v  okrese 

Banská Štiavnica viac ako 600 000 

EUR na povrchové úpravy ciest 

a boli realizované celoplošné úpravy 

ciest asfaltovaním mimo bežných 

úprav a  to, vybrané úseky cesty 

Banská Štiavnica – Banský Stude-

nec, 

Zimná údržba miestnych komunikácií

Bilancia

Odstraňovanie snehovej nádielky  foto Ján Petrík 
2.str.


3.str.

Veštiareň u Verony
Kammerhofská 15 - 

DOM BERG, B. Štiavnica
Info: 0903 386 940 

www.vestiarenuverony.sk
Facebook: 

veštiarenuverony 

Vám ponúka:
• výklad osudu
• KVANTOVANIE  

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

energií
• EFT - emočná sloboda

Vianočná 
súťaž

Milí čitatelia! 

Aj tento rok sme pre Vás pripra-

vili vianočnú súťaž o hodnotné 

ceny. Vašou úlohou bude v 3 sú-

ťažných kolách správne odpove-

dať na všetky 3 súťažné otázky a 

odpovede spolu s vystrihnutými 

kupónmi treba poslať do redakcie 

v termíne do 18.12.2017!

1. kolo

Súťažná otázka:

Ktorá najznámejšia Českosloven-

ská rozprávka sa vysiela na Via-

noce?

Správne odpovede spolu s 3 

kupónmi nám môžete poslať poš-

tou, príp. vhodiť do schránok (KC 

- Kammerhofská 1, nemocnica 

- vestibul, Bratská 17, Kvety - p. 

Rákayová, Križovatka). Šťastných 

výhercov uverejníme vo vianoč-

nom čísle ŠN 21.12. Prajeme veľa 

šťastia! 

ŠN

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1
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Naše mesto sa nachá-

dza v  prekrásnom podhorskom 

prostredí, ktoré mu dáva osobité 

a neopakovateľné čaro, čo je vďač-

né pre fotografi cký objektív, ale 

komplikovanejšie pre zabezpeče-

nie údržby. Zvyšujú sa náklady 

a tiež podiel ručnej práce. Najmar-

kantnejšie je to pri čistení schodíšť 

a  chodníkov. Mnohé komuniká-

cie sú spájané cestami pre peších, 

kde na krátkom úseku sa prekoná-

va veľký výškový rozdiel, a  preto 

o schody v našom meste nie je nú-

dza. Ich údržba a tiež nemalá časť 

chodníkov sa udržuje ručne. 

Spomínaný operačný plán (je prí-

stupný na stránkach mesta) rozde-

ľuje jednotlivé úseky.

Rozdelenie družstiev podľa 

rajónov je nasledovné:

- sídlisko Juh

- mestská pamiatková rezervácia

- oblasť Kalvária

- sídlisko Drieňová

- časť Štefultov

- mobilné družstvo na údržbu za-

stávok

Dopravné a mechanizačné stre-

disko bude zabezpečovať a kontro-

lovať výkon techniky TS a v zmys-

le uzatvorených zmlúv mesta 

a  externých dodávateľov / iných 

dodávateľov služieb pre výkon 

zimnej  údržby / koordinovať zim-

nú údržbu na komunikáciách  prí-

stupných dopravnej technike.

Povinnosť zabezpečiť údržbu pri-

ľahlých chodníkov a ostatných 

prístupových plôch patriacich k 

nehnuteľnosti vyplýva jej vlast-

níkom, prípadne správcom, ale-

bo užívateľom. Začiatok a ko-

niec čisteného úseku chodníka je 

ohraničený hranicou nehnuteľ-

nosti. V prípade, ak medzi hrani-

cami dvoch susediacich nehnuteľ-

ností zostáva úsek nehraničiaci 

ani s jednou nehnuteľnosťou, za 

čistenie sú zodpovední majitelia, 

správcovia a užívatelia oboch su-

sedných nehnuteľností. 

Požiadavky a pripomienky na 

výkon zimnej údržby je možné 

realizovať prostredníctvom te-

lefónnych čísiel: 0908 272 630 - 

dispečing, 0905 491 034 – miest-

ne komunikácie - ručné čistenie 

(str. č. 2), 0905 262 058 – doprav-

no - mechanizačné stredisko (str. 

č.1), 045/692 2244, 0905 682 279 

- riaditeľ TS

Michaela Benková, TS, m.p.

NOVINKY

z programu
primátorky

27.11.

�1.str.

Zimná údržba miestnych komunikácií

Minulý týždeň viaceré médiá 

zverejnili informáciu o tom, 

že v Michalovciach začala 

prevádzku novopostavená 

nemocnica, čo sa na Slovensku 

neudialo celých 30 rokov. 

Pravda je však taká, že naša novo-

postavená nemocnica začala svo-

ju činnosť postupne v  r. 1991-94, 

ako výsledok realizácie historické-

ho uznesenia slovenskej vlády č. 

58/1978 o Banskej Štiavnici.

Podobne v minulom týždni vo via-

cerých médiách, naposledy v Rádiu 

Slovensko 25.11. o 7:00 rezonova-

la informácia o  nových pravidlách 

pri obchodovaní s drevom, pričom 

nové pravidlá vysvetľoval PhDr. Pe-

ter Zemaník, generálny sekretár 

Zväzu spracovateľov dreva, ktorý 

v  r. 2006-2010 bol hovorcom náš-

ho primátora Mgr. Pavla Balžanku.

Tento rok je aj rokom 90. výročia 

excelentného básnika, ale aj mi-

nistra kultúry slovenskej vlády v r. 

1969-88 Miroslava Válka. V priebe-

hu roka mu bola venovaná veľká po-

zornosť aj vo viacerých celosloven-

ských médiách, naposledy 24.11. 

v  Rádiu Devín od 17:00 do 18:00 

v relácii Ars litera a v repríze 25.11. 

od 1:00 do 2:00. V relácii o ňom ho-

vorili viacerí renomovaní slovenskí 

spisovatelia a  literárni vedci, me-

dzi nimi aj Exštiavničan prof. PhDr. 

Karol Horák, CSc., ktorý zdôraznil, 

že tvorba M. Válka mu bola a  stá-

le je trvalým inšpiračným zdrojom. 

O  zásluhách M. Válka ako minis-

tra kultúry na rozvoji Slovenského 

banského múzea i prijatí a násled-

nej realizácii historického uzne-

senia slovenskej vlády č. 58/1978 

o Banskej Štiavnici som sa už zmie-

nil v našich novinách. Dnes chcem 

ešte vyniesť na svetlo sveta ďalšie 

2 súvzťažnosti M. Válka s Banskou 

Štiavnicou. Nebol to nikto iný ako 

on, ako vtedajší minister kultúry, 

ktorý mi v r. 1970, ako vtedajšiemu 

riaditeľovi Slovenského banského 

múzea dal súhlas, že môžem prijať 

do múzea Jána Truchlíka. J. Truch-

lík bol v r. 1953 odsúdený za pro-

tištátnu činnosť na 22 rokov a z já-

chymovských uránových baní sa 

dostal až na základe amnestie v r. 

1964. Zdôrazňujem, že Slovenské 

banské múzeum bolo v tom obdo-

bí v priamom riadení ministerstva 

kultúry na čele s ministrom M. Vál-

kom. V r. 1972 M. Válek, ako mi-

nister kultúry, ktorý bol vtedy ab-

solútnou a  nespochybniteľnou 

kultúrnou autoritou na Slovensku, 

inicioval a nakoniec aj presadil, že 

banskoštiavnickému umelcovi aka-

demickému maliarovi Jozefovi Kol-

lárovi bol udelený ten najprestíž-

nejší titul národný umelec. Bol to 

prvý, jediný a  vlastne aj posledný 

titul, aký dostal Štiavničan.

25.11. si zaspomínal v Rádiu Regi-

na od 17:00 do 18:00 humorista Ja-

roslav Ďuríček. Zaspomínal si aj na 

svoje účinkovanie v Banskej Štiav-

nici spolu s  Oldom Hlaváčkom. 

Úsmevné bolo, že počas jeho pred-

stavenia lietal v miestnosti vrabec, 

čo však už vôbec nemožno povedať 

o  tom, že na pódiu sa premával aj 

potkan...

Koniec dobrý – všetko dobré, hovo-

rí starodávne slovenské príslovie. 

Takže, ak nechcem skončiť pri mo-

jom monitoringu pri vrabcovi a ne-

daj Bože dokonca aj pri potkanovi, 

vyberám z médií na záver aspoň na-

sledovnú potešiteľnú informáciu. 

27.11. v Rádiu Regina od 6.41 bolo 

vynikajúce zviditeľnenie Sloven-

ského banského múzea cez Ivana 

Chladného, lektora v Starom zám-

ku, ktorý s ďalšími aktérmi v tomto 

médiu priblížil víkendové podujatie 

v Starom zámku v súvislosti so sve-

toznámou fajkárskou dielňou Karo-

la Zachara. „Štiavničky“, tak sa totiž 

tieto banskoštiavnické fajky volali 

na celom svete, boli doslovne naj-

vyhľadávanejším atribútom svojho 

druhu na svete. Nakoniec dávam 

do pozornosti aspoň jednu pozoru-

hodnú skutočnosť, čo tiež odznelo 

v tomto médiu, že fajka „Štiavnička“ 

sa našla aj na potopenom Titanicu.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

28. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Účasť na slávnostnom stretnutí 

k 25. výročiu založenia Bansko-

štiavnicko-hodrušského baníc-

keho spolku.

29. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie s prof. Ry-

bárom k ďalšiemu pokračova-

niu doktorandského vzdeláva-

nia v Banskej Štiavnici.

 Uskutočnilo sa zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici.

30. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie ZMO – 

Žiarsky región v Žiari nad Hro-

nom.

1. 12.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

2. 12.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné uvítanie detí do ži-

vota.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v  obradnej sieni 

radnice pri príležitosti ich život-

ných jubileí.

Andrea Benediktyová
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celoplošné povrchové 

úpravy Banská Štiavnica – Hájik - 

Šobov, celoplošné úpravy cesty III. 

triedy Banská Štiavnica – Žarno-

vica – Hodruša Hámre, hr. okresu 

Žarnovica. Jedná sa o  frekvento-

vanú cestu, ktorá tvorí významnú 

spojnicu medzi okresom Banská 

Štiavnica a rýchlostnou cestou R1, 

jej celoplošná úprava sa realizova-

la v rokoch 2016 a 2017. Ďalej bola 

v  roku 2017 zrealizovaná celková 

povrchová úprava cesty II. triedy hr. 

okresu Levice-Dekýš- Banská Štiav-

nica- Štampoch spojka. Aj v tomto 

prípade sa jedná o významnú cestu 

II. triedy  z hľadiska spojenia medzi 

okresom Banská Štiavnica a  okre-

som Levice.

Ďalšou významnou oblasťou bolo 

stredné školstvo v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti BBSK, kde za roky 2013 

– 2017 boli banskoštiavnickým ško-

lám v  zriaďovateľskej pôsobnos-

ti BBSK poskytnuté mimo bežných 

výdavkov investičné prostriedky 

vo výške 2  695  280 EUR. Jedna-

lo sa o  dokončenie rekonštrukcie 

budovy internátu a  rekonštrukciu 

energetického hospodárstva v  are-

áli Strednej odbornej školy služieb 

a lesníctva, rekonštrukcia súčasné-

ho objektu Gymnázia Andreja Kme-

ťa vrátane rekonštrukcie vykurova-

nia auly. Rekonštrukcia sociálnych 

zariadení v Strednej odbornej ško-

le lesníckej, ako aj v školskom inter-

náte SOŠ lesníckej. Odstránenie ha-

varijného stavu strechy telocvične 

SOŠ služieb a lesníctva, ktorú vyu-

žíva aj Gymnázium Andreja Kmeťa. 

V oblasti sociálnych služieb okrem 

bežných výdavkov boli v  rozpoč-

te vyčlenené investičné výdavky na 

zlepšenie služieb pre klientov na re-

konštrukciu strechy na objekte Do-

mova Márie na ulici Striebornej vo 

výške 277  500 EUR.  Strecha sa 

v súčasnosti realizuje a práce budú 

ukončené do konca kalendárneho 

roka 2017. Pre potreby sociálnej 

oblasti Domova Márie boli vyčle-

nené aj ďalšie fi nančné prostriedky 

na technické vybavenie, napr. ná-

kup plynového kotla, nákup tech-

nického vybavenia do práčovne, 

kuchyne a pod. V rámci októbrové-

ho rokovania Zastupiteľstva BBSK 

sa mi podarilo poslaneckým návr-

hom presadiť vyčlenenie fi nanč-

ných prostriedkov na vypracovanie 

projektovej dokumentácie vo výške 

84 000 EUR pre rok 2018 z prebyt-

ku hospodárenia z roku 2017 na re-

konštrukciu objektov pri Domove 

Márie za účelom rozšírenia kapacít 

pre sociálne služby a zlepšenie pod-

mienok v  oblasti poskytovania so-

ciálnych služieb.

Treba spomenúť aj tú skutočnosť, 

že v rámci dotácií z rozpočtu BBSK 

za obdobie 2014 – 2017 okres Ban-

ská Štiavnica mesto, obce a OOCR 

získali spolu formou účelových do-

tácií 85  690 EUR na podporu kul-

túrnych podujatí, športu, na akcie 

vo verejnom záujme a v  prospech 

rozvoja územia a  na projekty roz-

voja cestovného ruchu. Ako poslan-

kyňa BBSK a tiež ako predsedníčka 

komisie na prerozdeľovanie dotá-

cií som sa snažila v okrese Banská 

Štiavnica tieto fi nančné prostriedky 

rozdeliť spravodlivo, tak na podpo-

ru kultúrnych, športových aktivít, 

ako aj na rekonštrukciu pamiatok, 

cirkevných objektov, prezentáciu 

folklóru, ale aj vydanie publikácií 

a  materiálno technické vybavenie 

kultúrneho domu v obci Beluj, izo-

láciu stropného priestoru kostola 

v obci Vysoká, opravu organu v kos-

tole v obci Podhorie a pod. Z tých-

to fi nančných prostriedkov bola tiež 

realizovaná oprava schodov na Sit-

no, vytvorenie náučného chodníka 

a oprava studničky na Sitne. V sú-

časnosti sa začína s  realizáciou re-

konštrukcie Dolnohodrušského 

banského jarku a úpravou náučné-

ho chodníka Paradajs. Aj tieto fi -

nančné prostriedky boli prínosom 

pre mesto a okolité obce, ako aj ob-

čianske združenia.

V oblasti školstva by som chcela po-

ukázať nielen na veľmi dobrú spo-

luprácu s riaditeľmi stredných škôl 

v  Banskej Štiavnici v  zriaďovateľ-

skej pôsobnosti VÚC BBSK, ale aj 

na tú skutočnosť, že aj keď som bola 

jediná poslankyňa za okres Banská 

Štiavnica, dokázala som v  mimo-

riadne náročných podmienkach na 

úrovni kraja presadiť v  zastupiteľ-

stve BBSK zachovanie prvého roč-

níka v  Súkromnej hotelovej aka-

démii v  Banskej Štiavnici, ako aj 

zachovanie prvého ročníka v štvor-

ročnom štúdiu na Gymnáziu An-

dreja Kmeťa v  Banskej Štiavni-

ci a udržanie a zmenu odborov na 

SOŠ služieb a  lesníctva. Tu si do-

volím poznamenať, že keby som 

nebola presadila otvorenie prvé-

ho ročníka v  štvorročnom odbore 

na Gymnáziu Andreja Kmeťa, toto 

štvorročné štúdium by postupne 

v meste zaniklo. Dokázala som pre-

sadiť rekonštrukciu havárie strechy 

telocvične a jej pavilónu v areáli SOŠ 

služieb a lesníctva, ktorú využíva aj 

Gymnázium Andreja Kmeťa. Dovo-

lím si tvrdiť, že som  dokázala pre-

sadiť všetky požiadavky riaditeľov 

škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

BBSK v okrese Banská Štiavnica.

Aj keď riešenie zdravotníctva v Ban-

skej Štiavnici nie je v priamej kom-

petencii BBSK, využila som v maxi-

málnej miere všetko to, čím krajská 

samospráva mohla dopomôcť k ďal-

šiemu skvalitneniu zdravotníckych 

služieb v Banskej Štiavnici. Hoci za-

sadnutia krajského parlamentu boli 

mimoriadne „horúce“, podarilo sa mi 

zabezpečiť Lekársku službu prvej 

pomoci a urýchlené vydanie povo-

lenia pre prevádzkovateľa na túto 

činnosť, ako aj všetko potrebné pre 

začatie ďalších zdravotníckych slu-

žieb na pôde nášho mesta pre oby-

vateľov celého okresu. V roku 2016 

sa mi podarilo po niekoľkomesačnej 

práci dosiahnuť, aby Ministerstvo 

zdravotníctva vydalo rozhodnutie 

o  tom, aby v  Banskej Štiavnici za-

čala opätovne vykonávať svoju čin-

nosť aj Rýchla lekárska pomoc.

Som vďačná riaditeľom stredných 

škôl, starostom obcí, ako aj obča-

nom okresu za dobrú spoluprácu 

a  zároveň šťastná, že ako poslan-

kyňa som prispela k  zachovaniu 

a zlepšeniu podmienok pre výchov-

no – vyučovací proces, pre ďalší roz-

voj škôl, ako aj zlepšeniu podmie-

nok pre ubytovanie študentov, ale 

aj k zlepšeniu dopravnej infraštruk-

túry celoplošnými úpravami ciest, 

ktoré majú veľký význam aj z hľa-

diska rozvoja cestovného ruchu ako 

aj prispieť k  všestrannému rozvo-

ju nášho okresu a jeho priaznivého 

zviditeľňovania v Slovenskej repub-

like i vo svete.

Na záver by som chcela vysloviť 

najúprimnejšie poďakovanie za 

mimoriadne veľkú podporu a  sú-

činnosť s prevažnou väčšinou oby-

vateľov nášho okresu v  celom 

funkčnom období. Aj keď v nasle-

dujúcom funkčnom období už ne-

budem poslankyňou Zastupiteľ-

stva BBSK, chcem uistiť všetkých 

svojich spoluobčanov, že budem 

z pozície primátorky mesta Banská 

Štiavnica aktívne presadzovať návr-

hy a požadovať plnenie požiadaviek 

a potrieb ďalšieho rozvoja mesta a 

občanov v rámci kompetencií, kto-

ré má VÚC.

Mgr. Nadežda Babiaková 

�1.str.

Bilancia

Dávam absolutórium článku 

Ing. Milana Durbáka v pred-

chádzajúcom čísle našich 

novín o JUDr. Ing. Jozefovi 

Karabellym. 

Všetko napísal, lenže čo nevedel, 

nebola jeho chyba, takže podá-

vam ešte jedno absolutórium o na-

šom zosnulom. Keď som sa stal v r. 

1965 riaditeľom Slovenského ban-

ského múzea, mojou pravou rukou 

bol Ing. Ladislav Sombathy a rov-

nocennou ľavou rukou JUDr. Ing. 

Jozef Karabelly. Nie raz som dal 

poctu obidvom, ale teraz považu-

jem za potrebné podať svedectvo 

o JUDr. Ing. Jozefovi Karabellym, 

že keby nebolo jeho osobnej zain-

teresovanosti ako absolútnej auto-

rity baníckej pospolitosti, nikdy by 

som nebol dosiahol s mojimi spo-

lupracovníkmi múzea všetko to, čo 

dodnes je viac ako očividné. Česť 

jeho pamiatke!

Zdar Boh!

Ján Novák

Ešte raz ku 
JUDr. Ing. Jozefovi Karabellymu

Kluby zdravia
MsÚ, OKŠaMK a 

Kluby zdravia Vás 

pozývajú na besedu 

Th Dr. Jozefa Kuče-

ru „Sila odpustenia“, 

ktorá sa uskutoční 

5. decembra 2017 o 17:00 v Kul-

túrnom centre, Kammerhofská 

1, Banská Štiavnica. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk. Na vašu 

účasť sa tešia organizátori!

OZ Život a zdravie
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Teší ma, že po uplynutí 

ďalšieho roka môžem 

čitateľom priniesť aktuálne 

správy zo života Spevokolu 

Štiavničan.

Začnem krátkou bilanciou. Počas ba-

níckeho roka 2017 (od Salamandra 

2016 do Salamandra 2017) sme ab-

solvovali 44 skúšok a  50 rôznoro-

dých vystúpení. Podrobne sú uve-

dené v  správe o  činnosti, ktorá je 

dostupná na webovej stránke Mes-

ta v  sekcii občan/občianske aktivi-

ty. Osobitne treba vyzdvihnúť, že sa 

nám opäť podarilo vystúpiť v Českej 

republike a dostali sme sa aj do vysie-

lania RTVS a TA3, v oboch prípadoch 

v priamom prenose, ako aj v krátkych 

rozhovoroch. Z tohto pohľadu to bol 

úspešný rok a v tomto duchu pokra-

čujeme v činnosti naďalej. Práve sme 

sa vrátili z vystúpenia v Nitrianskom 

Pravne. Najbližšie nás môžete vidieť 

na adventnom koncerte u nás doma 

2.12.2017 v kostole sv. Kataríny, na 

ktorý Vás srdečne pozývame. Vystú-

pi aj náš hosť z Nitrianskeho Pravna, 

ženský spevácky zbor Tenerezza. Ani 

nie o týždeň a to 8.12.2017 vystúpi-

me v Tisovci ako hosť na regionálnej 

prehliadke speváckych zborov Dax-

nerov Tisovec 2017.

Pri každej bilancii je potrebné vyslo-

viť poďakovanie tým, ktorý sa na čin-

nosti podieľali, teda všetkým aktív-

nym členom zboru a osobitne nášmu 

zbormajstrovi Mgr. Jánovi Kružlico-

vi. Poďakovanie patrí samozrejme 

aj tým, ktorí našu činnosť podporili, 

teda predovšetkým našim rodinám a 

sponzorom. Z nich na prvom mies-

te je Mesto Banská Štiavnica, ktoré 

nám poskytuje priestor na skúšanie 

a fi nančnú podporu. Tá nám umož-

ňuje vycestovať na vystúpenia aj do 

iných regiónov alebo pozvať hostí na 

vystúpenie k nám. Na jeho podporu 

nezabúdame a pripomíname ju 

v rámci sprievodného slova na-

šich vystúpení či inými slovami 

jeho moderovania, ktoré zabez-

pečujeme buď sami alebo orga-

nizátori podujatí.

Okrem bilancie a  aktuálneho 

stavu treba myslieť aj na budúc-

nosť. V roku 2018 by sme chce-

li okrem pravidelnej činnosti 

nahrať aj ďalší hudobný nosič. 

Máme čo nahrávať, je aj dôvod 

prečo nahrávať, najťažšie je za-

bezpečiť, aby mal kto nahrá-

vať. Nových a  mladších členov 

je len pár. Verím, že aj táto krát-

ka správa inšpiruje záujemcov 

o činnosť v našom zbore. Radi 

privítame spevákov, mužov. 

Pripomínam to preto, lebo už sa 

k nám chcela pridať aj žena, my 

sme však mužský spevácky zbor 

a takým chceme zostať.

Informácie o nás a našej činnos-

ti nájdete na našej stránke www.spe-

vokolstiavnican.sk., na našej stránke 

na facebooku a aj na webovej strán-

ke Mesta.

Na záver chcem v  mene všetkých 

členov ešte raz zablahoželať nášmu 

členovi a priateľovi Borisovi Ivaničo-

vi k narodeniu syna Martinka a dú-

fam, že z neho vyrastie budúci člen 

spevokolu.

Zdar Boh!

Rudolf Fajbík

Spevokol Štiavničan – opäť po roku

S fi nančnou podporou Mesta 

Banská Štiavnica usku-

točnil Územný spolok SČK 

v mesiacoch máj – november 

2017 niekoľko aktivít.

Územné kolo súťaže v  poskytovaní 

prvej pomoci pre základné a stredné 

školy, ktorého sa každoročne zúčast-

ňujú žiaci a študenti  banskoštiavnic-

kých škôl v spolupráci s profesionál-

nymi záchranármi.

V  mesiaci jún sa uskutočnila Olym-

piáda mladých zdravotníkov určená 

deťom z  materských škôl z  Banskej 

Štiavnice. Na jednotlivých stanoviš-

tiach mali deti možnosť si vyskúšať 

poskytovanie prvej pomoci v rôznych 

životných situáciách. Celá akcia bola 

vedená edukatívnym spôsobom. Ak-

cia sa uskutočnila s fi nančným prispe-

ním Mesta Banská Štiavnica.

Na pôde Územného spolku SČK v B. 

Štiavnici pôsobí aj DSS pre deti a do-

spelých. Z uvedeného fi nančného prí-

spevku bola fi nančne podporená aj 

zdravotná rehabilitácia klientov vo 

Vodnom raji Vyhne ako i v kúpeľoch 

Sklené Teplice.

Územný spolok SČK v Banskej Štiav-

nici ďakuje za podporu svojej činnos-

ti a poskytnutie fi nančného príspevku 

Mestu Banská Štiavnica.

Andrea Kočalková

Z činnosti Územného spolku SČK 
v Banskej Štiavnici

Klienti DSS vo Vyhniach a Sklenných Tepliciach  foto US SČK BŠ

Mikuláš 
v Kultúrnom centre.

Všetko bude biele. Biele ulice, 

biele námestie, budeme dýchať 

studený vzduch, pod nohami 

bude vŕzgať biely sneh,a aj cez to 

všetko sa do našich sŕdc vkradne 

radosť. Bláznivá, detská. Všet-

ci sa budeme tešiť na Mikuláša. 

Prinesie spomienky a tajomný 

pocit šťastia.

Pozývame vás prežiť tieto chví-

le 6.12. o 16:00 do Kultúrneho 

centra, kde si detičky môžu užiť 

zábavu s Erikom, DJ Bobotom a 

tvorivými dielňami. Nebude chý-

bať ani mikulášske občerstve-

nie. O 17:30 hod. sa vyberie-

me na Námestie. sv.Trojice, kde 

o 18:00 hod spoločne rozsvieti-

me vianočnú výzdobu a strom-

ček. K tomu všetkému nám za-

hrá dychová hudba Sitňanka a 

nevyhnete sa ani občerstveniu 

na námestí. V tomto roku bude 

ten „náš“ Mikuláš zapísaný do 

Guinessovej knihy rekordov ako 

najdlhšie slúžiaci Mikuláš na Slo-

vensku. 

A na záver sa vrátime do ďalekej 

minulosti.

Mikuláš sa pravdepodobne naro-

dil okolo roku 270 na južnom po-

breží Malej Ázie v Patare. Už od 

mlada bol povestný svojou dob-

ročinnosťou a súcitom k chudob-

ným. Stal sa biskupom v Myre, 

preto sa aj tradične ikonografi c-

ky zobrazuje s biskupskou mit-

rou na hlave a biskupskou berlou 

v ruke. Z jeho života poznáme 

viaceré legendy, ktoré hovoria o 

jeho skutkoch viažúcich sa prá-

ve na súcit, ktorý mal s biedny-

mi. Je známy príbeh o chudobnej 

rodine, ktorá mala tri dcéry a tie, 

aby sa mohli vydať, potrebovali 

veno, preto im Mikuláš každý ve-

čer zanechal v okne mešec s pe-

niazmi – tak sa stalo po tri noci 

– aby sa každá z troch dcér moh-

la slušne vydať. Keďže svätý Mi-

kuláš bol známy svojou štedros-

ťou, preto sa vžil aj zvyk na jeho 

sviatok obdarovávať najmä deti 

drobnými darčekmi. Zvyk cho-

denia s Mikulášom alebo Miku-

lášske obchôdzky, bol pôvodne 

mestským zvykom, ba dokon-

ca v 17. storočí ich realizovala a 

rozvíjala najmä šľachta. Vo vi-

dieckom prostredí sa Mikulášske 

obchôdzky objavujú od 19. sto-

ročia.

Zuzka Patkošová,

odd.KŠaMK 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Dňa 17.11.2017 bola počas 

Valného zhromaždenia v Pisz-

toryho paláci v Bratislave 

zvolená do funkcie podpred-

sedníčky Živeny - spolku 

slovenských žien Mgr. Renáta 

Taligová, predsedníčka MO 

Živena Banská Štiavnica. 

Teší nás, že nasledujúce štyri roky 

budú stáť  v  čele najväčšieho žen-

ského hnutia na Slovensku dve 

Banskoštiavničanky.

Renátka, aké boli tvoje bezprostred-

né pocity po zvolení do  tejto vý-

znamnej funkcie a aké plány a vízie 

sa ti z tejto pozície otvárajú do bu-

dúcnosti? 

,,V prvom rade ma milo prekvapilo jed-

nohlasné rozhodnutie všetkých delegá-

tok a delegáta – ich dôveru si nesmierne 

vážim a budem sa zo všetkých síl snažiť 

naplniť ich očakávania a byť čo najviac 

nápomocná našej predsedníčke Magda-

léne Vášáryovej. Sme členkami najstar-

šieho ženského spolku na Slovensku, 

ktorý už takmer 150 rokov pomáha 

hľadať a nachádzať špecifi ká ženského 

prístupu vo všetkých oblastiach života. 

Chcem z tejto pozície prispieť k šíreniu 

spoločenskej angažovanosti žien, k  ich 

osobnému rastu, neustálemu vzdeláva-

niu a radosti z aktívneho života.“

Si manželka a matka, učiteľka, orga-

nizuješ kultúrno-spoločenské podu-

jatia, súťaže talentov, vedieš škol-

ské odbory, motivačné prednášky, 

upevňuješ medzinárodné priateľ-

stvá, píšeš, moderuješ, aktívne be-

háš, plávaš, pomáhaš ľuďom v  nú-

dzi, zachraňuješ týrané a  zatúlané 

zvieratá… Prezraď nám, prosím, 

kde sa v tebe berie toľko energie?

,,Tá energia drieme v  každom člove-

ku, len ju treba vypustiť a ničoho sa ne-

báť. Je to možno aj tým, že sa do všetké-

ho púšťam spontánne, niekedy aj „bez 

rozmyslu“, skrátka: vždy sa pre niečo 

nadchnem. Nemám čas ani chuť uvažo-

vať nad tým, prečo sa niečo nedá...“

Obdivujeme, s akou odvahou, nad-

šením a eleganciou kráčaš v ústre-

ty novým výzvam. Si vzorom pre 

mnohé Štiavničanky a Živeniarky 

na celom Slovensku. Existuje výzva, 

ktorú by si nikdy neprijala?

,,Zaujímavá otázka. Myslím, že sa sna-

žím vždy zasadiť za niečo/za niekoho, 

nie proti niečomu/niekomu. Vo všet-

kom, do čoho sa pustím, musím vidieť 

zmysel, význam, cieľ. Nezapojila by 

som sa do ničoho, čo by mohlo niekomu 

škodiť – ale to sú také základné morál-

ne a etické premisy väčšiny ľudí, nie len 

mňa.“

Ďakujem za rozhovor a v mene MO 

Živeny v Banskej Štiavnici ti chcem 

zablahoželať a  zároveň poďakovať 

za to, ako nás reprezentuješ, moti-

vuješ a vedieš cestou lásky, porozu-

menia a  spolupatričnosti. Prajeme 

ti veľa zdravia, šťastia a  úspechov 

vo všetkom, do čoho sa /aj s našou 

pomocou/ pustíš.

Janka Bernáthová

Živena má nové vedenie

Zľava tajomníčka spolku A. Bučeková, predsedníčka M. Vášáryo-

vá a podpredsedníčka R. Taligová  foto Archív autora

Na Katolíckej spojenej škole 

už siedmym rokom pôsobí 

robotický krúžok zameraný 

na stavbu a programovanie 

robotických stavebníc, progra-

movanie a 3D grafi ku. 

Jeho žiaci sa aktívne zúčastňujú 

rôznych súťaží po Slovensku a v za-

hraniční. Školský rok sa začal len 

pred dvoma mesiacmi a už prebehli 

dve súťaže. Prvá bola na Technic-

kej univerzite v Žiline organizovaná 

Asociáciou pre mládež, vedu a tech-

niku. Druhá bola na Gymnáziu Vi-

liama Paulinyho - Tótha v Martine. 

Na obidvoch súťažiach sme získa-

li popredné umiestenia. V  Žiline 

školu zastupovali dva tímy. Prvý 

v  zložení Tom Slezák a  Daniel Pi-

varč, obaja žiaci 3A, získali 2.miesto 

v  kategórii Jousting (Súboj robo-

tických rytierov) vo vekovom zlo-

žení 3.-5. ročník ZŠ. V tej istej ka-

tegórii, ale pre starších žiakov, 6.-9. 

ročník ZŠ a 1.-4. ročník SŠ sme mali 

zastúpenie tímom v  zložení Filip 

Ivanič a Nicolas Slezák, obaja zo 6A 

triedy. Nedali sa zahanbiť svojimi 

mladšími spolužiakmi a  tiež získa-

li 2.miesto. Druhá súťaž, v  Marti-

ne, mala kategóriu Vlastný model 

– Dopravný prostriedok zajtrajška. 

V nej sme mali tiež dva tímy. Ma-

rek Ivanič (9A) a Šimon Sedlák (8A) 

postavili a  naprogramovali funkč-

ný model terénneho obojživelného 

auta s nezávislým riadením schop-

ným plávať vo vode a upozorňujú-

cim na prekážky vo svojom blízkom 

okolí. S týmto prepracovaným mo-

delom získali 1.miesto. Náš druhý 

tím, v  zložení Dominik Melicher-

čík a Marko Slančík, obaja z 5A, ab-

solvovali svoju premiéru a odbornej 

porote predstavili model naklada-

cieho autíčka s diaľkovým riadením. 

Okrem našej školy sa súťaže v Mar-

tine zúčastnil aj tím zo ZŠ J.Horá-

ka. Tím v zložení Martin Bartolovic, 

Daniel Straňovský a  Samo Cesnak 

si získal s modelom humanoidné-

ho robota všeobecnú pozornosť prí-

tomných médií.

Ďakujeme všetkým žiakom za skve-

lú reprezentáciu škôl a nášho mesta.

Jozef Siska

Robotíci v akcii

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. Koncert: skupina EA. Sisa 

príjemne zaspieva v  doprovode 

gitary a  perkusií v  Tulsi. Radn. 

nám. 13, B.Š., 15:00.

2.12. Spoločne v meste začíname 

advent. Ekumenická pobožnosť 

a  koncert spevokolu Štiavničan. 

Kostol sv. Kataríny, Radn. nám. 

17, BŠ, 16:30.

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.

3.12. Zimné farmárske raňajky. 

Miestni farmári s výrobkami po-

tešia a porozprávajú o lokálnej 

potravinovej sieti. Archanjel caff e 

bar, BŠ, 10:00.

6.12. Mikuláš v Kultúrnom cen-

tre. Program pred deti, rozsviete-

nie stromčeka na námestí. Kam-

merhofská 1, BŠ, 16:00.

8. / 9.12. Štjavnycký vjanoč-

ný jarmok. Tradične veľa  dobrôt 

a  pekné výrobky na predaj, kul-

túrny program. Kammerhof, BŠ, 

11:30.

9.12. Tradičná zabíjačka s  ľudo-

vou hudbou. Terasa u Blaškov, Po-

čúv. jazero, BŠ, 9:00.

9.12. Otužovanie a zimné pláva-

nie s Jaštericami zo Štiavnice. Po-

čúv. jazero, BŠ, 10:00.

9.12. Libressové pivovarenie # 2. 

Variť sa bude 10-tka, ale aj Via-

nočné pivo s  prekvapením. Lib-

resso Caff e Bar, BŠ, 13:00.

9.12. Sobotné rozprávkovanie: 

Vyšla hviezda nad Betlemom. 

Kino Akademik, BŠ, 15:30.

9.12. Vianočné trhy v Spojárovi. 

Kvalitné produkty, vianočné fi l-

my a  rozprávky. Kammerhofská 

18, BŠ, 11:30.

9.12. Koncert: Jednofázové kva-

senie. Folková skupina hrá Mix 

rôznych štýlov. Libresso Caff e 

Bar, BŠ, 13:00.

10.12. Divadlo: Dlhý nos. Pre-

miéra rozprávky štiavnického 

divadielka Concordia. Libresso 

Caff e Bar, BŠ, 15:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Občianske Združenie Sitnianski 

Rytieri zoskupuje podni-

kateľov i nepodnikateľov, 

ktorým záleží na Počúvadlian-

skom jazere a jeho okolí. 

O jeho fungovaní v uplynulom roku 

a plánoch na nasledujúcu sezónu ho-

vorí Ľudmila Blašková.

Ako hodnotíte uplynulú sezónu?

Z môjho pohľadu to bola dobrá se-

zóna. Každým rokom sa počet turis-

tov zvyšuje či už v Banskej Štiavni-

ci, ale aj na Počúvadlianskom jazere. 

Zaznamenali sme nárast hlavne tých 

turistov, ktorí idú na Sitno a na pre-

chádzky po okolí, mnoho cyklistov či 

priaznivcov vodných športov. Naše 

občianske združenie Sitnianski ry-

tieri sa však neustále snaží zvyšovať 

záujem o túto lokalitu.

Čo bolo pozitívom?

Veľmi pozitívne hodnotíme, že sa 

čiastočne podarilo zlepšiť a rozšíriť 

parkovaciu plochu a tiež  zabezpečiť 

pracovníka Technických služieb náš-

ho mesta, ktorý sa staral o parko-

visko a poriadok v okolí jazera. Tiež 

veľmi pozitívne hodnotíme dočasné 

vyriešenie havarijného stavu kana-

lizácie. Veríme, že sa tento stav na-

trvalo vyrieši vďaka projektu, ktorý 

podáva Mesto. Vieme, že to nebu-

de okamžite, ale veríme, že poslanci 

i vedenie mesta budú tento projekt 

podporovať a podarí sa nám udržať 

ekologické a čisté prostredie v našom 

krásnom kraji.

Priniesla minulá sezóna aj nega-

tíva?

Negatívne hodnotíme autocamping, 

ktorý slúžil na Počúvadle mnoho ro-

kov, momentálne však len ako verej-

né táborisko, pričom poskytované 

služby nefungujú dobre. OZ má od 

Štátnych lesov prenajatý pozemok. 

Chceli sme riešiť tento problém, ale 

budovy boli v majetku Mesta, ktoré 

ich predalo súkromnej osobe, tak len 

dúfame, že sa tento stav zmení v pro-

spech turistov. V tomto roku turisti s 

deťmi vyhľadávali hlavne malú mini 

Zoo, ktorú prevádzkovali pri hoteli 

Topky. Žiaľ, v tomto roku bola uza-

tvorená z technických príčin. Verí-

me, že po rekonštrukcii bude znovu 

otvorená.

Aké kultúrne podujatia organizo-

valo vaše združenie? 

OZ vystupuje ako spoluorganizátor 

pri akcii Budenie sitnianskych ry-

tierov, ktorú sme začali organizovať 

pred desiatimi rokmi za pomoci Po-

hronského osvetového strediska. Po-

stupne sa nám podarilo získať pre 

organizovanie tohto podujatia našu 

mestskú kultúru a už niekoľko ro-

kov úspešne spoluorganizujeme toto 

podujatie na začiatku sezóny. Verím, 

že to tak bude aj v budúcnosti. Dru-

há, známa akcia je Sitnianska paškr-

ta, teda varenie kotlíkových špecialít. 

Toto podujatie zastrešuje a fi nanč-

ne zabezpečuje Oblastná organizá-

cia cestovného ruchu, začo sme veľ-

mi vďační a tiež budeme v spolupráci 

pokračovať. Okrem toho, celé leto or-

ganizujeme aj individuálne podujatia 

so živou hudbou, ktoré sú u nás veľ-

mi obľúbené.

Opíšte projekt domčekov na kni-

hy.

Projekt domčekov na knihy bol mo-

jou túžbou, ktorú som chcela realizo-

vať, aby si mohli  turisti sadnúť na la-

vičku, zobrať knihu na pláž, prečítať 

si ju a vrátiť, prípadne doniesť knihy, 

ktoré ľudia už nepotrebujú. Naskyt-

la sa možnosť požiadať o pomoc naše 

mesto formou dotácie. Jeden z  na-

šich členov pripravil a podal žiadosť 

na tento účel a aj na zvýšenie kvality 

životného prostredia. Z tejto dotácie 

sme objednali hydrogeologický posu-

dok na spoločný vodný zdroj (Rezer-

voár), ktorý slúži pre mnoho zariade-

ní a slúžil aj pre Školu v prírode, ale 

po vyhorení tohoto objektu sa o vod-

ný zdroj nik nestará, to by sme chceli 

napraviť. Touto cestou ďakujeme za 

poskytnutie dotácie Mestu Banská 

Štiavnica aj komisii, ktorá o dotácií 

rozhodovala.

Domčeky nám zhotovili dvaja mla-

dí miestni stolári, ktorým ďakujem 

za rýchle a pekné vyhotovenie. Ak sa 

nám tento projekt osvedčí a bude na 

to dobrý ohlas, dobudujeme aj ďalšie 

domčeky a lavičky okolo jazera.

Ako môžu ľudia podporiť vaše 

združenie?

Pôvodne sme pred jedenástimi rok-

mi založili OZ Sitnianski rytieri pre 

podnikateľov. Mojou myšlienkou 

bolo spojiť všetkých podnikateľov v 

tejto lokalite a naše projekty a návrhy 

prenášať aj na samosprávu spoločne. 

Musím priznať, že nie vždy sa nám to 

darilo a celkom sa to nedarí ani teraz. 

Členmi sú aj chatári, ktorým táto lo-

kalita nie je ľahostajná a záleží im na 

čistote, poriadku a zlepšovaní života 

a vzájomnej pomoci. Radi v Združe-

ní privítame ľudí, ktorí majú radi Po-

čúvadlo a chceli by pomôcť. Naprí-

klad veľmi závažná otázka, ktorou 

sa musíme zaoberať je obnova ban-

ských jarkov, lebo ak sa neobnovia 

banské jarky, teda prívod vody do ja-

zera, môže nastať veľký problém, ak 

by vlastník jazero išiel rekonštruo-

vať. Zatiaľ SVP momentálne nehovo-

rí o rekonštrukcii Počúvadlianskeho 

jazera, ale ak by k tomu malo dôjsť, 

je to priorita. Ja samozrejme nehovo-

rím, že to má robiť OZ, ale je našou 

úlohou na to upozorniť. Aj keď my už 

niekoľko rokov intenzívne v tejto ob-

lasti robíme kroky, momentálne je to 

v rukách KPÚ BB.

Čomu plánujete venovať pozor-

nosť v nasledujúcom roku?

Riešime s Mestom vážnu otázku 

kanalizácie Počúvadlianskeho jaze-

ra. Dúfame, že sa to podarí, budeme 

spolupracovať a podporovať tento 

projekt. Máme zatiaľ rozpracovaný 

aj jeden veľmi pekný projekt vo fáze 

urbanisticko-architektonickej overo-

vacej štúdii „Promenáda“. Ide o chod-

ník vedľa hlavnej cesty zo strany jaze-

ra pre bezpečnú možnosť prechádzky 

pre hostí. Na záver chcem povedať, 

že podnikať na Počúvadle vzdiale-

nom od nášho mesta trinásť kilo-

metrov je rozdielne, ako byť v centre 

mesta. Zákazník za nami príde len 

ak vie, že mu bude poskytnutá taká 

služba, za ktorou sa mu oplatí prísť. 

To je cieľom nášho združenia aj všet-

kých jeho členov, aby turisti vyhľadá-

vali túto lokalitu a my sa snažili všet-

ko robiť pre ich spokojnosť.

Miroslava Luptáková 

Uplynulá sezóna OZ Sitnianski rytieri

Turisti navštevujú Počúvadlo aj mimo sezóny  foto OZ SR

Blíži sa čas 
adventu
Zima, ktorá ,,štípe až do kostí“ nás 

sprevádza dlhšiu dobu. Blíži sa 

najkrajšie obdobie kalendárneho 

roka.

Čo je to advent? Advent je prvá 

časť z  liturgického roka rímsko-

katolíckej cirkvi významná  štyr-

mi nedeľami pred sviatkom na-

rodenia Ježiša Krista, zároveň je 

to obdobie duchovnej prípravy na 

Vianoce. História adventného ob-

dobia sa dostala v 4.storočí z kres-

ťanského východu do Galie a Špa-

nielska. (zdroj.wiki) V  ľudovej 

kultúre Slovenskej republiky má 

advent magický charakter, kedy 

pozitívne alebo negatívne môžu 

ovplyvniť budúcnosť nadpriro-

dzené sily – tzv. ,,strídžie dni“. Ad-

vent sa začína prvou adventnou 

nedeľou, ktorá tohto roku pripad-

ne na 3.12., a je to zároveň aj za-

čiatok cirkevného roku. Adventný 

veniec sa vyznačuje štyrmi svieca-

mi, ktoré sa počas tohto obdobia 

zapaľujú.

Dni plynú ako voda. Ešte predne-

dávnom sme si užívali teplé let-

né dni spojené s  ochladzovaním 

sa v  prírodných ,,kúpaliskách“ – 

tajchoch v  okolí Banskej Štiavni-

ce a dnes nám zostali na toto ob-

dobie len spomienky. Začala zima 

spojená s chladným počasím, zim-

nými športami a príchodom dlho 

očakávaných Vianoc. Milí Štiav-

ničania, prajem vám krásne pred-

vianočné obdobie. Užívajte si ho 

v zdraví, šťastí a láske... krásny ad-

vent praje člen RR ŠN

Filip Golian

Prichádza 
nová kniha o Banskej Štiavnici

Slávnostné uvedenie novej knihy 

Vladimír Bárta a kolektív: Banská 

Štiavnica v našich spomienkach 2. 

diel bude v pondelok 11. decem-

bra o 15:00 hod. vo vestibule SPŠ 

Samuela Mikovíniho (bývalá che-

mická škola) v Banskej Štiavnici.

V programe je opäť žrebovanie o 5 

krásnych obrazových kníh o  Slo-

vensku, ktoré pre Štiavničanov 

venuje autor a  vydavateľstvo AB 

ARTpress.

Obľúbené hity z minulého storo-

čia zaznejú v  podaní Fedora Ka-

zanského a Majky Beňovej. Všet-

ci Štiavničania sú srdečne vítaní! 

AB ART press



7
číslo 42 • 30. november 2017

sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 1. decem-

bra 2017 si 

pripomenieme 

1. výročie úmr-

tia našej dra-

hej manželky, mamky, starej 

mamky Judity Chríbiko-

vej. Tí, ktorí ste ju poznali a 

mali radi, venujte jej spolu s 

nami tichú spomienku. S lás-

kou spomínajú 

manžel, dcéry a vnúčatá 

Poďakovanie
Ďakujem všetkým sestričkám aj sa-

nitárkam z Odd. dlhodobo chorých 

v B. Štiavnici pod vedením vrchnej 

sestry PhDr. Moniky Buzalkovej a 

MUDr. Sedlárovej za obetavú sta-

rostlivosť počas mojej hospitalizá-

cie. Poďakovanie patrí aj pracovní-

kom kuchyne. Vďačná pacientka

Anna Königová, ZH

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 Se-

nior Lilien, tak nech neváha! Otvá-

racia „venčiaca“ doba je zverejnená 

na stránke útulku: www.ozsenior-

lilien.sk. Tí, ktorí môžu a chceli by 

pomôcť, privítame akúkoľvek po-

moc, či už materiálnu alebo fi nanč-

nú. Viac info na tel.č.: 0904 151 820 

a 0905 463 058, č.účtu: SK29 0200 

0000 0037 5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Počasie už neúprosne hlási 

príchod najchladnejšieho 

obdobia v roku a práce v exte-

riéroch Kalvárie sa pomaly 

presúvajú do reštaurátorských 

ateliérov. 

Od zahájenia obnovy Horného kos-

tola už uplynul nejaký čas, pribudla 

veľká časť zreštaurovaného vstup-

ného portálu a intenzívne sa pokra-

čovalo aj na reštaurovaní jeho fre-

siek v interiéri. Koncom leta časť 

jeho fasády zahalilo lešenie, vďa-

ka čomu sme mohli odkryť celú jej 

zadnú časť od nepôvodných vrstiev, 

aby sme tak v ďalšom roku mohli 

rýchlejšie postupovať pri jeho obno-

ve. Väčšiemu rozsahu prác bránilo 

iba obmedzené fi nancovanie a tiež 

nové pamiatkové nálezy, ktoré síce 

potešia, ale zároveň kladú nároky 

na investície.

Počas zimy budú v reštaurátorských 

ateliéroch prebiehať práce na reštau-

rovaní ďalšej sochy z trojice ukrižova-

ných z hlavného oltára a tiež práce na 

reštaurovaní svätostánku, z ktorého 

sa zachovali len fragmenty.

Samotná freska je už takmer hotová, 

fi nálne práce sú naplánované do leta 

2018. Okrem našich generálnych 

partnerov sa obnova fresky usku-

točnila aj vďaka podpore z Nadácie 

EPH, ktorá okrem toho podporila aj 

opravu ďalších úsekov chodníkov a 

oporných drevených zábradlí (medzi 

kaplnkami Ecce Homo a Obriezka) a 

tiež budovanie ďalších častí bezpeč-

nostného kamerového systému. Tie-

to práce sme ukončili na jeseň 2017.

Ako každý rok pred príchodom zimy, 

i teraz sme začiatkom novembra mu-

seli Kalváriu pripraviť na jej príchod. 

Je to spojené s vyčistením všetkých 

žľabov od napadaného lístia, uprata-

ním stavebného odpadu a pozatvára-

ním drevených dverí kaplniek.

Kalvária však počas zimy nestrá-

ca nič zo svojej krásy, mení sa len 

jej podoba, preto i vás srdečne po-

zývame na jej návštevu. Kalváriu v 

roku 2017 navštívilo 70.000 náv-

števníkov, a tak boli dni, kedy Info-

centrum pri prvej kaplnke praskalo 

vo švíkoch. Pri potulkách Kalváriou 

ho nezabudnite navštíviť. Vstup je 

zdarma a možno tu nájdete aj pekný 

darček pre svojich blízkych.

Juraj Bačík, Martin Macharik,

Kalvársky fond

Kalvária sa pripravila na zimu

Po odliatí - kamenárska povrchová úprava  foto KF 

V auguste tohto roku sme 

začali s rekonštrukciou 

našich priestorov, kde máme 

v opatere túlavé, týrané a 

nechcené psy a mačky. 

Už pár rokov sme v prenajatých sú-

kromných priestoroch. Bohužiaľ k 

vlastnému priestoru sme sa nedosta-

li, nedočkali sme sa. Okolnosti nás už 

dohnali k tomu, že sme sa dali aspoň 

na čiastočnú rekonštrukciu, pretože 

to u nás vyzeralo naozaj zúfalo.

Zo srdca sa chceme poďakovať ľu-

ďom, ktorí nám od začiatku pomá-

hajú a prispeli nám materiálne či fi -

nančne či nám prišli pri prácach 

osobne pomôcť. Ďakujeme manže-

lom Taligovcom za celkovú podporu 

a pomoc s prácami, opravami. Ďaku-

jeme Róbert Sásik, za farby, štetce a 

iné pomôcky na maľovanie. Ďakuje-

me Mesto Banská Štiavnica, za od-

voz odpadu. Ďakujeme žiakom a 

učiteľom zo SPŠ S. Mikovíniho za vy-

maľovanie garáží. Ďakujeme p. Ba-

čová, Ján Čamaj ml., ďalej chalani a 

chlapi, ktorí nám fyzicky pomáhali 

a makali na zlepšení našich podmie-

nok. Ďakujeme našim partnerom a 

manželom, že ako vždy nám pomohli 

a podporili nás. S prácami naďalej po-

maly pokračujeme. V našom meste 

dobrovoľne fungujeme už 9 rokov. 

V  rámci našich priestorových a  fi -

nančných možností sa staráme o tú-

lavé psy a mačky, máme rozbehnutý 

kastračný program s cieľom zníženia 

počtu nechcených túlavých zvierat v 

našich uliciach. Samozrejme máme v 

priamej opatere psy a mačky, veteri-

nárne ich ošetrujeme, čipujeme a ná-

sledne hľadáme nové domovy. Všet-

ko o nás a o našej činnosti nájdete na 

našej stránke www.tulavalabka.sk, 

na našom FB profi le a FB stránke. 

Kedykoľvek nás môžete prísť navští-

viť, pomôcť vyvenčiť a omrknúť, ako 

sa to u nás zmenilo. Nachádzame sa 

na ulici Brezová 4, pod Povrazníkom, 

blízko Komorovksých jazier, vedľa 

sudárov.

Kolektív OZ Túlavá labka

Rekonštruujeme priestory 
nášho depozitu OZ Túlavá labka

Nové nátery v prenajatých priestoroch  foto OZ TL
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Slovenské banské múzeum 

pozýva 8. a 9. decembra 

2017 do nádvorí a expozície 

v Kammerhofe, kde sa 

uskutoční už 14. ročník 

tradičného Štjavnyckého 

vjanočného jarmoku.

Návštevníci sa môžu tešiť na neo-

pakovateľnú predvianočnú atmo-

sféru, umocnenú vôňou tradičných 

vianočných špecialít, predajom ori-

ginálnych výrobkov od šikovných 

remeselníkov, ale aj  bohatým kul-

túrnym programom.

V  piatok 8. decembra privítame 

priamo v  expozícii Kammerhof 

Bábkové divadlo spod Spišského 

hradu, na pódiu na  nádvorí via-

nočnú atmosféru vytvoria kolední-

ci z Katolíckej spojenej školy, súbor  

Permoník z  MŠ Ul. 1. mája, žiaci 

ZUŠ Banská Štiavnica, detský fol-

klórny súbor Sílešánek z  Vinodolu 

a Perla Perpetua Voberová.

V sobotu 9. decembra sa na Vás te-

šia deti z MŠ Nezábudka so svojou 

„Vianočnou tržnicou”, študenti Hu-

dobnej a umeleckej akadémie Jána 

Albrechta, Divadlo Žihadlo a  FS 

Bacabánia a  ľudová muzika Veselí 

chlapi z Veľkých Kozmáloviec.

Počas oboch dní sa môžete tešiť aj 

na pečenie oblátok v historickej for-

me nad ohňom, liatie olova a oveľa 

viac na "pobavenya a kuknutya".

V  interiéri Kammerhofu, v  expo-

zícii Baníctvo na Slovensku, bude 

prebiehať hra Putovanie baníka 

za hviezdou, do ktorej sa môžu za-

pojiť všetky vekové kategórie.

Podujatie fi nančne podporilo Mesto 

Banská Štiavnica a Banskobystrický 

samosprávny kraj.

Tešíme sa na stretnutie v Kammer-

hofe.

Prícte, neobanujete!

Petra Páchniková (SBM)

14. ročník Štjavnyckého 
vjanočného jarmoku v Kammerhofe

Občianske združenie Martinus 

(ďalej OZ), ktoré prevádzkuje 

domov na polceste v Banskom 

Studenci, vzniklo v roku 2015. 

OZ je charitatívne združenie za-

merané pre pomoc druhým a jeho 

cieľovou skupinou sú muži bez do-

mova, často po liečbe rôznych zá-

vislostí. Okrem poskytnutia do-

časného domova je tiež úlohou OZ 

pomoc pri začleňovaní týchto ľudí 

do bežného života, udržiavanie ich 

pracovných návykov a  rozvíjanie 

zručností. V rámci pracovných ak-

tivít je to tiež snaha o zníženie sta-

vu závislostí.

Doposiaľ sa nám podarilo zútulniť 

a  skvalitniť bývanie v  budove bý-

valej fary ostierkovaním a vyma-

ľovaním miestností. Za dôležité 

tiež považujeme doplnenie a  pre-

robenie starého elektrického vede-

nia, prechod na efektívnejšie vy-

kurovanie nahradením lokálnych 

zdrojov tepla ústredným kúrením. 

Takisto sme zriadili malú diel-

ňu, opravili stajňu na chov hospo-

dárskych zvierat, čo zvyšuje našu 

sebestačnosť v  produkcii potra-

vín. Tieto projekty sme zrealizova-

li vďaka fi nančnej podpore spolku 

švajčiarskych žien Kontakt, ako aj 

Spolku priateľov Banskej Štiavnice 

v Hünenbergu.

Riadime sa heslom sv. Benedikta: 

„Ora, et labora“ /Modli sa a pracuj/, 

lebo sme si vedomí, že záhaľka je 

matkou mnohých hriechov.

Hoci sa občianske združenie Mar-

tinus nachádza na začiatkoch svo-

jej cesty, je možné povedať, že v 

zariadení v  Banskom Studenci sa 

za pomerne krátku dobu podari-

lo vybudovať dielo, ktoré má svoje 

základy aj vďaka spolupráci s iný-

mi združeniami podobného cha-

rakteru, ako je napr. OZ Dobrý 

pastier v Kláštore pod Znievom.

V  súčasnosti domov na polceste 

v Banskom Studenci kapacitne po-

núka dočasný domov ôsmym mu-

žom, ktorí sa snahou počas svojho 

pobytu pričinili o jeho zveľadenie 

a terajší stav.

Od 1. januára 2017 sme registro-

vaným subjektom na VÚC ako po-

skytovatelia sociálnej služby „útu-

lok“.

Úspešne sme sa uchádzali o  pro-

jekt „Pracovná terapia ako šanca do 

budúcnosti". Tento projekt sa usku-

točnil vďaka podpore Nadácie 

EPH. Účelom tohto projektu je po-

staviť prístrešok pre pracovné ak-

tivity, keďže dielňa ktorú máme je 

veľmi malá a  v  nepriaznivom po-

časí musíme pracovať bez strechy 

nad hlavou. Podľa kapacitných 

možností sa snažíme vychádzať 

v  ústrety aj rôznym žiadostiam 

o pomoc či už fyzickou prácou, ale-

bo prácami, ktoré môžeme zreali-

zovať v dielni.

Usilujeme sa byť dôkazom, že aj 

v  dnešnej konzumnej spoločnosti 

je možné pomáhať a žiť pokojným 

životom, bez závislostí a honby za 

majetkom. V mnohých sférach cí-

time Božie požehnanie, ktoré nás 

sprevádza a  snažíme sa byť otvo-

rení pre ďalšie Božie plány. 

Norbert Ďurdík

Domov na polceste

Rekonštrukčné práce v budove bývalej fary  foto OZ Martinus

Pozvánka na 
„Dobré časy“
Mária Terézia bola výnimočná 

panovníčka. Žena v  správnom 

čase na správnom mieste. Ko-

nečne, po viac ako 150. rokoch 

strádania počas tureckej okupá-

cie, nastal čas rozvíjať a  zveľa-

ďovať monarchiu. Nielen hos-

podársky, ale aj kultúrne. Vďaka 

tereziánskym reformám a  pod-

pore rozvoja banskej ťažby 

v  stredoslovenskej banskej ob-

lasti sa v Banskej Štiavnici v 18. 

storočí naštartovala etapa kon-

juktúry. Ruka v  ruke s  rekord-

mi v  ťažbe striebra, s  rozvojom 

progresívnej banskej techniky, 

sa darilo aj barokovému ume-

niu. Razantne, pompézne a ele-

gantne – s  atribútmi baroko-

vého slohu. Umeleckú tvorbu 

v regióne špecifi cky ovplyvňoval 

fenomén živej baníckej kultúry.

Výstava „Dobré časy“ predsta-

ví kolekciu /najmä/ barokových 

diel z  depozitára umelecko – 

historickej zbierky múzea. Náv-

števníci okrem iného uvidia ob-

razy Antona Schmidta, Johanna 

G.D. Grasmaira, ale aj najstaršie 

známe grafi cké listy s námetom 

areálu Banskoštiavnickej kalvá-

rie a  výber z kolekcie zreštau-

rovaných barokových obrazov 

a  plastík so sakrálnou temati-

kou.

Srdečne pozývame na vernisáž 

výstavy v  piatok 1. decembra 

o 15.00 do Galérie Jozefa Kollá-

ra, Námestie Sv. Trojice 8.

Výstavný projekt je venova-

ný 300. výročiu narodenia Má-

rie Terézie, potrvá do 27. janu-

ára 2018.

Iveta Chovanová

GJK, SBM    
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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.40/2017: „Omyl 

je vždy nebezpečný, ak sa k nemu pri-

dá trochu pravdy.“ Výhercom sa stá-

va Stanislav Trenčan, L. Svobo-

du 14, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme o 

poukážku na konzumáciu v hodno-

te 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 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 11.12.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Fouché:

A., Horské jazero, atóm česky, sla-

bý vietor,

B., Začiatok tajničky, hlas žaby,

C., Klesal na Zem, úročenie, mačka 

detsky,

D., Mesto vo Francúzsku, známa 

pieseň, úder v boxe, osobné záme-

no, farba na vajíčka,

E., Fáza mesiaca, hypotéka, pred-

ložka, kolík,

F., Ožer sa, brat Ábela, trpaslíci v se-

verských krajinách,

G., Povoď ho, ozn. áut Luxembur-

ska a Kuby, prepísaný doklad,

H., Citoslovce výsmechu, Mirosla-

va, dvojhláska, hroby, predložka,

I., Zranenie pri boxe, to, dezinfekč-

ný prípravok, sada,

J.,,Kyslá pochutina, nejde dozadu, 

morský živočích,

K., Koniec tajničky, vták s hrubým 

zobákom, podobná papagájovi.

1., Pianopianisimo, otep, zvuk pri 

búrke,

2., Iniciálky slov. mineralóga Luká-

ča, otec zriedkavo, prasiatka,

3., Eman, Adriana, ovládam, noc 

naopak,

4., Kopec, svitanie, telúr,

5., Vracanie sa mora z brehu, vzduch 

grécky, lietadlo, ozn. áut Nórska a Ja-

ponska,

6., Textová skratka, utečenie, lieči-

teľ stromov,

7., Vyhynutý dobytok, vládcovia, 

Obecný úrad skr.,

8., Prášok na pranie, cicavec z prale-

sa, súdnictvo,

9., 1001 v Ríme, český spevák, opak 

ľaví,

10., K veci, minutie peňazí exp., 

tona,

11., Sólo v opere, popílené stromy 

na časti, ruténium,

12., Náco bez dĺžňa, hŕby, vrece na 

ryby,

13., V poriadku, 2. časť tajničky, aj,

14., Kryha, Olina, čert.

Pomôcky: Trova, RSC, Tukan, Raja

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 1.12. o 18:30 hod.Piatok 1.12. o 18:30 hod.
VrAždA v OrieNT VrAždA v OrieNT 

expreseexprese

Dráma, krimi, mysteriózny, 110 min., Dráma, krimi, mysteriózny, 110 min., 
MP:12, vstupné: 4€MP:12, vstupné: 4€

Sobota 2.12. o 18:30 hod.Sobota 2.12. o 18:30 hod.
Streda 6.12. o 18:30 hod.Streda 6.12. o 18:30 hod.
NÁdYch pre lÁskUNÁdYch pre lÁskU

Romantický, životopisný, 117 min., Romantický, životopisný, 117 min., 
MP:12, vstupné: 4€. Robin Cavendish MP:12, vstupné: 4€. Robin Cavendish 
a jeho manželka Diana sú okúzľujúci a jeho manželka Diana sú okúzľujúci 
mladý pár. Obaja milujú cestovanie a mladý pár. Obaja milujú cestovanie a 
dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni 
mladý Robin ochrnie a prognózy le-
károv nie sú príliš optimistické. Robin 
sa nevie zmieriť s myšlienkou celoži-
votného pripútania na lôžko. Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek zá-
sadnému nesúhlasu doktorov odve-
zie Robina z nemocnice domov. Lás-
ka mladých manželov je oveľa silnejšia 
než nepriazeň osudu. Rozhodnú sa ne-
prežívať – ale žiť naplno s každým ná-
dychom. 

Nedeľa 3.12. o 16:00 hod.Nedeľa 3.12. o 16:00 hod.
PAddiNgToN 2PAddiNgToN 2

Rodinný, animovaný, komédia, fanta-Rodinný, animovaný, komédia, fanta-
sy, 103 min., MP, vstupné: 4€. Pad-sy, 103 min., MP, vstupné: 4€. Pad-
digton si po svojom prvom veľkom digton si po svojom prvom veľkom 
dobrodružstve šťastne nažíva s rodin-dobrodružstve šťastne nažíva s rodin-
kou Brownovcov na predmestí Londý-kou Brownovcov na predmestí Londý-
na. Jeho milovaná teta Lucy bude mať na. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí onedlho 100 rokov a Paddington musí 
nájsť nejaký skvelý narodeninový dar-nájsť nejaký skvelý narodeninový dar-
ček. Pri pátraní po ňom zablúdi aj do ček. Pri pátraní po ňom zablúdi aj do 
starožitníctva pána Grubera, kde ob-starožitníctva pána Grubera, kde ob-
javí nádhernú rozkladaciu knihu. Keď javí nádhernú rozkladaciu knihu. Keď 
kniha zmizne, je na Paddingtonovi a kniha zmizne, je na Paddingtonovi a 
Brownovcoch, aby odhalili skutočné-Brownovcoch, aby odhalili skutočné-
ho zlodeja.. ho zlodeja.. 

Nedeľa 3.12. o 18:30 hod.Nedeľa 3.12. o 18:30 hod.
7 sesTier7 sesTier

Thriller, sci-fi , 123 min., MP:12, Thriller, sci-fi , 123 min., MP:12, 
vstupné: 4€vstupné: 4€

Utorok 5.12. o 18:30 hod.Utorok 5.12. o 18:30 hod.
ZAbiTie posvÄTNého ZAbiTie posvÄTNého 

jeleňAjeleňA

Horor, dráma, mysteriózny, 109 min., Horor, dráma, mysteriózny, 109 min., 
MP:15, vstupné: 4€. Steven Murphy MP:15, vstupné: 4€. Steven Murphy 
je úspešný kardiochirurg, ktorý žije v je úspešný kardiochirurg, ktorý žije v 
luxusnej vile s krásnou ženou a dvoma luxusnej vile s krásnou ženou a dvoma 
deťmi zdanlivo pokojný život. Prečo deťmi zdanlivo pokojný život. Prečo 
ale po práci vyhľadáva spoločnosť ču-ale po práci vyhľadáva spoločnosť ču-
dáckeho teenagera Martina, ktorému dáckeho teenagera Martina, ktorému 
sa snaží dávať otcovské rady do živo-sa snaží dávať otcovské rady do živo-
ta? A prečo sa Martin stále viac vtie-ta? A prečo sa Martin stále viac vtie-
ra do Stevenovej nenápadne čudáckej ra do Stevenovej nenápadne čudáckej 
rodiny? rodiny? 

Štvrtok 7.12. o 18:30 hod.Štvrtok 7.12. o 18:30 hod.
MATkY rebelkY: MATkY rebelkY: 

ŠťAsTNé A VeseléŠťAsTNé A Veselé

Komédia, 116 min., MP:15, vstup-Komédia, 116 min., MP:15, vstup-
né: né: 4€. Hovorí sa, že Vianoce sú naj-4€. Hovorí sa, že Vianoce sú naj-
krajšie obdobie roka. Ale určite nie krajšie obdobie roka. Ale určite nie 
pre mamy! Tri matky rebelky už majú pre mamy! Tri matky rebelky už majú 
dosť večného upratovania, varenia, dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných vyzdobovanie a zháňania perfektných 
darčekov pre celú rodinu (a občas aj darčekov pre celú rodinu (a občas aj 
pre seba, aby oteckovia nemali staros-pre seba, aby oteckovia nemali staros-
ti). Preto sa vzbúria a rozhodnú, že ti). Preto sa vzbúria a rozhodnú, že 
tento rok si Vianoce konečne chcú po-tento rok si Vianoce konečne chcú po-
riadne užiť aj ony. riadne užiť aj ony. 

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
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Koncertnú prehliadku 

s názvom detskej ľudovej 

piesne usporiadali páni učitelia 

ZUŠ pre žiakov prípravného 

a prvého ročníka hudobného 

odboru už po druhýkrát. 

V  minulom školskom roku to bol 

„Kohútik jarabý“, v stredu 15. no-

vembra 2017 zneli v  koncertnej 

sále najrôznejšie podoby a úpra-

vy známej ľudovej piesne „Maličká 

som, húsky pasiem“. Myšlienka pred-

staviť takýmto spôsobom našich 

najmladších žiakov a viesť ich tak k 

verejnému vystupovaniu prišla od 

pána učiteľa Jánošíka, ktorý sa po-

staral aj o fotodokumentáciu. A tak 

už v  polovici novembra mali žia-

ci možnosť ukázať to, čo sa za tak 

krátky čas od svojich pánov učite-

ľov naučili. Zároveň si v uvoľnenej 

atmosfére a za podpory svojich ro-

dičov či starých rodičov po prvýkrát 

vyskúšali, ako chutí živé koncerto-

vanie pred  publikom. Počas kon-

certu sa predstavili Barbora Lešič-

ková a Nala Micelíková na xylofóne 

- učí p. uč. Piatrov, Amália Paškayo-

vá na gitare - pripravil p. uč. Boro-

dajkevyč, Lujza Šediboková a Zuza-

na Drgoňová z klavírnej triedy p. 

uč. Jánošíka, Kristína Páleníková 

a Berenika Michelíková z husľovej 

triedy p. učiteľa Janiczeka, Karolí-

na Ladzianska zahrala na zobcovej 

fl aute pod vedením a  v  spoluprá-

ci s  p. učiteľkou Kovárovou-La-

dzianskou. Tajom hry na klavír sa 

v  triede pani učiteľky Turčanovej 

učia Lina Kružlicová a  Hana Kli-

mová, hre na gitaru sa u pani uči-

teľky Rumanovej učia Alica Kne-

zovičová a  Adam Vician. Natália 

Šemodová a Peter Sopko predvied-

li, ako zvládajú hru na akordeón – 

p. uč. Chládek. Medzi malých od-

vážlivcov sa pridala klaviristka 

Bibiana Maruniaková z  triedy p. 

uč. Tuhárskej i Dávid Knížek, kto-

rý sa nám po prvýkrát predstavil 

hrou na saxofón – p. učiteľ Oravec. 

Udržať rytmus a nezabudnúť meló-

diu a prstoklad sa snažili aj žiaci p. 

učiteľa Timka Andrea Stehlíková, 

Lenka Zorvanová a Michal Palovič 

a tiež klaviristka Tatiana Chovano-

vá z triedy p. uč. Chovanovej.  Text 

tejto ľudovej piesne sme si pripo-

menuli jednoduchou dvojhlasnou 

úpravou pre Zborík. Všetkým ma-

lým muzikantom pripravila pani 

riaditeľka medaily s  húskou ako 

odmenu za milý výkon a  odvahu. 

Keďže to bola aj súťažná prehliad-

ka, páni učitelia ocenili aj 6 najlep-

ších a  najzaujímavejších detských 

výkonov. Tak za skvelé zvládnutie 

xylofónu dostala sladkú odmenu 

šikovná Barborka Lešičková, za ná-

ročnú klavírnu úpravu klaviristka 

Bibiana Maruniaková. Dcérka na-

šej pani zástupkyne Mirky Knezo-

vičovej (t.č. na materskej dovolen-

ke) Alicka Knezovičová sa nielenže 

nedala pomýliť plačom svojho bra-

čeka Adamka, ale si počas hry na 

gitaru aj pekne zaspievala. Spevom 

a  výraznou hrou na klavír zaujala 

aj talentovaná Lianka Kružlicová. 

Sladkou odmenou bol odmenený aj 

výkon šikovnej akordeonistky Na-

tálie Šemodovej a huslistky Bereni-

ky Michelíkovej.

Dúfame, že tento milý koncertík na 

tému piesne „Maličká som, húsky pa-

siem“ bol odrazovým mostíkom pre 

mnohých našich žiakov, aby naďa-

lej veľa trénovali a koncertovaním 

odovzdávali svoje umenie aj ďalej.

Chovanová Irena

Maličká som, húsky pasiem

Prehliadka detskej ľudovej piesne v ZUŠ  foto Archív ZUŠ

Jiří Černický

Pátranie autora jeho výukovým 

archívom

Galéria Schemnitz prichádza 

s  poslednou prednáškou v  rám-

ci svojho vzdelávacieho projektu 

Kultúrne spoje CZ-SK. Tentokrát 

ponúkne stretnutie s  Jiřím Čer-

nickým, renomovaným českým 

multimediálnym umelcom. Pred-

nášajúci zoznámi poslucháčov so 

svojim bohatým vizuálnym archí-

vom – je to pestrá panoráma ak-

tuálneho umenia a  mozaika roz-

ličných médií. Cez nahliadnutie 

do sveta diela Jiřího Černického 

sa priblížime i k osobnému po-

hľadu umelca na štruktúru sú-

časného svetového a  domáceho 

umenia. Jiří Černický tak odkry-

je nielen to, čo ho zaujíma a  čo 

ovplyvňuje jeho prácu, ale pred-

staví aj rozličné modely dnešnej 

vizuálnej kultúry.

Miesto konania: Galéria Schem-

nitz, A. Sládkoviča, Banská Štiav-

nica

Termín: 7. december 2017

Čas: 14.00 hod.

Účasť väčších skupín nahláste 

prosím vopred na tel. čísle: 0907 

888 872

Srdečne pozývame!

Projekt Kultúrne spoje CZ-SK je 

realizovaný s  fi nančnou podpo-

rou Úradu vlády Slovenskej re-

publiky – program Kultúra národ-

nostných menšín 2017.

Vladimír Beskid, 

Dana Kratochvilová

Kultúrne spoje CZ – SK
Prednáškový cyklus významných osobností českého súčasného umenia

Mikuláš 
v mestskej 
knižnici
Neveríte? Príďte sa presvedčiť na 

vlastné oči! Po vyčerpávajúcom 

šiestom decembri, keď bude mať 

toho už vyše hlavy si príde Miku-

láš oddýchnuť do mestskej knižni-

ce, kde dúfa nájsť vytúžený pokoj 

a rozprávok a nových príbehov za 

plný batoh!

Pozývame preto všetkých čitate-

ľov Mestskej knižnice v  Banskej 

Štiavnici – malých i  veľkých, na 

príjemné popoludnie s  Mikulá-

šom dňa 7. decembra 2017 od 

14.00 do 17.00 hod., aby si prišli 

vypočuť čítanie rozprávok priamo 

od Mikuláša, zapojiť sa prípadne 

aktívne do čítania za sladkú od-

menu a popritom si vyrobiť vlast-

nú vianočnú pohľadnicu, možno 

aj s krásnym „selfíčkom“ s Mikulá-

šom. Atmosféru nám spríjemní 

vianočná hudba, vianočný strom-

ček, aj vianočný punč. Milí naši či-

tatelia, neváhajte, a kto by náho-

dou naším čitateľom ešte nebol, 

nie je nič jednoduchšie ako sa za-

registrovať. Zároveň Vás týmto 

pozývame na prehliadku zmoder-

nizovaných priestorov mestskej 

knižnice - oddelenia pre deti 

a  mládež, ktoré sme doplnili no-

vým technickým vybavením, ako 

aj sedacími vakmi a  mininábyt-

kom pre najmenších vďaka štát-

nej podpore z Fondu na podporu 

umenia. Fond nám taktiež pomo-

hol významnou mierou naplniť 

batoh mikulášskych prekvapení 

v podobe množstva knižných no-

viniek na všetkých oddeleniach 

v celkovom počte približne 250 ks 

kníh pre deti aj dospelých, ktoré 

pripravíme na absenčné výpožič-

ky práve na tento termín. Myslí-

me, že máme čo ponúknuť, a pre-

to neváhajte a  nenechajte si ujsť 

príjemné popoludnie s  Mikulá-

šom a jeho preplnenou nošou pre-

kvapení. Srdečne ste vítaní!

Vaša mestská knižnica

Oznam 
z mestskej knižnice

Oznamujeme všetkým detským 

čitateľom, že v pondelok v čase od 

13.00- 15.00 hod. môžu navšte-

vovať  čitateľský krúžok v priesto-

re pobočky MsK na ZŠ J. Kollára, 

1. posch., vchod zboku budovy. 

MsK
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  Predám garáž pod Zigmund 

šachtou, 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 870 762

  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

  Stredná odborná škola služieb a 

lesníctva ponúka na prenájom ne-

bytové priestory garáže za účelom 

parkovania osobných motorových 

vozidiel. Ďalej ponúka na prenájom 

nebytové priestory bývalá stolár-

ska dielňa bez vybavenia. Podrob-

nejšie informácie budú zverejnené 

na stránke školy:  www.sosbs.sk  a 

na vchodových dverách do hlavnej 

budovy školy.

 Dám do prenájmu rýchloob-

čerstvenie na Ul. dolná 6/A, príp. 

priestor na inú podnikateľskú čin-

nosť, kontakt: 0915 655 790

  Predám murovanú garáž, časť 

Povrazník, tel.č.: 0908 384 279

reality

INZERCIA

Ľadové medvede na Slovensku 

prežili toho roku traumu. 

Ešte ani nezačala zimná sezóna. Naj-

skôr  radostne prijali informáciu, že 

16.8.2017 kanál La Manche preplá-

vala prvá Slovenka. Zuzana Jusko-

vá, 43 ročná plavkyňa z Košíc. Roky 

sa úspešne venovala diaľkovému plá-

vaniu a časom 11 hodín 16 minút vy-

tvorila nový slovenský rekord.

Vzápätí im po chrbte prebehol mráz. 

V Piešťanoch 15. septembra vo veku 

93 rokov zomrel Karol Kevan. Naj-

starší slovenský otužilec a zimný pla-

vec. Od roku 1991 pravidelne orga-

nizoval a otváral, 26.12. na Štefana, 

vianočné plávanie vo Váhu. Aktívne 

sa ho zúčastňoval do svojich 87 ro-

kov. V deň jeho narodenín, 13.2., sa 

tam už roky pláva aj Kevanova stov-

ka. Podujatie dostalo názov na zák-

lade sľubu, že keď sa dožije stovky, 

napíše z vlastnej skúsenosti knihu 

o  dlhovekosti. Husia koža naskoči-

la nejednému otužilcovi a zimnému 

plavcovi, keď sa o mesiac z SMS-ky, z 

informácie v e-mailovej schránke či z 

webovej stránky dozvedel prekvapu-

júcu správu. Nikto tomu nechcel uve-

riť. Je to možné? Takmer každý stu-

hol ako zamrazený v kvádre ľadu. Od 

nedele 15.10.2017, medzi priazniv-

cami celoročného plávania v exterié-

ri, predovšetkým počas zimného ob-

dobia v ľadovej vode (0°C – 4°C), cítiť 

smútok. Na Zlatých pieskoch v Brati-

slave svoj posledný tréning absolvo-

val Jožko Makai. Tak ho desaťročia 

medzi sebou volali.

MUDr. Jozef Makai (15.4.1947), 

zo známej bratislavskej rodiny leká-

rov, sa rozhodol študovať medicínu 

po vzore otca a úspešných súroden-

cov. Brat bol významným českoslo-

venským ortopédom. Sestra s man-

želom si v  USA založili súkromnú 

kliniku. On ordinoval viac než štyri 

desaťročia v Dunajskej Strede.

Preplávať La Manche mu počiatkom 

80.-tych rokov neumožnili naše vte-

dajšie štátne orgány a vo svojich 

zväzkoch ho označili za blokovanú 

osobu. Sen si však splnil. Úžinu zdo-

lal v  štafete siedmych plavcov roku 

2003, no šťastný bol už v 2002, keď 

ju sólovo preplával jeho syn Zoltán.

J.Makai je výraznou a nezabudnu-

teľnou osobnosťou zimného pláva-

nia. Spolu s  otužovaním ho propa-

goval nielen ako lekár, ale aj aktívny 

športový plavec. Začínal v SVŠT Bra-

tislava, no potom vystriedal niekoľko 

klubov v Brne, posledným bol Fides. 

U  nás súťažná disciplína zimného 

plávania zatiaľ absentuje.

Pravidelne a systematicky ho popula-

rizoval nielen v médiách, no aj na so-

botňajších súťažiach v Čechách a na 

Morave. Nedele venoval aktivistom 

na Slovensku a akciám, čo organizo-

vali. Osobne sa na nich zúčastňoval 

a delil sa o svoje skúsenosti. Povzbu-

dil odbornou i priateľskou radou aj 

svojim humorom.

Bol jedným z  najdlhšie pôsobiacich 

zimných plavcov. Začínal s plavcom 

olympionikom Vladimírom Skovaj-

som v ½ 70.-tych rokov, len v malej, 

niekoľkočlennej skupinke. V ľadovej 

vode však odvtedy odplával 750 m 

dlhú súťažnú trať takmer 600 krát. 

Stal sa prirodzenou autoritou medzi 

otužilcami, ktorí u nás pôsobia už vo 

vyše 50.-tych združeniach. Pri vzni-

ku mnohých bol osobne. MUDr. Jo-

zef Makai plával v tajchu Vindšachta 

v poslednú novembrovú nedeľu roku 

2009 s JUDr. Jozefom Benešom na 

prvom ročníku. Odvtedy ho občania 

Štiavnických Baní na tomto podujatí 

zaregistrovali ešte niekoľkokrát. Pa-

mätajú si ho i z toho minuloročného.

Je teda prirodzené, že 26.11.2017 

pri zahájení 9. ročníka zimného plá-

vania na Piargoch, mu symbolickou 

minútou ticha vzdalo úctu 140 účast-

níkov zo 16 klubov na Slovensku 

i diváci na brehu tajchu. Potom nad 

ním začali prelietavať dravce. Pod ich 

krídlami sa otužilci vo vzduchu o tep-

lote 1°C zohrievali plávaním vo vode, 

čo mala 4°C.

Šestica zo Štiavnických Baní sa me-

dzi kolegami s oveľa dlhšou skúse-

nosťou s otužovaním než majú oni, 

cítila príjemne. Pohoda zavládla me-

dzi všetkými návštevníkmi. Veď 

vďaka organizátorke Bibe Neuschlo-

vej, riaditeľovi ZŠ M.Hella, s podpo-

rou starostu obce, si celá akcia sta-

bilne udržiava kvalitnú a dôstojnú 

podobu. Keď mozog začal produko-

vať endorfíny, uvedomil som si, že 

Jan Novák, ktorý preplával La Man-

che v 1974 a 1975 roku, žije v Pra-

he, ale narodil sa v Piešťanoch. Toho 

roku 16. novembra mal 75. narode-

niny. Takže hoci nemohol prísť, keď 

sme ho pozývali na 5. ročník, ešte je 

šanca, ak mu dáme včas vedieť, že 

príde na budúci jubilejný. Mali by ste 

záujem, stretnúť sa s touto živou le-

gendou?

D. Šišovič

Ľadové medvede v šoku

Ľadové medvede "Jašterice zo Štiavnice"  foto Lubo Lužina 

V  Šamoríne sa uskutočnili maj-

strovstvá SR v  plávaní. Súťaže sa 

zúčastnilo 38 klubov zo západoslo-

venskej, východoslovenskej, stre-

doslovenskej a bratislavskej oblasti. 

Každodenná kvalitná tréningová 

príprava sa odzrkadlila v  krásnych 

umiestneniach silnej konkurencie 

aj keď bez medailí. Plavcom gratu-

lujeme a prinášame výsledky.

Muži: kategória „J“

Dóczy Filip: 36. 50m P - 33.57; 29. 

200m P - 2:45.30;

Ernek Šimon: 9. 50m Z - 27.59; 

8. 100m Z - 1:00.38; 5. 200m Z - 

2:08.86; 15. 100m PP - 1:02.01; 13. 

200m PP - 2:21.67;

Kategória „S“

Ernek Matej: 10. 50m M - 25.31; 

8. 100m M - 56.60; 6. 200m M - 

2:10.32;

Ženy: kategória „J“

Potančoková Timea: 8. 50m P - 

34.22; 9. 50m M - 29.10; 6. 100m 

M - 1:04.62; 7. 200m M - 2:33.82.

Legenda: P - prsia, M - motýľ, Z - 

znak, PP- polohové preteky

PKBS

Majstrovstvá SR 
juniorov a  seniorov v  krátkom bazéne sa uskutočnili 24.-26. novembra 2017 v Šamoríne

Kto si chce privyrobiťKto si chce privyrobiť

a vie sa postarať a vie sa postarať 
o zvieratká.o zvieratká.

Denne 2 hodiny.Denne 2 hodiny.

Dobre zaplatené.Dobre zaplatené.
Nástup ihneď!Nástup ihneď!

Kontakt: 0915 718 914Kontakt: 0915 718 914
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služby

inzercia

  Stavebné, murárske práce, bytové 

jadrá a iné. Info na: 0949 116 166, 

www.vasidomacimajstri.sk

  Podkrovia, izolácie, drevené vikie-

re, stauplodne, podlahy, altánky. 

Kontakt: 0902 147 715

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podesty, cena 35 eur/m². Kontakt: 

0902 147 715

  Ručné výkopové práce, drenážne 

systémy okolo domov, terénne úpra-

vy a skalky. Kontakt: 0902 147 715

 Vykonávam spilovanie stromov, 

kontakt: 0940 870 762

   Predám 5-miestne Citröen Ber-

lingo, 1999, platná STK do 2019, 

cena dohodou, tel.č.: 0911 971 837

prácapppppppppppp

 Hľadáme šikovného barmana/

barmanku do baru Archanjel. Ponú-

kame prácu v dobrom kolektíve, vý-

hodný plat, nové skúsenosti. Kon-

takt: 0915 365 371

0800 800 810
TAXI

U nás máte pizze už od 2,80 € 
a denné menu od 3,00 €. 
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 

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!


