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INZERCIA

Prvý krok v obnovovaní 
mestských kúpeľov – plavárne 
bol ukončený. Bazénová hala 
dostala nový vzhľad. 

Vybudované je zníženie stropu s no
vými rozvodmi vzduchotechni
ky. V strope ukotvené akustické ab
sorbéry výrazne zlepšili akustické 
vlastnosti bazénovej haly. Nové svie
tidlá na stĺpoch zásadne zvýšia kom
fort pobytu, či už plaveckej verejnosti 
alebo plavcom – pretekárom.
Celková cena diela predstavu
je 228  800€. Obnova bola hradená 
z finančných prostriedkov z rozpoč
tu mesta. Ďalším krokom v celkovej 

rekonštrukcii plavárne bude spraco
vanie projektovej dokumentácie, už 
na základe vypracovanej architekto
nickej štúdie, ktorá bude podkladom 
k stavebnému povoleniu a ďalším re
konštrukčným prácam, ktoré plavá
reň v budúcnosti čakajú. 
Príďte otestovať vynovený priestor 
dňa 8.11.2022 (utorok) v  čase od 
11.00 – 20.30 hod. – vstup zdarma!
Mestské kúpele - plaváreň budú od 
8.11. otvorené nasledovne: uto-
rok: 11.00 – 20.30 hod., streda až 
piatok: 13.00 – 20.30 hod., sobota- 
nedeľa: 14.00 – 20.30 hod.

Ing. Ivana Nikolajová
prednostka mestského úradu

Realizačné projektové doku-
mentácie sú zabezpečené, 
v nasledujúcom volebnom 
období Mesto Banská 
Štiavnica začne s realizáciou.

V  rámci revitalizácie verejných 
priestranstiev na sídlisku Drieňová 
sa spracovali projektové dokumen
tácie týkajúce sa úprav dvoch vnút
roblokov, a  to na uliciach Energeti
kov a  Jána Straku. Úprava týchto 
verejných priestranstiev v sebe zahŕ
ňa hlavne prvky udržateľnosti, ktoré 

slúžia pre zlepšenie environmentál
nych aspektov v území, čo je v dnešnej 
dobe klimatických zmien už nevy
hnutnosťou. Samotný projekt rie
ši najmä: revitalizáciu verejných 
priestranstiev prostredníctvom revi
talizácie verejnej zelene, vybudova
nie mlatových chodníkov, na mieste 
vychodených trás, doplnenie verej
ného osvetlenia, kamerového systé
mu, drobnej architektúry a mobiliá
ru a ďalšie veci, ktoré určite prispejú 
k vytvoreniu a vybudovaniu lepšieho 
priestoru pre obyvateľov mesta, rodi

ny s deťmi, ale aj pre seniorov.
Vnútroblok 1, pri ulici Energetikov 
je navrhnutý ako oddychový priestor 
parku, zameraný pre menšie deti 
s  prepojením na materskú škôlku, 
s  okruhom pre bicykle a  kolobežky, 
s detskými prvkami aj pre imobilných, 
s  oploteným priestorom a  prvkami 
pre psičkárov, s  časťou určenou pre 
ovocné stromy.
Vnútroblok 2, pri Ulici MUDr. Jána 
Straku je navrhnutý ako oddychový 
a športový priestor zameraný pre star
šiu generáciu, 

Otvorenie mestských kúpeľov - plavárne

Riešenie verejného priestranstva 
vo vnútroblokoch na sídlisku Drieňová

Plavecký bazén pripravený  foto archív BS, s.r.o., BŠ

•3.str.

Výmenník
Vstup pondelok- streda- piatok

15:00- 16:00 hod.
Objednávky na: vymennik.reservio.com 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica
Kontakt: 045/6949651

Poďakovanie 
od seniorov
Vrelá vďaka, p. primátorka!
Dňa 25.10.2022 sa už tradične 
uskutočnilo stretnutie našej p. pri
mátorky Mgr. Nadeždy Babiakovej 
v  mesiaci úcty k  starším viacná
sobne od 9.00 hod. v  kultúrnom 
centre mesta s  banskoštiavnický
mi seniormi. Od jej nástupu do 
funkcie robí takéto stretnutia pra
videlne a sme radi, že nato neza
budla ani v tomto zložitom a vypä
tom roku. Pani primátorka, vrelá 
vďaka aj za tento rok!

Vaši vďační seniori
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DIÁR
z programu

primátorky

Blížia sa dni, kedy viac ako 
obvykle spomíname na našich 
blízkych, priateľov, známych 
a navštevujeme miesta ich 
posledného odpočinku.

Cintoríny sú pripravené na zvýšenú 
návštevnosť a  preto si dovoľujeme 
Vám poskytnúť tieto informácie:
Cintoríny v  Meste Banská Štiavnica 
sú pre verejnosť otvorené každý deň 
v dobe od 8.00 do 20.00 hod. s mož
nosťou využitia tečúcej vody tam, kde 
je zavedený jej prívod.
Žiadame Vás pri návšteve cintorí
nov dodržiavať bezpečnosť a  plynu
losť cestnej premávky, aby bol zabez
pečený bezpečný prechod a  prejazd 
v  okolí cintorínov, a  preto buďte 
voči ostatným vodičom ohľadupl
ní a trpezliví počas vchádzania a vy
chádzania z  okolia cintorínov a  par
koviska pod Novým Zámkom pri 
cintoríne Frauenberg, ako aj z parko
vacích miest.
Zároveň prosíme všetkých návštev
níkov, aby zodpovedne pristupovali 
k separovaniu starých, použitých ka
hancov, vencov a  aranžmánov a  do
držiavali čistotu a poriadok na cinto
rínoch a v ich okolí. K dispozícií budú 
pripravené veľkokapacitné kontajne
ry, umiestnené za Piargskou bránou, 
v cintorínoch Lazaret, Zvonový vršok, 

Dolný cintorín Štefultov, Horný cinto
rín Štefultov, ako i kontajnery na trie
dený odpad, umiestnené za domom 
smútku Frauenberg.
Kontrolu týchto priestorov budú prie
bežne zabezpečovať: Technické služ
by, mestský podnik, Banská Štiavni
ca, ako i správca cintorínov a Mestská 
polícia mesta Banská Štiavnica, kto
rá sa bude zameriavať na hliadkova
nie v okolí cintorínov a tiež v prípade 
potreby na regulovanie dopravy, kto
rá býva v  tomto období značne pre
exponovaná. Mesto Banská Štiavni
ca si Vás zároveň dovoľuje pozvať dňa 
2.11.2022 o  14.00 hod. do Domu 
smútku Frauenberg, kde sa uskutoč
ní spomienka na všetkých, ktorí nás 
opustili koncom roka 2021, až do no
vembra roku 2022.
Veríme, že sa tejto spomienky zúčast
níte a  spoločne si zaspomíname na 
tých, ktorí si získali trvalé miesto v na
šich srdciach.
V prípade požiadaviek alebo získa-
nia informácií sa obráťte na:
 Správcu cintorínov na tel. čísle: 0903 
127 352,
 Technické služby, mestský podnik, 
Banská Štiavnica, dispečing tel. číslo: 
0908 272 630,
 Mestská polícia Mesta Banská Štiav
nica, tel. číslo: 0905 597 673.

MsÚ

Sviatok 
Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sa blíži

Výzva 
– ošetrenie a úprava drevín
Na základe vykonanej kontro
ly miestnych komunikácií, ako aj 
podnetov od občanov a  poslancov 
mesta Banská Štiavnica týmto vy-
zývame všetkých vlastníkov po-
zemkov na ošetrenie (opílenie 
konárov) rastúcich v  blízkosti ko
munikácií, resp. ponad miestne prí
jazdové komunikácie a chodníky pre 
peších tak, aby boli tieto priesto
ry bezpečné, priechodné a  v  súla
de s  ochranným pásmom cestnej 
komunikácie vyplývajúceho so zá
kona č.135/1961 Zb. Zákon o  po
zemných komunikáciách (cestný 
zákon). Rovnako tak, podľa zákona 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a  krajiny v  znení neskorších pred
pisov a podľa §47 ods. 2 je vlastník, 
správca alebo nájomca pozemku, na 
ktorom sa drevina nachádza povin
ný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať 
a  udržiavať. Ošetrenie (opílenie 
konárov) drevín vás vyzývame 
uskutočniť najneskôr do 15. de-
cembra 2022. V prípade akýchkoľ
vek otázok a  nejasností týkajúcich 
sa opiľovania drevín sa môžete obrá
tiť na RNDr. Zuzanu Šuškovú, MsÚ, 
odd. RRaMV a odd. Výst. ÚP a ŽP 
prostredníctvom emailu: zuzana. 
suskova@banskastiavnica.sk 
alebo na tel.č.: 0907 831  959, 
0905 377 652.

MsÚ

Informácie o pracovnom 
mieste – stručná náplň práce:

• Zabezpečenie pomoci odkázaným 
občanom pri úkonoch sebaobslu
hy, starostlivosti o svoju domácnosť 
a sprievod pri sociálnych aktivitách

• Vykonávanie úkonov v  zmysle po
verenia pre výkon opatrovateľskej 
služby.

Kvalifikačné predpoklady:
• Vyššie odborné vzdelanie získané v 

odbore vzdelávania so zameraním 
na opatrovanie alebo na poskytova
nie zdravotnej starostlivosti,

• Úplné stredné odborné vzdelanie 
získané v odbore vzdelávania so za
meraním na opatrovanie alebo na 
poskytovanie zdravotnej starostli
vosti,

• Stredné odborné vzdelanie získané 
v odbore vzdelávania so zameraním 
na opatrovanie alebo na poskytova

nie zdravotnej starostlivosti,
• Nižšie stredné odborné vzdelanie 

získané v odbore vzdelávania so za
meraním na opatrovanie alebo na 
poskytovanie zdravotnej starostli
vosti, alebo

• Akreditovaný kurz opatrovania naj
menej v rozsahu 220 hodín.

Iné požiadavky a osobnostné pred-
poklady:
• Občianska bezúhonnosť
• Komunikatívnosť, empatia, zmysel 

pre zodpovednosť, samostatnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie na uvedenú pozí

ciu spolu s  uvedenými kontaktný
mi údajmi (email, adresa, číslo te
lefónu),

• Kópia osvedčenia o absolvovaní kur
zu opatrovania,

• Písomný súhlas pre spracova
nie osobných údajov podľa na
riadenia Európskeho parlamen

tu a Rady (EÚ) 2016/679 a zák. č. 
18/2018 Z.z. o  ochrane osobných 
údajov v  znení neskorších predpi
sov (k dispozícii na stránke mesta 
www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:
Plat v  zmysle Zákona č. 553/2003 
Z.z. o  odmeňovaní zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov. Pri pra
covnom úväzku v rozsahu 37,5hod./ 
týždenne plat od 646 €.
Predpokladaný nástup: ihneď

Žiadosť o  prijatie do pracovného 
pomeru je potrebné doručiť osobne 
alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Bližšie informácie: tel. č. 045/6949622 
– PhDr. Katarína Harvanová

MsÚ

Hľadáme zamestnanca 
na pracovnú pozíciu: Opatrovateľ / Opatrovateľka v domácnosti klienta

25.10.
 � Práca v meste, individuálne pra
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Riešenie verejných obstarávaní.
 �Účasť na stretnutí so seniormi 
v klube dôchodcov v rámci me
siaca úcty k starším.
26.10.
 � Práca v meste, individuálne pra
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Účasť na podujatí pre seniorov  
Mesiac úcty k starším.
27.10.
 � Práca v meste, individuálne pra
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Účasť na zasadnutí Správnej 
rady Envirocentra Banská Štiav
nica.
28.10.
 � Práca v meste, individuálne pra
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Účasť na stretnutí s  ministrom 
obrany Jaroslavom Naďom pri 
pamätnom mieste Počúvadlian
sky mlyn.
 �Zabezpečovanie volieb.
29.10.
 � Práca v meste, individuálne pra
covné stretnutia s občanmi k ich 
potrebám a požiadavkám.
 �Zabezpečovanie volieb.

Viera Lauková

Oznam
Bytová správa, s.r.o., ozna
muje všetkým zákazníkom, že 
sauna na mestskej krytej pla
várni v B. Štiavnici bude zatvo-
rená 1.11.2022. Bližšie info 
o otváracích hodinách na tel.č.: 
045/6912724. 
Tešíme sa na Vás!

Denisa Slezáková,
vedúca plavárne
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s workoutovými prvka
mi, basketbalovým ihriskom so gu
menou dopadovou plochou, petan
govým ihriskom, pingpongovým 
stolom a  priestorom určeným pre 
trhovisko do budúcna.
V návrhu boli zohľadnené zapra
cované návrhy od vyše 60 respon
dentov zo strany občanov mesta 
a  verejnosti, prostredníctvom do
tazníka zverejneného na facebooko
vom profile Mesta Banská Štiavni
ca. Následne sa uskutočnilo osobné 
prerokovanie návrhov a prezentácia 
projektantmi s  pozvanými zástup
cami vlastníkov bytových domov na 
sídlisku Drieňová za účasti zástup
cov Mesta Banská Štiavnica.
Súčasne na základe podnetov od ob
čanov sa Mesto bude do budúcna 
zaoberať prípravou možného vybu
dovania priestoru pre adrenalínové 
športy pre mládež, ako je Skatepark, 
Pumptrack, umiestnené do časti 
tak, aby nerušili obyvateľov byto

viek sídliska Drieňová.
Projektová dokumentácia je prvou 
požiadavkou pri záujme získať fi
nančnú podporu z externých zdro
jov. Cieľom uvedených aktivít je 

skultúrnenie priestorov medzi pa
nelákmi a ich účelové využitie oby
vateľmi sídliska Drieňová všetkých 
vekových kategórií.

MsÚ

•1.str.

Primátorka mesta Mgr. N.Ba-
biaková zvolala na 19.10.2022 
rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:
 program rokovania zasadnutia MsZ 
v BŠ s dátumom 19. október 2022, 
s doplnením do bodu majetkové veci 
mesta písm. l) Uzatvorenie zmlu
vy o budúcej zmluve o zriadení vec
ného bremena v prospech Mesta BŠ, 
písm. m) Zámer na zámenu pozem
kov parc. č. C KN 4955/5, parc. č. C 
KN 4955/7 a parc. č. C KN 4955/1 
v k. ú. BŠ,
 návrhovú komisiu v  zložení: 
Mgr. Milan Kabina, predseda ko
misie, Ing. Matej Michalský, člen, 
Ing. Ján Čamaj, člen,
 Rozbor hospodárenia TS, m. p., BŠ 
k 1. 9. 2022,
 Operačný plán a  krízový zimnej 
údržby miestnych komunikácií,
 Začatie prác súvisiacich s  obsta
rávaním Zmien a  doplnkov č. 10 
ÚPN mesta BŠ pre žiadateľa: Miro
slav Kalo, bytom SNP 37B, BŠ (F.P.B. 
18.1)
MsZ súhlasilo:
so začatím obstarávania (obstará
vateľom sú súkromní investori p. 
Peter Grigliak, Bernolákova 528/31, 
Hrabušice a  Ing. Vladislav Parni

ca, Hlavná 866/14A, Rovinka) a so 
spracovaným Zadaním pre spraco
vanie Urbanistickej štúdie obytnej 
zóny ul. Bočná (F.P.B. 2.1.2), Banská 
Štiavnica
MsZ berie na vedomie:
 kontrolu plnenia uznesení zo zasad
nutia MsZ v BŠ, konaného dňa 24. 
augusta 2022 a 28. septembra 2022, 
v zasadacej miestnosti radnice,
 Správu o  príprave TS, m. p., BŠ 
na zimnú údržbu MK a  verejných 
priestorov na sezónu 2022 – 2023,
 Správu o vypracovaní Zadania pre 
urbanistickú štúdiu obytnej zóny, ul. 
Bočná (F.P.B.2.1.2), BŠ,
 Informatívna správa o  vypracova
nej inventarizácii verejnej zelene na 
sídlisku Drieňová
MsZ uložilo MsÚ:
 obstarať a riešiť zadávacie podmien
ky pre vypracovanie urbanistickej 
štúdie lokality F.P.B.18.1.1. – Trojic
ký vrch, BŠ
MsZ neschválilo:
a) Prevod pozemku parc. č. C KN 
5821/3, ul. Pod Paradajzom
Majetkové veci mesta
b) Vyhodnotenie výsledkov II. opa
kovaného ponukového konania na 
priamy prenájom pozemkov v lokali
te záhradky „Pálkovský majer“,
c) Zámena majetku BBSK – ponuka 

majetku – Školské dielne,
d) Zámer na prevod pozemkov parc. 
č. E KN 1594/1 a 1594/3 Ul. J. Palá
rika, Delta Company s. r. o.,
e) Prevod pozemku z parc. č. C KN 
4535/13 v k. ú. BŠ, Ul. Ľ. Štúra,
f) Prevod pozemku z parc. č. C KN 
5645/4 v k. ú. BŠ, Partizánska ulica,
g) Zámena pozemkov parc. č. C KN 
6957/2 a C KN 7855/4 v k. ú. BŠ, ul. 
Srnčia,
h) Zámer na prevod časti pozemku 
parc. č. E KN 5571/1 v k. ú BŠ, Ul. Ľ. 
Štúra,
i) Zámer na prevod pozemku parc. č. 
C KN 2180/21 v k. ú. BŠ, ul. Na Zig
mund šachtu,
j) Zámer na zámenu pozemkov v k. 
ú. BŠ, ul. Obrancov mieru,
k) Prevod pozemkov ul. Antolská – 
oprava chyby v písaní,
l) Uzatvorenie zmluvy o  budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena 
v prospech Mesta BŠ,
m) Zámer na zámenu pozem
kov parc. č. C KN 4955/5, 4955/7 
a 4955/1 v k. ú. BŠ.
Po prerokovaní všetkých bodov pri
mátorka mesta rokovanie MsZ 
ukončila.
Kompletné uznesenia z MsZ sú zve
rejnené aj na www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Z októbrového rokovania MsZ

Riešenie verejného priestranstva 
vo vnútroblokoch na sídlisku Drieňová

Oznam
Milí priatelia, mrzí nás to, ale pred-
stavenie Sylvia Miláčik naplá-
nované na túto sobotu musíme 
zrušiť. Vstupné Vám vrátime na 
predajnom mieste, na ktorom ste si 
lístky zakúpili. Ak ste lístok kupo
vali fyzicky, nezabudnite ho zobrať 
zo sebou. Ak ste lístok kupovali on
line, vstupné Vám vrátime priamo 
na účet, z  ktorého ste realizovali 
platbu. Mrzí nás zrušenie a veríme, 
že si ho vynahradíte návštevou no
vembrovej, mimoriadne úspešnej 
komédie Klimaktérium... a čo?
Ďakujeme za pochopenie!

OKŠaMK

Revitalizácia vnútrobloku na ul. Energetikov  foto archív MsÚ

Textil 
a šatstvo
na zbernom dvore už berieme!
Problém s  preplneným zberným 
kontajnerom na textil na zber
nom dvore sa už vyriešil (odbera
teľ Diakonie Broumov už odoberá 
pravidelne), takže textil a šatstvo 
už opäť Technické služby odobera
jú, šaty musia byť čisté a funkčné, 
taktiež môžete využiť oba kontaj
nery na textil – jeden sa nachádza 
na sídlisku Drieňová pri zastávke 
a druhý je nad Billou.

TS, m.p., BŠ

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:
pone: 9.00 – 17.00
Kontakt: 045/6949653, 
ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

Poďakovanie
Mestské lesy Banská Štiavni
ca, spol. s  r.o., by touto cestou 
chceli poďakovať poslancom 
Mestského zastupiteľstva mes
ta Banská Štiavnica, členom val
ného zhromaždenia a  dozornej 
rady spoločnosti Mestské lesy 
Banská Štiavnica za spoluprá
cu v uplynulom volebnom obdo
bí. Dosiahnuté priaznivé ekono
mické výsledky spoločnosti sú 
odzrkadlením vzájomnej spo
lupráce všetkých zainteresova
ných strán.

Mestské lesy 
Banská Štiavnica, spol. s r.o.
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o počte poslancov, volebných 
obvodoch, okrskoch 
a volebných miestnostiach  
pre voľby do orgánov samo-
správy mesta a pre voľby 
do orgánov samosprávnych 
krajov v meste Banská 
Štiavnica.

Mestské zastupiteľstvo v  Ban
skej Štiavnici podľa §166 zákona č. 
180/2014 Z.z. o podmienkach výko
nu volebného práva a o zmene a do
plnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, uznesením č. 
69/202 zo dňa 22.júna 2022 určilo, 
že Mestské zastupiteľstvo v Banskej 
Štiavnici bude mať 12 poslancov, 
ktorí budú zvolení v 1 volebnom 
obvode.
Vo volebnom obvode č. 1 sa zároveň 
uskutoční voľba na funkciu primá
tora mesta Banská Štiavnica, t. j pre 
voľbu primátora mesta ide o jedno
mandátový volebný obvod.
V  meste Banská Štiavnica sa voľ
by do orgánov samosprávy mesta 
a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov uskutočnia dňa 29. októbra 
2022 v čase od 7.00 do 20.00 ho-
diny.
Volebný obvod č. 1 zahŕňa voleb-
né okrsky č. 1 až 10
Volebný okrsok č. 1,
volebná miestnosť – zasadačka 
Mestského úradu, Radničné ná-
mestie č. 1
pre občanov bývajúcich v uliciach:
Andreja Kmeťa, Antona Pécha, An
dreja Sládkoviča, Akademická, Boč
ná, Botanická, Daniela Licharda, 
Dolná Resla, Dolná ružová, Dru
žicová, Horná Resla, Horná ružo
vá, Ing. Štefana Višňovského, Ja
roslava Augustu, Jozefa Karola 
Hella, Jána Bottu, Kamenná, Kato
va, Klinger, Koncová, Kutnohorská, 
Malá okružná, Martina Kukučína, 
Nad Rozgrundom, Námestie sv. 
Trojice, Novozámocká, Pavla Kyr
mezera, miestna časť Počúvadlian
ske Jazero, Pod Paradajzom, Pod 
Červenou studňou, Radničné ná
mestie, Samuela Mikovíniho, Staro
mestská, Staronová, Starozámocká, 
Strieborná, Úvozná, Viery Václave
kovej, Vilová, Vodárenská a  obča-
nia s  trvalým pobytom na mesto 
Banská Štiavnica.
Volebný okrsok č. 2,
volebná miestnosť – Hotel Ker-
ling, Dolná č. 12/A
pre občanov bývajúcich v uliciach:
Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Malé 
trhovisko, Mládežnícka č. 11 
 25, Na Zigmund šachtu, Re
meselnícka, Robotnícka, Spoj
ná, Tabaková, Záhradná a Zvo
nová.
Volebný okrsok č. 3,
volebná miestnosť – Domov 
mládeže SOŠL, Mládežníc-
ka č. 4
pre voličov bývajúcich v uliciach:
8. mája, Alžbety Gwerkovej 
Göllnerovej, Banícka, Belian
ska, Belianske jazero, Dr. Imri
cha Tótha, Družstevná, Ďurka 
Langsfelda, Hájik, Jozefa Mi
loslava Hurbana, Jurija Gaga
rina, Lesnícka, Ľudmily Podja
vorinskej, Mierová, Michala 
Miloslava Hodžu, Michalská, 
Mládežnícka č. 1 – 9, Osad
ná, Pavla Országha Hviezdo
slava, Petra Jilemnického, Pod Kal
váriou, Poľnohospodárska, Pustá, 
SNP č. 1  21/B, Svätozára Hurbana 
Vajanského, Šobov,  Športová ,Vý
skumnícka , s. č. 2675.
Volebný okrsok č. 4,
volebná miestnosť – Základná 
škola Jozefa Horáka, Pavla Dob-
šinského č. 17
pre občanov bývajúcich v uliciach:
Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 
Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 
Križovatka, Ľudovíta Štúra, Marti
na Hattalu, Pavla Dobšinského, Ple
tiarska, Slovanská, Staničná, Údol
ná a Železničiarska.
Volebný okrsok č. 5,
volebná miestnosť – Materská 
škola – horná budova, 1. mája č. 4
pre občanov bývajúcich v uliciach:
1. mája, Andreja Trúchleho Syt
nianskeho, Dr. Vladimíra Clemen
tisa, Drevená, Eleny Maróthy  Šol
tésovej, Hadová, Hlavná, Horná, 
Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, 
Kolpašská, Ladislava Novomeské
ho, Majer, Martina Benku, Na ja
zero, Okrúhla, Pod Trojickým vr
chom, Trate mládeže a Vyhnianska.
Volebný okrsok č. 6,
volebná miestnosť – Základná škola 
Jozefa Kollára, Ludvíka Svobodu č. 40
pre občanov bývajúcich v ulici
Ludvíka Svobodu.
Volebný okrsok č. 7,
volebná miestnosť – Základná 
škola Jozefa Kollára, Ludvíka 
Svobodu č. 40
 pre občanov bývajúcich v uliciach:
Bratská, Drieňová, Energetikov, 
Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, 
Pátrovská, Poľovnícka a Roľnícka.

Volebný okrsok č. 8,
volebná miestnosť – Základná 
škola Jozefa Kollára, Ludvíka 
Svobodu č. 40
pre občanov bývajúcich v uliciach:
SNP č. 22  44, MUDr. Jána Straku 
a Učiteľská.
Volebný okrsok č. 9,
volebná miestnosť – Domov Má-
rie, Špitálska č. 3, vchod z Budo-
vateľskej ulice 
pre občanov bývajúcich v uliciach:
Antolská, Budovateľská, G. 
Z  .Laskomerského, Horná Huta, 
Jána Amosa Komenského, Kreme
nisko, Ladislava Exnára, Lintich, 
Povrazník ,  Špitálska a  s. č. 1908, 
1909.
Volebný okrsok č. 10,
volebná miestnosť - Požiarna 
zbrojnica Štefultov, Požiarnic-
ká č. 8
pre občanov bývajúcich v uliciach:
29. augusta, Boženy Slančíkovej  
Timravy, Boženy Němcovej, Bre
zová, Cintorínska, Ferka Urbánka, 
Hutnícka, Ilijská, Janka Jesenské
ho, Jozefa Cígera Hronského, Jo
zefa Gregora Tajovského, Jozefa 
Ignáca Bajzu, Jozefa Kollára, Joze
fa Škultétyho, Kríková, Krížna, Na 
Matej štôlňu, Na Mária šachtu, Na 
Maximilián šachtu, Námestie pad
lých hrdinov, Obchodná, Obrancov 
mieru, Partizánska, Podhájska, Po
točná, Požiarnická, Rakytová, Ru
dolfa Debnárika, Sama Chalupku, 
Srnčia, Stratená, Školská, Štefa
na Krčméryho, Štefana Moyzesa 
a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

OznámenieKto má právo 
voliť?
Voľby do orgánov samosprá-
vy obcí a voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov sa budú 
v  roku 2022 konať v  rovnaký 
deň a v rovnakom čase v sobo-
tu 29. októbra 2022 od 7.00 do 
20.00 hod.
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprá
vy obce má občan Slovenskej re
publiky a cudzinec, ktorý má trva
lý pobyt v obci a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.
Právo voliť do orgánov samo
správnych krajov má občan Slo
venskej republiky a cudzinec, kto
rý má trvalý pobyt v  obci, ktorá 
patrí do územia samosprávneho 
kraja a  najneskôr v  deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z  dôvodu ochrany verej
ného zdravia, ak osobitný zákon 
v čase pandémie neustanoví inak.

Jana Beňová, MsÚ

Pozvánka
Sobota s  remeslom pokračuje, 
tentokrát rezbárstvom. Pod ve
dením rezbárky Janky Majerskej 
z  Novej Bane – majsterky ÚĽUV 
budeme z pripravených polotova
rov zhotovovať betlehemské figú
rky – Sv. rodinu a maštaľku. Stret
neme sa 12. novembra 2022 
o 10.30 hod. v dielničke v Kam
merhofe.
Počet účastníkov obmedzený, rov
nako vek aktívnych účastníkov 
min. 15 rokov, rezervácie: A. Ďu
ricová, tel. 045/6949451, email: 
enviro@muzeumbs.sk. 
Podujatie z  verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume
nia a Banskobystrický samospráv
ny kraj.

Mgr. Anna Ďuricová, Centrum 
marketingu, komunikácie a ze-

lených inovácií, SBM

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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kam v BŠ 
a okolí ?

Jedným z najvyhľadávanej-
ších tajchov Štiavničanov 
a návštevníkov pre oddych 
a rekreáciu je Klinger. 

Už v polovici 19. storočia tu bola vy
budovaná tzv. „Plaváreň“ s dreveným 
mólom, ktorá bola funkčná až do 
70. rokov 20. storočia. Oblastná or
ganizácia cestovného ruchu Región 
Banská Štiavnica sa v roku 2019 roz
hodla  zlepšiť podmienky rekreačného 
využívania tajchu a plaváreň na Klin
geri po rokoch opäť obnoviť. Projekt 
realizovala s finančnou podporou mi
nisterstva dopravy a Rozvojovej agen
túry Banskobystrického samospráv
neho kraja, n.o. 
Ako uvádza výkonný riaditeľ OOCR 
Región Banská Štiavnica, Igor Kuhn: 
„na vode boli kedysi umiestnené dve plá-
vajúce plošiny, medzi nimi bolo vodno-
pólové ihrisko a  na vnútorných okrajoch 
plošín štartovacie bloky pre plavcov. Roz-
hodli sme sa vdýchnuť nový život tomuto 
historickému projektu a zlepšiť možnosti 
využitia tajchu. Prvú etapu za cca 21 tis. 
eur sme realizovali v roku 2020, a okamži-
te si získala priazeň obyvateľov a návštev-
níkov mesta. V tomto roku sme celý zámer 
dokončili.“
Plaváreň pozostáva z plávajúcich be
tónových pontónov, medzi ktorými 
je upevnený bazén pre najmenšie de
tičky. Z pontónu sa dá skákať do vody, 

pohodlný vstup do vody zabezpečujú 
4 rebríky. Paluba plavárne je oblože
ná drevom, z brehu sa na ňu ľudia do
stanú dvoma lávkami. Pontóny majú 
životnosť 50 rokov, sú bezúdržbové, 
odolné voči zovretiu ľadom a  vedia 
prekonať kolísanie hladiny.
„Najväčšou výzvou projektu bola dopra-
va veľkých betónových blokov pontónu 
úzkou a  strmou prístupovou cestou dolu 
k tajchu Klinger a ich umiestnenie na hla-
dinu jazera. Tu nám boli neoceniteľnou po-
mocou Ozbrojené sily Slovenskej repub-
liky a  miestna stavebná firma Simkor“ 
priblížil podpredseda predstavenstva 
OOCR Región Štiavnica Ľudovít Ka
ník.
Celá 2. etapa Plavárne na Klingeri stá
la 63 276eur, z čoho 51 276 tvorili fi
nancie zo schémy pomoci Rozvojovej 

agentúry BBSK a 12 000eur zo štát
nej dotácie Ministerstva dopravy a vý
stavby SR. Plaváreň bola symbolic
ky otvorená podpísaním prítomných 
na záchranné koleso, ktoré k  pla
várni bezpochyby patrí. Symbolické 
umiestnenie záchranného kolesa ko
mentoval predseda Banskobystrické
ho samosprávneho kraja Ján Lunter: 
„Dúfam, že záchranné koleso tu nebude 
potrebné nikdy použiť a  že plaváreň na 
Klingeri bude pre návštevníkov príjem-
ným miestom na oddych. Opodstatnenosť 
investície vidím nielen v návrate k minu-
lej sláve tajchu Klinger, ale vnímame ju 
ako nástroj zatraktívnenia okolia Štiavni-
ce s cieľom vytiahnuť návštevníkov mesta 
do širšieho okolia.“

Tím OOCR 
Región Banská Štiavnica

Plaváreň na Klingeri

Plavecké pontóny na Klingeri  foto archív OOCR BŠ

Slnečný utorok 18. 10. 2022 
patril už tretiemu dobrovoľ-
níckemu maratónu v rámci 
medzinárodného projektu 
URBACT Volunteering Cities+.

Dobrovoľnícky maratón III. – Vyčisti
me si naše mesto sa tentokrát zame
ral na vyčistenie priestoru Kalvárie 
na Hornej Rovni od suchých koná
rov a inej nežiaducej zelene. Drevnú 
hmotu zbierali, medzi inými, dobro
voľníci aj z  radov klientov Domova 
Márie a Domova na polceste v spo
lupráci s  Mestskými lesmi Banská 
Štiavnica, s. r. o., celkovo 20 dobro
voľníkov. Vyzbieranú drevnú hmo
tu sponzorsky zoštiepkovala spoloč
nosť City Trees, s. r. o., v spolupráci 
so spoločnosťou Systém Servis Slo
vakia, s. r. o. Obed dobrovoľníkom 
poskytol Penzión Altmayer. Aj touto 
aktivitou sa zveľadil priestor na turis

ticky exponovanom mieste zasade
nom do nádhernej prírody Štiavnic
kých vrchov so zapojením miestnych 
podnikateľov. A to je jedným z cieľov 
uvedeného projektu. V blízkej budúc
nosti sa plánuje rekonštrukcia krížov 
a plechových figurín, čím sa prispeje 
k  ďalšiemu skrášleniu tejto pamiat

ky. Zároveň sa začal proces zápisu 
pamiatky do Registra národných kul
túrnych pamiatok, čo pomôže pri zís
kavaní finančných prostriedkov na 
jej celkovú rekonštrukciu. Ďakujeme 
všetkým!

Henrieta Godová,
koordinátorka projektu

Dobrovoľnícky maratón III. 
– Vyčistime si naše mesto

Dobrovoľníci zapojení do aktivity  foto Henrieta Godová

Cyklotrasa – „Veľký Hodrušský 
okruh“
Zdroj: bajkomktajchom.sk
Stúpanie: 1034 metrov
Klesanie:  1034 metrov
Dĺžka: 41,3 kilometrov
Povrch: 87% prírodný, 13% asfal
tový
Čas: 4 hodiny
Náročnosť: vysoká
Trasa Veľkého hodrušského okru
hu ohraničuje širokým okruhom 
údolie, v ktorom sa nachádza obec 
Hodruša – Hámre. Okruh je vy
značený červenou farbou a je oboj
smerne zjazdný. Začiatok a koniec 
cyklotrasy je možné zvoliť na kto
romkoľvek mieste, ktorým tra
sa prechádza. Odporúčame za 
začiatok cyklotrasy zvoliť orien
tačné miesto HodrušaHámre 
(Kyslá). Tu je pri budove Obecné
ho úradu HodrušaHámre mož
né zaparkovať auto, prípadne sa 
pred výjazdom občerstviť v miest
nych reštauračných zariadeniach. 
Najvyšším bodom trate je Ker
ling (820m), najnižší úsek trate je 
v Dolných Hámroch (223m). Časť 
okruhu vedie po Hornohodruš
skom jarku v  dĺžke 8 kilometrov 
s  výškovým rozdielom 25 met
rov. Okruh vedie v  bezprostred
nej blízkosti tajchu Moderštôlňa 
(Kopanický tajch). Trasa je vhod
ná pre zdatnejších bajkerov. Tra
sa je v  smere pohybu hodinových 
ručičiek náročnejšia, pretože zahr
ňuje stúpanie z  Dolných Hámrov 
na Kerling. Stúpanie je zjazdné, 
v  niektorých miestach je strmšie 
než 10%, jeho dĺžka je 5 kilomet
rov. Pri pohybe opačným smerom 
je potrebné počítať s  priemerne 
4% stúpaním z  Dolných Hámrov 
na Kopanice na úseku dlhom 15 
kilometrov. Presný popis trasy, 
mapu a zaujímavé tipy nájdete na 
https://bajkomktajchom.sk/vho/. 
Ďalšie tipy na pešie výlety, zaujíma
vosti v okolitých obciach, historické 
zaujímavosti, atrakcie a pod. nájdete na: 
https://supervulkanstiavnica.sk/.
Prajeme vám príjemný zážitok!

Tím Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu

citát
„Svoju múdrosť zakladajte na ľud-
skosti.“

Konfucius



6 číslo 38 • 27. október 2022
sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Študenti Strednej odbornej 
školy lesníckej v Banskej 
Štiavnici opäť majú väčší 
dôvod na radosť. Uplynulý 
týždeň boli totiž dokončené 
práce na výstavbe, resp. 
rekonštrukcii niekoľkých 
dôležitých objektov, patriacich 
škole a slúžiacich potrebám 
študentov.

Vybudovaním dvoch športových ih
rísk sa významne rozšírili možnos
ti telesnej a  športovej prípravy, ale 
tiež efektívnejšieho a zmysluplnejšie
ho využívania voľného času mladých 
ľudí. Jedno menšie workoutové ihris
ko, bolo vybudované z vlastných zdro
jov školy, v priestoroch školského in
ternátu SOŠL pri Zelenej oáze. Druhé, 
komplexnejšie, ktoré okrem posilňo
vacej workoutovej konštrukcie zahŕ
ňa i  atletickú dráhu a  hraciu plochu 
so špeciálnym povrchom, bolo vybu
dované v  blízkosti školy, v  priesto
roch bývalého tenisového kurtu na 
Akademickej ulici. Keďže táto stavba 
bola finančne náročnejšia, jej finan
covanie bolo riešené zo zdrojov a za 

podpory Banskobystrického samo
správneho kraja. Z rovnakého zdroja 
boli tiež komplexne zrekonštruované 
a modernizované objekty starých ga
ráží na Akademickej ulici, v sume cca 
124.000€, ktoré slúžia pre garážova
nie nových motorových vozidiel, vrá
tane traktora, pre školskú autoškolu. 
Oficiálna kolaudácia uvedených ob
jektov by mala prebehnúť v  najbliž
ších dňoch, po posúdení a zhodnote

ní kompetentných orgánov. Veríme, 
že kolaudácia bude úspešná a dokon
čené objekty môžu byť už čoskoro na
plno využívané na účely, pre ktoré boli 
určené. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa 
akokoľvek pričinili o  to, aby sa žela
nia pretvorili na skutočnosť a aby tvr
denia o podpore mladých ľudí aj v na
šom meste nezostali len prázdnym 
gestom.

Miroslav Ďurovič, riaditeľ školy

Pribudli nové športové ihriská

Nové workoutové ihrisko  foto archív SOŠL BŠ 

Materská škola na Ul. 1. mája 4 
v Banskej Štiavnici vedie deti 
k poznaniu histórie mesta B. 
Štiavnica. 

Kolektív materskej školy učí deti lás
ke k svojmu mestu, ponúka možnosť 
spoznať zvyky nášho mesta, tradič
né štiavnické nárečie, tunajší humor. 
Prepájame získavanie poznatkov cez 
zážitkové učenie v autentickom pro
stredí. Zámerom projektu bolo pri
blíženie baníckych tradícií   Banskej 
Štiavnice   nielen deťom, ale aj rodi
čom, obyvateľom mesta a širokej ve
rejnosti prostredníctvom detského 
hudobnodramatického súboru Per
moník s  vystúpením pod názvom: 
„Štyavnycký jarmok.“ Cieľom projektu 
bolo prostredníctvom detského hu
dobnodramatického súboru Permo
ník oživiť tradície, naučiť deti rôzne 
hudobnodramatické pásma s tema
tikou baníctva a histórie kráľovského  
mesta Banská Štiavnica a  to všetko 
hravou a  zážitkovou formou. Hlav
nými aktivitami projektu bolo vy
tvorenie scenára z tradičných básní, 
piesní, vtipov, ušitie krojov a unifo

riem, vytvorenie kulís potrebných na 
vystúpenie detí.
16.9.2022  Deti z  hudobnodra
matického krúžku Permoník   vy
stúpili s  programom pod názvom: 
Štyavnycký jarmok pre predškolá
kov našej materskej školy a pre os
tatné deti v  B.Štiavnici. 20.9.2022 
– Pozvanie na program do našej ma
terskej školy prijal Štiavnycký Nácko 
a baníci seniori. 28.9.2022 – Deti so 
svojím programom Štyavnycký jar
mok potešili svojich rodičov a  sta
rých rodičov. 
V  mesiaci október, pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším deti vystúpia 
so svojím programom pre: seniorov, 
bývalých zamestnancov našej ma
terskej školy s účasťou  Štiavnického 
magazínu VIO TV, seniorov v Domo
ve Márie v Banskej Štiavnici. Výtvar
ný ateliér MŠ so svojimi šikovnými 
umelcami vytvorili na jednotlivé vy
stúpenia deti z  výtvarného krúžku 
pozvánky. Fotodokumentáciu jed
notlivých vystúpení je zverejnená na 
stránke MŠ: www.ekodubaci.sk, ako 
aj na facebookovej stránke jednotli
vých tried materskej školy.

Alexandra Bóková

Štyavnycký jarmok 
- projekt s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Detský hudobno-dramatický súbor Permoník  foto archív MŠ 1.mája BŠ

Dušičky 
z Nového zámku
Termín: 29.10.2022, 17:00-21:00
Slovenské banské múzeum vás 
pozýva na krásne podujatie Du
šičky z  Nového zámku, v  sobotu 
29.októbra. Príďte sa pokochať 
výhľadom na vysvietenú Banskú 
Štiavnicu zo zámockej veže. Na
skytne sa vám jedinečný pohľad 
na dušičkovskú atmosféru v mes
te a  zažijete večernú prehliadku 
zámku. Pri príležitosti Pamiat
ky zosnulých uvidíte výstavu fo
tografií s  náhrobníkmi význam
ných osobností pochovaných na 
miestnych cintorínoch Frauen
berg, Panský cintorín a Evanjelic
ký cintorín nad Klopačkou. Spo
znáte životné príbehy osobností 
ako Otto Schwartz, Viliam Očov
ský, Jozef  Szitnyai, Marián Lich
ner a mnohí ďalší, ktorí formova
li a ovplyvňovali históriu Banskej 
Štiavnice. Nový zámok bude prí
stupný od 17.00 do 21.00. Vstup
né 3€. www.muzeumbs.sk
Kontakt: lencova.miriam@ 
muzeumbs.sk, 0948 027 116
Múzeum Banska Štiavnica 
(muzeumbs.sk)

SBM

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že bude pre
rušená distribúcia elektriny z  dô
vodu odstraňovania porúch na za
riadeniach distribučnej sústavy 
prevádzkovateľa distribučnej sústa
vy spoločnosti Stredoslovenská dis
tribučná, a. s. Bez el. energie budú 
v B. Štiavnici:
 28. 10., 2.3. 11. v čase od 7.00 – 
19.00 na ul.: A. Pécha, D. Resla, Dru
žicová, H. Resla, J. Augusta, Kamen
ná, Koncová, Pod Paradajzom, S. 
Mikovíniho, V. Václavekovej.
 4. 11. v čase od 7.30 – 16.30 na ul.: 
Kysihýbelská, Ovocná, Roľnícka.
 4., 7.8. 11. v čase od 7.00 – 19.00 
na ul.: A. Pécha, Dolná Resla, Horná 
Resla, J. Augustu, Kamenná.
Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 
Dispečingy SSD, a.s.

myšlienka
dňa

„Múdrosť očisťuje, ľudskosť posil-
ňuje.“

Konfucius
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Spomienka
„Už uplynul rok, 
zostalo po tebe
ticho, nepočuje-
me tvoj hlas, ani
smiech, ani tvo-
je kroky pri nás.“
Dňa 20. októbra sme si pri-
pomenuli prvé výročie úmr-
tia našej milovanej mamičky, 
starkej a  prastarkej Márie 
Balážovej, rod. Cibuľovej. 
S láskou v srdci spomínajú 

všetky deti 
s rodinami a priatelia

Spomienka
Už len kytič-
ku kvetov na 
hrob Ti môže-
me dať, spokoj-
ný, večný spá-
nok môžeme Ti priať.
Dňa 3. novembra si pripo-
menieme 17. výročie, čo nás 
navždy opustila Alenka Ja-
rábeková. S  láskou a  úctou 
spomíname...

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

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

Na fasáde Horného kostola už 
roky chýbajú dve kamenné 
sochy v nadživotnej veľkosti. 

Mojžiš a Abrahám stáročia dozerali 
svojím múdrym pohľadom na naše 
trápenia na tomto svete. Sochy stáli 
na svojom mieste od roku 1751. Po
čas prechodu fronty na jar 1945 boli 
sochy poškodené sovietskym de
lostrelectvom. Mojžiš vyviazol ešte 
celkom dobre, ale Abrahám aj so sy
nom Izákom sú takmer úplne zniče
ní. Neskôr boli nejaký čas obe sochy 
nezvestné, našli sme ich v jednej ga
ráži v Bratislave.
Pred rokom sa dostali k reštauráto
rovi Mgr. Art. Jánovi Fečovi do ate
liéru vo Viničnom. Ako prvá prišla 
na rad socha Mojžiša. Nasledovalo 
zoznamovanie sa s  týmto kamen
ným obrom, a hľadanie správnej po
doby zreštaurovaného diela. Študo
vali sme fotografie a  konzultovali 
s  odborníkmi. Finančne pomohlo 
ministerstvo kultúry. Reštaurátor 
úlohu nakoniec zvládol.

Minulý týždeň konečne nastal čas 
vrátiť Mojžiša na Kalváriu. Okrem 
originálu sme vytvorili aj repli
ku, nakoľko sme sa dohodli s  pa
miatkarmi, že originálu bude lepšie 
v múzeu.
Čakala nás zložitá logistická úloha: 
Ako dostať 700 kilovú sochu na vr
chol Kalvárie a tam ešte na dvojmet
rový podstavec? Dostaneme hore na 
kopec autožeriav? Bude mať niekto 
odvahu šoférovať v tom teréne, kde 

sme už zniči
li tri autá? Ale 
hovorili sme si  
 keď to zvládli 
za Márie Teré
zie, zvládneme 
to aj my. Nako
niec sa na túto 
úlohu podujal 
Henrich Rück
schloss a  úlo
hu perfektne 
zvládli. Podob
ne úspešne sa 
podarilo dostať 

originál do Infocentra Kalvárie, kde 
sa stal perlou expozície. Srdečne vás 
pozývame ísť si ich pozrieť oboch – 
originál aj repliku priamo na Kal
váriu.
A  na záver jeden tip: koncom ok
tóbra sa pri západe slnka deje na 
Hornom kostole malý zázrak. Zatiaľ 
to nechám ako záhadu, a nabudúce 
si o tom napíšeme viac.

Martin Macharik, 
predseda Kalvárskeho fondu

Druhý príchod Mojžiša do Štiavnice

Dňa 4.10.2022 uplynulo 
okrúhlych 90 rokov odvtedy, 
čo sa narodil Ing. Jozef Pôbiš, 
dlhoročný profesor na Strednej 
lesníckej technickej škole, 
ktorý však sa zapísal aj 
zlatými písmenami do kultúr-
no-spoločenského života 
nášho mesta. 

Na škole pôsobil v  rokoch 1965 
– 1980. Bol nielen vynikajúcim 
odborníkom a  obľúbeným pro
fesorom, ale s  jeho menom sa ne

odmysliteľne spája aj založenie fol
klórneho súboru Sitňan, ktorý 
existuje dodnes a neustále šíri dob
ré meno B. Štiavnice nielen na Slo
vensku, ale aj v zahraničí. V mene 
všetkých jeho niekdajších kolegov, 
študentov, členov folklórneho sú
boru Sitňan, i  všetkých, ktorým 
tento súbor prináša permanentne 
dobrú náladu a pohodu si na neho 
vrelo a  s  tou najvrúcnejšou pietou 
zaspomínal jeho niekdajší dlhoroč
ný priateľ

Ján Novák

Spomienka na Ing. Jozefa Pôbiša

Dňa 21. októbra 2022 bolo 
40. výročie smrti nášho 
rodáka, akademického maliara 
Jozefa Kollára. Umelec je 
pochovaný na cintoríne Frau-
enberg v Banskej Štiavnici. 

V  tomto meste sa aj narodil 
8. marca 1899. Jeho diela zachy
távajú život, prírodu v  Banskej 
Štiavnici a  Piešťanoch, kde prežil 
väčšiu časť života. Maliar sa naro

dil 8. marca 1899 v Štiavnici. Celý 
život sa venoval maľovaniu ob
razov, ktorých bolo veľa. Mnohé 
obrazy sa nachádzajú v  galériách, 
aukčných spoločnostiach a  súk
romných zbierkach. Stačí navští
viť Galériu Jozefa Kollára v našom 
meste a pozrieť si zbierku diel toh
to výnimočného umelca. Spomeň
me si na neho.
Spracoval

A. Palovič

40-te výročie úmrtia Štiavničana 
národného umelca maliara Jozefa Kollára Výpožičný 

režim
v mestskej knižnici:
po, ut, st, pi: 8.0011.30 
12.0017.00, 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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Uprostred letnej turistickej 
sezóny 2022 sprístupnilo 
Slovenské banské múzeum 
domácej i zahraničnej 
verejnosti archeologickú 
časť expozície Baníctvo na 
Slovensku, ktorá je v posled-
ných rokoch v procese 
inovácie. 

Nová archeologická expozícia pre
zentuje výber archeologických ná
lezov, s  poukázaním na medzníky 
v  ťažbe a  spracúvaní rúd kovov na 
Slovensku v  časovom úseku od pa
leolitu až po koniec stredoveku. Ex
pozícia bude v budúcnosti doplnená 
o dotykovú obrazovku s  bohatou da
tabázou textovoobrazových údajov.
V  prvej vitríne sa návštevník do
zvie o  počiatkoch ťažby kamennej 
suroviny (najmä silicitov) v  obdo
bí paleolitu z oblasti horného Pova
žia, Zemplína či stredného Pohronia 
(Slaská, okres Žiar nad Hronom).  
Zároveň sú tu nainštalované zbier
ky: kamenné mlaty a  podložky na 
drvenie rudy, medené sekeromla
ty, dokazujúce ťažbu medených rúd 
v Španej Doline a okolí. Prácu me
talurgov z  obdobia doby medenej 
a bronzovej (3200 – 700 pred Kris
tom) dokumentujú hlinené dýzy, 
kamenné kadluby, kamenné podlož
ky na drvenie rudy, struska. Vedľa 
vitríny je situovaný panel venovaný 
lokalite Špania Dolina, ako najdôle
žitejšej a v odbornom svete najzná
mejšej lokalite Slovenska z obdobia 
doby medenej a bronzovej.

Ďalšia veľká vitrína prezentuje čin
nosť prvých špecializovaných baní
kov na našom území zo záveru pra
veku, ktorými boli Kelti v 4. storočí 
pred Kr. až v 2. storočí po Kr. Kelti 
boli nielen zdatní prospektori, vy
hľadávajúci nerastné suroviny úze
mia dnešného Slovenska, ale aj 
zruční remeselníci, ktorí zanechali 
po sebe stopy v podobe malých hut
níckych piecok či rôzne remeselníc
ke nástroje. 
Ťažba rúd v  období vrcholného 
stredoveku je dokumentovaná na 
príklade Banskej Štiavnice – erb 
mesta z 13.storočia a s nálezmi vy
obrazenými na ňom: krompáč, mo
tyka, kladivo a  klin. Ďalej sú tu 
prezentované významné impor
ty, nájdené na hrade Glanzenberg 

v  Banskej Štiavnici, pochá
dzajúce z  dôležitých obchod
ných stredísk Európy – Benát
sko, Lombardia, Nemecká ríša 
a České kráľovstvo.
Nasledujúce tri stolové vitríny 
obsahujú jedinečný súbor pra
covných nástrojov baníka zo 
16. storočia z  oblasti Nižné
ho Medzeva pri Košiciach, ba
nícke nástroje zo Španej Doli
ny, olovený ingot z  poľského 
Olkuszu a  depot baníckych 
želiezok, ktorý sa našiel po
čas výskumu studne v  objek
te Kammerhof v  60. rokoch 
20. storočia. Posledná vitrína 
prezentuje výber najvýznam
nejších nálezov z  výskumu 
Kammerhofu, v  ktorých do

minuje súbor technickej kerami
ky, používanej pri skúšaní kvality 
rúd. Táto keramika z Kammerhofu 
je doteraz najpočetnejšie zastúpe
nou  technickou keramikou obdobia 
14.18.storočia v Európe.
Expozíciu archeológie uzatvára pa
nel, venovaný tematike rudných 
mlynov zo stredoveku, ktoré slúžili 
na mletie rudy pred procesom tavby. 
Pod panelom je vystavený originál 
časti rudného mlyna z limnokvarci
tu, ktorý sa našiel pri potoku v dol
nej časti mesta Banská Štiavnica 
v  60. rokoch 20. storočia a  možno 
ho datovať do 14. storočia.
Na prehliadku nových expozičných 
celkov Kammerhofu Vás srdečne 
pozývame!

Jozef Labuda

Nová expozícia archeológie 
v Kammerhofe

V mesiacoch jún až september 
bol v našom zariadení so ciál-
nych služieb realizovaný 
projekt, prostredníctvom 
ktorého získala naša klientka 
Eva H. nové zručnosti vo 
výrobe  mydiel. 

Po zakúpení potrebného mate
riálu, ako potrebné formičky, 
mydlová hmota, farby a esenciál
ne vône, vyšli spod jej rúk úžas
né mydielka rôznych tvarov, vôní 
a farieb. Tieto už potešili nejednu 
návštevu v  našom zariadení, ale 
úspešne sa nimi prezentovala i na 
Dňoch otvorených dverí v sociál

nom stredisku SČK.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
finančnej podpore Nadácie SPP.

Ďakujeme, že robíte naše životy 
zmysluplnejšími a krajšími.

Andrea Kočalková

Svet mydiel v DSS
sociálnom stredisku SČK v Banskej Štiavnici

Výroba mydiel klientov DSS pri SČK  foto archív DSS BŠ

Štiavnica  
a jej mnísi
Duchovno sprevádzalo Štiavni
cu od jej vyhlásenia za mesto, do
konca tu bolo prítomné ešte skôr. 
Štiavničania mali však komplikova
ný vzťah s jeho predstavenstvom.
Okrem viery však duchovno pri
nieslo aj niečo iné. Dominikánsky 
kláštor v  Banskej Štiavnici pred
stavoval najstaršiu stavebnú eta
pu mesta – postavený v  13. sto
ročí, no našla sa v ňom keramika 
už z  prieniku 12. a  13. storočia, 
dokonca ide o najstaršie postave
ný kláštor v Uhorsku. Jeho loka
lita bola naisto zámerná. Stál pri 
ceste, ktorá viedla von z  mesta, 
nie však v centre, aby jeho obyva
teľov nevyrušoval mestský život 
a  jeho múry poskytovali hradby 
okolo časti Štiavnice a tak zabez
pečoval aj obrannú zložku. Skla
dal sa z niekoľkých budov a rajskej 
záhrady. Jeho osud však bol veľmi 
kostrbatý – keď v roku 1442 veľká 
časť Štiavnice ľahla popolom, kláš
tor nebol výnimkou. Bol však pre
stavaný a v 17. storočí ho od do
minikánov prebrali jezuiti. Tí tu 
už v  roku 1669 vybudovali gym
názium, no kláštor bol finálne 
zbúraný v roku 1933, keďže hro
zilo, že sa zrúti. Musíme zhodno
tiť, že jeho dnešným vykopávkam 
sa veľa pocty nedostalo a stoja len 
tak zakryté už roky.
S dominikánmi a jezuitmi voľake
dajší Štiavničania žili spolu v mie
ri, dokonca až v  symbióze, čo sa 
však nedá úplne povedať o  is
tých červených mníchoch, kto
rí navštívili Štiavnicu na pokyn 
kráľa. Prečo vlastne prišli do mes
ta? V Štiavnici v 15. storočí začí
nali zlodejíčkovia a zbojníci ohro
zovať poklad, ktorý sa pravidelne 
vyvážal von. Kto títo červení mní
si teda boli? Jedny zdroje hovo
ria o  johanitoch, druhé dokonca 
o  templároch, no jedno je jasné, 
v meste naozaj zo začiatku naro
bili poriadky a občania si ich chvá
lili. Dokonca im bolo umožnené 
sa nasťahovať do Starého zám
ku, hovorí sa aj o  tajnom úkry
te pri Červenej studni. Keď však 
uniesli štyri štiavnické ženy, oby
vatelia mesta už zrazu na nich ne
mali pekného slova. Veliteľa mali 
popraviť a  ostatných vyhnať za 
mesto. Takto sa skončila štiavnic
ká idylka spolužitia s duchovnými 
strážcami poriadku.

Barbora Murgačová
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Aktuálne v kine Akademik
Piatok 28.10. o 18:30 hod.
Sobota 29.10. o 18:30 hod.

Čierne na bielom 
koni
Komédia, 94 min., MP:15, vstup-
né:5€. Romantická gangsterka 
z Novohradu a Malohontu, kraji-
ny nikoho, stratenej v čase kde-
si na juhu Slovenska. Osem ka-
pitol o tom, prečo sa báť ľudí, 
ktorí vám podajú pero a povedia: 
Stačí podpísať. O tom, ako do-
káže nečakaná láska strpčiť zlo-
čincom pokojný život a kam až 
dokážu súdni ľudia zájsť, ak ich 
prerastie pýcha. No a nakoniec 
o tom, že hrdina je ten, kto sa 
nebojí smrti, ani keď zomrie po-
sledná nádej.

Nedeľa 30.10.o 16:00 hod.

Krokodíl Lyle
Rodinný, dobrodružný, komédia, 
120 min., MP:7, vstupné:5€. Keď 
sa rodina Primmovcov presťahu-
je do New Yorku, ich malý syn 
Josh sa snaží zvyknúť si na novú 

školu a nových priateľov. Všetko 
sa zmení, keď v podkroví svojho 
domu objaví spievajúceho kroko-
díla, ktorý miluje kúpele, ka-
viár a dobrú hudbu. Josh sa so 
spievajúcim krokodílom veľmi 
rýchlo spriatelí, ale keď sa ob-
javí zlý sused pán Grumps, exis-
tencia krokodíla Lyleho je ohro-
zená. Pre záchranu Lyleho sa 
rodina Primmovcov musí spojiť 
s jeho charizmatickým majiteľom 
Hectorom a ukázať svetu, že ro-
dina môže vzniknúť na najneoča-
kávanejších miestach a na veľ-
kom spievajúcom krokodílovi nie 
je nič zlé.

Nedeľa 30.10. o 18:30 hod.

Let domov
Dokumentárny, 83 min., MP:12, 
vstupné:5€.Príbeh českých let-
cov RAF a ich cesta z okupované-
ho Československa, cez Francúz-
sko, bitku o Británii a východný 
front späť do oslobodenej Pra-
hy. Príbeh jedinečným spôsobom 
vystavaný iba na dobových ar-
chívnych záberoch skrze osob-

nú skúsenosť a rozprávanie oboch 
letcov umožňuje divákom prežiť 
dejinné udalosti aj chvíle voj-
nového života a vidieť ich očami 
oboch hrdinov, ako by sa odohrá-
vali tu a teraz.

Štvrtok 3.11. o 18:30 hod.
Sobota 5.11. o 18:30 hod.

Black Adam
Akcia, dobrodružný, 127 min., 
MP:12, vstupné: 5€. Takmer 5000 
rokov po tom, čo získal nadľud-
ské sily egyptských bohov – a 
následne bol uväznený – je Black 
Adam (Dwayne Johnson) oslobode-
ný zo svojej hrobky a pripravený 
konať v zmysle svojej jedineč-
nej formy spravodlivosti v mo-
dernom svete.

Piatok 4.11. o 18:30 hod.

Čierne na bielom 
koni
Komédia, 94 min., MP:15, vstup-
né: 5€

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!

Výherné poukážky na konzumáciu 
v hodnote 10eur v pizzerii, reštau
rácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 2, Ban
ská Štiavnica si výherca môže vy
zdvihnúť v  redakcii ŠN. Správne 
znenie krížovky z č. 34/2022: „Kaž-
dý človek je bohatý, ak má zdravé ruky 
a trocha rozumu.“ Výhercom sa stáva 
Alena Macková, B. Štiavnica. Sr
dečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráte o  poukážku na konzumáciu 
v  hodnote 10€ (2 x 5€) v  pizzerii, 
reštaurácii Sv. Barborka, A. Kmeťa 
2, Banská Štiavnica. Vašou úlohou 
je správne vylúštiť krížovku a zaslať 
ju spolu s kupónom do redakcie ŠN 
v termíne do 7.11.2022.

V tajničke sa ukrýva výrok Jeana de 
la Fontaina:

A., Iniciálky herca Palúcha, vidina, 
popevok, kúštik, predložka 2. pád,
B., 1. časť tajničky, farba,
C., Stred slova makler, letec, patria
ca esu,
D., Peter česky, nealkoholický ná
poj, ozn. áut Holandska, český he

rec,
E., Oska, dub angl., točia, obecný 
úrad, existujú,
F., Volanie o pomoc, severský vták, 
obyvateľ Arábie, Komunistická 
strana Slovenska,
G., Patriaci Ivanovi, iniciálky vý
tvar. teoretika Dureta, zvalil,
H., Papagáj, hlas ovce, otravné lát
ky, nevzdá sa,
I., Muž. meno, oranie, talianske 
mesto,
J., Český maliar, pooberá, láska 
angl.,
K., 3. časť tajničky.

1., Obec pri BA, 2. časť tajničky, 
draslík,
2., Vrchol, túz, var sa, 55 v Ríme,
3., Premet, druh vozidla, samohlás
ky v slove hele,
4., Cudzie žen. meno, ozn. ruských 
lietadiel, časť krbu,
5., Podpis anonyma, opak neba, ar
gón, ruská rieka,
6., Amatér, spoluhlásky v slove vy
ková, meno psa,
7., Ozn. áut Rakúska a Kuby, meno 
papagája, terén bez dĺžňa,
8., Ozn. áut Košíc, mesto v Turec

ku, opak zle,
9., Pery, zri naopak, popevok, 4 
v Ríme,
10., Múr, mládežnícky pozdrav, 
elektrická energia,
11., Samohlásky v slove koza, opak 
neslobody, 495 v Ríme,
12., Pokrývka hlavy, ruská rieka, 
textová skratka,
13., Daj na vešiak, robené silovo,
14., Ruská rieka, koniec tajničky.

Pomôcky: Aleš, Saab, rošt, alka, 
Bek, Janov.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K X

Kupón č. 38
Krížovka
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Spomalenie, zastavenie sa 
a prehodnotenie nášho uponá-
hľaného života prostredníc-
tvom súčasného umenia bol 
leitmotív siedmeho ročníka 
medzinárodného multižánro-
vého Festivalu Amplión – Nový 
kabaret & pouličné umenie, 
ktorý sa opäť konal v posledný 
septembrový víkend 
v Banskej Štiavnici a jej okolí. 

Na 30 predstaveniach, v  ktorých 
70 umelci z 8 krajín sveta rôznymi for
mami prepájali divadelné, hudobné, 
tanečné, výtvarné a  literárne druhy 
a  žánre umenia, sa zastavovali náv
števníci z celého Slovenska. V chlad
nejšom, no slnečnom počasí domino
vali najmä stáli fanúšikovia festivalu 
(napr. z Nitry, Zvolena, B. Bystrice, ale 
aj z Oravy, Popradu a Košíc), ktorí na 
základe nezabudnuteľných zážitkov 
z minulých ročníkov priviezli so sebou 
aj nových divákov/čky, svojich kama
rátov/ky a  známych. Zvedaví divác
ki štamgasti (medzi ktorých patria aj 
viacerí Štiavničania) si totiž už zvykli, 
že na Amplióne zaručene a naživo uvi
dia slovenské premiéry výnimočných 
zahraničných umelcov, ktorí ešte nik
de na Slovensku nevystupovali, alebo 
opäť zažijú niečo nové, kvalitné a jedi
nečné, ktoré sa už nikdy nezopakuje.
Festival začal medzinárodnou výsta
vou kresleného humoru Antihyb
rid. Viacerí renomovaní autori v nej 
ponúkli svoj satirický pohľad na ší
riace sa klamstvá, konšpirácie a rus
kú agresiu na Ukrajine. Výstavu, 
v  ktorej dominoval Ukrajinec v  slo
venskom exile, karikaturista Vo
lodymyr Kazanevsky, podporilo aj 
veľvyslanectvo Holandska. Neoby
čajnú vizuálnoobrazovú katarziu 
navodila v  karneri Starého zámku 
aj performatívna výstava neobyčaj
ných portrétov a nápaditých inštalá
cií Časomysle slovenskej scénograf
ky a maliarky Nadi Salbotovej. S ňou 
boli režijne pútavo a originálne pre
pojené moderné umelecké prednesy 
mladých recitátorov ad hoc skupiny 
D´fastfood dženerejšn, ktorí putova
ním od karneru po cintorín vytvorili 
exkluzívny viacžánrový komponova
ný program na tému zastavenia sa – 
No stop, no fun.
Najväčší záujem a divácku účasť mali 
najmä festivaloví headlineri. Sloven
ská tanečná skupina CreDance com
pany & Maca a Kapela roka v dyna
mickej hudobnotanečnopohybovej 

inscenácii Lepetit 
Malý princ nadchli 
početných divákov 
všetkých vekových 
kategórií. Taliansky 
kabaretný majster 
s  umeleckým me
nom Ugo Sanchez 
Jr. zase mimoriad
ne pobavil rodiny 
s  deťmi svojou po
uličnou show Rio 
Boom Boom. S aty
pickým kabaretom 
Ugo Sanchez wants 
to play sa pokúsil ohúriť aj dospelé 
publikum, jeho nečakanú nahotu na 
javisku však niektorí diváci nevníma
li ako metaforu čistoty a bezbrannos
ti, ktorej často v živote čelíme, ale ako 
pokus zaujať a  lacno zabaviť publi
kum. Diváci oveľa lepšie prijali jemný 
i ľudský neverbálny humor a akroba
ciu francúzskeho performera Migue
la Rubia z Colectiff Primavez, ktoré
ho novocirkusová show Playground 
na  8metrovej čínskej tyči stála na 
dôvere publika. Tú si získal aj sloven
skočeský komik Pavol Seriš s pohy
bovými etudami ako pouličný busker 
i ako moderátor súťaže Sketch up.
Rozdielnu divácku návštevnosť mali 
spoločenskoangažované dišputy 
s názvom Art putika, ktoré modero
val skúsený reportér Denníka N Ka
rol Sudor. Pokým na prvej s  dvoma 
významnými ženami – českou voj
novou reportérkou Petrou Procház
kovou a režisérkou i aktivistkou Vie
rou Dubačovou – bola v Art Cafe plná 
povala (premietal sa aj jej nový film 
z  Ukrajiny Tí, ktorí zostali), na kňa
zovi, básnikovi, spisovateľovi a filozo
fovi Danielovi Pastirčákovi bola účasť 
symbolická. Pritom obe mali svoju 
veľkú pridanú hodnotu v  humanite, 
pokore a potrebe zastaviť sa umením.
Neobvyklý úspech na festivale zazna
menal taliansky charizmatický kaba
retný pouličník GALiRó ako eccentric 
oneclownband s  unikátnym jedno
členným pochôdzkovým orchestrom 
Poomcha. Ľudia v uliciach mesta i na 
periférii milovali jeho viacnásobné 
schopnosti zastaviť ich, zabaviť a po
tom ho aj nasledovať na festivalové 
predstavenia. Veľmi úspešný a  vtip
ný koncert mala tiež česká recesistic
kopoetická kapela Filtr z Prahy. O po
riadnu zábavu sa na záver festivalu 
postaral pražský desaťčlenný tech
no brass band Toot Ensemble, kto
rý zlákal do tanca každého a všetkých 

dobil skvelou energiou. Vydaril sa aj 
štvrtý ročník československej súťa
že kabaretných skečov Sketch up, do 
ktorého sa prihlásilo 8 mladých per
formerov. Víťazkou a laureátkou ceny 
Amplion Argentum sa stala Lucie Va
covská, študentka DAMU z Prahy so 
svojím skečom o varení pre manžela. 
Výjazdy umelcov s názvom Zastávky 
umenia sa nepravidelne objavovali aj 
v okolitých obciach (Štiavnické Bane, 
Banská Belá, Beluj, Počúvadlianske 
jazero) a  na periférii mesta (Drieňo
vá, Červená studňa), kam s malou žl
tou Fiatkou vyrážali slovenské a české 
študentky JAMU z Brna s klaunským 
happeningom Chvála pomalosti, her
ci AND, ale aj folkoví bardi s kapelou 
Puka z Humenného.
Cenu festivalu Amplión Argentum 
v kategórii Nový kabaret získala kape
la Filtr (CZ), v kategórii Pouličné ume
nie Miguel Rubio z Colectiff Primavez 
(FR) a  v  kategórii Spoločenskoan
gažovaná tvorba Petra Procházková 
(CZ) a Viera Dubačová (SK).
7. ročník Festivalu Ampliónu potvrdil, 
že podujatie vie vytvoriť atmosféru aj 
v  chladnejšom jesennom počasí nie
len vďaka skvelým umelcom, ale naj
mä vďaka svojim diváckym štamgas
tom, ktorí ho podržia a dajú akcii aj 
celoročnej práci organizátorov zmysel. 
Lebo vidieť a zažiť niečo nové, unikát
ne a kvalitné možno na Amplióne len 
raz za rok! Vďaka tiež patrí nezištným 
donorom, ktorí chápu potrebu kvalit
nej kultúry pre život v regióne. Zasta
viť sa je umenie!
Festival z  verejných zdrojov podpo
ril Fond na podporu umenia. S  fi
nančnou podporou Banskobystrické
ho samosprávneho kraja. Festival bol 
podporený finančným príspevkom 
z Fondu LITA.
Foto na výber: Michal Svítok/Peter 
Štít (GALiRó)

Ján Fakla, AND, n.o.

Festivalu Amplión 
pribúdajú noví divácki štamgasti

Jesenná súťaž
Pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším sme pripravili zaujíma
vú čitateľskú súťaž o vecné ceny. 
Vašou 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.
4. Starec a more

Správne odpovede spolu s kupón
mi posielajte do redakcie ŠN v ter-
míne do 7. 11. Výhercov uverej
níme v ŠN č.40/2022 dňa 10.11. 
Pomôckou Vám bude návšteva 
mestskej knižnice alebo kníhku
pectva u p. Drbohlavovej. Prajeme 
Vám veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.4

Futbal
Výsledkový servis
23.10.2022, AMužstvo, U13 a U15
12. kolo, II. liga, skup. C U13
FK Brezno – FK Sitno BŠ 2:1
12. kolo, II. liga, skup. C U13
FK Brezno – FK Sitno BŠ 0:5
Naše Áčko dnes nestačilo na súpera 
OŠK Radzovce, a na ihrisku súpera 
prehralo s výsledkom 3:0.
U13 v Brezne po bojovnom výkone 
prehrala tesne 2:1, naopak U15 zdo
lala súpera z Brezna vysoko 0:5.
12. kolo V. liga, skup. JUH
OŠK Radzovce – KF Sitno BŠ 3:0
1 gól rozhodol o  7.-mom víťaz-
stve v rade pre U 19
Naši chalani z U19 nastúpili na do
mácom ihrisku proti súperovi MFK 
Nová Baňa v tejto zostave: A.Šimo, 
J.Vandák, M.Pavlenda, K.Palášthy, 
S.M.Kočtúch, A.Farkaš, P.Šarkézy, 
F.Kniebügl, M.Dobák, Š.Hikl (C), 
J.Marko. Náhradníci: B.Kališek, 
N.Hankovič, O.Supuka, T.Daubner, 
Š.Hikker, M.Kliment.
Jediným gólom zápasu rozho
dol o 7.mom víťazstve v rade Filip 
Kniebügl.
Chalani gratulujeme!
Sme radi, že sa bavíte futbalom!

FK Sitno BŠ
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inzercia

služby
 � Vykonávame rôzne stavebné 

práce podľa vašich požiadaviek. 
Kontakt: 0908 588 842

 � Výkup parožia, tel. č.: 
0904 834 937

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

INZERCIA

Nočné mory Jána Hrčku

Trvanie výstavy: 
21/10/2022 – 27/11/2022
Kurátorka: Jana Babušiaková
Galéria Jula Bindera, Nám. sv. Tro
jice 21, Banská Štiavnica
Otvorené: stredanedeľa: 12.00
17.00, sobota: 12.0018.00
V autobiografickej „punkáčskej“ tvor
be Jána Hrčku možno kontinuálne 
pozorovať istú tematickú nische, za
meranú  možno nečakane  na rôz
ne druhy motýľov, prevažne noč
ných. Tento tvor, spájaný s nočným 
životom však zapadá medzi námety 
krčiem a hudobného sveta, ktoré sú 
autorovi blízke. Zároveň však v sebe 
nesie silný atribút zraniteľnosti, po
minuteľnosti a  krátkeho života. 
Nočné motýle si vyvinuli sofistiko
vaný systém mimikri, ktoré fungu
je v prirodzenom prostredí stromov 
a kôry. Naše urbanizované priesto
ry ich lákajú svojím neprirodzeným 
osvetlením a oni sa ocitajú v ume

lom svete, kde pôsobia 
takmer nepatrične. Hrčka 
motýle systematicky štu
duje a  spodobuje jednak 
na rozličných povrchoch, 
prevažne nášho urbani
zovaného prostredia, kto
ré ostro kontrastujú s  ich 
prirodzeným sfarbením 
a  hebkým povrchom krí
del. Zemitá a tmavá tona
lita je pritom podčiarknu
tá výrazným maliarskym 
gestom  nie sú krásne vy
pracovanými estetickými 
objektami, ale expresívny
mi bytosťami, ktorých údelom nie 
je krášliť svet, ale bojovať o prežitie 
v prostredí, na ktoré ich evolúcia ne
pripravila.
Ján Hrčka /*1988/ absolvent ate
liéru maľby na VŠVU v Bratislave  
4. ateliér prof. I. Csudaia, je aktuál
nym finalistom súťaže nadácie VÚB 
 Maľba roka 2022. Maľby Jána Hrč
ku vychádzajú z monochromatické

ho základu, jeho drsný maliarsky ru
kopis inklinuje k expresívnej maľbe 
s pastóznou štruktúrou. Námetovo 
sú mu blízke najmä témy dotýkajú
ce sa hudby, punkovej scény, celko
vo nočného života a „pivnej kultúry“. 
Do obrazov kóduje istú dávku nad
sádzky, irónie, humoru, ktorú spája 
s nostalgiou za svetom analógu.

Tím GJB

Srdečne Vás pozývame na výstavu

Domov Márie v Banskej 
Štiavnici sa snaží pre svojich 
prijímateľov sociálnej služby 
neustále hľadať spôsoby na 
pohodové trávenie voľného 
času a prinášať im tak do 
života vždy niečo nové.

Naši klienti na Striebornej ulici trá
via vela času “záhradníčením” a  po
sedeniami v altánku. Ale keď príde 
zlé počasie, väčšinu svojho voľné
ho času trávia v spoločenskej miest
nosti. S  novým nápadom ako vy
lepšiť náladu a  zabaviť sa prišiel 
dlhoročný klient pán Vladimír.
S  finančnou podporou Nadácie 
SPP vznikol projekt, vďaka ktoré
mu sme zakúpili rôzne spoločen
ské hry a retro hračky. Pán Vladimír 
tak s kamarátmi, ale aj s ostatnými 
klientmi spoločne vybrali hry a re
tro hračky, ktoré sme z  poskytnu
tých peňazí zakúpili. Na voľnoča
sových aktivitách sme sa spoločne 
zoznamovali s  novými spoločen
skými hrami. Prešli sme si tak nie
len známymi overenými a  zabeh
nutými hrami, ale zakúpili sme si aj 
nové, ťažšie a nepoznané. Pán Vla
dimír bol tak iniciátorom častejších 
stretnutí viacerých klientov, s kto
rými skúšali hrať aj tie najnáročnej

šie hry. Nie všetky hry sme už všet
ci zvládli a pochopili, ale však máme 
na to celú zimu. Starším klientom 
urobil nesmiernu radosť nákup re
tro hračiek ako je kaleidoskop, vĺčik, 
klobúčik hop, alebo drevené kocky. 
Tieto hračky si užili aj naši imobil
ní klienti, ktorým tak pohľad na 
hračky dávno zabudnuté, prinie
sol úsmev na tvár a spomienky na 
detstvo. Mysleli sme aj na klientov 
postihnutých Alzheimerovou cho
robou alebo stareckou demenciou. 
Tým robí radosť viaziaca topánka 

na šnúrky, domino alebo triediaci 
box s obrázkami. Pre nás jednodu
ché, ale pre nich často náročné a za
budnuté.
Nadšenie, ktoré nové hračky vyvo
lali, prinieslo tak nielen väčší záu
jem o aktivity medzi klientov, ale aj 
lepšie porozumenie medzi našimi 
mladšími a staršími klientmi. A trá
venie voľného času hlavne cez zim
né obdobie u nás nabralo nové vý
zvy, na ktoré sa všetci tešíme.

Domov Márie
Banská Štiavnica

Spoločenské hry a retro hračky

Hračky pre imobilných klientov DM  foto archív DM BŠ 

Jesenná pieseň
Jesennú pieseň počuť v prírode,
v  poľných kvetoch i  vôňou vo 
vetre.
Víta nás jeseň, ukladá farebné 
lístie.
Babie leto už spriada svoje siete.
Slnečná stráň s lúčnymi kvetmi,
poľná tráva sfarbená, nedočkavá,
na nebi slnko s jesennými lúčmi,
žiari tá krása kúzelná, nekonečná.
Nech stromy s nami vždy dýchajú.
Svieži vzduch, zdravie nám da
rujú.
Nad zemou nebo niečo chystá,
šľahá vietor do stromov a lístia.
Studený vietor stromy rozhojdá
a spŕšku dažďa na zem posýpa.
V korunách sa ozýva jesenná pie
seň.
Príroda hlása – už prišla jeseň.
Príroda ozvučená spevom vtákov
V korunách pestrofarebných stro
mov.
Slnko sa v oblakoch často stráca.
Teplé hrejivé lúče sa krátia.
V záhrade jesennej aj tŕnie rastie.
Nik nemôže kráčať ňou šťastne.
Keď raz príde náhle vlnobitie,
len Ty Bože, nám, zachrániš ži
vobytie.

Eva Kolembusová
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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!


