
Štjavnycký
vjanočný

jarmok

str. 8

„Je to v nás“
na

Roma Spirit

príloha Almázia

Mikuláš
v kultúrnom

centre

str. 2

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAVN I C A

5. december 2019 číslo 44 ročník XXX cena 0,40 €

INZERCIA

Dňa 25. novembra 2019 

sa primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková za 

účasti zástupcov ZMOS zúčast-

nila rokovania s ministerkou 

zdravotníctva A. Kalavskou na 

Ministerstve zdravotníctva SR.

Predmetom rokovania bola stratifi -

kácia nemocníc, dopady na regióny, 

mestá a obce, aktuálne témy z po-

hľadu miest a obcí (lekárska poho-

tovosť, lekári prvého 

kontaktu, detskí le-

kári, sieť lekární a oč-

kovanie). Primátorka 

mesta tiež hovorila 

s  ministerkou zdra-

votníctva o možnosti 

riešenia zdravotných 

služieb v  Banskej 

Štiavnici a o možnos-

ti ďalšieho riešenia.

ŠN

V sobotu 30. novembra 

o 17.00 hodine sa v Evan-

jelickom chráme v Banskej 

Štiavnici uskutočnila ekume-

nická pobožnosť s cieľom 

spoločne sa stíšiť a zamyslieť 

pred prichádzajúcim 

adventným obdobím. 

Ekumenickú pobožnosť celebrovali 

rímskokatolícky farár, d. p. Ľudovít 

Frindt a evanjelický brat farár Jaro-

slav Jurko. Srdečné pozvanie prija-

la pani primátorka Nadežda Babia-

ková, ktorá vo svojom príhovore 

popriala všetkým prítomným veľa 

zdravia, šťastia, lásky, porozumenia 

a tolerancie, nielen počas blížiacich 

sa sviatkov, ale počas všetkých dní 

v roku. Symbolické zapálenie prvej 

sviece na adventnom venci umoc-

nil svojím spevom a hrou na orga-

ne brat kantor Róbert Zacharovský 

a  úprimná vďaka za nezabudnu-

teľný duchovný i umelecký zážitok 

patrí baníckemu spevokolu Štiavni-

čan pod vedením zbormajstra Jána 

Kružlica.

J. B.

Rokovanie 
na Ministerstve zdravotníctva SR

Kresťania v láske

Duchovní v evanjelickom chráme  foto Janka Bernáthová

Primátorka s ministerkou  foto Archív SN

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Sobota 7.12. o 18:30 hod.

Valhala: Ríša bohov
Fantasy, dobrodružný, 100 min., MP:12, 

vstupné: 5€.

Mikuláš
6. december 2019 o 16:00

Kultúrne centrum, Banská Štiavnica
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

kultura@banskastiavnica.sk

6 december 2019 o 16:0000000

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 11. december 2019 (stre-

da) o 10:00. Zasadnutie sa usku-

toční v  zasadacej miestnosti his-

torickej radnice, prízemie č. dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Pozvánka
Územný spolok SČK v  Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na odber krvi, 

ktorý sa uskutoční dňa 11.12.2019

od  7.00 hod. do 10.00 hod. v  ne-

mocnici na 3. poschodí v  Banskej 

Štiavnici. Spravte všetko pre to, aby 

ste krv prišli darovať, a tak pomohli 

tým, čo sú na vašu tekutinu odká-

zaní. Prineste si občiansky preukaz, 

poistenecký preukaz, je to potreb-

né pri registrácii darcu krvi. Dobre 

sa zavodnite, nejedzte nič mastné, 

nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 

pred odberom krvi. Ak tak spravíte, 

vopred Vám ďakujeme!

Organizátori odberu
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DIÁR
z programu

primátorky

Minulý týždeň, ako aj 

začiatkom tohto týždňa 

boli viac razy vo viacerých 

médiách 2 osobnosti, ktorých 

život bol v minulosti zviazaný 

s Banskou Štiavnicou. 

Bol to Jaroslav Naď, Exštiavni-

čan, tieňový minister obrany za 

OĽANO, ktorý bol zbavený ob-

vinenia. Druhou osobnosťou bol 

absolvent banskoštiavnického 

gymnázia Miroslav Lajčák, mi-

nister zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí SR, v súvislosti 

s  tým, že končí ročné pôsobenie 

ako výkonný predseda Organizá-

cie pre bezpečnosť a  spoluprácu 

v  Európe. 1.12. v  Rádiu Lumen 

od 13:00 a v repríze 2.12. od pol-

noci bola rozhlasová hra od Aloj-

za Čobeja „Amadeo“ o geniálnom 

hudobnom skladateľovi Wolf-

gangovi Amadeusovi Mozartovi 

(1756 – 1791), okrem iného bolo 

uvedené aj to, že jeho posled-

nou operou, ktorá bola uvedená 

vo Viedni 30.9.1791 bola „Čarov-

ná fl auta“. Keďže nebolo uvede-

né, že v  nej účinkovali aj Ignác 

Born, z  ktorého menom sú spo-

jené 4 svetové priority zo Skle-

ných Teplíc v  r. 1786 a  Mikuláš 

Jozef Jacquin, 1. profesor Baníc-

kej akadémie v  Banskej Štiavni-

ci, dávam tieto súvislosti na pra-

vú mieru.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Každý rok sa tešíme 

na predzvesť Vianoc, 

na Mikuláša. 

V tomto roku opäť určite príde, pre-

tože deti zlotu nerobia. Zaslúžia si 

odmenu za to, že prinášajú do sve-

ta dospelých bezprostredný a občas 

zázračný pohľad na obyčajné veci. 

V kultúrnom centre na vás čaká zo-

pár prekvapení, možno drobných, 

ale o to srdečnejších.

Program podujatia:

6.12.2019 o 16:00 – 18:00 hod.

16:00 – Otvorenie s Forgym

16:00 – 16:20 – Tanečné páry z klu-

bu tanečného športu Ardenza

16:30 – 17:00 – Vystúpenie detí 

z MŠ 1. Mája

17:00 – 17:15 – Vystúpenie detí 

z MŠ sv. Františka Assiského

17:30 – Príchod Mikuláša s čertom

17:50 – Odchod na Námestie sv. 

Trojice

18:00 – Rozsvietenie stromčeka na 

Námestí sv. Trojice

Súčasťou podujatia budú:

• sladkosti pre deti

• tvorivé dielne

• občerstvenie

• sprievodné hry s Forgym

Vstup je bezplatný!

OKŠaMK

Mikuláš 
v kultúrnom centre

Pomôžte 
ľuďom v  núdzi prežiť krajšie 

Vianoce

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 

krajším Vianociam máme opäť aj 

tento rok. Mesto Banská Štiav-

nica v spolupráci s p. Petrom Er-

nekom sa aj tentokrát rozhod-

li pomôcť k  vytvoreniu lepších 

vianočných sviatkov tým, kto-

rí sú v  núdzi a  každá pomoc je 

pre nich odmenou. Opäť nám 

môžete pomôcť a vyčariť úsmev 

na tvárach ľudí, ktorých pozná-

te a myslíte si, že by ich naša po-

moc potešila. Napíšte nám typ 

na človeka, ľudí, prípadne krát-

ky príbeh o situácii, v akej sa na-

chádzajú, majú možno ťažšiu ži-

votnú situáciu a naša pomoc by 

sa im zišla. Práve týmto ľuďom 

chceme podať pomocnú ruku 

a  prispieť k  vytvoreniu krajších 

vianočných sviatkov formou po-

ukážok na nákup potravín. 

Vaše listy môžete doručiť na 

mestský úrad do klientske-

ho centra, Námestie sv. Troji-

ce č. 3, vložiť do schránok Štiav-

nických novín alebo poslať 

mailom na eva.greganova@

banskastiavnica.sk, do termínu 

11.12.2019.

Zároveň chceme týmto popro-

siť a  vyzvať aj ostatných podni-

kateľov, fi rmy v  našom meste, 

ktorí by mohli prispieť. Pridajte 

sa k  nám, aby sme mohli daro-

vať krajšie Vianoce viacerým ľu-

ďom v núdzi a týmto spôsobom 

im pomôcť obohatiť Vianoce.

MsÚ

INZERCIA

2.12.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k úprave roz-

počtu r. 2019.

3.12.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

 Pracovné rokovanie komisie k ma-

jetkovoprávnemu usporiadaniu le-

sov Hodruša Hámre za účasti sta-

rostu obce.

 Pracovné stretnutie s  poslancami 

MsZ k  prerokovaniu materiálov 

predložených do mestského zastu-

piteľstva.

4.12.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi Regionálneho centra sociálnej 

ekonomiky za účelom zriadenia 

mestského sociálneho podniku.

 Riešenie úprav projektu Ulica 

Mládežnícka vrátane verejných 

priestranstiev.

 Riešenie ekonomiky Technických 

služieb, m.p., Banská Štiavnica.

 Pracovné rokovanie k návšteve ša-

chového veľmajstra A. J. Karpova.

5.12.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie výboru pre otázky 

zamestnanosti ÚPSVR Banská 

Štiavnica.

 Pracovné stretnutie s  projektan-

tom za účelom úprav projektu Uli-

ca Mládežnícka I. etapa.

 Pracovné stretnutie so zástupcami 

Tidly Slovakia, a.s.

 Účasť na Valnom zhromaždení 

krajskej organizácie cestovného 

ruchu Banskobystrický kraj Turiz-

mus.

6.12.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k  ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na podujatí „Mikuláš 2019“ 

spojenom s tradičným rozsvecova-

ním vianočnej výzdoby.

7.12.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková
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Dôstojný pán zborový farár 

Jaroslav Jurko, dôstojný pán 

farár Ľudovít Frindt, drahí 

spoluobčania, milí Štiavni-

čania, vážení prítomní!

Je pre mňa veľkou cťou, že sa vám 

môžem prihovoriť v  tomto pred-

vianočnom čase práve tu, v prenád-

hernom evanjelickom božom chrá-

me, aby sme spoločne precítili čaro 

blížiacich sa najkrajších a  najoča-

kávanejších sviatkov v roku – Via-

noc, aby sme pocítili ľudskú spolu-

patričnosť.

Tento predvianočný, adventný čas 

nás oveľa viac núti zamyslieť sa nad 

duchovnými hodnotami. Je pre 

nás akosi ľahšie otvoriť naše srdcia 

dobru a láske človeka k človeku, cí-

time potrebu a túžbu vydať zo seba 

to ľudské dobro, ktoré máme všet-

ci v sebe.

Dôstojní páni farári, drahí spolu-

občania, vážení prítomní, sú pred 

nami krásne vianočné sviatky, pre-

to mi dovoľte, aby som vám všet-

kým z  celého srdca zaželala, nech 

sú pre vás príjemným zastavením, 

aby ste načerpali veľa radosti do 

života a  silu prekonať všetky pre-

kážky. Želám vám, aby vo vašom 

živote, vo vašich rodinách a  v  na-

šom meste prevládala láska, radosť, 

šťastie, tolerancia a  pokoj. Želám 

vám a  vašim blízkym pevné zdra-

vie, lebo to je to najcennejšie pre 

každého z nás. Želám vám veľa lás-

ky a porozumenia, aby sme hľada-

li vo svojom živote porozumenie, 

lásku a  toleranciu jeden k  druhé-

mu, aby sme sa snažili pochopiť aj 

iných, aby sa z našich sŕdc nevytra-

tila láska a ľudskosť, lebo to sú tie 

najväčšie dary, ktoré v živote môže-

me dať a dostať.

Želám Vám všetkým krásne a  po-

žehnané vianočné sviatky.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Príhovor primátorky mesta 
k ekumenickej pobožnosti

Podávanie 
žiadostí 
o  poskytnutie dotácií (fi nanč-

ných prostriedkov) z  rozpočtu 

mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 pre rok 2020.

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2019 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2020 pre právnic-

ké osoby a fyzické osoby – podni-

kateľov podľa §3 VZN č. 2/2018. 

V  zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 o poskytovaní do-

tácií z  rozpočtu mesta Banská 

Štiavnica, je potrebné žiadosť po-

dať písomnou formou na pred-

písanom tlačive, ktoré nájdete 

v  klientskom centre mestského 

úradu alebo priamo na stránke 

mesta Banská Štiavnica http://

www.banskastiavnica.sk/stran-

ka_data/subory/ako-vybavit/

20190124-ziadost-o-dotaciu.pdf

Kompletne a správne vyplnená 

žiadosť o  poskytnutie dotácie 

musí obsahovať povinné prílo-

hy (kópie):

• zmluva alebo potvrdenie o zria-

dení bankového účtu, ktorého 

vlastníkom je žiadateľ,

• výpis z registra trestov na práv-

nickú osobu, ktorý je vedený Ge-

nerálnou prokuratúrou Sloven-

skej republiky,

• doklad o  založení subjektu – 

zriaďovaciu listinu, zakladateľ-

skú zmluvu, stanovy s  potvr-

dením registrácie /občianske 

združenia, neziskové organizá-

cie, záujmové združenia a pod./

• ďalšie dokumenty týkajúce sa 

projektu

• čestné vyhlásenia žiadateľa /prí-

loha č. 1/

V  prípade nejasností kontaktuj-

te: MsÚ, ekonomické odd., Jozefa 

Páchniková

t. č.: 045/694 96 32, e-mail: jozefa.

pachnikova@banskastiavnica.sk.

MsÚ

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

december: 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

V dňoch od 21. do 

23. novembra 2019 sa 

uskutočnila v predajni 

Tesco Banská 

Štiavnica dobrovoľná 

potravinová zbierka 

na pomoc ľuďom 

v núdzi.

Zbierka prebiehala vo 

viac ako  80 predajniach 

Tesco na celom Sloven-

sku. Evanjelická diakonia 

a Evanjelický a. v. cirkev-

ný zbor Banská Štiavni-

ca sa do akcie organizač-

ne zapojil už piaty rok za sebou. Na 

možnosť obdarovať ľudí v núdzi za-

kúpenými trvanlivými potravinami 

a  hygienickými potrebami upozor-

ňovali naši dobrovoľníci, ktorí zá-

roveň zodpovedali za darovaný to-

var vložený do riadne označených 

nákupných vozíkov. Tovar bol v zá-

vere každého dňa odvážený, ocene-

ný a ďalšími dobrovoľníkmi preve-

zený na evanjelickú faru. Medzitým 

priebežne pribúdali mená a adresy 

ľudí v meste a okolí, ktorí túto po-

moc naozaj veľmi potrebujú. Adre-

sy ochotne poskytli sociálni pracov-

níci aj samotní občania.

Podarilo sa nám vyzbierať 1272 

kilogramov potravín v  hodnote 

1736eur. Vo štvrtok sa stretli ďal-

ší dobrovoľníci, ktorí potraviny roz-

triedili a  vytvorili z  nich 50 balí-

kov pre rodiny a 7 veľkých balíkov 

pre domovy,  školy a  iné organizá-

cie. Prvé zásielky boli rozvezené už 

v sobotu 30. 11. 2019, presne tak, 

ako sme to robievali po iné roky: do 

vlastných rúk, s úsmevom a láskou, 

ticho a  diskrétne. Druhú časť zá-

sielok plánujeme rozviezť v sobotu 

7. decembra 2019.

Z  celého srdca ďakujeme všetkým 

ľuďom dobrej vôle, ktorí sa doká-

zali podeliť so svojím neraz veľmi 

skromným nákupom a  myslieť na 

iných. Ďakujeme všetkým ochot-

ným zamestnancom predajne Tes-

co, ďakujeme evanjelickému fará-

rovi Jaroslavovi Jurkovi a všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí neváhali ve-

novať svoj čas a  energiu na dobrú 

vec.

J. Bernáthová 

Radosť pomáhať

Príhovor primátorky mesta  foto Janka Bernáthová
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Miroslav Válek 

a Banská Štiavnica II.

V predchádzajúcom čísle ŠN som na-

značil, ako sa minister kultúry SSR 

Miroslav Válek zaslúžil o rozvoj Slo-

venského banského múzea v Banskej 

Štiavnici, ako aj mesta. Teraz to roz-

vediem. V r. 1971 po kompletnej re-

konštrukcii havarijného stavu Nové-

ho zámku (1564 – 71), bola v tomto 

objekte sprístupnená jedinečná celo-

slovenská expozícia o protitureckých 

bojoch na Slovensku. V r. 1974 mú-

zeum sprístupnilo povrchovú, ako 

aj podzemnú časť Banského múzea 

v  prírode (skanzenu), ako aj areál 

šachty Weiden a Terézia. Každoročne 

pokračovali stavebno-rekonštrukčné 

práce v areáli Starého zámku, začala 

komplexná rekonštrukcia havarijné-

ho stavu najrozsiahlejšieho objektu 

v  B. Štiavnici – Kammerhofu a  prí-

prava celoslovenskej expozície v tom-

to objekte, ako aj Klopačky (1681) a 3 

objektov na Námestí sv. Trojice pre 

Galériu Jozefa Kollára. Každoročne 

múzeum pripravovalo celosloven-

ské odborné konferencie s medziná-

rodnou účasťou a výstavy, múzeum 

robilo archeologické výskumy nielen 

v meste, ale aj na Sitne, ako aj v Špa-

nej Doline, odkiaľ sa získali unikátne 

eneolitické kameňomlaty. Múzeum 

malo dostatok fi nancií aj na vydáva-

nie Zborníka SBM a ďalších publiká-

cií, ba dokonca aj na výstavbu cha-

ty v areáli Kolpašských tajchov. Bez 

akejkoľvek konkurencie sa múzeum 

už v  70. rokoch 20. stor. stalo naj-

významnejším strediskom výskumu 

niekdajšej svetoznámej baníckej mi-

nulosti Slovenska a Banskej Štiavni-

ce zvlášť.

A čo znamenalo pre Banskú Štiavni-

cu historické uznesenie slovenskej 

vlády zo dňa 22.2.1978 č.58/1978 

o obnove pamiatok a budovaní tech-

nickej a  sociálnej infraštruktúry 

Banskej Štiavnice, ktoré by nikdy 

nebolo uzrelo svetlo sveta, a násled-

ne sa nerealizovalo bez priamej in-

gerencie ministra kultúry SSR Miro-

slava Válka?

Toto uznesenie znamenalo nielen za-

čiatok generálnej rekonštrukcie zde-

vastovaných a v mnohých prípadoch 

aj havarijných objektov (dokonca aj 

na Námestí sv. Trojice), rekonštruk-

ciu havarijnej mestskej kanalizácie, 

vybudovanie obchvatových komu-

nikácií, plynofi kácie mesta, začiatok 

systematickej starostlivosti o  obno-

vu a  rekonštrukciu tajchov v  okolí 

Banskej Štiavnice, ale aj vybudovanie 

sídliska Drieňová aj s  nemocnicou, 

ZŠ Jozefa Kollára a  ďalšími služba-

mi. Na sídlisku Drieňová bolo len do 

r. 1988 postavených 900 bytov, ďal-

ších 172 na Ul. 1. mája a L. Exnára. 

Vybudovaný bol vodovodný prívod 

z Banského Studenca, ako aj kanali-

začný zberač z  Drieňovej. V  období 

rokov 1978 – 88 boli postavené nové 

predajne o  predajnej ploche 887m² 

a v pamiatkových objektoch v meste 

pribudlo k tomu ešte 315m² predaj-

nej plochy. V tomto období pribudlo 

aj 356 miest stoličkovej kapacity 

v reštauračných zariadeniach. Posta-

vený bol aj rozsiahly komplex SOU 

lesníckeho na Kolpašskej ulici, kde 

bolo v r. 2000 – 2006 aj sídlo Fakulty 

ekológie a environmentalistiky Tech-

nickej univerzity Zvolen.

V  nadväznosti na uznesenie vlá-

dy č. 58/1978 prijala slovenská vlá-

da ešte ďalšie uznesenia, ktoré ďalej 

rozvíjali a špecifi kovali uznesenie z r. 

1978. Boli to nasledovné uznesenia: 

č.76/1981, 208/1981, 123/1983, 

216/1985 a 254/1986. Ku kontrole 

plnenia prijatých uznesení sa usku-

točňovali pravidelné kontrolné dni 

na vládnej úrovni (dňa 20. 6. 1980 

sa ho v  Banskej Štiavnici zúčastnil 

aj predseda slovenskej vlády Peter 

Colotka), ale aj na krajskej, okresnej 

a mestskej úrovni. Významné kom-

petencie v  tomto smere mal novo-

vytvorený Úrad splnomocnenca vlá-

dy, ktorý viedol Ing. arch. Jozef Vicel 

a  v  ktorého úrade som pracoval aj 

ja. Už 11.9.1978 prišli do Banskej 

Štiavnice pracovať renomovaní pa-

miatkári a reštaurátori z Poľska. Vý-

sledkom ich práce je dodnes okrem 

iného aj skvejúce sa súsošie sv. Tro-

jice. 22.9.1979 vyhláškou Minister-

stva kultúry č. 124/1979 Zb. boli vy-

hlásené Štiavnické vrchy za chránenú 

krajinnú oblasť. 

V  B. Štiavnici bol vytvorený samo-

statný odbor výstavby na MsNV 

a vytvorený bol aj stavebný úrad 1. 

stupňa. 29.4.1981 bolo v B. Štiavnici 

zriadené pracovisko Štátnych reštau-

rátorských ateliérov. 10.11. v  tom 

istom roku aj pracovisko Okresnej 

pamiatkovej správy, ktoré v  modi-

fi kovanej podobe existuje dodnes. 

16.12.1981 vstúpil do platnosti Šta-

tút rekreačnej oblasti pri tajchoch 

v Štiavnických vrchoch a 6.12.1985 

bola vyhlásená Kalvária za chrá-

nený prírodný výtvor. 31.1.1986 

bolo vyhlásené Arborétum v  Ky-

sihýbli za chránenú študijnú plochu 

a  23.6.1987 bol schválený Územný 

plán veľkého územného celku Štiav-

nické vrchy. 14.7.1987 bola ukon-

čená rekonštrukcia 3 havarijných 

objektov na Námestí sv. Trojice a mú-

zeum tu začalo pripravovať Galériu 

Jozefa Kollára, ktorá bola sprístup-

nená verejnosti v r. 1992. 13.9.1991 

bola ukončená viac rokov trvajúca re-

konštrukcia národnej kultúrnej pa-

miatky Belházyovského domu a  do 

užívania bolo v tomto objekte dané 

Sociálne stredisko SČK – prvé svojho 

druhu na Slovensku.

Nikdy predtým a  ani potom nebo-

la Banská Štiavnica v  takom stre-

dobode pozornosti celoslovenských 

médií ako od r.1979 až do r. 1990. 

V  týždenníku Nové slovo a  denní-

ku Smena boli pravidelné, obsiahle 

rubriky „Záchrana pokladu“, pričom 

v  prípade „pokladu“ išlo o  Banskú 

Štiavnicu.

O veľkorysosti a principiálnosti Mi-

roslava Válka, ako ministra kultúry 

SSR ešte aspoň 2 príklady. V r. 1985 

vymenoval za riaditeľa podniku Štát-

ne reštaurátorské ateliéry v  Brati-

slave ako jediného riaditeľa – nečle-

na Komunistickej strany v  rezorte 

kultúry na Slovensku Štiavničana 

PhDr. Milana Augustína, PhD., aj na-

priek rezolútnym výhradám ideolo-

gického tajomníka ÚV KSS Ľudovíta 

Pezlára. Ešte krajším príkladom bolo 

to, že mi v r. 1970 bez akýchkoľvek 

problémov dovolil vziať do služieb 

múzea Jána Truchlíka (1931 – 88), 

ktorý od r. 1953 až do r. 1964 bol ako 

politický väzeň v Jáchymove.

Následne M. Augustín spravil neoce-

niteľné služby pre B. Štiavnicu v in-

tenzívnení reštaurátorských výsku-

mov a J. Trochlík sa preslávil svojimi 

archeologickými a konzervátorskými 

prácami...

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie
1. Čašník, servírka – Koliba Veroni-

ka, Počúvadlo 200, p. Makovínyo-

vá, tel.: +421905812761, e-mail: 

hoteltopky@hoteltopky.sk, za me-

siac od 650€, USO, VPM 1, aspoň 1 

rok praxe, nástup ihneď

2. Krajčír (okrem umelecké-

ho) a  montážny pracovník se-

dacích súprav – Sedačky, s.r.o., 

Tabaková 1, B. Štiavnica, p. Zvr-

škovec tel.: 0903405900, e-ma-

il: sedačky@sedačky.sk, za hod. od 

2,99€, ÚSO, VPM 1, aspoň 1 rok 

praxe, nástup ihneď

3. Lektor – skladové hospodár-

stvo, B. Štiavnica – Job & Dues 

agency, s.r.o., Starozámocká 33/3, 

B. Štiavnica, p. Džogan Drotáro-

vá, tel.: 0907538421, email: lektor.

sklad_hosp@jobdues.sk, za mesiac 

od 1200€, VŠ 2.st., VPM 1, aspoň 2 

roky praxe, nástup ihneď

Lektor – v odbore murár, B. Štiavnica 

, e-mail: lektor.murar@jobdues.sk, 

za mesiac od 1480€, VŠ 1. a  2.st., 

VPM 1, aspoň 2 roky praxe, nástup 

ihneď

Lektor – v odbore pekár, B. Š., e-ma-

il: lektor.pekar@jobdues.sk, za me-

siac od 1480€, VPM 1, VŠ 1. a 2.st., 

aspoň 2 roky praxe, nástup ihneď

4. Murár – Obnova, s.r.o., Námestie 

sv. Trojice 22, B. Štiavnica, p. Mly-

náriková tel.: 0948900229, e-mail: 

job@obnova.eu, za hod. od 6€, ZV, 

VPM 1, nástup ihneď

5. Mzdová účtovníčka – ERB, p. 

Rada, Breweries, s.r.o., Novozámoc-

ká 2, B. Štiavnica, p. Garaiová, tel.: 

0905446901, e-mail: sekretariat@

pivovarerb.sk, za mesiac od 800€, 

VŠ 1.st., aspoň 1 rok praxe, nástup 

ihneď

6. Murár – Rekonbau, s.r.o., B. Štiav-

nica, Horná Huta 43, BŠ, p. Debná-

rik, tel.: 0902481182, za hod. od 5€, 

ÚSO, VPM 4, nástup ihneď

7. Pomocník v  sklade, sklad-

ník – PCexpres, s.r.o., Antol-

ská 42, B. Štiavnica, p. Ivanič, tel.: 

0911030357, e-mail: dolinka65@

gmail.com, za mesiac od 700€, VPM 

1, VŠ 1.,2.st., nástup ihneď

8. Referent v  administratíve agen-

túrnej kancelárie Allianz SP – p. 

Skarbová, Obrancov mieru 1, B. 

Štiavnica, PhDr. Eliška Skarbo-

vá, tel.: 0905779196, email: eliska.

skarbova@oz.allianzsp.sk, za mesiac 

od 500€, VŠ 1., 2.st., VPM 2, nástup 

ihneď 

Spracovala na základe ponuky 

ÚPSVaR BŠ:

Ingrid Kosmeľová

ponuka 
práce
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kam v BŠ 
a okolí ?

Na starobylé banícke zlaté 

mesto pomaly padá súmrak, 

len vysvietená dominanta, 

baroková Kalvária sa 

predvádza svetu v plnej kráse.

V  týchto tichých, podvečerných 

chvíľach, v pondelok 25. novembra 

sa v  príjemnom horskom zariade-

ní pod Červenou studňou schádza-

jú všetci Mikuláši a čerti zo spolku 

„Banskoštiavnických Mikulášov a Čer-

tov“ na svoje 7. stretnutie. Konajú 

tak na základe pozvánky jeho pred-

sedu Ľuba Matkoviča. Príčinou ta-

kéhoto skorého stretnutia, ktoré 

sa vždy uskutočňuje začiatkom de-

cembra, bola aktívna prítomnosť 

televízneho štábu verejnoprávnej 

televízie RTVS na tomto podujatí. 

Chceli na ňom verne zachytiť zvyky, 

obyčaje, čulý život tohto spolku a jej 

jednotlivých členov. Mikuláši a čer-

ti prezentovali seba a svoju činnosť 

počas mikulášskych dní, aj zážitky 

z nich. V úvode opisovaného príjem-

ného podujatia všetkých prítom-

ných pozdravil a privítal, zhodnotil 

celoročnú sezónu a  vydal organi-

začné pokyny pre ďalšiu jeho pred-

seda. Večer prebiehal v  slávnost-

nej, už predvianočnej atmosfére, 

kde okrem spomínaných nebeských 

a pekelných bytostí boli prítomní aj 

pozvaní milí hostia a  rodinní prís-

lušníci. Predseda vzhľadom aj na to, 

že sa blíži čas zabíjačiek, milo pre-

kvapil spoločnosť a dodržal sloven-

ské zvyky tým, že na večeru sa po-

dávali jeho vlastnoručne vyrobené 

klobásy a hurky s prílohami. A ver-

te, že chutili nebeským, pekelní-

kom aj pozemšťanom, čo zachyti-

li aj televízne kamery. Celý tento 

neskutočne krásny večer umocni-

li ešte nádherné vianočné, banícke 

a ľudové piesne, ktoré zneli v prie-

behu celého večera v podaní členov 

mužského speváckeho zboru Štiav-

ničan. Za zorganizovanie tohto 7. 

stretnutia patrí obdiv a  poďako-

vanie pánom Ľubovi Matkovičovi, 

Ing. Erikovi Sombathymu a za prí-

jemnú a  vynikajúcu obsluhu Han-

ke a Tinke. A samotný záver večera 

pred odchodom hostí do neba, pek-

la a ostatných do mesta pod Sitnom 

nemohol končiť ináč ako do noci 

znejúcou baníckou hymnou.

Milé deti, ale aj tí skôr narodení, 

môžete sa tešiť, mikulášske sane 

máme kopcom naložené sladkosťa-

mi a ďalšími dobrotami a čakajú už 

len na vás!

Ivan Madara

Stretnutie Mikulášov a čertov

Mikulášovia a čerti pripravení pre všetky deti  foto Lubo Lužina

býva veselo a dobre. A môže 

byť aj krásne, ak sa rozhod-

nete stráviť aspoň jednu 

mikulášsku hodinku s krásnou 

literatúrou. V mestskej 

knižnici sme pre Vás takú 

pripravili a srdečne Vás na ňu 

pozývame.

Krásna literatúra – to je aj poézia 

a  môžu to byť aj milé detské bás-

ničky. Práve také prináša medzi 

nás autorka nášho regiónu Naďka 

Kvaková – Štelclová, členka ban-

skoštiavnického A (utorského) klu-

bu a známa výmyselníčka trefných 

epigramov. Tentokrát prichádza 

s  knižočkou Štiavnické rozprávky 

plnou permoníkov, trpaslíkov, ba-

níkov a ich obyčajných a neobyčaj-

ných príbehov, ktoré sú pekne zver-

šované a pestro ilustrované Jankou 

Havrila – Mazákovou. V tomto ad-

ventnom čase, plnom očakávania 

najväčšej radosti, sme sa rozhodli 

prispieť kvapkou našej malej rados-

ti – uvedením novej detskej kniž-

ky k atmosfére blížiacich sa Vianoc. 

Príďte si vychut-

nať túto chvíľu 

spolu s  nami  

pri vianočnom 

stromčeku, slad-

kom punči a  me-

dovníčkoch, spo-

lu s  autorkou, 

Mikulášom a naj-

mä našimi –  – 

š t i av n i c k ý m i , 

básničkami, prí-

behmi a  rozho-

vormi. Začíname 

o 15.30 v priesto-

roch mestskej 

knižnice v  Rubi-

gallovom dome 

na trojičnom ná-

mestí. Srdečne 

ste vítaní!

Podujatie sa 

môže uskutočniť 

aj vďaka podpore 

FPU, začo veľmi pekne ďakujeme!

MsK

Na Mikuláša

6.12. Mikuláš v Kultúrnom centre. 

KC, Kammerhofská 1, BŠ, 16:00.

Štiavnické rozprávky. Prezentácia 

novej knižky pre deti z pera regio-

nálnej autorky. Mestská knižnica, 

Nám. sv. Trojice 3, BŠ, 10:00.

Vernisáž: Výstava Ivan Herenyi – Je-

den by neveril. Art Cafe, Akademic-

ká 327/2, BŠ, 18:00.

Koncert: Oldřich Janota. KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, BŠ, 19:30.

Zvukotiny. Hudobných workshopov 

pre deti, ZUŠ BŠ, Nám. sv. Trojice 4, 

BŠ, 16:00.

Vernisáž: Ivan Herenyi. Art Cafe, 

Akademická 327/2, BŠ, 18:00.

Svätý Mikuláš v Ruinbare. Ruinbar, 

Nám. sv. Trojice 5, BŠ, 19:00.

7.12. Farebný workshop chalk pa-

int® Základný. Rad. nám. 10, BŠ, 

09:30.

Mikulášsky punč na Nám. sv. Troji-

ce v BŠ. Živá ľudová hudba z Podpo-

ľania, 16:30.

Divadlo: Aero. KC, Kammerhofská 

1, BŠ, 16:00.

Kubánsky večer. Mikulášska párty 

v Trotuar cafe. Kubánsky spevák Eu-

sebio N. Mena & Dj Hymy. Andreja 

Kmeťa 14, BŠ, 20:30.

Mikulášska zabíjačka 2019. Ochut-

návka zabíjačkových špecialít (od 

10:30). Varené vínko, Mikulášov ča-

jík a čertovský punč. Baďan, 8:00.

Vianočný koncert. Trenčiansky spe-

vácky zbor, diriguje Dr. Jozef Va-

koš, PhD., Kostol sv. Mikuláša, Ban-

ská Hodruša, 17:00.

8.12. Vianočný koncert: Slovenský 

komorný gitarový orchester. ZUŠ 

BŠ, Nám. sv. Trojice, 16:00.

10.12. Zvukodrom: Fero Kyrály. 

Hudobný workshop pre deti , ZUŠ 

BŠ, Nám. sv. Trojice 4, 14:00.

13.12. Festival štiavnické konštelá-

cie: Hamlet. KC, Kammerhofská 1, 

BŠ,19:00.

Koncert: One take. Archanjel caff e 

bar, Rad. nám. 10 B, BŠ, 20:00.

Vernisáž výstavy: Vianoce / J. V. 

Pituk. KC, Kammerhofská 1, BŠ, 

16:00.

13. – 14.12. Štjavnycký vjanočný 

jarmok. Nádvorie Kammerhofu, 

BŠ, v piatok od 14:00 a v sobotu od 

10:30.

14.12. Vianočné trhy s kultúrnym 

programom. Rínok, Sv. Anton, 

14:00.

Tatoo Life Christmas edition. Spojár 

Kafe&Klub, Kammerhofská 181/6, 

BŠ, 12:00.

Región Banská Štiavnica
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Najväčší knižný veľtrh, ktorý 

svojim návštevníkom ponúka 

rôznorodé podujatia, kultúrne 

akcie a stánky vystavovateľov 

zo známych aj menej známych 

slovenských vydavateľstiev, 

sa tento rok konal v priesto-

roch bratislavskej Incheby od 

7. do 10. novembra. 

Štyri dni plné knižnej zábavy zlákali 

aj žiakov Základnej školy Jozefa Ho-

ráka, ktorí do knižného sveta zavítali 

po prvý raz práve v piatok.

Bohatý program, a predovšetkým krs-

ty nových kníh, autorské čítania i dis-

kusie so spisovateľmi, o  ktorých sa 

žiaci nielen základných škôl učia na 

hodinách literatúry, vyplnil pobyt 

v  Inchebe presne na stotinu sekun-

dy. Aj keď sa prvý kontakt s fantastic-

kým svetom Bibliotéky začal trošku 

rozpačito – manažérka Čitateľského 

klubu Slovart, pani Michaela Jůrová, 

rezervovala našim žiakom účasť na ži-

vom natáčaní predstavenia najnovšej 

knihy z produkcie RTVS Websterov-

ci –, prvotné stresy opadli ihneď, ako 

naši žiaci uvideli stánky svojich obľú-

bených obchodov, ktoré okrem kníh 

a komiksov ponúkali všakovaký kva-

litný zberateľský sortiment (spolo-

čenské hry, didaktické a interaktívne 

pomôcky, fi gúrky, tričká, hrnčeky...).

Priestory bratislavskej Incheby sú 

naozaj veľké. Nebolo ľahké ich počas 

4 hodín prejsť úplne celé, avšak táto 

výzva sa zvládla, a z podujatia, kto-

ré hostilo také zvučné mená, akými 

sú Adrián Macho (Veľryba Gerda), 

Daniel Hevier (celoslovenský kniž-

ný projekt Chymeros), Juraj Červe-

nák (spisovateľ fantastických kníh, 

historickej i detektívnej fi kcie), Zuza-

na Csontosová (Najmocnejšie kúz-

lo), Katarína Kerekesová (Mimi 

a  Líza, Websterovci), Michal Ivan 

(ilustrátor) a mnohí ďalší, odchádza-

li či už žiaci alebo pedagógovia Zák-

ladnej školy Jozefa Horáka spokojní 

a s taškami plnými kníh i nezabud-

nuteľných knižných či herných zážit-

kov (jedným z lákadiel tohto poduja-

tia bol aj obchod spoločenských hier 

Ihrysko).

Poďakovanie za to, ako hladko ak-

cia prebiehala, patrí predovšetkým 

pedagogickému dozoru (p.uč. Erike 

Müllerovej, p.uč. Ivone Janovskej, 

p.uč. Martine Prokajovej, p.uč. Zuza-

ne Husarčíkovej, p.uč. Renáte Holič-

kovej i  Miroslavovi Inglotovi), ma-

nažérke Čitateľského klubu Slovart, 

pani Michaele Jůrovej, ktorá zabez-

pečila všetkým žiakom voľný vstup 

na podujatie i nahrávanie krstu kni-

hy, rovnako tak aj vodičovi autobusu, 

pánovi Budinskému, ktorý dozeral 

na to, aby sme sa bez ujmy na zdraví 

a hlavne pohodlne dopravili do Bra-

tislavy i naspäť. Veľké ďakujem patrí 

aj našim žiakom (Bibliotéky sa zú-

častnili vybraní žiaci zo 6., 7., 8. a 9. 

ročníka, vrátane záujmového krúžku 

Klub mladých čitateľov /CVČ), ktorí 

ukázali, že im knihy nie sú cudzie a li-

teratúru majú úprimne radi.

Keďže sa Bibliotéka organizuje kaž-

dý rok, a to so železnou pravidelnos-

ťou, určite sa naši žiaci pôjdu na ňu 

pozrieť opätovne. Nakoniec, aj také-

to akčné vzdelávanie pomáha budo-

vať pozitívny vzťah k  novodobému 

i  tomu klasickému literárnemu sve-

tu, rúca stereotypné nahliadanie na 

absentujúci záujem detí o  beletriu 

a „inak“ rozvíja povedomie o čitateľ-

skej gramotnosti.

Veronika Inglotová

Základná škola J. Horáka navštívila 
Bibliotéku 2019

Zo živého natáčania predstavenia v RTVS  foto Archív autora

V utorok 26. novembra 2019 

navštívili členovia SZTP 

múzeum Deža Hoffmanna 

v jeho rodnom dome v Banskej 

Štiavnici. 

Od milého sprievodcu Šimona Mar-

tina Šafaříka sme sa dozvedeli veľmi 

zaujímavé informácie o živote a die-

le Deža Hoff manna, že to bol v tej 

dobe asi najlepší fotograf na svete. 

Preslávil sa hlavne fotografi ami sve-

tových spevákov či hercov, ako Beat-

les, Rollingstones, Sofi a Loren, Ar-

mstrong a mnohí ďalší. Keďže sme 

vyrastali na ich hudbe, bola nám 

táto tematika veľmi blízka.

A na záver nemohlo chýbať ešte po-

silňujúce občerstvenie, na ktorom 

sa podieľal aj Mgr. Peter Ernek. 

Pizza aj občerstvenie chutilo vyni-

kajúco, za čo veľmi pekne ďakuje-

me! Bolo výborne a všetkým odpo-

rúčame navštíviť obe miesta.

Eva Šestáková

Buďme hrdí na slávnych Štiavničanov

Členovia SZTP v múzeu Deža Hoffmanna  foto Archív SZTP

Výberové 
konanie
Obec Podhorie v zastúpení štatutár-

neho zástupcu Ing. Dany Lóžiovej, 

vyhlasuje podľa ustanovenia §4 ods. 

l zákona č. 596/2003 Z. z. o  štát-

nej správe v školstve a školskej sa-

mospráve a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  ustanovenia §5 ods. 3 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v  znení 

neskorších predpisov výberové ko-

nanie na obsadenie funkcie riadi-

teľa/riaditeľky materskej školy.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výbe-

rového konania spolu s dokladmi do-

ručte do 19.12.2019 do 10.00 hod. 

na adresu: Obec Podhorie, Podhorie 

Teplá č. 84, 969 82 Podhorie.

Obálku označte heslom „Výberové 

konanie, názov školy – NEOTVÁRAŤ!“ 

s uvedením adresy odosielateľa.

Bližšie informácie nájdete na 

úradnej tabuli obce alebo na 

www.podhorie.sk.

Dana Lóžiová, 

starostka obce

Anastasiya 
Kuzmina 
v OZ Túlavá labka

Ďalšia známa, no v prvom rade veľ-

mi milá osobnosť, zavítala k  nám 

do Túlavej labky. Nasťa Kuzmino-

vá, bývalá slovenská biatlonistka, 

nás podporila svojou prítomnosťou 

spolu s  jej rodinou. Reprezentova-

la naše OZ aj na podujatí Havkáren-

ský beh na Urpín, kde súťažila s na-

šim útulkáčom Pocom. Na podujatí 

súťažili aj Renáta a Vlado Taligovci, 

s našou útulkáčkou Žužu. Gratuluje-

me k skvelým výsledkom a ďakuje-

me tiež za podporu nášho OZ. Viac 

o našej činnosti, našich zverencoch 

nájdete na www.tulavalabka.sk, 

sídlime na ul. Antolská, pri SAD.

Kolektív OZ Túlavá labka
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Spomienka

Čas plynie ako tichej rieky 

prúd, kto Ťa mal rád, nemôže 

zabudnúť. S tichou spomien-

kou k  tvojmu hrobu kvety 

položíme a  pri plamienku 

sviečky sa pomodlíme. Dňa 

1.12.2019 sme si pripome-

nuli nedožité 80. narodeniny 

Ireny Čečetkovej, rod. Ma-

gulovej z  Močiara. Ďakuje-

me za tichú spomienku všet-

kým, ktorí nezabudli.

Manžel Laurinc a dcéry 

Anna a Emília s rodinami

oznamy, 
spomienky

Mikuláš
Pozývame Vás na stretnutie s Mi-

kulášom v  sobotu 7.12. o  17:00 

(multifunkčné ihrisko na sídl. 

Drieňová) za Zeleným domom. 

Bližšie info: Caff e Bar Zelený dom 

– 0944 809 620. Na stretnutie 

s Vami sa tešíme!

Team Caffe Bar

Vianočná 
Živena
Živena, MO Banská Štiavnica po-

zýva členov a  priaznivcov spol-

ku na návštevu vianočných trhov 

v  Banskej Bystrici a  vo Zvole-

ne: 12.12. o 17:00 z Križovatky, 

cena: 5EUR. Prihlásiť sa môžete 

do 6.12. na tel.č.: 0907 794 180, 

0911 608 524.

Renata Taligová

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že úradné 

hodiny v kancelárii sú v nasledov-

ných termínoch: pondelok, uto-

rok: 7.30 – 14.00 hod., streda: 

7.30 hod. – 14.30 hod. Info o ak-

ciách môžete získať na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných 

hod.

Výbor ZO SZTP BS

Eliminácia násilia na ženách.

Pri príležitosti Medzinárodného 

dňa eliminácie násilia na ženách, 

ktorým je každoročne 25. novem-

ber, realizovalo Okresné riaditeľ-

stvo Policajného zboru v Žiari nad 

Hronom v dňoch od 25. novembra 

do 29. novembra 2019 preventívnu 

kampaň zameranú na problemati-

ku rodovo podmieneného násilia, 

s  cieľom zvyšovať informovanosť 

a právne povedomie. V rámci kam-

pane boli realizované aktivity na 

ZŠ a  SŠ s  propagáciou materiálov 

k problematike násilia na ženách.

Násilie na ženách je porušenie ľud-

ských práv a  forma diskriminácie 

žien. Postihuje ženy všetkých ka-

tegórií a  sociálnych vrstiev. Naj-

častejšie sa vyskytuje v  rodinách 

a partnerských vzťahoch.

Čo robiť v prípade, ak sme obe-

ťou domáceho násilia?

V prvom rade odporúčame mať po 

ruke informácie o krízových cen-

trách, telefonických linkách pod-

pory, ako napr. linka pre ženy zaží-

vajúce násilie 0800 212 212 alebo 

linka Detskej istoty 116 111, kto-

ré je možné získať na internete, ale 

aj prostredníctvom polície 158. Zá-

roveň je potrebné privolať políciu a 

neváhať oznámiť udalosť skôr, ako 

sa násilie vystupňuje. V  neposled-

nom rade je potrebné o probléme 

rozprávať s okolím, zdôveriť sa a 

požiadať o pomoc svojich blízkych 

(rodinu, priateľov).

Ako môžeme pomôcť, keď sme 

svedkom násilia?

– svedectvo je dôležité najmä do 

budúcna, aby mohla polícia také-

muto páchateľovi zabrániť v pokra-

čovaní trestnej činnosti,

– poskytnutie svedectva chráni os-

tatných pred prípadnou recidívou a 

samozrejme pomáha k zadržaniu 

alebo vypátraniu páchateľa,

– ochota svedčiť a poskytnúť obraz 

o násilnom trestnom čine je jed-

ným z predpokladov, aby mohol 

byť násilník postavený pred súd a 

za svoje konanie niesol zodpoved-

nosť,

– neváhať ihneď privolať políciu a 

udalosť oznámiť, pretože ide o bez-

pečnosť obetí domáceho násilia, 

ktorými môžu byť aj deti,

– obeti násilia poskytnúť podľa 

možností prvú pomoc, ak si to situ-

ácia vyžaduje a psychicky ju podpo-

riť, netváriť sa, že sa nič nedeje, že 

o ničom nevieme a dať najavo mož-

nosť podpory poskytnutím svedec-

tva, je vhodné situáciu nezľahčo-

vať jej bagatelizovaním, nepoužívať 

terminológiu, ktorá vec zjednodu-

šuje nahrádzaním násilia zjemňu-

júcimi slovami, ako hádka, konfl ikt 

a podobne.

OR PZ v ZH

Preventívna kampaň

V našom meste žije veľa 

pracovitých a statočných ľudí. 

Sú ľudia, ktorí sa však zapíšu 

do sŕdc mnohých našich spolu-

občanov nielen svojou láskou 

k nášmu mestu, k ľudom, ale 

i k zvieratám. 

Medzi takýchto ľudí patrí i  Pipko 

Dobšovič, človek, ktorý nikdy neod-

mietne pomoc, vždy je priateľský, 

srdečný, a  nadovšetko okrem ľudí 

má rád zvieratká. Je to človek s veľ-

kým a  láskavým srdcom, srdcom 

ktoré bije aj pre náš útulok. Náš Pip-

ko tak ako ho my voláme pomáha 

nášmu útulku. Prišiel k nám v hodi-

ne dvanástej, keď sme už boli zúfa-

lí ako budeme pokračovať ďalej. Pri-

šiel pomohol, vyčistil celý útulok, 

odviezol všetok neporiadok, kto-

rý sa nám za celú zimu nahromadil 

a v ktorom si potkany urobili druhý 

domov. Pokosil útulok, doniesol kr-

mivo, doniesol voliéry a  búdy, dal 

nakresliť psíka s kostičkou na plot 

útulku, tiež informáciu, ako nám 

majú pomôcť ľudia, ktorí milujú 

zvieratká. Sústavne nosí vodu pre 

celý útulok. Žije s útulkom 24 ho-

dín. Nesmierne sme mu vďační za 

to, ako sa stará nielen o areál útul-

ku, ale aj o samotných psíkov. Získal 

si srdcia našich štvornohých priate-

ľov, a tí ho každý deň vítajú radost-

ným štekotom, nezabúda vždy im 

doniesť maškrtku. Je to človek, kto-

rý sa rozdáva, má nesmierne dobré 

srdce, ako pre ľudí, tak aj pre zvie-

ratá. Vždy sa na neho dá spoľahnúť 

vo všetkých ťažkých chvíľach a to je 

to najcennejšie, lebo keď máte pria-

teľa, ktorý je vždy ochotný pomôcť, 

je to cennejšie ako zlato. Nesmier-

ne si ho vážime, má našu úctu a ob-

div a naše veľké Ďakujem! Prajeme 

mu, aby mu zdravie slúžilo, aby lás-

ka k ľuďom a našim chlpáčom ho ni-

kdy neopustila.

J. Simonidesová,

predsedkyňa OZ Senior Lilien

Žijú medzi nami...

Lambert „Pipko“ Dobšovič pomáha nášmu útulku  foto Archív L.D.
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Slovenské banské múzeum 

pozýva 13. a 14. decembra 

2019 do nádvorí v Kammer-

hofe, kde sa uskutoční 

16. ročník tradičného Štjavnyc-

kého 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 13. decembra privítame 

na pódiu v hlavnom nádvorí koled-

níkov z Katolíckej spojenej školy sv. 

Františka Assiského, súbor Permo-

ník z MŠ Ul. 1. mája, Detský zbor 

a divadelníkov ZUŠ Banská Štiavni-

ca a FsK Veľké Kozmálovce – Vese-

lí chlapi.

V sobotu 14. decembra sa na vás 

tešia deti z MŠ Nezábudka so svo-

jím predstavením „O  12 mesiači-

koch”, Divadlo pod balkónom s roz-

právkou O  zvončekovi končeko-

vi, FsK Geľovianka – Štedrá večera 

a Janka Bernáthová, ktorá predsta-

ví knižné novinky.

Počas oboch dní sa môžete tešiť aj 

na pečenie oblátok v historickej for-

me nad ohňom a oveľa viac na po-

bavenya a kuknutya.

Podujatie podporilo mesto Banská 

Štiavnica a Banskobystrický samo-

správny kraj.

Štjavnycký vjanočný jarmok tiež 

podporili: Potraviny Ernek, Peká-

reň Anton Antol, spol. s.r.o., Hotel 

Topky, Penzión Kachelman, Com-

bin Banská Štiavnica, s.r.o., Sim-

Kor, s.r.o., Píla Šobov, Zámočníctvo 

Rückschloss, Perla – Branislav Pe-

ták, Sibacol, spol.s.r.o., RP Domác-

nosť – M. Blahút, Comex – Katarína 

Líškayová, Ján Majsniar – Čajovňa 

Klopačka, Imo – elektro, Black M 

– Marián Čierny Magic Computers 

s.r.o., COOP Jednota Žarnovica.

Tešíme sa na stretnutie v Kammer-

hofe.

Prícte neobanujete!

Petra Páchniková (SBM)

16. ročník 
Štjavnyckého vjanočného jarmoku v Kammerhofe

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová 

Baňa sa zaslúžila o  historickú uda-

losť, ktorou sa zapísala do novo-

dobých dejín nášho poľovníctva 

i  baníctva. 16. novembra 2019 sa 

v  poľovníckom revíri Háj usporia-

dala spoločná poľovačka kráľov-

ských banských miest, na ktorej 

sa zúčastnili zástupcovia 7 kráľov-

ských banských miest: Banská Bys-

trica, Banská Štiavnica, Banská 

Belá, Kremnica, Pukanec, Ľubietová 

a Nová Baňa. 

Zišli sa nielen poľovníci, ale aj zá-

stupcovia baníckych spolkov. Spo-

mínané mestá spája naďalej udr-

žiavaná banícka tradícia. Lesníctvo 

a poľovníctvo sú odvetvia, ktoré sa 

na ich území rozvinuli hlavne vďaka 

baníctvu. Z  nášho banskoštiavnic-

kého regiónu sa na podujatí zúčast-

nil viceprimátor Banskej Štiavnice 

Ing. Marián Zimmermann, predse-

da Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku Ing. Richard Kaňa, 

riaditeľ Mestských lesov B. Štiavni-

ca Ing. Jaroslav Dudík, starosta Ban-

skej Belej MVDr. Branislav Babirád, 

konateľ Obecných lesov Banská Belá 

Ing. Štefan Orolín, nechýbali riadi-

teľ Strednej odbornej školy lesníc-

kej Ing. Miroslav Ďurovič, riaditeľ 

Múzea vo Svätom Atone Ing. Štefan 

Engel, PhD., či zástupcovia TV ma-

gazínu Halali i časopisu Poľovníctvo 

a  rybárstvo. Primátor Novej Bane 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

môže byť právom hrdý na predstavi-

teľov Poľovníckej spoločnosti Nová 

Baňa, ktorí prišli s myšlienkou usku-

točniť spoločnú poľovačku a  majú 

najväčšiu zásluhu na tom, že dob-

re dopadla. Naše veľké poďakovanie 

patrí tajomníkovi spoločnosti Vilia-

movi Mihálovi a  predsedovi Petro-

vi Forgáčovi. Pokým sa poľovalo, os-

tatní prítomní si mohli v školiacom 

zariadení Telekom na Hrabinách 

(tu bol potom aj slávnostný výrad 

po poľovačke) vypočuť zaujímavú 

prednášku o  histórii  Zväzu stredo-

slovenských banských miest, ktorú 

prezentovala Mgr. Katarína Stredá-

ková z  Vlastivedného múzea v  No-

vej Bani. Prednášku vhodne doplnili 

pani riaditeľka múzea Mgr. Katarína 

Konečná, pán primátor Novej Bane, 

konateľ Mestských lesov Nová Baňa 

Víťazoslav Chrappa, aj  Ing. Richard 

Kaňa. Na slávnostnom výrade bolo 

ulovených dvanásť diviakov a tri líš-

ky, pri výrade vystúpil aj folklórny 

súbor Háj z Novej Bane a slávnost-

nú atmosféru umocnili poľovnícky-

mi signálmi trubači SOŠL v Banskej 

Štiavnici. Podujatie sa mimoriadne 

vydarilo, všetkým chutili aj gastro-

nomické špeciality – pravdaže vrá-

tane diviny, všetci prítomní získa-

li pamätný list i odznak z podujatia. 

Veríme, že sa začala zaujímavá tradí-

cia, na ktorú postupne nadviažu po-

ľovníci a baníci z ostatných banských 

miest.

Marian Číž

Spoločná poľovačka 
kráľovských banských miest

Poľovníci a zástupcovia baníckych spolkov zo 7 kráľovských banských miest  foto Archív autora

Literárne 
okienko
4.12. sme si pripomenuli 109 ro-

kov od narodenia J. Kostru.

Ján Kostra sa narodil 4. decembra 

1910, pochádzal z Turca, po ma-

turite odišiel študovať architek-

túru do Prahy, no štúdium nedo-

končil. Zamestnal sa ako bankový 

úradník v  Bratislave, neskôr ako 

redaktor v  Slovenskom rozhlase 

a  časopise Kultúrny život. Písať 

začal už ako študent, no jeho prvá 

ucelená zbierka mu vyšla v  do-

spelosti, pod názvom „Hniezda“ 

– v zbierke sú básne plné obdivu 

prírody, spomienok na detstvo 

a  lásky k  rodičom. Podobný cha-

rakter má zbierka „Moja rodná“, 

v ktorej hovorí: „Zhadzujem na prah 

mošnu žobrácku, palicu lámem, druž-

ku blúdení. Padám tvárou v lono tráv-

naté – Moja rodná!“. Odsúdenie voj-

ny opísal v zbierkach: 1. Ozubený 

čas; 2. Všetko je dobré tak; 3. Puk-

nutá váza.

Najväčšia a najznámejšia básnická 

skladba – Ave Eva, je oslavou ženy 

(matky) ako takej. Opisuje všetky 

hodnoty, ktoré žena má. Podobne 

to bolo aj v diele „Básnik a žena“ od 

J. Smreka. V závere života napísal 

dve zbierky: Každý deň a Len raz. 

Ján Kostra písal aj pre deti a mlá-

dež – „Janko Hraško“.

Vážení učitelia, milí žiaci a  cte-

ní Štiavničania, prajem vám krás-

ny vstup do posledného mesiaca 

v  roku 2019 – do decembra vám 

želám veľa zdravia, šťastia, dob-

rých ľudí okolo seba, ktorí budú 

k sebe milí a priateľskí. Krásny de-

cember 2019! Zdroj: pozn. aut.

Filip Golian

Pozvánka
Keďže majú  čitatelia Štiavnic-

kých novín k  lesu, dobrej foto-

grafi i i  k  poézii veľmi blízko, do-

volím si pozvať Vás na výstavu 

fotografi í môjho priateľa Gustáva 

Hegedüša z  Turčianskych Teplíc. 

Vernisáž výstavy „V lese Gusto He-

gedüš fotografi e Ondrej Nagaj bás-

ne“ sa bude konať 11. decembra 

2019 o 17.00 hod. v Lesníckom 

a  drevárskom múzeu vo Zvolene 

(námestie SNP 23/35). Výstava 

potrvá do 31. januára 2020 – od 

utorka do piatku a v nedeľu – vždy 

od 9.00 do 17.00 hod. Srdečne po-

zývam!

Marian Číž
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 6.12. o 18:30 hod.
Nedeľa 8.12. o 18:30 hod.
Štvrtok 12.12. o 18:30 hod.

Šťastný Nový rok
Romantická komédia, 92 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Vianočná ro-
mantická komédia v réžii Jaku-
ba Kronera s výnimočným herec-
kým obsadením, natočená v zimnom 
prostredí Vysokých Tatier. Sce-
nár fi lmu sa začína pár dní pred 
Vianocami a končí na Nový rok 
a cez množstvo komických, ale 
i romantických situácií ukazu-
je, že láska má veľa podôb, ale 
nakoniec si každého nájde.

Sobota 7.12. o 18:30 hod.

Valhala: Ríša bohov
Fantasy, dobrodružný, 100 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Výpravné 
fantasy založené na severských 
bájach a mýtoch o Valhale, kam 
za sprievodu valkýr prichádza-
jú padlí bojovníci. Odin, Thor, 
Loki a ďalší bohovia z Valhaly 
sa musia postaviť svojmu osudu 
a odvrátiť Ragnarok – svoj zá-
nik a koniec celého sveta. Zo 
zajatia sa totiž oslobodil ob-
rovský vlk Fenrir a bohom hrozí 

úplne posledná bitka s odvekým 
nepriateľom, s divokými obrami. 
Svoju úlohu v ich boji zohra-
jú aj dve deti, ktoré si zo sve-
ta ľudí priviedol Thor ako svo-
jich sluhov.

Nedeľa 8.12. o 16:00 hod.

Ľadové kráľovstvo 2
Rodinný, animovaný, 94 min., MP, 
vstupné: 5€.

Utorok 10.12. o 18:30 hod.

Voda čo ma drží 
nad vodou
Dráma, 82 min., MP:12, vstupné: 
5€. Úsmevno-dramatický príbeh 
jedného z najväčších slovenských 
básnikov, predstaviteľa takzva-
nej stratenej generácie. Auto-
ra libreta k muzikálu Kráľ Dá-
vid a mnohých známych piesňových 
textov, ako napríklad Vráť tro-
chu lásky medzi nás, (Money Fac-
tor), Len s ňou (Miro Žbirka), 
ale hlavne Voda čo ma drží nad 
vodou (Elán). Básnika, ktorý bol 
aj človekom a ktorý bol zároveň 
aj svojím vlastným protikladom. 

Génia, ktorý jednoducho síce ne-
bol schopný vyrovnávať sa s ná-
strahami každodennosti, ale už 
v svojej tridsiatke bol maturit-
nou otázkou. Človeka číreho ako 
diamant, ale zároveň niekedy aj 
takého ostrého.

Utorok 11.12. o 18:30 hod.

U Zlatej rukavičky
Horor, triller, dráma, 110 min., 
MP:15, vstupné: 5€. Životným 
dielom odpudivého a deformova-
ného opilca z hamburskej štvr-
te San Pauli Fritza sú vraždy 
miestnych prostitútok. Ich telá 
skrýva do stien svojho podkrov-
ného bytu, kde sa smrad hnijúce-
ho mäsa snúbi s pachom staromlá-
denectva a s výparmi gréckej 
reštaurácie z prízemia. Prípad 
sériového vraha Fritza Honku šo-
koval v polovici sedemdesiatych 
rokov celé Nemecko a inšpiroval 
Fatiha Akina k nakrúteniu fi lmu, 
ktorý je kontrapunktom väčši-
ny thrillerov s podobnou témou. 
Namiesto metodického pátrania 
ponúka len chaos, hnus, smrad 
a takmer haptický zážitok z „pe-
kelnej kuchyne“ Fritza Honku.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z  č.42/2019: „Ne-

plač, ak sa na ceste života potkneš, je 

to len znak toho, že kráčaš.“ Výhercom 

sa stáva Peter Koleda, Sv. Anton. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte o  poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a  zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 

v termíne do 16.12.2019.

V tajničke sa ukrýva výrok Ginotta:

A., Prach na pranie, klamstvo, vtip-

né hlášky, štátny majetok,

B., Začiatok tajničky,

C., Navyše, koniec angl., dodal,

D., Kniha na výklad snov, zn. elek-

trospotrebičov, predajňa elektroni-

ky, vyžarovanie človeka,

E., Únosca Heleny, poznal, český 

slávik so skratkou mena,

F., Taliansky súhlas, prehŕňa vla-

sy, jedlo pre vtáky, pracovný po-

stup, pojem duše u Egypťanov,

G., Arabské meno, plán, kola-

boranta, vozík,

H., Žen. meno, nahnevať, kosy 

s hrubicou,

I., 1 v  Ríme, nepoužívaj tekuti-

nu, teší sa, okresný výbor, kame-

ňolom,

J., Koniec tajničky,

K., Prebrala sa k životu, jas, vrch 

v Turecku.

1., Druh gramoplatne, nemoc-

nica s poliklinikou, pili, molyb-

dén,

2., Aranka, alebo rusky, nožík,

3., Pripraví jedlo, kráča, existuj,

4., Zmotaj, riskovanie, apelova-

nie,

5., Sada naopak, smrť, Izabela,

6., Patriaci Lacovi, krídlo odborne, 

stánok poštovej služby,

7., Obidve, nechali odopnuté, 5 

v Ríme,

8., Dámy, určitý čas, Marek dom.,

9., Hnutie za demokraciu skr., 

chýbal si, tona,

10., Ukolísal, predložka, Adriana,

11., Steny, pichať rohmi, nosné 

a krčné skr.,

12., Otec, listnatý strom, hlas 

žaby,

13., Stred slova pridul, osobné zá-

meno, daj hlas pri voľbách, Slo-

vensko,

14., Začiatok pretekov, šikmo, 

ozn. áut Kambodže a Rakúska,

15., Miešanec, býva na kompase.

Pomôcky: Azimut, Nay, adas, ili, 

kváa, ala.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
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G

H

I

J

K

Kupón č. 44
Krížovka
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Vianočná súťaž
Milí čitatelia!

Aj tento rok sme pre Vás pripravi-

li vianočnú súťaž o hodnotné vec-

né ceny. Vašou úlohou bude správ-

ne zodpovedať na 2 z 3 súťažných 

otázok a budete zaradení do žre-

bovania.

2. kolo

S  kým vystúpi Jozef Holly 

v Kultúrnom centre?

Správne odpovede spolu s kupón-

mi nám zasielajte do redakcie ŠN 

poštou, príp. vhoďte do schránok 

v  termíne do 16.12. Šťastní vý-

hercovia budú uverejnení vo Via-

nočnom čísle 19.12. Prajeme Vám 

veľa šťastia!

red

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Svätoantonská heligónka 

vošla do povedomia ľudí, ktorí 

majú blízko k folklóru, preto 

nikoho neprekvapilo, že dňa 

23.11.2019 sa sála kultúrneho 

domu v obci Svätý Anton 

zaplnila divákmi. 

A veru to neoľutovali. Takmer štvor-

hodinový program bol perfektne pri-

pravený a diváci sa mohli zabaviť a aj 

zaspievať si so známymi heligonkár-

mi, so súborom Sitňan a folklórnym 

súborom Lúčka či s rodinnou kapelou 

Kminiakovcov. V programe vystúpilo 

aj trio Andrea Halibožeková, Danielka 

Kminiaková, Barbora Legényová, kto-

ré zaspievali dve trávnice. Spestrením 

bolo aj vystúpenie Stanislava Bartku 

so svojimi deťmi a neterkami. Mode-

rátorom bol už ostrieľaný pán Ján Fu-

rinda. Nálada počas predstavenia bola 

výborná, veď k nej hneď na začiatku 

vo vstupnej hale prispeli svojou hrou 

a  spevom Kminiakovci. Ponúkali sa 

tu pagáče a koláče, ktoré napiekli ženy 

z dediny a na zahriatie, ak mal niekto 

chuť, bol aj pohárik ostrého. Spoločné 

vystúpenie už tradične patrilo rozka-

zovačkám heligonkárov. Pánovi Stan-

kovi Bartkovi, Milošovi Dubovskému, 

Martinovi Kminiakovi, Ondrejovi 

Sliackemu a Samkovi Kukovi. Pochva-

lu si zaslúžia všetci účinkujúci, kto-

rí svojimi vystúpeniami prispeli k to-

muto vydarenému podujatiu.

Na záver si všetci spoločne zaspieva-

li Mám ja hrušku. Podľa divákov má 

toto podujatie vysokú úroveň, za čo 

patrí vďaka hlavne pánovi Martinovi 

Kminiakovi, ktorý je hlavným organi-

zátorom od začiatku svätoantonskej 

heligónky.

Anna Rihová

Na ľudovú nôtu

Vystúpenie heligonkárov v kultúrnom dome foto Archív autora

„Žiacka školská rada je reprezentatív-

nym orgánom žiakov strednej ško-

ly a  zastupuje ich záujmy vo vzťahu 

k riaditeľovi a vedeniu školy.“ 

Takýto orgán nechýba ani na našom 

Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej 

Štiavnici. My, jeho členovia, nepre-

tržite hľadáme nové cesty, ako zís-

kať nové zážitky a  skúsenosti, preto 

keď sa nám naskytla možnosť zúčast-

niť sa na dvojdennom školení „Moja 

Žiacka rada“ v  Lučenci, neváhali sme 

ani chvíľu. Na školení reprezentova-

li našu školu dvaja žiaci: Martin La-

dislav Doskočil a  Viktória Bujnová. 

Prihlášky boli potvrdené a podpísané, 

a my už sme len netrpezlivo očakáva-

li dátum blížiaceho sa stretnutia, kto-

ré bolo naplánované na 13. až 14. no-

vembra 2019. Dni sa míňali a ani sme 

sa nenazdali a už to bolo tu.

Skoré ranné cestovanie nám nebráni-

lo začať školenie s úsmevom na tvá-

ri a boli sme pripravení dozvedieť sa 

niečo nové. Milým prekvapením boli 

aj pani školiteľky, ktorým nechýba-

li vedomosti, a hodiny praxe o danej 

tematike. Poskytli nám neuveriteľné 

množstvo zaujímavých informácií, 

počnúc od legislatívy Žiackej školskej 

rady, končiac pri tvorbe vlastného akč-

ného plánu.

Na školení nechýbala ani zábava a pre-

tože sa školenia zúčastnili mladí ľu-

dia z rôznych kútov Slovenska, nezo-

stávalo nám nič iné, než sa spoznať. 

S tým nám pomohli tzv. „icebreakers”

alebo, jednoducho povedané, aktivi-

ty zamerané na vzájomnú komuniká-

ciu a pochopenie. Vďaka nim sme zis-

tili, ako fungujú žiacke školské rady na 

iných školách a čo môžeme ešte vylep-

šiť. Trénovali sme si aj schopnosť pre-

zentovať a slobodne vyjadriť svoj ná-

zor bez strachu a  trémy, vypočuť si 

kritiku iných a nájsť vhodný kompro-

mis. Zároveň sme podporili našu se-

barealizáciu pri podieľaní sa na rôz-

norodých aktivitách, zameraných na 

analytické, ale i kreatívne myslenie.

Celé školenie sa nieslo v  príjemnom 

a rodinnom duchu, čo sa poznačilo aj 

na našom spoločne strávenom veče-

re. Myslím, že každý účastník mi dá za 

pravdu, keď napíšem, že sme si ako ľu-

dia sadli a spoločná práca nám išla od 

ruky.

Druhý a  zároveň posledný deň náš 

hlavný bod programu pozostával už 

z  vyššie spomenutej tvorby vlastné-

ho akčného plánu, do ktorého sme 

spísali všetky aktivity a  podujatia, 

ktoré na škole organizujeme a prida-

li nové, ktoré majú potenciál sa pre-

sadiť. Prezentáciu aj samotnú tvorbu 

sme zvládli na jednotku a s prázdny-

mi rukami sme tak odísť nemohli. Do-

stali sme osvedčenie s celoslovenskou 

platnosťou a  podpisom, ktoré nám 

v budúcnosti môže pomôcť lepšie sa 

presadiť. A tak ako aj na začiatku, zo 

školenia sme odchádzali s obrovským 

úsmevom na tvári.

Viktória Bujnová

Školenie Žiackej školskej rady 
pri Gymnáziu A. Kmeťa

Žiacka školská rada Gymnázia A. Kmeťa foto Archív autora

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

December. 

Program:

Utorok 10.12., od 16:00 – 18:00

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 11.12., 18.12., 

od 16:00 – 17:00

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 5.12., 12.12., 19.12., 

od 17:00

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 
– plaváreň
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

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

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, 

dôchodcov a  osoby so zdravot-

ným postihnutím

• prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, 

fi rmy, 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

Poďakovanie
FK Sitno Banská Štiavnica by 

sa chcel touto cestou poďako-

vať všetkým sponzorom, fanúši-

kom, trénerom, hráčom. Poďa-

kovanie patrí aj mestu Banská 

Štiavnica za poskytnutie fi nanč-

ného príspevku a dotácie za rok 

2019.

FK Sitno BŠ

Začiatok plaveckej sezóny 

otužilcov, nadšencov celo-

ročného plávania v exteriéri 

a zimných plavcov má už 

desaťročia zabehnutý rituál 

a miesta, kde sa priaznivci 

týchto aktivít na bývalom 

spoločnom území Čechov 

a Slovákov pravidelne stre-

távajú. Záujem o ne z roka na 

rok vzrastá a účasť tiež.

Plávaním v jaskynnej riečke Pun-

kve, niekoľko desiatok metrov 

pod povrchom zeme, v  Morav-

skom krase, bola zároveň zahá-

jená v nedeľu 6.10.2019 súťažná 

sezóna Českého pohára v zimnom 

plávaní. Organizátori tak boli nú-

tení uprednostniť registrovaných 

plavcov z  Českého zväzu plavec-

kých športov.

U  nás taký nemáme a  súťaž len 

rozbiehame. Má za sebou iba prvý 

ročník. Keď naši otužilci, kto-

rí preplávali La Manche, prišli na 

Slovenský plavecký zväz či Slo-

venskú plaveckú federáciu ozná-

miť výsledok svojho plaveckého 

výkonu, riadne byrokratov zasko-

čili. Nevedeli čo s nimi. Ani publi-

citu im nespravili.

Možno preto nemáme takú diaľ-

kovú plavkyňu a ultramaratónsku 

bežkyňu akou je Petra Abhejala 

Bernardová. Pri účasti 163 plav-

cov bola medzi čestnými hosťa-

mi. V Punkve sa pláva 100 a 300 

m trať. Vybrala si tú prvú, hoci od 

2011 do 2018 roka zvládla veľmi 

náročný program „Oceans Seven – 

sedem oceánov“.

Preplávala La Manche 11.7.2011 

v  čase 14hod.37min., Gibraltár-

sku úžinu 16.9.2013 za 4° 35´, Ka-

nál Catalin v Kalifornii 18.8.2015 

za 9° 46´, Cugarský prieliv me-

dzi ostrovmi Honšú a  Hokkaidó 

12.8.2016 za 11° 07´, kanál Kaiwi 

na Havaji 27. – 28.3.2017 za 21° 

52´, Severný kanál medzi Írskom 

a Škótskom 15.8.2017 za 10° 23´ 

a  Cookovu úžinu na Novom Zé-

lande 24.2.2018 za 13° 09´.

Stala sa 10. človekom na svete, 4. 

ženou a  1. z  krajín, kde nemajú 

priamy prístup k moru, čo to do-

kázala. Táto na prvý pohľad ne-

nápadná vegetariánka sa narodila 

v  1977 v  Chebe. Základnú ško-

lu a plavecké začiatky absolvovala 

v Zlíne. Tam žije doposiaľ, no so 

Sri Chinmoy Marathon Team pô-

sobí po celom svete.

Je prekladateľkou. V  rozhovo-

roch priznáva, že od 18 rokov ju 

k  meditácii inšpiroval Sri Chin-

moy (1931 – 2007), mimo iné 

tiež výnimočný športovec. Prija-

la od neho meno. Znamená „Čistá 

voda“, no vyjadruje aj plač a túžbu 

po poznaní. K  meditácii pridala 

hudobnú prezentáciu, beh a zno-

vu sa vrátila k plávaniu.

Dostupnosť informácií o  výko-

noch, čo ohromujú laikov i odbor-

níkov, zároveň motivuje ďalších 

záujemcov nasledovať ich. Vychá-

dzajú viac či menej dobré knihy 

nadšených účastníkov ich týždňo-

vých kurzov a rôznych akcií. Ob-

javujú sa blogy a ukážky na you-

Tube. Wim Hof i  Abhejala sú ale 

stále výnimoční jedinci.

Je dobré vedieť o  ich schopnos-

tiach a  oboznámiť sa s  nimi. Zá-

roveň je potrebné mať na pamäti, 

že všetko potrebuje svoj čas a pra-

videlný tréning. Je vhodné opatr-

ne hľadať a nájsť si vlastný spôsob 

a  tempo, ako aplikovať získa-

né poznatky. Vedieť k čomu vám 

majú slúžiť, aby ste si neublížili.

V  Bratislave na Zlatých pieskoch 

sa konal 27.10.2019 Memori-

ál Vlada Skovajsu. Jeho 13. roč-

ník. Slovenská otužilecká sezó-

na začína v novembri stretnutím 

v  Nemečkách. Tak ako vždy, aj 

toho roku 10.11. to bolo s počet-

nou účasťou aktívnych otužilcov. 

V nedeľu 17.11. v Dolnom Dubo-

vom ich bolo 196.

V Štiavnických Baniach, ako vždy 

v  poslednú novembrovú nede-

ľu, 24.11. o  14. hod. do tajchu 

Vindšachta vošlo 162 plavcov. 

Pri teplote vzduchu 6°C a  vody 

7,5°C. Táto akcia práve vstúpila 

do druhej dekády svojej existen-

cie. Za ten čas sa úplne prirodze-

ne z  náhodných jednotlivcov vy-

tvoril pevný tím.

Má nielen svojich pravidelných 

aktívnych účastníkov a  stálych 

priaznivcov, no aj  zázemie spo-

ľahlivých a  obetavých organizá-

torov. ZŠ Maximiliána Hella opäť 

očarila hostí novými prírastkami 

v  ich  školskej zbierke. Pozornosť 

si ale zaslúžia i  tamojší domáci 

otužilci a ich činnosť.

Veď tucet pravidelných účastní-

kov vo veku od 35 do 48 rokov sa 

stretáva v utorok a piatok na tré-

ningoch v tajchu. Pätica z nich cez 

víkendy súťaží o Slovenský pohár 

zimného plávania. Piargské ľado-

vé medvede sa v  jeho 1. ročníku 

umiestnili v 1. ½ medzi 30 súťaž-

nými klubmi.

Pokračujú aj v  2. sezóne 2019 – 

2020. V Kurinci pri Rimavskej So-

bote sa 16.11.2019 konalo 1. kolo 

a  nasledujúce je 30.11. v  Piešťa-

noch na Sĺňave. Tam ho organi-

zujú Trnavskí Bíli Medvedi. Na 

Domaši 7.12. bude 3. kolo a pod-

ľa rozpisu v  kalendári nasledujú 

ďalšie, na ktorých otužilci z Piar-

gu nebudú chýbať. Želáme im, aby 

výkonmi tešili seba,  motivovali 

ďalších a slúžilo im to k zdraviu.

D. Šišovič

11. ročník zimného plávania 
vo Vindšachte

Ľadové medvede vo Vindšachte  foto Archív autora



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v pondelok do 14:00 re-

daktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka Ber-

náthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptáková, Mgr. Martin Macharik, JUDr. Gej-

za Volf jazyková úprava: Katarína Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 

27. Podávanie nov. zas. povolené OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 

Banská Štiavnica, IČO 00 320 501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného 

krátenia a úpravy rukopisov! Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich 

častí, výtvarných riešení a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy 

totožný s názorom redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 44 • 5. december 2019

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

 Stredná odborná škola služieb 

a lesníctva ponúka na prenájom 

nebytové priestory, kancelárske 

priestory a garáže. Podrobnejšie in-

formácie budú zverejnené na strán-

ke školy: www.sosbs.sk a na  vcho-

dových dverách do hlavnej budovy 

školy.

 Výkup parožia, tel.č. 

0904 834 937

reality

inzercia

Srdečne Vás pozývame 
do novootvorenej predajne „ALEX BAGS“

Dolná 6, 96901 Banská Štiavnica (vedľa Komunálnej poisťovne)

PONÚKAME: spodné prádlo – detské, dámske, pánske
pančuchy, ponožky, kožené opasky, darčekové poukážky a iné...

Otváracie hodiny: PO – PIA 9:00 – 17:00
 SO 9:00 – 12:00

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"

Upečieme pre Vás 
na objednávku

VYNIKAJÚCE 
VIANOČNÉ KOLÁČIKY

podľa našich overených tradičných rodinných receptov,
iba z kvalitných domácich surovín. Koláčiky sú chuťovo

skvelé, vkusne malé a precízne pestro ozdobené.
Ďalšie info poskytneme a objednávky prijímame do 15.12.2019

mailom: dagmarenator@gmail.com
telefonicky: 0948 186 914

a odovzdáme Vám ich čerstvé v dňoch 22.12.-23.12.2019
podľa našej dohody v Banskej Štiavnici


