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Vo štvrtok 6.10.2022 sa na 

Ministerstve zahraničných 

vecí a európskych záležitostí 

SR v Bratislave konalo Fórum 

partnerov Slovenskej komisie 

pre UNESCO. 

Témou fóra bolo 50. výročie Dohovo-

ru o ochrane svetového dedičstva.

Program bol realizovaný ako mode-

rovaná diskusia s jednotlivými panel-

mi. V  druhej časti diskusie s  témou 

„Skúsenosti lokalít svetového dedičstva 

UNESCO na Slovensku“ bola jednou 

z  panelistiek aj primátorka nášho 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková, kto-

rá spomenula okrem iných dôležitých 

tém aj komplikované a nedostatočné 

fi nancovanie lokalít svetového dedič-

stva, čím podľa nej SR nenapĺňa do-

hovor v plnej miere. Uvedená kritika 

bola mierená na „presun“ účelových fi -

nančných prostriedkov z ministerstva 

fi nancií určených na obnovu verej-

ných priestranstiev v lokalitách sveto-

vého dedičstva na ministerstvo kultú-

ry do programu Obnov si svoj dom, čo 

výrazne skomplikovalo situáciu v  B. 

Štiavnici, pretože z  tohto programu 

nie je možné žiadať na obnovu verej-

ných priestranstiev, ale len objektov 

NKP. Mesto Banská Štiavnica získa-

lo ako „kompenzáciu“ fi nančné pro-

striedky na rekonštrukciu historickej 

radnice, ale nie v plnej miere, čo pre 

nás znamená, že komplexná rekon-

štrukcia bude znova niekoľkoročný 

náročný proces. MsÚ

Mesto Banská Štiavnica v roku 

2021 získalo dotáciu na vybu-

dovanie detského ihriska na 

sídlisku Drieňová, ktoré sa malo 

vybudovať ešte v tom istom roku 

v rámci projektu Park Drieňová. 

To sa však z rôznych objektívnych dô-

vodov nepodarilo. 

Finančné prostriedky vo výške 

27 345,60€ sme získali v rámci ope-

račného programu Program rozvoja 

vidieka 2014 – 2020 prostredníctvom 

MAS Zlatá cesta a  Pôdohospodár-

skej platobnej agentúry, kód žiados-

ti o NFP: NFP309070AGP8. Detské 

ihrisko bude vybudované v  priesto-

re pri multifunkčnom ihrisku ohra-

ničenom ulicami L. Svobodu, Učiteľ-

ská, Energetikov a  Bratská. Ihrisko 

bude mať plochu 254,20m2 a jeho sú-

časťou bude aktívna zóna (obsaho-

vať bude závesnú hojdačku1 ks, hoj-

dačku pre malé deti 1ks, informačný 

stojan s  prevádzkovými pokynmi), 

baby zóna (obsahovať bude škriat-

kov domček 1ks, zvukofón 2  ks), 

dynamická zóna (obsahovať bude 

trampolínu na skákanie 1 ks, solitér-

nu hojdačku Kapor 2 ks, hojdačku na 

prevažovanie Rak 1 ks, hojdačku na 

prevažovanie Žabka 1  ks) a  horole-

zecká stena. 

Fórum partnerov Slovenskej komisie 
pre UNESCO

Nové detské ihrisko na Drieňovej 
konečne bude!

Primátorka mesta v panelovej diskusii  foto archív MsÚ


3.str.

Od 18.10-25.10. 
Filmový festival 

Be2Can
Jesenný koncert

14. 10. 2022, 18:00 hod.
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1,  Banská Štiavnica

Slovenský komorný orchester

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 Mestské-

ho zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici na deň 19. október 2022 

(streda) o  9.00 hod. Zasadnu-

tie sa uskutoční v zasadačke MsÚ, 

č. dv. 4. Priestor pre občanov od 

15.00 hod. Srdečne pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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DIÁR
z programu

primátorky

POLITICKÁ  INZERCIA

Dlhodobo som sa venoval na 

stránkach našich novín proble-

matike plánovaného odsťa-

hovania Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š. p., 

z Banskej Štiavnice. 

Najprv to mala byť Banská Bystri-

ca, súčasný generálny riaditeľ toh-

to podniku JUDr. Ing. Jozef Krška 

v  súčinnosti s  ministrom životné-

ho prostredia SR Jánom Budajom 

s defi nitívnou platnosťou rozhodli, 

že toto „rodinné striebro“ nášho mes-

ta a najvýznamnejší podnik v rezor-

te životného prostredia SR pôjde 

do Bratislavy. Obaja toto rozhod-

nutie obhajovali aj v relácii „Repor-

téri“ v  Slovenskej televízii na Jed-

notke dňa 3.10.2022 o  22.05. Je 

viac ako chvályhodné, že toto neho-

rázne rozhodnutie kritizovali v tej-

to relácii primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, niekdajší 

dlhoročný technicko-prevádzkový 

riaditeľ podniku Ing. Ladislav Pod-

konický, ako aj predsedníčka od-

borov na podnikovom riaditeľstve 

Ing. Anna Maďarová. Vedenie pod-

niku už úraduje v Bratislave a je len 

otázkou času, kedy bude celý pod-

nik etablovaný v Bratislave. V nad-

pise som za slovom rozhodnuté 

dal otáznik s  výkričníkom. Vôbec 

to nebolo náhodné. Mnohí z nás si 

určite pamätajú, že podnik už bol 

presťahovaný v  r. 2008  do Žiliny 

a v r. 2010 sa nám ho podarilo opäť 

navrátiť do nášho mesta. Pevne ve-

rím, že sa nám to podarí aj v tomto 

prípade, ku čomu súčasne vyzývam 

aj všetkých tých, ktorým záleží na 

tom, aby tento bez akejkoľvek kon-

kurencie najvýznamnejší podnik 

nášho mesta sa opäť sem navrátil!

Ján Novák

Bratislava a nie Banská 
Štiavnica – rozhodnuté?!

Oznam
o výberovom ko-

naní do komu-

nitného centra

V  rámci Národ-

ného projektu 

Budovanie od-

borných kapa-

cít na komunitnej úrovni (kód 

ITMS2014+: 312041403) Mesto 

Banská Štiavnica vyhlasuje vý-

berové konanie dňa 24.10.2022 

o  11.00 hod. na  jedno pracov-

né miesto odborného pracovní-

ka komunitného centra (hrubá 

mzda 850€), výkon práce v Komu-

nitnom centre na Šobove 1407/7, 

Banská Štiavnica.

Oznam o  výberovom kona-

ní je zverejnený na úradnej ta-

buli mesta (Stavebný úrad), na 

internetovej stránke mesta: 

www.banskastiavnica.sk, na vstu-

pe do Komunitného centra (Šo-

bov 1407/7, Banská Štiavnica), 

na informačnej tabuli Úradu prá-

ce, sociálnych vecí a  rodiny Ban-

ská Štiavnica, ako aj na interneto-

vej stránke ÚPSVaR.

Tento projekt sa realizuje vďa-

ka podpore z ESF a EFRR v rám-

ci OPĽZ.

Bližšie informácie na tel. č.: 

045/6949607.

MsÚ

Objednávateľ: Smer - SD, Súmračná 25, 821 02 Bratislava.  Dodávateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 96924 Banská Štiavnica.

10.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola stavu miestnych ko-

munikácií.

11.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Kontrola – riešenie úprav ul. 

Dolná Resla.

12.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na volebnej diskusii TA3.

 Pracovné rokovanie k  verejné-

mu obstarávaniu – Rekonštruk-

cia radnice.

13.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Pracovné stretnutie mestskej sa-

mosprávy mesta Banská Štiavnica.

Kontrola realizácie úsporných 

opatrení v  súvislosti s  elektric-

kou energiou a plynom.

Účasť na Folklórnom benefi č-

nom koncerte pre Lea.

14.10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  príprave 

rozpočtu na rok 2023.

Účasť na slávnostnom odhalení 

nového pamätného miesta pri 

Počúvadlianskom mlyne.

Viera Lauková

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 9.00 – 17.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ
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Vážení spoluobčania,
dňa 29.10.2022 sa uskutočnia voľby 
do orgánov Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja (BBSK) a vy už 
teraz určite uvažujete, ktorému  kan-
didátovi dáte svoj hlas. BBSK je jedi-
ným krajom v rámci Slovenska, kde 
dochádza každé štyri roky k zásad-
nej zmene v jeho vedení a tým v po-
rovnaní s ostatnými krajmi zaostáva 
v koncepčnom a trvale udržateľnom 
rozvoji. Jedno vedenie svojím ama-
terizmom spôsobí, že kraj nemôže 
čerpať fi nančné zdroje z fondov Eu-
rópskej únie, ďalšie vedenie tieto aj 
napriek podpore štátnych orgánov 
nedokáže čerpať dostatočne rýchlo, 
resp. ich čerpá málo efektívne. Jed-
no vedenie BBSK svoj rozpočet čer-
pá tak, že keď nič nerobím, najviac 
ušetrím a mám prebytok v  rozpoč-
te, čo tam potom, že mi vzniká inves-
tičný dlh. Nasledujúce vedenie kraja 
cez neprehľadnú sieť ním založe-
ných fi riem a rôznych agentúr, míňa 
neprehľadne rozpočtové prostried-

ky a  tiež nie práve najefektívnej-
ším spôsobom. Pri obidvoch štýloch 
politiky nám zostávajú zanedbané 
a  nedofi nancované primárne kom-
petencie samosprávneho kraja, a to 
najmä sociálne služby, stredné škol-
stvo, cesty II. a III. triedy. Každý deň 
sa sami môžete presvedčiť, v akých 
podmienkach pracujú zamestnan-
ci v mnohých domovoch sociálnych 
služieb a  aké je ich mzdové ohod-
notenie, v akom stave sa nachádza-
jú niektoré stredoškolské internáty 
a školské telocvične, v akom stave sú 
cesty II. a III. triedy na území nášho 
kraja a ako vyzerá ich zimná údržba.
Počas každých volieb konštatujeme, 
že žijeme v náročných a nepredvída-
teľných časoch a o týchto voľbách to 
platí niekoľkonásobne, preto je dôle-
žité, aby ste svoj hlas dali kandidá-
tom hodnotovo pevne zakotvených 
politických strán, ktoré sú predví-
dateľné a  čitateľné a  nie rôznym 
novotvarom, množstvu nezávis-
lých  aktivistov, ktorí vedia len kri-

tizovať a nie hľadať riešenia a  tvo-
riť, potom to vyzerá presne tak ako 
to v  súčasnosti vidíme na celoslo-
venskej úrovni. Sme presvedčení, že 
kandidát na poslanca BBSK za stra-
nu Smer SD a  jeho doterajšie pra-
covné skúsenosti, sú zárukou toho 
že záujmy okresu Banská Štiavni-
ca budú v BBSK vypočuté a prispejú 
k jeho ďalšiemu rozvoju.

Volebný obvod č. 2

Kandidát č. 8 – Ing. Štefan Šulek, ekonóm

POLITICKÁ  INZERCIA

Plocha je prirodzeným 

ťažiskom parkového priestoru. Le-

zecká stena bude umiestnená pa-

ralelne s  prebiehajúcim peším ťa-

hom a svojou výškou bude blokovať 

priamy pohľad na objekt trafostani-

ce a vytvorí na ihrisku väčšiu mie-

ru súkromia. Detské ihrisko je na-

vrhnuté tak, aby deťom pomáhalo 

rozvíjať pohybové aj intelektuál-

ne vlastnosti, a  to od najmladších 

návštevníkov po staršie deti. Cel-

kový rozpočet projektu predstavuje 

sumu 113 712€ a na jeho realizáciu 

prispelo sumou 10 000CHF aj naše 

partnerské mesto Hūnenberg.

Po mnohých administratívnych 

a  iných peripetiách sa detské ih-

risko konečne začne stavať, a to už 

v najbližších dňoch. Dokončené by 

malo byť ešte tento rok. Ďakujeme 

vám za trpezlivosť a dúfame, že po 

dokončení bude priestor účelne slú-

žiť všetkým, ktorí ho budú využí-

vať.

Mesto Banská Štiavnica zároveň 

objednalo detské prvky pre lokalitu 

Povrazník, kde na vytipovanom po-

zemku ešte musí prebehnúť vytýče-

nie sietí. Osadenie nových prvkov 

v  tejto lokalite prebehne do konca 

marca 2023 (v  závislosti od pove-

ternostných podmienok). Pribud-

ne tak ďalší menší priestor pre malé 

deti, prvý v tejto lokalite.

MsÚ

�1.str.

Nové detské ihrisko na Drieňovej 
konečne bude!

V piatok 7. októbra 2022 sa na 

zrekonštruovanom atletickom 

štadióne uskutočnil 4-boj 

(beh na 60 m - dievčatá, chlapci; hod 

raketou Vortex - dievčatá, chlap-

ci; skok do diaľky - dievčatá, chlap-

ci; beh na 600 m - dievčatá; beh na 

1 000 m - chlapci) žiakov 2. stupňa 

základných škôl, na ktorom sa zú-

častnili žiaci zo škôl v Banskej Štiav-

nici a Štiavnických Baniach.

Primátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková odovzdala medaily a poháre 

víťazkám a víťazom v jednotlivých ka-

tegóriách, ako aj v celkovom umiest-

není. Uvedené športové podujatie 

sa malo uskutočniť v rámci slávnost-

ného otvorenia štadióna vo štvrtok 

29.9., ale kvôli nepriaznivému poča-

siu sa muselo presunúť na piatok.

Podujatie bolo organizované v spo-

lupráci s CVČ Banská Štiavnica.

MsÚ

4-boj žiakov 2. stupňa ZŠ

Šesť rokov
od zatvorenia nemocnice 

v Banskej Štiavnici.

Na jar uplynulo šesť rokov od za-

tvorenia lôžkovej časti nemocni-

ce v  Banskej Štiavnici. Súčasne 

sa zrušili aj pohotovostné služ-

by na oddelení klinickej bioché-

mie a na rtg oddelení mimo pra-

covnú dobu,v  noci, cez sobotu, 

nedeľu a sviatky. Zhoršila sa tým 

dostupnosť zdravotných služieb. 

Napríklad počas víkendu 2 dni 

a  počas Vianoc a  Veľkej noci až 

4 dni nie je možné urobiť bežné 

laboratórne vyšetrenie alebo rtg 

pľúc a  pacienti musia cestovať 

do 35 km vzdialeného Žiaru nad 

Hronom. Banská Štiavnica sa tak 

dostala na úroveň začiatku mi-

nulého storočia. Toto sa citeľne 

dotýka najmä starších, chorých 

a  sociálne slabších ľudí. Naj-

mä táto skupina často potrebu-

je akútnu lekársku starostlivosť 

a tá sa z rôznych príčin odkladá 

a  pacient prichádza do nemoc-

nice neskoro. Konečným dôsled-

kom je stúpnutie tzv. odvrátiteľ-

ných úmrtí.

Ďalším problémom je zhoršujúce 

sociálne postavenie tejto skupiny 

obyvateľstva, t. č. viacej než jed-

na tretina obyvateľov je na hra-

nici chudoby. Prispieva k tomu aj 

prichádzajúca hospodárska krí-

za, stúpajúce ceny energie a zák-

ladných potravín a tiež vojna na 

Ukrajine.

Tieto problémy sme riešili na 

schôdzi Jednoty dôchodcov na 

Slovensku. Problémy zdravot-

níctva i  dôchodcov dôverne po-

znám, keďže celý svoj profesio-

nálny život som prežil v  našom 

meste, a  aj na dôchodku slúžim 

na LSPP.

Marian Streško

Výpožičný 
režim

v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 

12.00-17.00, 

št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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Peter Pellegrini 
aj o našej primátorke

Dlhodobo sa strana Hlas – SD 

umiestňuje v prieskumoch verejnej 

mienky bezkonkurenčne na 1. mies-

te. Je teda viac ako isté, že v budú-

cich parlamentných voľbách – či už 

budú v r. 2024 alebo to budú pred-

časné voľby, táto strana bude mať 

najväčší počet hlasov a s tou najväč-

šou pravdepodobnosťou budúcim 

premiérom nebude nikto iný ako 

práve predseda tejto strany Peter 

Pellegrini. V  tejto súvislosti chcem 

čitateľov našich novín informovať, 

že P. Pellegrini na tlačovej konferen-

cii dňa 1.10.2022 po sneme strany 

Hlas – SD v  Liptovskom Mikuláši, 

čo bolo odvysielané aj naživo v TA3 

od 14.30 nespomenul nikoho iné-

ho z  budúcich kandidátov na pri-

mátorov, resp. primátoriek Sloven-

ských miest, len našu primátorku 

Mgr. Nadeždu Babiakovú. Vo svo-

jom expoze uviedol, že popri iných 

stranách a hnutiach aj strana Hlas 

– SD bude podporovať zvolenie na-

šej primátorky aj na budúce voleb-

né obdobie. Sympatické bolo aj jeho 

ubezpečenie, že v prípade, ak strana 

Hlas – SD bude vo vládnej koalícii, 

v  budúcom volebnom období vlá-

da zasadne v každom regióne a teda 

aj v Banskej Štiavnici minimálne 2 

razy. Ubezpečil tiež, že sa zasadí o to, 

aby v budúcom parlamente sedeli aj 

poslanci z každého regiónu – v na-

šom prípade by to mal byť minimál-

ne 1 poslanec za náš okres.

Ján Novák

Kluby zdravia
OZ Život a  zdravie v  spolupráci 

s  OKŠaMK Vás pozýva na pred-

nášku lektora OZ Život a zdravie 

Jaromíra Novotu „Rastlinné náhra-

dy mäsa – prečo a ako si vybrať.“ 

Kedy? 18. októbra 2022. 

Čas: 17.00 hod. Miesto: Kultúrne 

centrum, Kammerhofská 1, Ban-

ská Štiavnica (pri Hoteli Grand 

Matej). Odborný garant: Uni-

verzita Loma Linda. Bližšie info: 

www.klubyzdravia.sk

OZ Život a zdravie

Vážení občania, voliči!

Možnosti hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho tr-

valého pobytu vo volebnom okrsku, 

v ktorého zozname voličov je zapí-

saný. Má možnosť hlasovať pria-

mo vo volebnej miestnosti, ale 

taktiež môže požiadať zo závaž-

ných, najmä zdravotných dôvodov 

okrskovú  komisiu o  to, aby  mohol 

hlasovať mimo volebnej miest-

nosti (doma), a  to len v  územ-

nom obvode okrsku, pre ktorý 

bola okrsková komisia zriadená. 

V  takom prípade okrsková komi-

sia vyšle k  oprávnenému občanovi 

dvoch svojich členov s  prenosnou   

volebnou schránkou , hlasovací-

mi lístkami, volebnou obálkou a so 

zoznamom voličov, ktorí požiadali 

o hlasovanie mimo volebnej miest-

nosti. Vyslaní   členovia okrskovej 

komisie zabezpečia, aby aj v tomto 

prípade bola zachovaná tajnosť hla-

sovania. Zastúpenie inou osobou 

nie je prípustné.  V týchto voľbách 

budú môcť oprávnení voliči pozitív-

ni na COVID-19, využiť špeciálny 

spôsob hlasovania, o ktorom vás bu-

deme ešte podrobnejšie informovať.

So svojou žiadosťou sa môže vo-

lič obrátiť  priamo na pracovníčku 

Mestského úradu Mgr. Janu Beňo-

vú, tel. kontakt: 045/6949639 do 

28.10.2022 počas úradných hodín, 

alebo v deň konania volieb na svo-

ju okrskovú volebnú komisiu pro-

stredníctvom svojich príbuzných, 

susedov.

Hlasovanie v zdravotníckych za-

riadeniach, v  zariadeniach so-

ciálnych služieb a  v  obdobných 

zariadeniach zabezpečí možnosť 

výkonu volebného práva  v  spolu-

práci s  vedúcim príslušného zaria-

denia okrsková komisia, v ktorej 

územnom obvode je toto zaria-

denie. Voliči však musia mať tr-

valý pobyt v  územnom obvo-

de okrskovej volebnej komisie, 

v ktorej sa zariadenie nachádza.

MsÚ

Informácie pre voličov
oprávnených hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022

Volebný okrsok č.1 v zasadačke MsÚ  foto archív ŠN

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14.00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie!        red.
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13.10. Folklórny benefi čný 

koncert pre Lea, Kultúrne cen-

trum, Kammerhofská 1, BŠ, 17.00

13.10. Archanjel Jam Session, 

Radničné nám. 12, BŠ, 19.30

14.10. Slovenský komorný or-

chester, Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, BŠ, 18.00

14.10.–16.10. Exkluzívny foto 

workshop, Hotel Grand Matej, 

Kammerhofská 180, BŠ, 16.00

14.–16.10. JAMA – 76. roč-

ník Milana Adamčiaka, 4 sochy, 

Kammerhofská 16, BŠ, 18.30

15.10. Sobota s  remeslom - 

modrotlač, tvorivá dielňa, Diel-

nička-Kammerhof, Kammerhof-

ská 2, BŠ, 13.00

15.10. Potešenie z  tekvice 

a  jablka, Terasa u  Blaškov, tajch 

Počúvadlo, BŠ, 12.00–15.00

15.10. Sprevádzanie – Hodruš-

ské tajchy, Horný Hodruš-

ský tajch, obec Hodruša-Hámre, 

10.00-14.00

16.10. Belianska Šarkaniáda, 

Vraný kopec, obec B. Belá, 14.00

16.10. Dobrovoľnícka brigá-

da, tajch Bakomi, obec Št. Bane, 

9.30–14.00

Tip na vychádzku - trasa „Štiav-

nica z nadhľadu“

Trasa začína na Námestí sv. Troji-

ce a končí v centre Banskej Štiav-

nice, má dlhší a  kratší variant 

značený drevenými smerový-

mi tabuľami, návštevníkom za-

berie približne 2,5 - 3 hod. Pre-

chádza popri rodnom dome Deža 

Hoff manna - fotografa slávnych 

hviezd, ako boli Beatles či Marilyn 

Monroe, okolo drevenej umelec-

kej inštalácie Transfer, kultúrne-

ho a turistického centra Hájovňa, 

aj asi 40 m hlbokého prepadliska 

po banskej ťažbe.

Na trase uvidíte až 5 tajchov, vrá-

tane preslávenej Veľkej Vodáren-

skej s tyrkysovo sfarbenou vodou. 

Jej prevažná časť je panoramatic-

ká, a tak si môžete obzrieť pohľad 

na centrum z rôznych strán a výš-

ky. Trasa je vhodná pre malých 

aj veľkých, pre zamilované páry 

i zvedavých fotografov.

Prajeme Vám príjemnú prechádz-

ku!

OOCR Región Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica 

v mesiaci september pokra-

čovalo popri iných investič-

ných akciách celoplošnými 

opravami novými asfaltovými 

povrchmi v meste Banská 

Štiavnica a okolí. 

Boli realizované úpravy verejných 

priestranstiev a  rekonštrukcie 

miestnych komunikácií na uliciach:

• ul. Dolná (od Kostola sv. Alžbety 

po Schindlerku),

• Ul. J. K. Hella (zákruta od Múzea 

v  prírode- Skanzen smerom na 

odbočku Horná Roveň).

Celoplošné rekonštrukcie ulíc no-

vými asfaltovými povrchmi realizo-

vala fi rma Renovia, s.r.o., Zvolen- 

Lieskovec.

Celkové náklady boli vyčíslené vo 

výške cca 18 990€.

Je potešiteľné, že okrem vysprávok 

miestnych komunikácií v  Banskej 

Štiavnici sa nezabúda ani na úpra-

vy verejných priestranstiev v okoli-

tých častiach mesta, aby obyvatelia 

tu bývajúci a  prechádzajúci týmito 

novozrekonštruovanými časťami 

ulíc celoplošnými asfaltovými po-

vrchmi boli spokojní a život bol aj 

tu krajší...

MsÚ

Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Nový asfaltový povrch chodníka na Dolnej ul.  foto Michal Kríž
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34 predškolákov z Materskej 

školy 1.mája č.4 prežili jedno 

októbrové popoludnie tak 

trošku netradične.

Ich kroky viedli do Hoplandie do 

prekrásneho prostredia dopravné-

ho ihriska plného kľukatých cesti-

čiek i chodníkov, na ktorých už ča-

kali Mjr. Slavomír Líškay a náčelník 

mestskej polície v Banskej Štiavnici 

Peter Šemoda, aby formou zábavy 

deťom priblížili, akými pravidlami 

sa riadi cestná doprava a ako prejsť 

bezpečne cez cestu. Spoznávali výz-

nam jednotlivých dopravných zna-

čiek, fungovanie križovatiek, ale aj 

čísla záchranných zložiek.

Dopravná výchova má v materskej 

škole nezastupiteľné miesto. Veď 

práve deti sa stávajú účastníkmi 

cestnej premávky už v malom veku 

najskôr ako chodci, potom ako cyk-

listi či kolobežkári.

Preto v našej MŠ vštepujeme deťom 

základy dopravnej disciplíny. Učíme 

deti prostredníctvom hier a aktivít, 

aby boli pripravené na budúci sa-

mostatný pohyb na ceste.

Vďaka úspešnému projektu Nadá-

cie Volkswagen Slovakia sa podari-

lo zakúpiť do MŠ bicykle, odrážadlá 

a kolobežky a tým deti dostali mož-

nosť prakticky si vyskúšať riešenie 

rôznych dopravných situácií, orien-

táciu v priestore, pohotovosť či ob-

ratnosť.

Deti ukázali, že sú veľmi dobre pri-

pravené. Skvele zvládli pohyb po 

dopravnom ihrisku s  rešpektova-

ním všetkých dopravných pravidiel.

Radosť a  rozžiarené oči všetkých 

detí boli jasným signálom, že ak-

cia bola úspešná a deti si to skutoč-

ne užili.

Jedno veľké ďakujeme posielame 

Mjr. S. Líškayovi, P. Šemodovi, všet-

kým zúčastneným pedagogickým 

a nepedagogickým zamestnancom, 

rodičom a J. Tynkovan za možnosť 

bezplatného využitia areálu.

Kolektív MŠ ul. 1. mája č. 4

Banská Štiavnica

Bezpečne na cestách...

Dopravné ihrisko v Hoplandii  foto archív MŠ 1.mája

Záhradkárske 
okienko

Starostlivosť o maliny

Aby vám maliny prinášali boha-

tú úrodu až do neskorej jesene, 

mali by ste sa o ne postarať už te-

raz. Zrežte ich a vytvarujte tak, aby 

ste sa k chutným plodom poľahky 

dostali. Opakovane rodiace maliny 

zarodia prvý raz už uprostred leta 

a to na minuloročných výhonkoch. 

Druhú úrodu prinášajú na  jeseň 

na  tohtoročných výhonkoch. Pre-

to sa môžete sami rozhodnúť, ako 

chcete maliny zberať. Buď si to roz-

ložíte na letný a jesenný zber, alebo 

sa letnej úrody vzdáte a o to bohat-

šia bude tá jesenná. V tom prípa-

de je rez úplne jednoduchý a postu-

pujte tak, že všetky výhonky zrežte 

tesne nad zemou. Musíte rezať ešte 

predtým, ako začne prúdiť miaz-

ga, to znamená asi v prvej polovici 

marca. Vďaka tomuto radikálnemu 

rezu vyrastú na jar nové, tohtoroč-

né výhonky. Keďže na jeseň prine-

sú úrodu len v  hornej tretine vý-

honkov, vytvoríte týmto spôsobom 

bohatý jednoročný obrast, ktorý 

bohato zarodí.

Dobrá rada

Len jesenná úroda malín má 

pre  vás význam, napríklad ak 

ste v oblasti so silným výskytom 

škodcu – malinára plstnatého. 

Larvy tohto škodcu žijú totiž vý-

hradne len v letných plodoch.

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

Pozvánka
Slovenské banské múzeum 

v  B. Štiavnici a  o.z. Iniciatíva za 

živé mesto pozývajú záujemcov na 

tvorivé stretnutie „Sobota s remes-

lom“ do Dielničky v Kammerhofe, 

15.10.2022 od 13.00 hod., téma 

modrotlač.

Tradíciu modrotlače v  regió-

ne odprezentuje Helena Galko-

vá, etnologička SBM. Príprav-

nými prácami, technologickým 

postupom prenášania vzorov na 

látku a  jej farbením bude spre-

vádzať lektorka Lucia Dovalová 

z  Badína. Rezervácie: Anna Ďu-

ricová, tel. 045/6949451, e-mail: 

enviro@muzeumbs.sk. Podujatie 

sa uskutoční s  fi nančnou podpo-

rou BBSK, podujatie z  verejných 

zdrojov podporil Fond na podpo-

ru umenia.

SBM
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Poďakovanie 

Touto cestou 

by sme sa chce-

li úprimne a zo 

srdca poďako-

vať primátorke 

mesta Mgr. Nadežde Babiako-

vej za dôstojný obrad a rozlúč-

ku nášho drahého zosnulého 

pplk Ing. Vladimíra Kotil-

lu. Vďaka patrí aj pani Jarmi-

le Simonidesovej za realizáciu 

pietneho aktu. Taktiež by sme 

sa chceli poďakovať dobrovoľ-

ným hasičom mesta Banská 

Štiavnica a Žiar nad Hronom 

pod vedením pána Vladimí-

ra Popraca, mestským policaj-

tom mesta Banská Štiavnica, 

organizácii protifašistických 

bojovníkov mesta Banská 

Štiavnica a Žiar nad Hronom 

a  rybárskej organizácii mes-

ta Banská Štiavnica za účasť 

a kvetinové dary. V neposled-

nej miere patrí poďakovanie 

pohrebníctvu Cháron za pro-

fesionálny prístup a  peknú 

úpravu nášho drahého zosnu-

lého na jeho poslednej rozlúč-

ke. Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa akoukoľvek mierou podie-

ľali na príprave a realizácii ob-

čianskeho obradu a  rozlúčky 

s vojenskými poctami.

S úctou Alexander Kotilla 

s rodinou

oznamy, 
spomienky

Výstava 
záhradkárov

Dňa 22. a 23.10.2022 sa bude ko-

nať výstava ovocia, zeleniny a kve-

tov nášho regiónu. Vzorky môže-

te doniesť od 17. do 20.10.2022 

do Elektra IMO- Domáce potreby, 

Kammerhofská 14, Banská Štiav-

nica od 8.00 do 17.00 hod. ale-

bo v piatok 21.10.2022 od 16.00 

do 19.00 hod. do Domu záhrad-

károv v  Štefultove. Zapojiť sa 

môžu aj deti a školy a škôlky s té-

mou jeseň v prírode. Bližšie infor-

mácie na tel. č. u  p. Mojžišovej: 

0903250921 a u p. M. Adamské-

ho: 0903705598. Tešíme sa na 

vaše výpestky a práce detí.

Výbor ZO SZZ 

v Štefultove

POLITICKÁ  INZERCIA

Aj tento rok je dobrá úroda 

jabĺk a tak vzniká problém, 

ako celú úrodu uskladniť, aby 

vydržala čo najdlhšie. 

Jednou z možností je spracovať jabĺč-

ka na mušt a tento konzervovať ale-

bo zachladiť a do mesiaca vypiť. Lepší 

100 – percentný bio nápoj a vitamíno-

vá bomba neexistuje. A pred zimou si 

treba posilniť imunitu! Nie každý má 

však mlynček na ovocie a preš na liso-

vanie ovocia. Na skautskom dome už 

10 rokov organizujeme muštovačky 

spojené s verejnou grilovačkou. Máme 

k tomu aj potrebnú technológiu. Sta-

čí, ak si doveziete bedničku – dve ale-

bo aj viac vlastných jabĺk a môžete si 

ich u nás zdarma pomlieť a vylisovať. 

Radi vám s tým aj pomôžeme, ak by 

ste na to boli sami. Z jedného kila jabĺk 

môže byť až 4 deci muštu, tak tre-

ba mať so sebou aj dostatočný počet 

prázdnych fl ašiek. Verejná muštovač-

ka sa bude konať v utorok, 18.10. od 

14.00 do 19.00 na záhrade Skautské-

ho domu, na ulici Péchova 2. Ak chce-

te muštovať väčšie množstvo, nahlás-

te sa vopred na: 0905 360 307.

Martin Macharik,

riaditeľ Skautského domu 

a mestský poslanec

Pozvánka na verejnú muštovačku

Všetkých srdečne pozývame 

na kulinárske podujatie 

k obľúbenému tajchu 

Počúvadlo na legendárnej 

Terase u Blaškov. 

Tešiť sa môžete na ochutnávky rôz-

nych špecialít pripravovaných pod-

ľa tradičných receptov.

V  ponuke bude tekvicová sedliac-

ka polievka, tekvicový prívarok, 

cukinové placky, rizoto, plnený 

baklažán, divinové medailóniky, 

pečené jablká so škoricou, jablční-

ky, jablkový mušt a  mnoho iných 

dobrôt.

Podujatie sa koná už v  sobotu 

15.10.2022 od 12.00 – 15.00 hod. 

na Terase u Blaškov pri tajchu Počú-

vadlo. Tešíme sa na Vás!

Tím Starej Blaškovej

Pozvanie na podujatie: 
„Potešenie z tekvice a jablka“ – už 15.10.2022 (sobota)

Muštovanie ovocia na Skautskom dome  foto archív autora
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Slovenský banský archív 

a Slovenské banské múzeum 

v spolupráci s občianskym 

združením Althandel zorgani-

zovali v dňoch 7. a 8. októbra 

medzinárodnú konferenciu 

s názvom Prvé parné stroje 

v stredoeurópskom baníctve. 

Podujatie sa konalo pri príležitos-

ti 300. výročia postavenia prvé-

ho atmosférického parného stroja 

v  stredoslovenskej banskej oblas-

ti. Jeho cieľom bolo prezentovať 

najnovšie historické, archeologic-

ké a technologické výskumy k téme 

prvých parných strojov a  budov, 

v ktorých boli tieto strojné zariade-

nia umiestnené.

Konferenciu, ktorá prebiehala 

v  Rytierskej sále Starého zámku, 

slávnostne otvoril veľvyslanec Spo-

jeného kráľovstva na Slovensku Ni-

gel Baker. Ťažiskom odborného 

programu konferencie boli príspev-

ky od domácich a zahraničných od-

borníkov, po ktorých zakaždým na-

sledovala podnetná diskusia.

O  sprievodnú akciu podujatia sa 

počas piatkového dňa postarala 

Národná banka Slovenska a  Min-

covňa Kremnica, ktoré odprezen-

tovali novú pamätnú euromin-

cu v nominálnej hodnote dve eurá 

s  vyobrazením Potterovho atmo-

sférického parného stroja, ako aj 

odliatky troch najlepších návrhov.

Po skončení posledného blo-

ku prednášok sa v  piatok podve-

čer uskutočnila komentovaná pre-

hliadka výstavy Stroj, ktorý zmenil 

svet: Príbeh „ohňového stroja“ Isaa-

ca Pottera v  budove Berggerichtu. 

Bodkou za prvým dňom konferen-

cie bola spoločná večera zúčastne-

ných.

Prednášky pokračovali aj v  sobo-

tu doobeda, kedy boli na programe 

témy späté s budovami strojovní či 

vývojom parných strojov v Holand-

sku. Po odznení všetkých predná-

šok sa v  popoludňajších hodinách 

účastníci konferencie presunuli do 

Novej Bane, kde navštívili arche-

ologické nálezisko so zachovaný-

mi základmi strojovne atmosféric-

kého parného stroja v areáli šachty 

Althandel a oboznámili sa so štvor-

ročným výskumom Katedry arche-

ológie Univerzity Konštantína Fi-

lozofa v  Nitre. Tým sa ofi ciálny 

program podujatia naplnil, čo ale 

neodradilo jej účastníkov, aby v na-

sledujúcich dňoch navštívili ďalšie 

zaujímavé miesta späté s históriou 

baníctva v Štiavnických vrchoch.

Samotnú konferenciu možno po-

važovať za veľmi užitočnú, jed-

nak výrazným spôsobom prispela 

k prehĺbeniu odborných vedomos-

tí o  atmosférických parných stro-

joch, ale zároveň aj podporila me-

dzinárodnú výmenu skúseností 

medzi zúčastnenými. S  výstupmi 

podujatia sa bude môcť zoznámiť 

aj širšia verejnosť, a to prostredníc-

tvom zborníka, v ktorom budú za-

čiatkom budúceho roka publikova-

né všetky odborné príspevky.

Podujatie fi nančne podporili: Eu-

stream, a. s.; Danucem Slovensko, a. 

s.; Hornonitrianske bane Prievidza, 

a. s.; Knauf Insulation, s. r. o.; Nadá-

cia Fagor Ederlan Slovensko, a. s.; 

Nafta, a. s.; Považská cementáreň, 

a. s., Ladce; Pozagas, a. s.; Slovenská 

banská komora so sídlom v B. Štiav-

nici, Úrad komory Prievidza.

Milan Palou, 

Slovenský banský archív

Medzinárodná konferencianemali by sa ...
nemali by sa diať

také veci

že zomierajú

malé deti

že zomierajú

mladí ľudia

pod rúškom noci

blízkych budia

už len ich

duše odídené

čo každé oko

plače pre ne

čo smúti

za nimi

aj tento svet

a takmer

žiadnej pravdy

pre nich niet

tak mladí

nevinní

tak často

bez viny

na druhú stranu

prejdú skôr

než by sme vedeli

len na oblohu

zrazu vzlietnu

noví anjeli

Daniela Sokolovičová

Možno sme iní
Tej dobrej jablone už nieto vedľa 

stál plot a starý dom,

po dvore preháňa sa silný vietor 

a malá včielka opeľuje strom.

Viem že jabloň novú už zasadili 

s láskou ju živí rodná zem,

počujem tlkot môjho srdca   som 

rada že pri nej aj ja zakoreniť 

smiem,

Možno sme iní, možno mi tečú 

slzy po tvári, ten svet sa stále 

vzďaľuje.

Zostala pieseň visieť na konári, 

kto vie kde raz ma osud zaveje?

No aj tam hľadám nové nádeje.

Emília Cútová

citát

„Umenie vládnuť sa nezakladá na 

sile či opatrnosti, ale na múdrosti.“

Jan Amos Komenský
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Kino Akademik
Piatok 14.10. o 18:30 hod.

Pani Harrisová ide do Paríža

Komédia, dráma, 92 min., MP, 

vstupné:5€. 50. roky, ovdovená 

upratovačka z  Londýna sa bláz-

nivo zamiluje do šiat značky Dior 

a rozhodne sa, že si musí jedny za-

obstarať.

Sobota 15.10. o 18:30 hod.

Podozrivá

Triler, sci-fi , mysteriózny, 

140 min., MP:15, vstupné:5€. De-

tektív Hae-joon je povolaný k prí-

padu úmrtia muža, ktorý sa zabil 

za nejasných okolností pri páde zo 

skaly. Tieň podozrenia ihneď padá 

na čerstvú vdovu, krásnu Seo-rae, 

ktorá touto skutočnosťou nevyze-

rá vôbec rozhodená. Zdá sa však, 

že chladná bola iba k svojmu man-

želovi, medzi ňou a  vyšetrovate-

ľom totiž začína vznikať nečakané 

citové puto. Nie je však láska oby-

čajnou zásterkou, ako uniknúť zra-

ku polície?

Nedeľa 16.10. o 16:00 hod.

Websterovci vo fi lme

Animovaný, 65 min., MP, vstup-

né:5€. Mohlo by sa zdať, že Lili 

Websterová (Ivana Korolová) je pa-

vúčie dievčatko ako každé iné. Spo-

lu so svojím starším bratom (Adam 

Mišík), starostlivou mamičkou 

(Ivana Chýlková), chápajúcim otec-

kom (Jaromír Dulava) a  čiperný-

mi starými rodičmi (Jiří Lábus) žije 

v  kokóne nad výťahovou šachtou, 

chodí do školy a rada sa hrá s kama-

rátmi. Liali je ale neobyčajne zveda-

vá a odvážna, a tak sa jej občas sta-

ne poriadny problém.

Nedeľa 16.10. o 18:30 hod.

Neboj sa zlatko

Triler, psychologický, 120 min., 

MP:15, vstupné:5€. Žena v domác-

nosti z  50. rokov (Florence Pugh) 

žijúca so svojím manželom (Harry 

Styles) v  utopickej experimentál-

nej komunite sa začína obávať, že 

očarujúca spoločnosť môže skrývať 

znepokojujúce tajomstvá.

Od 18.10-25.10. 

Filmový festival 

Be2Can

Utorok 18.10. o 18:30 hod.

Svätý pavúk

Streda 19.10. o 18:30 hod.

Kúsok neba

Štvrtok 20.10. o 18:30 hod.

JFK Návrat: Za zrkadlom

Pondelok 24.10. o 18:30 hod.

Na prach sa obrátiš

Utorok 25.10. o 18:30 hod.

Neuveriteľné, ale pravdivé
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Prvý októbrový piatok ľudia 

po celom svete oslavujú Deň 

úsmevu. 

Tento deň nám má priniesť v prvom 

rade dobrú náladu. Tak sme neváhali 

ani my a pripojili sa k tomuto príjem-

nému sviatku!

Všetky triedy sa zapojili do súťaže 

o  najväčší počet smajlíkov, tu gratu-

lujeme na prvom mieste triede 5.a, na 

druhom mieste triede 7.a a na treťom 

mieste triede 6.b. 

Žiaci na prvom stupni vyzdobili 

usmievavými tváričkami nielen seba, 

ale aj svoje triedy.

Žiaci ôsmych ročníkov sa v tento deň 

nevyhli diktátu, ale bol aspoň s  prí-

jemnou témou, a to: pozitívne účinky 

smiechu pre náš organizmus.

Siedmaci na hodine literatúry praco-

vali s aforizmami na tému 

úsmev a smiech. Tu vám motivačne 

niektoré z nich ponúkame:

Nikto nie je taký chudobný, aby ne-

mohol darovať úsmev.

Obleč si úsmev, jedna veľkosť sedí 

všetkým.

Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do 

očí naznačí, že srdce je doma.

Úsmev je krivka, ktorá všetko urovná.

Ďakujeme všetkým. A ešte raz vyzý-

vame: „Úsmev, prosím!“

Lucia Polkorábová, ZŠ J. Horáka

Svetový deň úsmevu na Základnej škole 
Jozefa Horáka

Len za jeden deň sme 

zaznamenali minimálne štyri 

pokusy o podvod na senioroch 

v našom kraji! 

Zakaždým išlo o  telefonát osobám 

vo vysokom veku a takmer totožný 

scenár. Podvodníci sa snažili senio-

rov oklamať telefonátom od „dokto-

ra Bielika“ a  príbehom o  dopravnej 

nehode syna, ktorý leží v  nemoc-

nici, nemôže hovoriť, ale potrebuje 

vysoký obnos peňazí, aby sa prípad 

nemedializoval. Našťastie si dô-

chodcovia informáciu overili a  sy-

novi zavolali. Vtedy zistili, že ide 

o podvod! V jednom prípade sa sna-

žili podvodníci vylákať informácie, 

koľko má dôchodkyňa peňazí na 

účte a doma s tým, že prídu za ňou 

policajti, aby ju ochránili.

Informujte o týchto podvodoch svo-

jich rodičov, starých rodičov, suse-

dov a známych. Varujte ich pred pod-

vodníkmi a  vymyslenými príbehmi, 

o ktorých neustále informujeme!

OR PZ v Žiari nad Hronom

Podvody na senioroch 
stále pokračujú!

Jesenná súťaž

Pri príležitosti mesiaca úcty k star-

ším sme pripravili zaujímavú či-

tateľskú súťaž o  vecné ceny. Va-

šou úlohou bude v  4 súťažných 

kolách správne odpovedať aspoň 

na 3 otázky správne a budete za-

radení do losovania. K názvu kaž-

dého literárneho diela doplňte ná-

zov autora.

2. kolo

Babička

Správne odpovede spolu s kupón-

mi posielajte do redakcie ŠN v ter-

míne do 7. 11.

Výhercov uverejníme v  ŠN 

č.40/2022 dňa 10.11. Pomôckou 

Vám bude návšteva mestskej kniž-

nice alebo kníhkupectva u p. Drbo-

hlavovej. Prajeme Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

Žiaci ZŠ J.Horáka s úsmevom  foto archív ZŠ JH

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v  Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že úradné 

hodiny v  kancelárii sú z  technic-

kých príčin iba v stredu v termíne 

8.00 - 12.00 hod.

Výbor ZO SZTP



11
číslo 36 • 13. október 2022

sn@banskastiavnica.sk ŠPORT

reality

  Kalvársky fond ponúka do pre-

nájmu zariadené priestory reštau-

rácie v Infocentre na ulici Pod Kal-

váriou 1. Ročný nájom - príspevok 

na Kalváriu: 8000€. Viac info na: 

kalvaria@kalvaria.org.

INZERCIA

POLITICKÁ  INZERCIA

Je taká škola, ktorá nemá 

obdobu nielen na Slovensku, 

ale ani vo svete. Je to ZŠ Maxi-

miliána Hella v Štiavnických 

Baniach. 

Vzhľadom na jej výnimočnosť 

z roka na rok chodí do nej aj čoraz 

viac nielen školopovinných detí, ale 

aj škôlkarov z Banskej Štiavnice. Po-

zoruhodné je, že škola má pre ta-

kéto deti špeciálny autobus, kto-

rý ich vozí do školy i zo školy. Je to 

jediná škola na svete, ktorá vyuču-

je sokoliarstvo. Deti majú možnosť 

denno-denne sa oboznamovať aj 

s ďalšími zvieratami a vtákmi, pre-

tože pri škole je vlastne aj mini ZOO. 

Pozoruhodný je aj kynologický krú-

žok s výnimočným zameraním aj na 

záchranárske aktivity psov. O  ďal-

šej celoslovenskej výnimočnosti 

tejto školy bola aj obsiahla repor-

táž v  televízii Markíza v  Správach 

o  19.00, dňa 28.9.2022. Riaditeľ 

školy Mgr. Pavol Michal, Mgr. Eliš-

ka Schneiderová, sociálna pedago-

gička školy, ako aj žiak 5. triedy na 

tejto škole Rasťo Smutný hovorili 

o výnimočných aktivitách tejto ško-

ly v  súvislosti so šetrením energie 

a vody. V  tejto súvislosti si mimo-

riadnu pozornosť zasluhuje riaditeľ 

školy za jeho mimoriadne erudova-

né, zanietené, ale aj pútavé rozprá-

vanie o všetkých spomínaných akti-

vitách školy, ktoré sa, samozrejme, 

najprv zrodili v  jeho predstavách, 

ale aj piatak Rasťo Smutný, za kto-

rého rozprávanie by sa určite ne-

hanbil ani maturant. Výnimočnosť 

týchto aktivít spočíva v tom, že už 8 

rokov zbierajú dažďovú vodu do zá-

sobníkov a 2 jazierok na zavlažova-

nie v areáli školy. Ročne zachytávajú 

„vodu z neba“ o kapacite až 2 mil. lit-

rov vody, túto kapacitu sú však pri-

pravení až zdvojnásobiť. Čo všetko 

možno v areáli školy ešte uvidieť? Je 

to vertikálna záhrada (prvá svojho 

druhu na Slovensku), provensálska, 

japonská, ako aj bylinková záhra-

da. Takže, vážení spoluobčania, nie 

sú to nielen pozoruhodné, ale aj na-

sledovaniahodné aktivity? Rodičia 

z B. Štiavnice, ktorých deti navšte-

vujú školu v  Štiavnických Baniach 

sú iste o tomto všetkom informova-

ní a neraz sa aj kochali v areáli školy 

všetkým, čo sa tam nachádza. Pevne 

verím, že tento článok bude inšpira-

tívny aj pre tých, ktorí ešte nemajú 

adekvátne vedomosti o tejto závide-

niahodnej škole a  jej výnimočných 

aktivitách.

Andrea Školíková

Nasledovaniahodné aktivity 
v Štiavnických Baniach

ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach  foto archív ZŠsMŠ ŠB

Futbal
Z Poltára vezieme 3 body

9. 10.

10. kolo, V. liga, skup. JUH

TJ Sklotatran Poltár– FK Sitno 

Banská Štiavnica 1:3

U  lídra tabuľky si naše A-muž-

stvo vybojovalo zo zápasu skve-

lé 3 body. Za Sitno skóroval 2x 

Hudák a  Pellegrini. Chlapci gra-

tulujeme!

Výsledkový servis mládeže:

8. 10.

10. kolo, II. liga, skup. CU13

MFK Nová Baňa - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 1:3

10. kolo, II. liga, skup. CU15

MFK Nová Baňa - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 0:1

IV. liga, elvésport liga, U  15 

ObFZ ZH – 1. kolo

FK Sitno Banská Štiavnica – ŠK 

Jastrabá 0:8

Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ
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Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica 

prijme do zamestnania 
nepedagogického zamestnanca na pozíciu: 

účtovník/účtovníčka

Požiadavky: 
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v ekonomickom odbore

- prax min. 5 rokov v oblasti účtovníctva
Požadované doklady o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Platové podmienky: od 728 € + osobný príplatok 
(odmeňovanie v súlade so zákonom o odmeňovaní č. 553/2003 Z.z.)

Termín nástupu od 1. novembera 2022, príp. po vzájomnej dohode.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom 

posielajte do 15.10.2022 na adresu:
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01  Banská Štiavnica

Tel. č.: 045/6911131-32. Email: soslbs1@gmail.com
Ľudmila Prefektušová 0917111171

Jesenný čas v reštaurácii 
Windšachta

ponúkame Vám špeciality:
Kačací vývar

Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, domáca lokša

Jelenie medailóniky 
so zemiakovými kroketami

Jelení guláš s tirolskou knedľou
Domáca žemľovka

Hroznový burčiak z muškátu

Každú sobotu a nedeľu, 
cez týždeň na základe 

tel. objednávky.

Preprava autobusom 
z Banskej Štiavnice 

a naspäť od 4 osôb grátis.
Rezervácia nutná na tel. č.: 

0905 812 761

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

 Vykonávame rôzne stavebné prá-

ce podľa vašich požiadaviek. Kon-

takt: 0919 488 868

 Kosenie záhrad a pozemkov kro-

vinorezom a lištovou kosačkou, opi-

lovanie a spilovanie stromov moto-

rovou pílou, tel.č.: 0940 870 762

služby

Výkup parožia, tel. č.: 0904 834 937

inzercia

Otváracia doba
Po – Pia: 08:00 – 12:15 

12:45 – 17:00 hod. 
od 01.11.2022 do 16:30 hod.
Sobota: 08:00 – 12:00 hod.

Tel: 045 / 692 23 22

Aktuálna sezónna 
ponuka u nás:

HYLAK FORTE gto por 100ml
SINUPRET všetky liekové formy

Darček ku každému nákupu

Akciové produkty 
za zvýhodnené ceny 

v rámci programu PARTNER

Využite zľavy na vernostnú 
kartu plnú výhod!


