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INZERCIA

Primátorka mesta, 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

prijala dňa 19. novembra 

v obradnej miestnosti radnice 

pri príležitosti Dňa študent-

stva reprezentatívny výber 

študentov banskoštiavnických 

škôl, aby im poďakovala za 

dosiahnuté študijné výsledky, 

výnimočnú reprezentáciu škôl 

a mesta v krajských, národných 

a medzinárodných súťažiach, 

olympiádach v cudzích 

jazykoch, dobrovoľníckej 

činnosti a mnohých iných 

aktivitách.

Za Súkromnú hotelovú akadémiu:

M. Murínová, E. Weisová, N. B. Sta-

chová

Za SPŠ S. Mikovíniho:

K. Antalová, Z. Maruniaková, A. Sa-

bolová, M. Smilková,P. Grolmusová

Za Gymnázium Andreja Kmeťa:

S. Pračková, J. Seneši, K. Hasbach, 

A. Funiaková, B. Fričová,V. Bituší-

ková

Za SOŠ lesnícku:

K. Balážová, M. Klučinec, K. Dib-

diaková, S. Kučka

SOŠ služieb a lesníctva:

Adam Hámorík

Všetkým študentom ďakujeme 

za úspešnú reprezentáciu nášho 

mesta doma i v zahraničí a praje-

me im veľa úspechov v štúdiu a ži-

vote.

Viera Ebert, Školský úrad

Blížia sa vianočné sviatky, čas 

ktorý dáva príležitosť ľuďom 

s dobrým srdcom pomôcť na 

Vianoce tým menej šťastným 

vo svojom okolí. 

Príležitosť prispieť druhým ku kraj-

ším Vianociam máme opäť aj tento 

rok. Mesto Banská Štiavnica v spolu-

práci s p. Petrom Ernekom sa aj ten-

tokrát rozhodli pomôcť k  vytvore-

niu lepších vianočných sviatkov tým, 

ktorí sú v núdzi a každá pomoc je pre 

nich odmenou. Opäť nám môžete 

pomôcť a  vyčariť úsmev na tvárach 

ľudí, ktorých poznáte a myslíte si, že 

by ich naša pomoc potešila. Napíšte 

nám typ na človeka, ľudí, prípadne 

krátky príbeh o situácii, v akej sa na-

chádzajú, majú možno ťažšiu životnú 

situáciu a naša pomoc by sa im zišla. 

Práve týmto ľuďom chceme podať 

pomocnú ruku a prispieť k vytvore-

niu krajších vianočných sviatkov for-

mou poukážok na nákup potravín. 

Vaše listy môžete doručiť na Mest-

ský úrad do klientského cen-

tra, Námestie sv. Trojice č. 3, vlo-

žiť do schránok Štiavnických 

novín, alebo poslať mailom na 

eva.greganova@banskastiavnica.sk, 

do termínu 11.12.2019.

Zároveň chceme týmto poprosiť 

a  vyzvať aj ostatných podnikateľov, 

fi rmy v našom meste, ktorí by mohli 

prispieť. Pridajte sa k nám, aby sme 

mohli darovať krajšie Vianoce viace-

rým ľuďom v núdzi a týmto spôso-

bom im pomôcť obohatiť Vianoce.

MsÚ

Prijatie študentov

Pomôžte ľuďom v núdzi prežiť krajšie Vianoce

Študenti banskoštiavnických škôl  foto Michal Kríž

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 

Prosba 
o pomoc!
Domov Márie realizuje  projekt 

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok“. Cieľom projektu je vy-

zbierať čo najviac krabíc pre 143 

klientov, aby aj oni mali čarov-

né Vianoce. Mnohých klientov 

nenavštevujú príbuzní, zostáva-

jú na Vianoce v zariadení. Viano-

ce sú sviatky hlavne pokoja a lásky 

a tiež patrí k nim aj malý vianočný 

darček. Z  tohto dôvodu Vás milí 

čitatelia ŠN prosíme o pomoc a za-

pojenie sa do projektu. Snahou je 

vyčariť úsmev na perách aj klien-

tom Domova Márie. Ak je Vašou, 

čo len najmenšou možnosťou pri-

spieť, prosím zapojte, pridajte sa, 

veľké ďakujeme v mene klientov! 

Kontaktná osoba: Ing. Miroslava 

Bernátová, tel.č.: 0903 975 082.

ŠN
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DIÁR
z programu

primátorky

18.11.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Redakčná rada VIO TV.

 Uskutočnilo sa prijatie členov 

Únie nevidiacich.

  Redakčná rada Štiavnických no-

vín.

 Uskutočnilo sa prijatie členov 

SČK pri príležitosti odovzdá-

vania plakiet prof. MUDr. Jana 

Janského.

  Príprava podkladov pre fi nanč-

nú dotáciu z Úradu vlády SR.

19.11.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k  pripravovanému podu-

jatiu – 200. výročie narodenia 

Maríny Pišlovej a A. Sládkoviča.

  Prijatie študentov stredných 

škôl v Banskej Štiavnici pri prí-

ležitosti Dňa študentstva.

 Účasť na pracovnom seminári – 

Monitoring a  manažment sve-

tového kultúrneho dedičstva. 

Pracovné rokovanie k  dani za 

ubytovanie.

20.11.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa rokovanie so zá-

stupcami Slovenskej autobuso-

vej dopravy, a.s., Zvolen, primá-

tora mesta Krupina, za účasti 

podpredsedu VÚC Banská Bys-

trica Mgr. Ondreja Luntera.

  Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta p. M. Moštenic-

kou.

 Účasť na podujatí Akademici 

v Banskej Štiavnici 2019.

21.11.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Rokovanie s  právnym zástup-

com k  zastupovaniu mesta 

v súdnom spore.

22.11.

  Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie k  pripra-

vovanému VZN k  parkovaniu 

a  doriešeniu úprav verejných 

priestranstiev.

Viera Lauková

Nové slovo a Banská Štiavnica.

V doterajších dejinách slovenskej žur-

nalistiky má výnimočné postavenie 

seriál „Záchrana pokladu“ v  týždenní-

ku Nové slovo. Výnimočnosť seriálu 

spočívala nielen v tom, že trval neu-

veriteľne dlho, až vyše 11 rokov – od 

roku 1979 až roku 1990, ale aj v tom, 

že do neho bol zapojený veľký kolek-

tív redaktorov Nového slova, pričom 

jednou – jedinou témou seriálu nebo-

lo nič iné, ako dlhoročný doslovne kr-

vopotný proces záchrany zdevasto-

vanej, havarijnej a rozpadávajúcej sa 

Banskej Štiavnice, aj napriek tomu, že 

išlo o ten najdrahocennejší a najvzác-

nejší slovenský „poklad.“ Odvtedy, ako 

sa tento seriál začal pravidelne zjavo-

vať na stránkach Nového slova uply-

nulo už okrúhlych 40 rokov.

Aj keď redaktori Nového slova v tom-

to seriáli sa sústreďovali na proces zá-

chrany, obnovy a revitalizácie Banskej 

Štiavnice, nekompromisne obna-

žovali aj všetko to, čo zapríčinil ne-

všímavý socialistický režim v  pred-

chádzajúcich rokoch voči Banskej 

Štiavnici.

Takáto kritika socialistického reži-

mu, ako to bolo práve v Novom slo-

ve v seriáli „Záchrana pokladu“ nema-

la v období tvrdej a nekompromisnej 

normalizácie obdobu v žiadnom čes-

koslovenskom médiu.

Na pozadí tohto všetkého vystupu-

je do popredia osobnosť vtedajšieho 

šéfredaktora Nového slova Leopol-

da Podstupku, ktorý nielenže inicio-

val seriál „Záchrana pokladu“, vždy stál 

za každým slovom, čo napísali v seri-

áli jeho redaktori Nového slova a jeho 

výnimočná žurnalistická erudova-

nosť a spoločenská a politická auto-

rita vždy jednoznačne a efektívne od-

razila aj všetky výhrady, ba dokonca 

výpady voči seriálu, resp. niektorým 

článkom v seriáli.

Banská Štiavnica v roku 1979, kedy 

v Novom slove vyšiel prvý článok se-

riálu „Záchrana pokladu“, bola v  de-

zolátnom, ba až havarijnom stave. 

Vzácne historické objekty, dokonca 

na Námestí sv. Trojice sa rozpadáva-

li a boli podopreté drevenými brvna-

mi, aby nedošlo k ďalším deštrukci-

ám. V dezolátnom stave bola mestská 

kanalizácia, keď prišiel väčší dážď, 

voda v potokoch tiekla cez historické 

mesto. Mesto nebolo plynofi kované, 

o systematickej obnove pamiatok ne-

mohlo byť ani reči, okrem Slovenské-

ho banského múzea, kde som bol ria-

diteľom od roku 1965. V septembri 

1976 som spracoval rozsiahly materi-

ál „Rozbor súčasného stavu a predpokla-

dov ďalšieho rozvoja Banskej Štiavnice“. 

Nepochodil som s ním na okresných, 

ani na krajských straníckych a  štát-

nych orgánoch. Pochopenie som na-

šiel až u  prvého podpredsedu vlády 

SSR Júliusa Hanusa. Dohodli sme sa, 

že jediným riešením bude dať celú, 

nanajvýš kritickú problematiku Ban-

skej Štiavnice na rokovanie vlády 

SSR. Bol som spolutvorcom prísluš-

ného uznesenia vlády SSR, ktorého 

východiskom bol môj materiál o Ban-

skej Štiavnici zo septembra 1976 a aj 

som sa zúčastnil rokovania vlády aj 

spolu s Jánom Petríkom, predsedom 

Mestského národného výboru v Ban-

skej Štiavnici dňa 22.2.1978, kedy 

vláda SSR prijala historické uznese-

nie č. 58/1978 o komplexnej obnove 

pamiatok v Banskej Štiavnici a budo-

vaní sociálnej a technickej infraštruk-

túry tohto mesta. Koncom roku 1978 

sme prvý raz hovorili aj s Leopoldom 

Podstupkom u Júliusa Hanusa o tom, 

že by bolo mimoriadne účinné, keby 

v Novom slove jeho redaktori veno-

vali systematickú pozornosť procesu 

záchrany, obnove a revitalizácii Ban-

skej Štiavnice, ale aj jej výnimočnej 

historickej hodnote. Mesto totiž bez 

akejkoľvek konkurencie bolo v  do-

terajších dejinách najvýznamnejším 

banským mestom na svete. V meste 

a jeho okolí bola nielen vysoká úroveň 

ťažby zlata a striebra, ale zvlášť v 18. 

stor. tu bola aj najvyspelejšia banská 

veda, technika a  školstvo na svete. 

Aj toto všetko postupne sa zjavovalo 

v seriáli Nového slova „Záchrana pokla-

du". Dodnes mám v živej pamäti tých 

redaktorov Nového slova, s ktorými 

som neraz hovoril o všetkom tom, čo 

by bolo treba dať na stránky Nového 

slova. Boli to najmä Helena Dvořá-

ková, Oľga Gáfriková, Ľuboš Jurík, 

Drahoslav Machala, František Mu-

cha a Vladimír Štefko. Od roku 1980 

seriál „Záchrana pokladu“ sa začal spo-

radicky zjavovať aj v denníku Smena. 

Ľuboš Jurík v roku 1984 vydal aj pub-

likáciu „Novinári“, v ktorej veľkú po-

zornosť venoval aj všetkému tomu, 

čo on a jeho kolegyne a kolegovia z re-

dakcie Nového slova robievali v Ban-

skej Štiavnici a čo o nej postupne zve-

rejňovali.

Banská Štiavnica v súčasnosti je krás-

ne a  životaschopné mesto. Niet pa-

miatky, ktorá by sa neskvela v  nie-

kdajšej kráse a  nádhere. Starobylá 

kanalizácia je zrekonštruovaná a plne 

funkčná, mesto je plynofi kované, 

vybudované bolo sídlisko Drieňo-

vá aj s novou nemocnicou a Základ-

nou školou Jozefa Kollára. Vybudo-

vaný bol tiež rozsiahly školský areál, 

kde neskôr od roku 1998 našla svo-

je sídlo Fakulta ekológie a  environ-

mentalistiky TU Zvolen. Blankytné 

tajchy – svetoznáme umelé vodné 

nádrže v okolí Banskej Štiavnice za-

čali vodohospodári postupne rekon-

štruovať a už nehrozia deštrukciami 

unikátnych zemných hrádzí poväčši-

ne z 18. storočia, ako tomu bolo na-

posledy v roku 1977. Toto všetko je 

aj zásluha Leopolda Podstupku a ná-

sledne redaktorov Nového slova, kto-

rí od roku 1979 až do roku 1990 ne-

spustili zo zreteľa nič, čo by nebolo na 

osoh Banskej Štiavnice a čo je dodnes 

viditeľné takmer na každom kroku 

v Banskej Štiavnici, ale aj v jej okolí.

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

Nám. sv. Trojice v r. 1979  foto archív SBM
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Milí študenti,

dovoľte mi, aby som Vás čo najsr-

dečnejšie privítala v priestoroch na-

šej starobylej radnice, pri príležitos-

ti Dňa študentstva.

Od vzniku vysokých škôl boli štu-

denti dôležitou súčasťou spoločnos-

ti. Boli a  sú považovaní ako pred-

poklad jej rozvoja prinášajúci nové 

pohľady jednak na jej chod, ale i na 

mnohé ďalšie problémy, ktoré sa 

v nej vyskytujú.

Deň študentstva 17. november je je-

diný deň, ktorý patril a  patrí Vám 

študentom. Je to deň, keď si štu-

denti pripomínajú  udalosti, ktoré 

sa odohrali v Prahe v roku 1939.

V  novembri v  roku 1939 študenti 

pražských škôl vyšli do ulíc, aby pro-

testovali proti nacistickej okupácii. 

Bola to reakcia na zastrelenie štu-

denta medicíny Jána Opletala. Na-

cisti po tejto akcii deviatich vodcov 

demoštratívne popravili, viac ako 

1200 študentov deportovali do kon-

centračných táborov a v noci zo 16. 

na 17. novembra 1939 zavreli všet-

ky vysoké školy. O  dva roky nato 

deň 17. november bol vyhlásený za 

Medzinárodný deň študentstva.

V roku 1989 študenti vysokých škôl 

vyšli opäť do ulíc, keď si chceli pri-

pomenúť smrť Jána Opletala a za-

tvorenie vysokých škôl. Zrejme to 

nikto z nich netušil, čo to v spoloč-

nosti vyvolá. Zrazu sa k  ním pri-

dali herci ale i  obyčajní ľudia, kto-

rí sa chceli zbaviť diktatúry, chceli 

žiť slobodne. Všetky akcie, ktoré sa 

odohrali na uliciach boli robené po-

kojnou cestou a  vyústili do zvolenia 

Václava Havla za prezidenta Česko 

– slovenskej republiky. V júni v roku 

1990 sa odohrali prvé slobodné voľ-

by po vyše 40 rokoch.

Dnes sa 17. november volá Deň 

boja za slobodu a  demokraciu, no 

netreba zabudnúť, že tento dátum 

je v prvom rade Medzinárodným 

dňom Vás. Pred 30 rokmi prišla 

na Slovensko sloboda a  demokra-

cia, preto aj výročie 17. novembra 

1989 je dôležité. Sloboda a demok-

racia dali obyvateľom krajiny ozajst-

né ľudské a politické práva. A tie si 

chráňme, tie sú základom dôstojné-

ho života ľudí.

Pri tejto príležitosti sme si Vás, naj-

úspešnejších študentov, dovolili po-

zvať a  chceme sa Vám poďakovať 

za vynikajúce výsledky. Oceňujeme 

Vašu cieľavedomosť, s ktorou máte 

záujem sa ďalej zdokonaľovať. Pre 

svojich učiteľov ste motiváciou v ich 

povolaní, pretože pri Vás vidia, že 

to čo robia, má pre nich zmysel. Ste 

vynikajúci a každému z Vás gratulu-

jeme k dosiahnutým výsledkom.

Dovoľte mi na záver, aby som vám  

zaželala veľa úspechov v štúdiu, ako 

i v každodennom živote.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta
ku Dňu boja za slobodu a demokraciu – 17.11. Deň študentstva

v meste Banská Štiavnica 

použitím LED technológie 

Štefultov a Sitnianska a časti 

ulice Dolná

Už v  roku 2015 realizovalo mesto 

Banská Štiavnica úspešný projekt 

Modernizácia verejného osvetle-

nia v  meste Banská Štiavnica, kde 

sme získali fi nančné prostried-

ky z  operačného programu Kon-

kurencieschopnosť a  hospodársky 

rast z  Ministerstva hospodárstva 

SR 589  623,68EUR a  z  rozpočtu 

vo výške 19  644,96EUR. V  súvis-

losti s  uvedenou rekonštrukciou 

a  modernizáciou bol z  rozpočtu 

mesta zabezpečený aj náter stĺpov 

verejného osvetlenia a výmena kry-

tov na uvedených stĺpoch v  sume 

36 400EUR.

Nakoľko bolo potrebné zabezpe-

čiť aj modernizáciu a  rekonštruk-

ciu verejného osvetlenia aj v  ďal-

ších častiach mesta realizovali sme 

aj v tomto roku ďalšie časti.

Mesto Banská Štiavnica po ukonče-

ní verejného obstarávania na mo-

dernizáciu verejného osvetlenia 

v  miestnej časti Banskej Štiavni-

ce Štefultov a Sitnianska a časť uli-

ce Dolná dňa 4.9.2019 podpísa-

lo zmluvu s  dodávateľom O.S.V.O. 

comp, a.s., Prešov. V mesiacoch ok-

tóber – november 2019 prebehla 

realizácia modernizácie verejného 

osvetlenia. V  rámci tejto moderni-

zácie bolo v časti Štefultov a Sitnian-

ska celkovo vymenených a doplne-

ných 298ks LED svietidiel a v časti 

Dolnej ulice bolo vymenených 23ks 

LED svietidiel. Suma realizácie bola 

v celkovej výške 171 473,89EUR.

Potrebnú sumu na modernizáciu 

verejného osvetlenia pokrylo mesto 

komerčným úverom.

MsÚ

Pokračovanie v modernizácii 
verejného osvetlenia

Zámer predaja
majetku mesta Banská Štiavni-

ca č. 34/2019

Predmet predaja

– byt v bytovom dome súp. č. 11 

na Nám. sv. Trojice č. 7 v Banskej 

Štiavnici, a to:

• byt č. 1/E nachádzajúceho sa 

na 1. poschodí bytového domu 

súp. č. 11 na Nám. sv. Trojice 

č. 7, spoluvlastníckeho podielu 

na spoločných častiach a  spo-

ločných zariadeniach domu 

a  na príslušenstve vo veľkos-

ti 5886/115800 a  spoluvlast-

níckeho podielu na pozemku 

par. č. C KN 3199/1 vo výme-

re 652m2, zastavané plochy 

a nádvoria, na ktorom je byto-

vý dom postavený, vo veľkosti 

5886/115800.

Nehnuteľnosti sú vedené na Ka-

tastrálnom odbore Okresného 

úradu v Banskej Štiavnici na LV 

č. 6562 pre okres Banská Štiav-

nica, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica.

Ide o majetok, ktorý je pre mesto 

Banská Štiavnica nadbytočný 

a neupotrebiteľný.

Spôsob predaja majetku ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa za 

cenu určenú dohodou vo výške 

0,03€ do vlastníctva:

• byt č. 1/E nachádzajúceho sa 

na 1. posch. bytového domu 

súp. č. 11 na Nám. sv. Trojice 

č. 7, spoluvlastníckeho podielu 

na spoločných častiach a  spo-

ločných zariadeniach domu 

a  na príslušenstve vo veľkos-

ti 5886/115800 a  spoluvlast-

níckeho podielu na pozemku 

par. č. C KN 3199/1 vo výme-

re 652m2, zastavané plochy 

a nádvoria, na ktorom je byto-

vý dom postavený, vo veľkos-

ti 5886/115800 do vlastníctva 

Mgr. Tomášovi Chrienovi, tr-

valo bytom Námestie sv. Troji-

ce 7, 969 01 Banská Štiavnica.

Zámer na prevod citovaného 

majetku bol schválený uznese-

ním MsZ č. 168/2019 zo dňa: 

16.10.2019.

Spôsob predaja a dôvody predaja sú 

zverejnené na úradnej tabuli mes-

ta a na www.banskastiavnica.sk.

Bližšie informácie k  zámeru pre-

daja majetku Vám v  prípade zá-

ujmu poskytneme na Mestskom 

úrade v  Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a  správy majetku, tel.: 

045 – 6949642, email: lubomira.

krnacova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Ocenenie najlepších študentov primátorkou  foto Michal Kríž
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Zásadné zvýšenie poplatku 

za komunálny odpad sa 

stane realitou od 1.1.2020. 

Sadzba poplatku, ktorá bola 

na rovnakej úrovni 23,00€/

obyv. od r. 2012, sa zvýši na 

34,31€/obyv. Tento nárast 

je spôsobený významným 

zvýšením ceny zmesového 

komunálneho odpadu za 

posledný rok. Nevytriedený 

odpad bude čím ďalej drahší 

a ak nebudeme správne 

triediť, zvyšovanie poplatku 

nás bude čakať o rok opäť.

Štiavnica má paušálny systém po-

platku za odpad pre občanov, čo zna-

mená, že všetci platia rovnako bez 

ohľadu na to, ako triedia. Bohužiaľ, 

systém zatiaľ nevie odmeniť tých, 

ktorí triedia správne a sú aktívni. Je-

dinú úľavu na poplatku – 10% môžu 

dostať rodinné domy, ak si sami 

kompostujú bioodpad s  domácnos-

ti a zo záhrady. Táto úľava bude pri 

zvýšenom poplatku ešte zaujímavej-

šia. Ak však všetci ako celok budeme 

maximálne triediť, poplatok sa o rok 

už možno nebude musieť zvyšovať.

Správne triedenie odpadu priamo 

pri zdroji – teda v domácnosti do jed-

notlivých farebných vriec (rodinné 

domy) a kontajnerov (bytovky) je mi-

moriadne dôležité a podmieňuje ďal-

šiu recykláciu odpadu. Ak sú ľudia ľa-

hostajní a do jedného vreca zmiešajú 

napr. sklo s  papierom alebo plasta-

mi, prípadne do vreca s plastami na-

sypú pokosenú trávu, znemožnia tak 

recykláciu celého obsahu vreca. Ak 

niekto vysype do nádoby na triedený 

zber v stojisku zmiešaný odpad, zne-

hodnotí tým obsah celej nádoby. 

Ako správne triediť?

Papier – modrá nádoba/vrece:

• patrí sem: noviny, časopisy, zošity, 

výkresy, knihy, kancelársky papier, 

kalendáre, krabice z  tvrdého pa-

piera, kartón, obálky, letáky, balia-

ci a krepový papier, papierové oba-

ly a pod.

• nepatria sem: umelohmotné obaly, 

vrstvené obaly, voskový papier, pa-

pier s hliníkovou fóliou, špinavý či 

mastný papier, kopírovací papier, 

vata a výrobky z vaty, použité jed-

norazové plienky, celofán, zmesový 

odpad, iné suroviny (sklo, kov, ná-

pojové kartóny a pod.)

Plasty – žltá nádoba/vrece:

• patria sem: plastové fľaše od nápo-

jov, sirupov, octu, mlieka a  mlieč-

nych výrobkov, rastlinných olejov 

– vrátane viečok, plastové obaly od 

kozmetiky, aviváží, čistiacich prí-

pravkov, číre a farebné fólie, tašky, 

vrecká, tégliky od jogurtov a rôzne 

plastové nádobky, bandasky, mis-

ky, dózy, kvetináče, poháriky z au-

tomatov, plastové vedrá a  hračky 

bez kovových častí, plastový náby-

tok, penový polystyrén 

• nepatria sem: znečistené obaly che-

mikáliami a  motorovými olejmi, 

tetrapaky, hrubo znečistené plasty 

(zeminou, farbami), kombinova-

né obaly (napr. z kávy), podlahové 

krytiny, guma, molitan, obuv, tex-

til, zmesový odpad, iné suroviny 

(sklo, kov a pod.) 

Sklo – zelená nádoba/vrece:

• patria sem: prázdne sklenené fľa-

še, zaváraninové poháre (bez obsa-

hu!), nádoby, obaly a predmety zo 

skla, poháre, fľaštičky od kozmeti-

ky, črepy, okenné sklo a pod. 

• nepatria sem: vrchnáky, korky, 

gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, 

drôtové sklo, plastové fľaše, tašky, 

časti uzáverov fl iaš, žiarovky, žia-

rivky, obrazovky, autosklá, plexis-

klá, zmesový odpad, zaváranino-

vé poháre s obsahom, iné suroviny 

(papier, kov a pod.)

Nápojové kartóny a kovy – červená 

nádoba/vrece:

• patria sem: nápojové kartó-

ny a  tetrapaky od mlieka, mlieč-

nych výrobkov, džúsu, štiav, vína 

či aviváží, alobal, viečka z jogurtov, 

kovové uzávery a viečka, konzervy, 

plechovky od piva a  nealkoholic-

kých nápojov, obaly zo sprejov, prí-

bory, hrnce, kovové súčiastky a vý-

robky

• nepatria sem: kovy a obaly znečis-

tené vnútorným obsahom, kom-

binované obaly z kávy, blistre z lie-

kov, obaly obsahujúce výbušniny, 

jed a toxické látky, zmesový odpad, 

iné suroviny (papier, sklo a pod.)

Bioodpad – hnedá nádoba:

• patria sem: zvyšky z čistenia ovocia 

a  zeleniny, zhnité ovocie a  zeleni-

na, čajové vrecúška, škrupiny z va-

jec, kosti, zvyšky pečiva a jedál (nie 

tekuté), papierové servítky a vrec-

kovky (nie zvlhčené!), komposto-

vateľné riady, vrecká z  komposto-

vateľného materiálu, tráva, drobné 

konáre, burina, lístie a pod.

• nepatria sem: plastové vrecká 

a tašky (okrem kompostovateľných 

plastov), všetky nekompostovateľ-

né odpady, gumky, textil, kovy, tet-

rapaky, stružliny z ceruziek, prach 

z  vysávača, zvlhčené vreckovky, 

nebezpečné odpady a  chemikálie, 

a pod.

Pre zlepšenie ekonomiky a kvali-

ty triedeného zberu je nevyhnut-

né, aby sme pri triedení dodržia-

vali nasledovné pravidlá:

• rešpektovať farby nádob a  podľa 

vyššie uvedených zásad vhodili od-

pad do správnej nádoby

• kartónové krabice je potrebné zo-

šliapnuť, sploštiť alebo potrhať/

rozrezať tak, aby v nádobe nezabe-

rali zbytočný priestor

• plastové fľaše je potrebné zo-

šliapnuť, aby sme nevozili vzduch 

– zošliapnutých fl iaš sa do nádoby 

vojde dvakrát viac ako nezošliap-

nutých

• tetrapaky treba vymyť trochou 

vody a zošliapnuť, aby sme nevo-

zili vzduch

• jogurtové tégliky treba vymyť 

trochou vody, aby zvyšky v tégliku 

neplesniveli

• do hnedých nádob na bioodpad ne-

hádzať štandardné plastové vrec-

ká, tašky a  ani iný nekomposto-

vateľný odpad – v kompostárni sa 

nerozložia a zhoršia tak kvalitu vý-

sledného kompostu

Chcel by som ešte upozorniť, že ve-

rejné koše na uliciach slúžia na drob-

ný odpad od návštevníkov mesta 

a ľudí na uliciach. Neslúžia na domo-

vý odpad a ani na odhadzovanie vy-

triedeného odpadu.

Od novembra 2019 postupne zavá-

dzame triedený zber kuchynského 

bioodpadu z bytoviek, takže v stojis-

kách pribúda hnedá nádoba na bio-

odpad. Priebežnou kontrolou sme 

s potešením zistili, že ľudia zatiaľ po-

merne dobre dodržiavajú pravidlá 

zberu a dávajú do hnedých nádob len 

to, čo tam patrí. Verím, že to takto os-

tane. Pokiaľ by sa vám minuli kompo-

stovateľné vrecká, treba sa obrátiť na 

svojho zástupcu vlastníkov bytov ale-

bo na dispečing technických služieb 

(0908 272  630), prípadne priamo 

mňa (0904 417  202). Ako správne 

triediť či ako získať úľavu za domá-

ce kompostovanie sa dozviete aj na 

stránke odpady.banskastiavnica.sk.

Ďakujeme, že triedite!

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Ako správne triediť?
Nesprávne triedenie znamená zdražovanie „smetí“ v budúcnosti

Nesprávne triedenie odpadu  foto Archív autora

Vzorné stojisko na triedený zber  foto Archív autora 
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kam v BŠ 
a okolí ?

Mesto Banská Štiavnica je 

partnerom v medzinárodnom 

projekte v rámci programu 

Európa pre občanov – Siete 

partnerských miest s názvom 

ECHOES (European Cultural 

Heritage: Opportunities for 

Citizens´ Engagement and 

Social Inclusion – Európske 

kultúrne dedičstvo – príleži-

tosti pre zapojenie občanov 

a sociálnu inklúziu).

Do projektu je zapojených 18 part-

nerských miest a  organizácií z  13 

krajín EÚ (napr. Španielsko, Mal-

ta, Rumunsko, Taliansko, Lotyšsko, 

Maďarsko, Portugalsko, Grécko, Al-

bánsko, Srbsko). Sieť týchto partner-

ských miest a organizácií je zložená 

tak, aby zaručila efektívnu komuni-

káciu medzi samosprávami a  MVO 

pôsobiacimi v oblasti kultúry a soci-

álnej práce a ktoré sa zameriavajú na 

prácu s  imigrantmi, rómskymi spo-

luobčanmi, mentálne alebo fyzicky 

postihnutými ľuďmi, nezamestna-

nými a inými zraniteľnými skupina-

mi osôb prostredníctvom valorizácie 

kultúrneho dedičstva. V dňoch 4. – 

8. 11. 2019 sa v meste Pointe a Pitré 

na ostrove Guadalupe, ktoré je fran-

cúzskym departmentom, uskutočni-

lo druhé stretnutie k  projektu, kto-

rého sa za mesto Banská Štiavnica 

zúčastnili Ing. Ivana Ondrejmiško-

vá, prednostka MsÚ a Mgr. Henrie-

ta Godová, vedúca odd. regionálneho 

rozvoja a  medzinárodných vzťahov. 

Na stretnutí každý partner prezento-

val výsledky dotazníkového priesku-

mu, ktorý sa týkal vnímania a  za-

pojenia obyvateľov partnerského 

mesta/krajiny roku 2018 ako Roku 

európskeho kultúrneho dedičstva. 

Dotazník týkajúci sa Banskej Štiav-

nice bol zverejnený aj na interne-

tovej stránke mesta a zapojilo sa do 

neho 59 respondentov. Jednotlivý-

mi prieskumami bolo zistené, že pro-

pagácia Roku európskeho kultúrne-

ho dedičstva nebola na dostatočnej 

úrovni. Takisto zapojenie obyvate-

ľov do tejto iniciatívy alebo účasť na 

podujatiach spojených s REKD 2018 

bola veľmi slabá. Čo sa týka mesta 

Banskej Štiavnice, podujatí pod hla-

vičkou REKD 2018 bolo mnoho, ale 

návštevnosť týchto podujatí obyva-

teľmi mesta tiež nebola vysoká. Pre-

to bude jedným z výstupov projektu 

odporúčanie pre Európsku komisiu, 

aby sa zamerala na efektívnejšiu ko-

munikáciu o európskom kultúrnom 

dedičstve a  propagáciu dedičstva. 

Prioritou je priniesť informácie pria-

mo k  obyvateľom EÚ a  motivovať 

ich, aby sa viacej angažovali a boli sú-

časťou EKD. Súčasťou stretnutia bolo 

aj spoznávanie kultúrneho a prírod-

ného dedičstva ostrova, medzi kto-

ré patrí archeologická lokalita so sta-

robylými obrazcami vytesanými do 

kameňa, národný park s  vodopád-

mi, kreolský jazyk a  kultúra, ako aj 

história ostrova, ktorý je neodmys-

liteľne spojený s históriou otroctva. 

O nej sme mali možnosť dozvedieť sa 

v modernom novopostavenom mú-

zeu, ktoré prostredníctvom moder-

nej techniky približuje návštevníkom 

túto tému. V  rámci stretnutia boli 

predstavené aj ďalšie aktivity, ktoré 

jednotliví partneri budú realizovať 

v  rámci projektu v  roku 2020 a  ich 

cieľom je oboznámiť s  európskym 

kultúrnym dedičstvom sociálne zra-

niteľné skupiny a mladých ľudí. 

Henrieta Godová 

2. stretnutie 
k medzinárodnému projektu ECHOES

Účastníci 2. stretnutia medzinárodného projektu ECHOES  foto H. Godová

Prvá etapa nasvietenia 

Kalvárie z roku 2014 sa stretla 

s veľkou odozvou. 

Nočný obraz mesta získal svoj ma-

ják, ktorý víta vracajúcich sa obča-

nov domov v  nočných hodinách. 

Obraz nočnej Kalvárie sa stal tiež 

obľúbeným motívom pre fotogra-

fov. Od tohto utorka, 19.11.2019 

sa nočné nasvietenie predstavuje 

v novom, rozšírenom rozsahu.

Hlavným programom SSE, a.s., kto-

rým podporuje obnovu Kalvárie 

v Banskej Štiavnici bola za 8 rokov 

spolupráce predovšetkým elektrifi -

kácia celého areálu. Ide o niekoľko 

kilometrov kabeláže vo veľmi ná-

ročnom skalnatom teréne. Kľúčo-

vou bola aj elektrifi kácia Horného 

kostola, kde sa musel za jediný deň 

položiť hrubý, 800m medený kábel. 

Na pomoc vtedy prišlo 80 dobrovoľ-

níkov – študentov z gymnázia Jura 

Hronca.

Po novom bude osvetlených už 10 

objektov, Horný kostol, Ecce Homo 

a 8 kaplniek.

Tento obraz sa bude používať 

v  zime, kedy je menej vegetácie 

a  viac objektov je vidno z  mesta. 

Krajinný obraz bude tak iný v zime 

a v lete, nakoľko v lete by cez hustú 

vegetáciu nebolo vidno všetky ob-

jekty a  krajinný obraz by bol neú-

plný.

Foto: Tomáš Mlynárik

Martin Macharik

Osvetlenie Kalvárie v novom šate

22.11. Tanečná inscenácia: Divadlo 

Štúdio Tanca, Ghost / Prízrak, Ga-

léria J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, 

BŠ, 19:00.

Koncert: Resplandor /Peru/. KC 

Eleuzína, Horná ružová 1, BŠ, 

20:00.

23.11./30.11. Poznávacia turisti-

ka: Po stopách banských technic-

kých pamiatok 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, Počúvad-

lianske jazero, 19:00.

Koncert: Frozen Wingham (M. 

Tóth & A. Porteleki) KC Eleuzína, 

Horná ružová 1, BŠ, 21:00.

17. ročník prehliadky heligonkárov. 

Svätoantonská heligónka. KD, Sv. 

Anton, 16:00.

Prechádzka s  autorom ukončená 

vernisážou: J. Gábor – Transfer/

Prechod. Stretnutie Nám. sv. Tro-

jice o 14:00. Studnička pod Červe-

nou Studňou, BŠ

Ľudová zábava: Cimbalová muzi-

ka M. Krnáčika, DJ Bukňa. KD, Sv. 

Anton, 20:00.

24.11. Koncert: Honza Nedvěd 

a  priatelia. KC, Kammerhofská 1, 

BŠ, 19:00.

27. – 29.11. Ochutnávka tradič-

ných remesiel. Centrálka, Námestie 

sv. Trojice 26/22, BŠ, 9:00.

29.11. Koncert: Robert Pospiš & 

Martin Silay, KC Eleuzína, Horná 

ružová 1, BŠ, 20:00.

Vedomostný kvíz: Múdra Štiavni-

ca, Art Cafe, Akademická 327/2, 

BŠ, 20:00.

Spustenie osvetlenia ťažnej veže 

František: František sa rozžiari 

prvý, lampiónová slávnosť a  ani-

mačné aktivity pre deti. Šachta 

František, oproti Úradu práce, BŠ, 

18:00.

30.11. Festival Štiavnické Konštelá-

cie: komédia, Nenávidím. Prenčov, 

17:00.

Koncert: Dust in the Groove. KC Ele-

uzína, Horná ružová 1, BŠ, 20:00.

Finisáž výstavy: Krištáľová reťaz 

a koncert: Ján Cikker 105. Galéria 

J. Kollára, Nám. sv. Trojice 8, BŠ, 

19:00.

Ochutnávka tradičných zabíjačko-

vých špecialít. Ľudová hudba, Tera-

sa u Blaškov, Počúvadlianske jazero, 

11:00.

Región Banská Štiavnica
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…ponúka čerstvo otvorené 

detské interiérové voľnoča-

sové centrum Hoplandia na 

Povrazníku. 

Práve prebieha prvý mesiac jeho 

testovania. Ak by si niekto mys-

lel, že ide výlučne o  detský kútik, 

mýlil by sa, presne tak ako ja. Pre-

to som oslovila osobu najpovola-

nejšiu v  tomto smere. Ing. Jan-

ku Tynkovan. Sama matka štyroch 

detí, pretavila svoju myšlienku, ale 

aj myšlienku svojej kolegyne, riadi-

teľky centra PaedDr. Anežky Slan-

číkovej do úžasného projektu, kto-

rého architektonický výraz a herné 

atrakcie navrhli architekti z Atelié-

ru Ing. arch. Richarda Murgaša. Až 

po rozprávaní s ňou som pochopila, 

prečo nastal jeho zrod. Čo sa teda 

podarilo či zmenilo od jej prvého 

rozhovoru, keď ponúkla B. Štiavni-

ci tzv. štvorlístok pre deti?

MŠ Guliver netreba zvlášť predsta-

vovať, pretože už nejaký čas fungu-

je. Druhým v poradí je práve Hop-

landia. Ako Janka ozrejmila, toto 

zariadenie bude slúžiť deťom od 

12 mesiacov do 15 rokov, ako voľ-

nočasové centrum po vyučovaní 

alebo počas víkendov. Priestor má 

preto dve zóny. Prvá, pod názvom 

Slon a Opičia dráha, je pre deti od 

3-och do 15-násť rokov. Nachádza 

sa tu Modulor – lezecká zostava 

a tri šmýkačky. Celá časť je určená 

najmä na rozvoj motoriky dieťaťa 

a udržiavanie kondície. Práve tento 

moment veľmi oceňujem z  pohľa-

du zámeru celého projektu. A síce, 

odbúrať neustále vysedávanie detí 

pred počítačom či pred televízorom. 

Veď povedzme si na rovinu, pohyb 

detí v posledných rokoch riadne za-

stagnoval. Už ani telesná výchova 

na školách nie je tým, čím kedysi 

bývala, aj keby sa učiteľ akokoľvek 

snažil. Stále viac žiakov využíva rôz-

ne úľavy, a preto necvičí. Prečo teda 

nerozhýbať telo dieťaťa práve ta-

kouto hravou formou? Druhá zóna 

pod názvom Medveď, je pre detičky 

od 12 mesiacov do 3 rokov. Tu sa na-

chádzajú prevažne hračky a priestor 

pre lezúňov. V strede je oddychová 

zóna pre rodičov, ktorí v nej môžu 

bezplatne využiť wi-fi  alebo si za-

kúpiť niečo v kaviarni s ľahkým ob-

čerstvením. Špecifi kom je tiež to, 

že centrum nedisponuje vlastnými 

animátormi počas dňa. Títo budú 

k  dispozícii v  prípade organizova-

nia rôznych tematických párty, či 

iných kultúrnych podujatí alebo na 

požiadanie ako platená služba. Ro-

dičia si dohliadajú na deti sami a ich 

prítomnosť je preto nutná. Čosko-

ro však budú môcť sledovať pohyb 

svojich ratolestí v každom priesto-

re cez monitory v oddychovej zóne. 

Kapacita centra, ktoré bude otvore-

né kontinuálne počas celého roka, 

okrem troch vianočných dní, je 250 

detí. „Ideou je okrem využitia voľné-

ho času aktívnym spôsobom aj využitie 

voľných dní či víkendov, kedy si rodič ne-

musí vymýšľať program, ale môže prísť 

k  nám. Dôležitý moment je aj proces 

socializácie detí aj rodičov, ktorý sa od 

tohto projektu očakáva. Deti či dospelí 

nadväzujú nové priateľstvá, stretávajú 

sa spolu podobné vekové kategórie, vy-

mieňajú si skúsenosti“ – okrem iného 

podotkla pani Tynkovan.

Na jar budúceho roka sa plánu-

je otvoriť ešte exteriér, ktorého sú-

časťou bude zábavný park a detské 

dopravné ihrisko, kde by mala pre-

biehať aj dopravná výchova. Zatiaľ 

je celý komplex sprístupnený od 

10:00 do 19:00 alebo 20:00. Ale ak 

by bol záujem, majitelia vedia fl e-

xibilne reagovať aj na otvárací čas 

podľa potreby klientely. Konkrét-

ne podmienky fungovania centra 

si môžu záujemcovia pozrieť na ich 

stránke alebo facebooku, kde sa ak-

tualizujú novinky. Navonok veľká 

sivo-oranžová budova, vnútri v čis-

tom prostredí, vskutku ponúka 

mnohé prekvapenia pre deti a  ich 

rodičov, ktoré je pre naše mesto veľ-

mi zaujímavým doplnkom.

Daniela Sokolovičová

Nový závan hry a edukácie 
pod jednou strechou

Maskoti detského centra na Povrazníku  foto Vio TV

Dňa 27. novembra 2019 

usporiada Slovenské banské 

múzeum už jedenástykrát 

podujatie Stretnutie generácií. 

Tradične sa uskutoční v  atraktív-

nom prostredí Rytierskej sály Sta-

rého zámku. Okrem vzdelávacej 

časti – návštevy Galérie Jozefa Kol-

lára, prinesie aj posedenie pri pes-

trom kultúrnom programe. 

Podujatie začne o 9:00 hod. na Ná-

mestí sv. Trojice, odkiaľ sa zúčast-

není presunú na prehliadku aktu-

álnych komorných výstav v Galérii 

Jozefa Kollára. Následne budú kro-

ky hostí smerovať do Rytierskej 

sály Starého zámku, kde budú môcť 

zhodnotiť prácu študentov Stred-

nej odbornej školy služieb a lesníc-

tva a  potešiť sa pri bohatom kul-

túrnom programe. Ten zabezpečia 

deti z  Materskej školy na ulici 1. 

mája (členovia súboru Permoník), 

študenti Základnej školy Jozefa 

Horáka, študenti Gymnázia Andre-

ja Kmeťa, členovia Živeny a  Den-

ných centier seniorov z  Banskej 

Štiavnice a zo Štefultova a členovia 

Únie nevidiacich a  slabozrakých. 

Na záver akcie bude vyžrebovaná 

tombola.

Podujatie podporilo mesto Banská 

Štiavnica.

Sponzorsky ho podporili Potravi-

ny Peter Ernek a Ovocie a zelenina 

Jarmila Szegéňová, ktorým aj tou-

to cestou ďakujeme.

Daniel Harvan, SBM

Stretnutie generácií 2019

Ešte raz 
o Ing. Dalme Štepánekovej 

V  Štiavnických novinách č. 40 

zo dňa 7.11.2019 boli 2 nekroló-

gy venované Ing. Dalme Štepá-

nekovej. Považujem za potreb-

né o nej uviesť aj to, že bola spolu 

so mnou autorkou reprezentač-

ných publikácií o  banskoštiav-

nickom Salamandri. V r. 1992 to 

bola slovensko-nemecká mutácia, 

v r. 2010 slovensko-anglická, slo-

vensko-nemecká a slovensko-ma-

ďarská mutácia a  v  r. 2015 slo-

vensko-anglická mutácia. Dodnes 

mám tiež v  živej pamäti jej dojí-

mavé rozprávanie o výstavbe Tra-

te mládeže z Hronskej Dúbravy do 

Banskej Štiavnice, kde bola mla-

dá brigádnička. Jej spomienky 

odzneli v polovici septembra toh-

to roku vo viacerých vysielaniach 

RTVS.

Ján Novák

V kolobehu 
života
V kolobehu života,

vždy sa čosi zamotá.

Nie je všetko ako chceme

a ovplyvniť to nevieme.

Je to osud a či karma?

Naša snaha býva márna.

Ale zase slnko svitne,

krásne kvieťa z puku skvitne,

doplnia sa naše sily

v dojemnej a milej chvíli

a úsmev sa v tvári zjaví.

Tešíme sa na pozdravy,

na milú tvár, pohladenie.

Čas sa stále vopred ženie

a starneme každým rokom.

Ubúda už sila krokom,

na čele sa zjavia vrásky.

Preč sú časy veľkej lásky,

keď sa všetko krásnym zdalo.

Veľa z toho vyprchalo.

Ale predsa dýchať chceme.

Privinie sa muž k žene,

podá ruku ku pomoci.

Ešte stále žiaria oči,

ešte stále srdce bije,

máme radosť z poézie.

Tak sa usmej, zjasni líčka,

nech ťa osud zase hýčka.

Milan Štencl

„Pes, ktorý nehryzie, nežije.“

Ján Petrík

čriepok
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Spomienka

S  láskou spomíname na na-

šich zosnulých rodičov Pet-

ra Vrťa a  Máriu Vrťovú. 

Kto ste ich poznali, venujte 

im tichú modlitbu. 

Peter, Henrieta 

a Eva s rodinami

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

Pozvánka
Kluby zdravia a MsÚ, odd. KŠaMK 

Vás pozývajú na besedu dňa 26. no-

vembra 2019 s  lektorom Jaromí-

rom Novotom na tému: „Ako sa te-

šiť zo života bez rakoviny“. Beseda sa 

uskutoční o  17:00 v  priestoroch 

Kultúrneho centra na Kammerhof-

skej 1 v  Banskej Štiavnici. Bližšie 

info: www.klubyzdravia.sk. Ste sr-

dečne vítaní!

OZ Život a zdravie

Dovoľte informovať Vás, 

že OZ Sitnianski rytieri aj 

v roku 2019 podnikalo rôzne 

podujatia a starali sme sa 

o priestor v ktorom žijeme. 

Podieľali sme sa a  sme spoluor-

ganizovali podujatia Budenie sit-

nianskych rytierov, Sitniansku 

paškrtu, Beh za štiavnické tajchy 

a  podieľali sme sa na prípravách 

a riešení chodníka pri jazere, kto-

rého realizácia sa pripravuje a rie-

ši. S  pomocou dotácie z  rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica sme roz-

širovali projekt Čítanie v  prírode, 

kde nám bola poskytnutá dotá-

cia vo výške 1000eur a  sme veľ-

mi vdační za túto podporu. Tento 

priestor Pod dubami sme rozšíri-

li o drevené prvky a vytvorili sme 

zaujímavý priestor pre deti aj do-

spelých, ktorý sa stal obľúbeným 

miestom na fotenie, čítanie a  len 

tak posedenie s výhľadom na jaze-

ro. Máme tu domčeky na knihy, xi-

lofon, aj totemy s rytierom a sovič-

kou, lavičky aj lodičku. Ďakujeme 

mestu Banská Štiavnica za pomoc 

a  fi nancie a  veríme, že aj ďalšie 

projekty budú podporené, ktoré tu 

plánujeme v  okolí jazera realizo-

vať. Predsedníčka OZ

Blašková Ľudmila 

OZ Sitnianski rytieri v roku 2019

Nové drevené prvky na Počúvadle  foto Archív autora

Galéria Schemnitz srdečne 

pozýva Štiavničanov 

i návštevníkov mesta na 

dvojité stretnutie s Andrásom 

Cséfalvayom, jedným 

z najvýznamnejších súčasných 

vizuálnych umelcov na 

Slovensku.

Vo štvrtok, 21. 11. 2019 o  16:00 

predstaví jeho tvorbu Juraj Čarný, 

historik umenia a  kurátor Galérie 

Schemnitz. Uprostred procesu inšta-

lovania Andrásovej výstavy zrealizu-

jeme prezentáciu „bez opony“, za účasti 

umelca. Návštevníci budú mať mož-

nosť osobne sa s umelcom zoznámiť 

a  v  neformálnom prostredí nahliad-

nuť do jeho života a tvorby.

V piatok, 22. 11. 2019 o 19:00 sláv-

nostne otvoríme výstavu Andrása 

Cséfalvaya. Autor ju vytvoril špeciál-

ne pre podmienky Galérie Schemnitz 

a nazval ju Aeronoos – subhumánne 

spirituálne nároky alebo evolúcie pier.

Podľa slov Juraja Čarného, „András 

Cséfalvay pôsobí ako umelec, ktorý nie je 

z  tejto planéty. Na slovenskej umeleckej 

scéne pôsobím už 24 rokov, ale s autorom 

jeho formátu som sa doteraz nestretol. An-

drásova tvorba nie je určená pre masy, ani 

bežné publikum. Nevenuje sa populárnym 

témam, ani spoločenským problémom, na-

priek tomu je výsostne aktuálny. Tvorí pre 

inteligentného a vzdelaného diváka, ktorý 

je ochotný rozmýšľať, študovať, ale má aj 

isté intelektuálne predpoklady, aby doká-

zal s umeleckými dielami nadviazať dialóg. 

Andrása by sme pokojne mohli označiť za 

polyhistora. Svoje diela aj výstavy kompo-

nuje s mimoriadnou precíznosťou a uplat-

ňuje poznania z  mnohých oborov. Milu-

je filozofiu, teológiu, hudbu, matematiku. 

András Cséfalvay je spisovateľ, režisér, sto-

ryteller, hudobník aj filozof v jednej osobe.“

Po bankovej pobočke Rolanda Farka-

ša a katastrofi ckom ekologickom la-

boratóriu Zdeny Kolečkovej pretvorí 

Galériu Schemnitz András Cséfalvay 

na expozíciu fi ktívneho prírodove-

deckého múzea. Presúva nás v čase – 

do dávnej minulosti, alebo vzdialenej 

budúcnosti a rozpráva príbeh o perí, 

ako evolučnom nástroji. Maľbou, 

objektami, videom aj zvukmi nám 

predstavuje dinosaurov, ktorí sa roz-

hodli, že sa naučia lietať.

Ilona Németh v Galérii Schemnitz

Necelý týždeň po stretnutí s  An-

drásom Cséfalvayom bude Galéria 

Schemnitz hostiť Ilonu Németh, kto-

rú by mali Štiavničania trochu po-

znať, pretože momentálne beží v Ga-

lérii Jozefa Kollára výstava Ilony 

Németh a  Lucie Tkáčovej: Čas tuh-

ne uprostred. V  Galérii Schemnitz 

predstavíme Ilonu Németh divákom 

v  rámci nášho formátu „bez opony“ 

v stredu 27. 11. 2019 o 16:00. Pre-

zentovať bude opäť Juraj Čarný, ale 

umelkyňa bude pri tom. Súčasťou 

prezentácie bude aj návšteva výstavy 

v Galérii J. Kollára.

Zaujímavosťou je, že Ilona Németh 

netvorí umelecké diela v  klasickom 

slova zmysle, ale kladie otázky, pred-

pripravuje situácie a  nastavuje divá-

kovi rafi nované pasce. Nie je typom 

angažovanej umelkyne, ale napriek 

tomu sa venuje spoloč enským, poli-

tickým, rodovým a náboženským té-

mam. Diela vytvorené na mieru da-

ného miesta (site-specifi c) č oraz 

č astejšie nahrádza dielami vytvorený-

mi na mieru špecifi ckej situácie (con-

text sensitive). Na medzinárodnej vý-

tvarnej scéne dosiahla mimoriadny 

úspech a radí sa k trom najuznávanej-

ším súč asným slovenským umelcom.

Juraj Čarný, Silvia Herianová

András Cséfalvay v Galérii Schemnitz
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Pod názvom ľudovej piesne 

„Pec nám spadla“ sa v utorok 

5. novembra 2019 konal 

koncert žiakov prípravného 

a prvého ročníka hudobného 

odboru ZUŠ. 

Už po štvrtýkrát po témach „Kohútik 

jarabý“, „Maličká som, húsky pasiem“ 

a  „Medveďku, daj labku“ si žiaci pri-

pravili rôzne kratučké úpravy ľudo-

vej piesne „Pec nám spadla“. Prvýkrát 

sa na pódiu pred veľkým publikom 

rodičov, starých rodičov a  súroden-

cov predstavili najmladší huslis-

ti Hanička Binderová, Peter Sopko, 

Martin Bukovinský, Samuel Bihári, 

Ruben O  ́Connor a Hanka Knížková 

(z triedy p. uč. Janiczeka), klaviristi 

Alžbetka Mačajová a  Janka Maru-

niaková (trieda p. uč. Paulínky Tur-

čanovej), Janka Krátka a Gabriel Va-

dač (z triedy p. uč. Rút Kanpekovej) 

a Klára Takáčová (z triedy p. uč. Mar-

tina Jánošíka). Slová piesne pripo-

menuli malé speváčky z triedy p. uč. 

Romanky Hlinkovej Dianka Trnko-

vá, Hanka Štirblová, Lianka Sklená-

rová a  Vivien Benková, ktoré strie-

dali začínajúci gitaristi z triedy p. uč 

Borodajkevyča Maxim Weis a  Ma-

rek Lešičko ako aj gitaristka z triedy 

p. uč. Timka Nikol Danášová. Triedu 

bicích nástrojov pána učiteľa Matúša 

Piatrova reprezentoval Marko Cel-

der, ktorý potešil prítomných hrou 

na xylofón. Zborík si dovolil krátku 

úpravu tejto ľudovej piesne venovať 

nášmu pánovi údržbárovi, keď mier-

ne pozmenil text pesničky „Pec nám 

spadla, pec nám spadla, ktože nám ju 

opraví? Starý peciar, nie je doma a mla-

dý to nespraví. Zavoláme „Nášho Zden-

ka“, ten má veľké kladivo, zamuruje to 

čo treba a  už je to hotovo“.  V  Zborí-

ku sa po prvýkrát predstavila mi-

lým sólospevom Hanka Knížeková 

a  razom sa stala miláčikom publi-

ka. Všetkým žiakom, ktorí sa v škole 

i doma pekne pripravovali, prekona-

li počiatočnú trému a svojím prvým 

vystúpením potešili pánov učiteľov 

i  rodičov, sme zo srdca poďakovali 

drobnou sladkosťou, ovocím a  pes-

trou ľudovou záložkou do knihy. Na-

priek tomu, že všetci účinkujúci na 

záver koncertu pridali veselý a hlas-

ný prídavok – „Pec nám spadla“, žiad-

na pec v ZUŠ-ke nespadla. A keby sa 

náhodou i niečo udialo, máme „Náš-

ho Zdenka“.

Irena Chovanová

Pec, ktorá nám nespadla

Účinkujúci hudobného odboru ZUŠ  foto Archív ZUŠ

Pri príležitostí osláv 

145. výročia narodenia Jozefa 

Gregora Tajovského sa žiaci 

II. stupňa zapojili 28. októbra 

(už po druhý raz) do Medzi-

národného dňa školských 

knižníc, ktorý pravidelne 

vyhlasuje Slovenská pedago-

gická knižnica.

Keďže sa podujatie nieslo v duchu 

motta „Inšpirujúci žiaci, tvorivá my-

seľ...“, prebiehalo vyučovanie na 

hodinách slovenského jazyka a  li-

teratúry tak trošku inak. Všetci žia-

ci sa mohli zapojiť do niekoľkých 

hravých aktivít, ktoré zábavnou 

formou priblížili život a  dielo vý-

znamného slovenského prozaika, 

dramatika, básnika, učiteľa či poli-

tika z Tajova, Jozefa Gregora Tajov-

ského. Interaktívne pracovné listy, 

aktívne doplnkové čítanie rozvíja-

júce predovšetkým čitateľské po-

vedomie jednotlivých žiakov o lite-

rárnych osobnostiach nášho kraja, 

ale aj rôzne výtvarné či audiovizuál-

ne úlohy regionálneho charakteru, 

sprevádzali našich žiakov aj v  ne-

skorších hodi-

nách, a to pria-

mo v  školskej 

knižnici či 

v  záujmovom 

čitateľskom 

krúžku (CVČ), 

pretože Me-

dzinárodný 

deň školských 

knižníc patrí 

k  celodenným 

podujatiam 

a takmer vždy 

sa snaží zviditeľniť prácu literáta, 

s ktorým sa dnešná generácia mla-

dých ľudí stretáva iba okrajovo.

Žiaci 6.b triedy navštívili cez druhú 

vyučovaciu hodinu vynovené 

priestory Starého zámku, ktorými 

ich sprevádzala etnologička, pani 

Zuzana Denková. /NE/zabudnu-

tí aušustníci preniesli žiakov v čase 

a porozprávali im, ako sa im kedysi 

žilo, ako vyzerali ich pracovné uni-

formy či pracovná náplň, čo robili 

v zime, keď bolo práce nedostatok, 

ako sa zabávali a oslavovali význam-

né sviatky. Príjemným prekvape-

ním boli aj skutočné uniformy baní-

kov, ktoré si deti mohli neskôr, keď 

sa s nimi zoznámili, vyskúšať. Vý-

stupom tejto zaujímavej návštevy 

boli ihravé ilustrácie Jozefa Grego-

ra Tajovského v baníckej uniforme.

Všetkým žiakom ďakujeme za prí-

jemne strávený deň a  pedagógom, 

ktorí boli zapojení do jednotlivých 

aktivít, ďakujeme za výpomoc i tr-

pezlivosť. Pevne dúfame, že od toh-

to dňa bude Jozef Gregor Tajov-

ský aspoň trošku známy a sem-tam 

i v knižnici nejedného nášho žiaka.

Veronika Inglotová

Tajovského (RE)kreatúra 2019

Prízrak v galérii
Divadelný súbor Štúdio tanca 

hosťuje v galérii.

Spojenie galerijného priestoru 

a divadla – tanečného predstave-

nia je prísľubom špecifi ckého di-

váckeho zážitku. Profesionálny 

tanečný súbor Štúdio tanca z Ban-

skej Bystrice je aktuálnym lau-

reátom ocenenia Dosky 2019 za 

mimoriadny počin v tanečnom di-

vadle.

Už v piatok 22.11.2019 o 19.00 

hod. v Galérii Jozefa Kollára uve-

die predstavenie Ghots/Prízrak. 

Všetkých srdečne pozývame na 

silné stretnutie so súčasným tan-

com v  intenzívnej choreografi i 

Petra Miku. Čaká nás úvaha o hod-

note spomienok, lekciách vyplý-

vajúcich zo strát, a o tom, ako nás 

defi nujú naše sny a túžby. Premié-

rovo v  Banskej Štiavnici predsta-

ví Štúdio tanca svoj nový medzi-

národný súbor zložený z umelcov 

šiestich rôznych národností.

Tešíme sa na stretnutie a  výni-

močné zážitky.

Iveta Chovanová, SBM

Po stopách
banských technických pamia-

tok Štiavnicka

Banská Štiavnica je úzko prepo-

jená so svojou bohatou banskou 

históriou. S  rozvojom banskej 

činnosti vznikali rôzne technic-

ké diela, ktoré sa plynutím času 

transformovali na technické pa-

miatky. Patria sem huty, stupy, 

štôlne, tajchy, systém zberných 

jarkov a pod..

Pozývame vás spoznať tie-

to banské stavby nachádzajú-

ce sa v  krásnej okolitej prírode 

Štiavnicka spolu za účasti lek-

tora z OZ Červená studňa. Nul-

tý ročník poznávacej turistiky je 

vhodný pre všetky vekové ka-

tegórie. Prevedie vás náučným 

okruhom po jednotlivých die-

lach na trase okolo Veľkého vo-

dárenského tajchu, Malého vo-

dárenského tajchu, cez Červenú 

studňu, tajch Ottergrund, Hor-

nú Roveň, tajch Klinger s  kon-

com v  Banskej Štiavnici. V  prí-

pade nepriaznivého počasia 

nezabudnite na turistickú obuv 

a  pršiplášť. Odchod je z  Trojič-

ného námestia o 9:00 v  sobotu 

23. aj 30. novembra.

Silvia Benková, 

OOCR Región Štiavnica
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Piatok 22.11. o 16:00 hod.Piatok 22.11. o 16:00 hod.
Sobota 23.11. o 16:00 hod.Sobota 23.11. o 16:00 hod.
Nedeľa 24.11. o 16:00 hod.Nedeľa 24.11. o 16:00 hod.
ĽAdové krÁľovsTvo 2ĽAdové krÁľovsTvo 2

Rodinný, animovaný, 94 min., MP, Rodinný, animovaný, 94 min., MP, 
vstupné: 5€. Prečo sa Elsa narodila vstupné: 5€. Prečo sa Elsa narodila 
s magickými schopnosťami? Odpoveď s magickými schopnosťami? Odpoveď 
na túto otázku ju láka, zároveň však na túto otázku ju láka, zároveň však 
ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s An-ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu s An-
nou, Kristoff om, Olafom a Svenom sa nou, Kristoff om, Olafom a Svenom sa 
vydávajú na pozoruhodnú a nebezpeč-vydávajú na pozoruhodnú a nebezpeč-
nú cestu. nú cestu. 

Piatok 22.11. o 18:30 hod.Piatok 22.11. o 18:30 hod.
DokoNAlÁ ložDokoNAlÁ lož

Akcia, dobrodružný, 109 min., MP:12, MP:12, 
vstupné: 5€. Roy Coutnay je rodený 
podvodník a nechce uveriť tomu, koľ-

vpúšťa nielen do svojho domu, ale aj 
do svojho života. Roy je prekvapený 
sám zo seba, koľko starostlivosti ve-
nuje Betty. Všetko sa však môže zme-
niť a z usadlého života sa môže razom 

ocitnúť na zradnom tenkom ľade.ocitnúť na zradnom tenkom ľade.

Sobota 23.11. o 18:30 hod.Sobota 23.11. o 18:30 hod.
AppkAAppkA

Horor, 90 min., MP:15, vstupné: 5€Horor, 90 min., MP:15, vstupné: 5€
Partia kamarátov si zo zvedavosti na-Partia kamarátov si zo zvedavosti na-
inštaluje novú appku, ktorá vie vypo-inštaluje novú appku, ktorá vie vypo-
čítať, koľko času vám ostáva do smrti. čítať, koľko času vám ostáva do smrti. 
Sranda končí, keď ľudia okolo, ktorým Sranda končí, keď ľudia okolo, ktorým 
v appke ostávalo pár dní života, začnú v appke ostávalo pár dní života, začnú 
skutočne náhle umierať.skutočne náhle umierať.

Nedeľa 24.11. o 18:30 hod.Nedeľa 24.11. o 18:30 hod.
Streda 27.11. o 18:30 hod.Streda 27.11. o 18:30 hod.
VlAsTNíciVlAsTNíci

Komédia, 96 min., MP:12, vstup-Komédia, 96 min., MP:12, vstup-
né: né: 5€. Majitelia bytov v staršom čin-5€. Majitelia bytov v staršom čin-
žovom dome, ktorí sedia na domovej žovom dome, ktorí sedia na domovej 
schôdzi a pokúšajú sa o nemožné. Vy-schôdzi a pokúšajú sa o nemožné. Vy-
riešiť vo vzájomnej zhode problémy tý-riešiť vo vzájomnej zhode problémy tý-
kajúce sa správy ich domu…Sú medzi kajúce sa správy ich domu…Sú medzi 
nimi rojkovia jednajúci v prospech cel-nimi rojkovia jednajúci v prospech cel-
ku, vypočítaví prospechári či rafi novaní ku, vypočítaví prospechári či rafi novaní 
manipulátori, ale aj ľudia stratení v po-manipulátori, ale aj ľudia stratení v po-
citoch vlastnej bezvýznamnosti. A títo citoch vlastnej bezvýznamnosti. A títo 
všetci sa musia nakoniec dohodnúť.všetci sa musia nakoniec dohodnúť.

Utorok 26.11. o 18:30 hod.Utorok 26.11. o 18:30 hod.
PorTréT žeNY PorTréT žeNY 

v plAMeňochv plAMeňoch

Dráma, 119 min., MP:12, vstupné: Dráma, 119 min., MP:12, vstupné: 
5€. Bretónsko, rok 1760. Talentova-5€. Bretónsko, rok 1760. Talentova-
ná maliarka Marianne dostane zadanie ná maliarka Marianne dostane zadanie 
odísť do panského domu na izolova-odísť do panského domu na izolova-
nom ostrove a namaľovať tam svadob-nom ostrove a namaľovať tam svadob-
ný portrét Héloise – mladej ženy z bo-ný portrét Héloise – mladej ženy z bo-
hatej rodiny, ktorá na prianie svojej hatej rodiny, ktorá na prianie svojej 
matky práve opustila kláštor, aby sa matky práve opustila kláštor, aby sa 
vydala do Milána. Héloise dohovore-vydala do Milána. Héloise dohovore-
nému manželstvu vzdoruje tým, že od-nému manželstvu vzdoruje tým, že od-
mieta maľbu portrétu. Marianne preto mieta maľbu portrétu. Marianne preto 
hrá rolu najatej spoločníčky a maľuje hrá rolu najatej spoločníčky a maľuje 
svoj objekt po večeroch spamäti. svoj objekt po večeroch spamäti. 

Štvrtok 28.11. o 18:30 hod.Štvrtok 28.11. o 18:30 hod.
LAsT ChrisMAsLAsT ChrisMAs

Romantická komédia, 103 min., Romantická komédia, 103 min., MP:12, MP:12, 
vstupné: 5€. Keby hľadala Bridget Jo-vstupné: 5€. Keby hľadala Bridget Jo-
nesová väčšiu smoliarku než je ona nesová väčšiu smoliarku než je ona 
sama, s Kate by trafi la klinec rovno po sama, s Kate by trafi la klinec rovno po 
hlavičke. To dievča síce vyzerá ako roz-hlavičke. To dievča síce vyzerá ako roz-
topašný čertík, v skutočnosti však priťa-topašný čertík, v skutočnosti však priťa-
huje problémy všetkého druhu. huje problémy všetkého druhu. 

AAAA
vvvv
pppp

vvvv
dddddd
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K R Í Ž O V K A

Aktuálne hráme v kine Akademik

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v  hodnote 10eur v  pizze-

rii, reštaurácii BLACK M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica 

si výherca môže vyzdvihnúť v  re-

dakcii ŠN. Správne znenie krížov-

ky z č.40/2019: „Dve uši a jedny ústa 

máme preto, aby sme viac počúvali 

a  menej hovorili.“ Výhercom sa stá-

va Ján Lupták, BŠ. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráte o pou-

kážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a zaslať ju spo-

lu s kupónom do redakcie ŠN v ter-

míne do 02.12.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok J. Filipa:

A., Indiáni, nezáživne, suchá tráva,

B., 2. časť tajničky,

C., Povzdych, skoba, biograf, brat 

česky,

D., Zoologická záhrada, meter, cu-

dzie muž. meno, latka, potom,

E., Bývalé Nemecko, myseľ básn., 

Martina, 2001 v Ríme,

F., Textová skratka, zdaňuje, slov. 

speváčka, časť strechy,

G., Kysne, sýpka, sladené mlieko,

H., Koľaje, povrazy so slučkou, 

meno Rolins, starší,

I., Dub angl., dá do ruky, dáva do 

obalu, Otka,

J., Hudobná výchova, odstúpil sa, 

žen. meno, zomri,

K., Textová skratka, Koniec tajnič-

ky, samice jeleňov.

1., Otec, 3. časť tajničky,

2., Názov hudobného podujatia, 

hovorí,

3., Anno Domini, hore, ruský sú-

hlas, podmienková spojka, už aj,

4., Štikútam, tuk, citoslovce pohŕ-

dania,

5., Obyvateľ Peru, teraz česky, okno 

angl.,

6., Nežne, záhrada, iniciálky herca 

Romana,

7., Unikol, slov. rieka, citoslovce re-

zignácie,

8., Iniciálky herca Jamricha, ozn. 

áut Holandska, príjemná, knuta,

9., Nový, hrubý povraz, meno he-

rečky Medřickej,

10., Mimozemšťan, výrobca obuvi, 

bydlisko baču,

11., Druh, druh korenia, ozn. áut 

Švédska a Luxemburska,

12., Citoslovce veselosti, hlísta, 

ruská rieka,

13., Nevadí, zúrivá reakcia, celtový 

príbytok,

14., Osobné zámeno, 1. časť taj-

ničky, ozn. Portugalska a  Španiel-

ska.

Pomôcky: Noel, NDR, Tina, Poho-

da, look, Tisa, aláa.

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
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K

Kupón č. 42
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

je kniha, ktorá pohladí 

dušu a občerství myseľ, 

poteší, povzbudí a nenútene 

pritiahne pohľad k veciam 

podstatným – tým každo-

denným, obyčajným, a predsa 

dôležitým, ktoré napĺňajú čas 

nášho ľudského života.

Nepredstavujeme ju ako úplnú no-

vinku. Už niekoľko mesiacov si uží-

va vaše úsmevy, radosť, nostalgiu, 

estetické zadosťučinenie a  možno 

i  tajné slzičky. Nové spoločné die-

lo tandemu Mária Petrová – Lu-

bomír Lužina nezostalo nič dlžné 

trom predchádzajúcim, ktorými 

boli Naša Štiavnica, Štiavnické je-

sene a Zimné vyznania. Znovu nád-

herné verše doplnené nádhernými 

umeleckými fotografi ami. Bola by 

veľká škoda nepredstaviť ich v kru-

hu priateľov poézie, pekného lite-

rárneho slova a  umenia. Potešili 

sme sa, keď autori napokon súhla-

sili a konečne sa nám podarilo nájsť 

vhodný termín. Stalo sa tak v pia-

tok, 8. novembra o 16.00 v priesto-

roch ZŠ J. Kollára za prítomnosti 

priateľov, rodinných príslušníkov, 

členov autorského klubu a  mno-

hých hostí, medzi ktorými nechý-

bala prvá dáma nášho mesta, p. 

primátorka Mgr. Nadežda Babia-

ková a  pani riaditeľka Pohronské-

ho osvetového strediska v  Žiari 

nad Hronom, Mgr. Helena Žňavo-

vá. Prišli i priateľky z dedinky Šro-

bárová, susednej rodnej Marcelovej 

Mariky Petrovej, ktoré v  spevác-

kom zoskupení Lipa v  úvodnom 

vystúpení vytvorili milú predzvesť 

príjemného popoludnia. Boha-

tý kultúrny program vyplnili nie-

len vynikajúci interpreti zo ZUŠ 

– p. riaditeľka Mgr. Irenka Chova-

nová – klavír a p. učiteľ Juraj Ja-

niczek, DiS, art. – husle, ale aj naša 

známa pesničkárka Majka Beňová 

a veľmi milým predstavením bolo 

vystúpenie najmladšej generácie 

Petrovcov. Spevom sa predstavila 

najmladšia Chloe, Sárka rozozvu-

čala zobcovú fl autu a  o  nádherné 

verše sa s  nami podelila autorka 

aj interpretka zároveň Mária Pet-

rová v dojímavom dialógu s vnuč-

kou Karolínkou. Predstavovanie 

veršov pokračovalo v interpretácii 

členov Autorského klubu literátov, 

hudobníkov, výtvarníkov a  foto-

grafov (i s najmladšou členkou Ne-

linkou), ktorého zakladateľkou je 

práve hlavná protagonistka podu-

jatia. Pestrú mozaiku poézie nie-

len z  najnovšej zbierky ukončila 

svojimi básňami znovu ich autor-

ka, ktorá je tiež známou a vynika-

júcou recitátorkou. Cestu životom 

novej knižke prišli osladiť naj-

mladší z generácie Petrovcov, aby 

si našla chodníček aj k  tým, kto-

rí prídu po nás. Punc dôstojnosti 

podujatiu dodali a  slová poďako-

vania a  povzbudenia prišli obom 

autorom predniesť v zastúpení or-

ganizátorov p. primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, p. ria-

diteľka POS Mgr. Helena Žňavová 

a  treťou dobrou sudičkou sa sta-

la členka autorského klubu a  zá-

roveň podpredsedníčka Živeny na 

Slovensku Mgr. Renáta Taligová. 

Nasledovali poďakovania sponzo-

rom, spoluorganizátorom i  účin-

kujúcim, tradičná autogramiáda 

i príjemné rozhovory pri chutnom 

občerstvení za znenia ďalších me-

lódií z  bohatého repertoára spe-

vavej Lipy. Podujatie z  verejných 

zdrojov znovu podporil Fond na 

podporu umenia, ktorému aj to-

uto cestou ďakujeme a  autorom 

prajeme veľa nových inšpirácií, 

chuti a tvorivého nadšenia pri ďal-

ších spoločných dielach.

Katarína Kissová, MsK

Čas nálezov a strát 
slovom Márie Petrovej a obrazom Lubomíra Lužinu

Členovia a priatelia autorského klubu  foto Lubo Lužina

7. november 2019 bol pre 

našich prváčikov veľmi 

významným dňom. 

Práve v tento deň ich Základná ško-

la Jozefa Horáka slávnostne prijala 

do svojich radov. Deviataci pre nich 

pripravili veselý program plný zau-

jímavých úloh. Naša telocvičňa sa 

na pár hodín stala krásnou lúkou, 

pán riaditeľ sa premenil na včelá-

ra, pani zástupkyne na záhradkár-

ky, prvácke triedne pani učiteľky 

na včelie kráľovné, nechýbala ani 

Včielka Maja so svojím kamará-

tom Vilkom, lúčny koník, húsenič-

ka, no a samozrejme 44 prváckych 

usilovných včeličiek, ktoré spoloč-

ne zvládli všetky úlohy. A nám ne-

ostáva nič iné, ako poďakovať všet-

kým deviatakom, ktorí sa nehanbili 

a  nelenili, aby pre svojich kamará-

tov pekný večer pripravili. A  všet-

kým prváčikom želáme, aby aj ich 

ďalšie dni v našej škole priniesli veľa 

radosti a úspechov!

Lucia Polkorábová, 

ZŠ J. Horáka

Pasovanie prvákov 
na Základnej škole Jozefa Horáka

Veselý program plný zaujímavých úloh  foto Archív ZŠ J.Horáka

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

November. Program:

Utorok 26.11. 

od 16:00 – 18:00 hod.

Tvorivé dielne s Ivetou

Ak máte šikovné ruky a chuť tvoriť, 

utorky sú tu pre vás! Či ste mamič-

ka, šikovné dieťa alebo seniorka, ur-

čite si na našich stretnutiach nájdete 

nejakú inšpiráciu.

Streda  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. Zdieľajte 

jeho nadšenie a zamierte na pár mi-

nút do BOD Ky. Pri rôznych hrách sa 

vrátite do svojho detstva. Domov sa 

vrátite ako nový – iný človiečik.

Štvrtok  21.11., 28.11.

od 17:00 hod.

Háčkujeme s Peťou

Radi by ste sa naučili háčkovať, ale 

nemal vás to kto naučiť? Alebo ak-

tívne háčkujete a chcete si nájsť pria-

teľky, ktoré sa tejto tradičnej techni-

ke venujú tiež? Tak potom pre vás je 

určené stretnutie s Peťou Marunia-

kovou, šikovnou a zručnou Štiavni-

čankou!

OKŠaMK
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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

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

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

Jesenné majstrovstvá stredo-

slovenskej oblasti sa konali 

9.11.2019 na mestskej plavárni 

v Žiline. 

Preteku sa zúčastnilo 278 preteká-

rov a 17 klubov z kraja. Naši plav-

ci si vyplávali 30 osobných rekor-

dov. Medzi najúspešnejších plavcov 

z  nášho klubu patrili Kukučka Ja-

kub, Holcz Patrik, Maruniak Patrik.

Výsledky: Muži:

Borguľa Martin, r.2006: 200m vs – 

14. 2:42.50, 200m p – 7. 3:05.67, 

100m m – 8. 1:26.14, 200m pp – 

9. 2:55.99,

Buzalka Adam, r. 2007: 200m vs 

– 7. 2:42.78, 100m z – 8. 1:30.16, 

200m p – 5. 3:17.55, 200m pp – 

6. 3:01.81,

Holcz Patrik, r. 2008: 200m vs – 

6. 2:43.15, 100m z  – 2. 1:25.13, 

200m p – 2. 3:20.21, 100m – 

5. 1:33.83, 200m pp – 2. 3:00.97,

Kukučka Jakub, r.2008: 200m vs 

– 5. 2:39.23, 100m z – 5. 1:29.50, 

200m p – 1. 3:09.15, 100m m – 

2. 1:28.13, 200m pp – 1. 2:55.07,

Maruniak Patrik, r. 2006: 200m vs 

– 7. 2:32.27, 100m z – 3. 1:17.54, 

200m p – 3. 2:54.60, 100m m – 

6. 1:20.35, 200m pp – 5. 2:45.25,

Ženy:

Celderová Kristína, r. 2009: 200m 

vs – 5. 3:05.96, 100m z – 4. 1:37.24, 

200m p – 4. 3:44.28,

Chladná Stacy, r. 2007: 200m vs – 

17. 3:03.42, 100m z – 13. 1:29.12, 

200m p – 10. 3:20.00, 100m m – 

14. 1:37.50, 200m pp – 13. 3:07.60,

Kašiarová Tatiana, r. 2007: 200m vs 

– 9. 2:49.06, 200m p – 9. 3:19.74, 

100m m – 10. 1:28.61, 200m pp – 

11. 3:05.79,

Machariková Žofi a, r. 2009: 200m 

vs – 6. 3:13.79, 100m z – 5. 1:37.81, 

200m p – 6. 3:46.31, 200m pp – 

4. 3:24.32.

Legenda: vs – voľný spôsob, z – 

znak, p – prsia, m – motýľ, pp – po-

lohové preteky

PKBS

Jesenné M – SSO „B“, „A“, „J“, 2. kolo

Plavci na mestskej plavárni v Žiline  foto PK BS

V rámci dlhoročnej aktívnej 

spolupráce s materskou 

školou na Štefultove sme 

dňa 28. októbra 2019 zavítali 

do spomínanej MŠ, aby sme 

si spolu s detičkami v rámci 

športových hier zasúťažili 

v mesiaci úcty k starším.

Keďže seniori majú čas a  chcú sa 

tiež trošku hrať, pani učiteľky si 

vymysleli disciplíny a  samozrejme 

aj my sme sa troškou k nim pridali 

a športové popoludnie mohlo hneď 

začať. Na úvod nás deti z MŠ priví-

tali básňami a piesňou, ktorú sme si 

spoločne zanôtili.

Zmerali sme si sily v behu s kočíkom 

aj fúrikmi plnými šišiek, hádzali šiš-

kami na cieľ a v behu vo dvojiciach 

či v behu cez prekážky sme si zme-

rali rýchlosť seniori spolu s deťmi. 

Zaujímavá bola disciplína, kde sú-

ťažili družstvá 

a  v  štafete si 

zmeralo svo-

ju vytrvalosť 

družstvo detí 

proti družstvu 

seniorov. Za 

skvelé výkony 

a  odvahu ne-

mohla chýbať 

medaila a  vo-

ňavé prekva-

penie v  podo-

be byliniek, 

ktoré pre seniorov pripravili deti 

s  pani učiteľkami. Nielen vrecúš-

ka, ale aj voňavý a chutný bylinko-

vý čaj bol skvelým osviežením pre 

nás všetkých. Seniori pre deti zas 

pripravili množstvo sladkostí, po-

môcky na modelovanie (plastelína), 

pastelky, omaľovánky, riekanky, ba 

našla sa i lopta na hranie.

Veríme, že takýchto príjemných 

a zábavných chvíľ spoločných s deť-

mi a seniormi bude ešte veľa. Veď 

čo môže byť krajšie, ako vidieť ra-

dostný úsmev na tvárach detí, ale 

i seniorov, ktorí sa v tej chvíli vrátili 

späť do svojej mladosti.

MŠ a seniori z DC 

Banská Štiavnica, časť Štefultov

Športové popoludnie 
detí materskej školy a seniorov denného centra zo Štefultova v MŠ 
na Štefultove

Mestské kúpele 
Cenník bazén:

Dospelí: 2,50€/hod.

Deti, žiaci 3 – 15 rokov 1,50€/hod.

Študent do 16 rokov 2€/hod.,

Seniori, ZŤP 2€/hod.

Cenník wellness:

Dospelí: 5€/hod.,

6€/2hod. (bazén + sauna)

Deti, žiaci 3 – 15 rokov: 2€/hod.

Študent do 16 rokov: 3€/hod.

Seniori, ZŤP: 3€/hod.

Kúpele – plaváreň

Poskytujeme služby:

– plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

– prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

– oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou, 

ochladzovacím bazénom a  víriv-

kou

– predaj jednorazových vstupe-

niek a permanentiek

Bytová správa, BS
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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

realityinzercia

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"

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

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 


