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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

v mesiaci november ukončilo 

rekonštrukciu existujúceho 

chodníka pred 120 b.j. 

na ul. Križovatka. 

Zhotoviteľom chodníka bola spoloč-

nosť Stavebný sociálny podnik, s.r.o. 

– r.s.p.

Povrch chodníka vybudovaný z  lia-

teho asfaltu, ktorý sa odstránil a vy-

trhali sa staré obruby okolo chodní-

ka bol nahradený novým chodníkom 

zo zámkovej dlažby so  zhutneným 

štrkovým podkladom a  podsypom. 

Osadili sa nové záhonové obrubníky. 

Šírka chodníka je rovnaká ako pred-

chádzajúca, t.j. 1,65m. Výška chod-

níka je cca na tej istej úrovni ako pri 

pôvodnom chodníku a je prispôsobe-

ná jednotlivým vchodom do bytové-

ho domu. Celková cena diela bola vo 

výške 15 297,51€ hradená z rozpoč-

tu mesta.

Mesto Banská Štiavnica v úprave ve-

rejných priestranstiev bude pokračo-

vať aj v budúcom roku a za 120 b.j. 

je taktiež naplánovaná rekonštruk-

cia existujúceho chodníka. Je pote-

šiteľné, že aj v týchto náročných ča-

soch a zložitom období mesto hľadá 

spôsob a  fi nančné možnosti a  kry-

tie nato, aby život obyvateľov jed-

notlivých častí mesta bol spokojnej-

ší a krajší.

MsÚ

Mesto Banská Štiavnica, ako 

každoročne, otvorilo pre 

občanov bez domova priestor 

na prenocovanie v nepriazni-

vých klimatických podmien-

kach.

Občania žijúci na „ulici“ tu majú 

možnosť prenocovania, ako aj za-

bezpečenia osobnej hygieny a  sta-

rostlivosti o  bielizeň prostredníc-

tvom prania a sušenia. Priestor na 

prenocovanie je vybavený sprcho-

vým kútom, dvomi WC, kuchyn-

kou a  celkovým počtom lôžok 10. 

Na zabezpečenie prania a  sušenia 

je k dispozícii práčka a sušička, kto-

ré vždy obsluhuje poverený správca 

priestoru.

V  priestore je potrebné dodržiavať 

hygienu a  dezinfekciu, čo bude zo 

strany mesta pravidelne kontrolo-

vané. Všetky čistiace a  dezinfekč-

né prostriedky budú stále dopĺňa-

né. Evidenciu nocľahov a kontrolu 

priestoru bude ako obvykle vyko-

návať mestská polícia. Príspevok za 

poskytnuté služby bude nezmene-

ný vo výške 0,50€/noc, pranie, su-

šenie 0,20€. Vyzbierané poplatky 

budú použité na zabezpečenie čis-

tiacich, pracích prostriedkov a  na 

iné výdavky súvisiace s prevádzkou 

priestoru.

MsÚ

Rekonštrukcia chodníka pre peších
pred bytovým domom 120 b.j., na ulici Križovatka v Banskej Štiavnici dokončená

Pomoc občanom bez domova 
v zimnom období

Chodník pred 120 b.j. na ul. Križovatka  foto Michal Kríž

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

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  dopln-

kov, §-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 

4 a) zvolávam zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici na deň 14. december 

2022 (streda) o 13.00 hod. Za-

sadnutie sa uskutoční v  zasada-

cej miestnosti historickej radnice, 

prízemie, č. dv. 4. 

Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta
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DIÁR
z programu

primátorky

5.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Uskutočnila sa gremiálna pora-

da zástupcov mestských spoloč-

ností a vedúcich oddelení MsÚ.

 Pracovné rokovanie k  rozpočtu 

pre rok 2023.

Redakčná rada ŠN.

 Prvé zasadnutie OVK pre refe-

rendum.

6.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami Krajského riaditeľstva Ha-

sičského a  záchranného zboru 

v Banskej Bystrici.

 Pracovné rokovanie k súdnemu 

sporu mesta.

7.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prvé osobné stretnutie s  novo-

zvoleným predsedom BBSK On-

drejom Lunterom.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi.

8.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Online seminár Živé dedičstvo 

2022.

9.12.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné zasadnutie riadiacej 

skupiny lokality UNESCO.

Účasť na mikulášskom podujatí 

FK Sitno Banská Štiavnica.

Viera Lauková

27.11. v  Rádiu Sloven-

sko od  11.05 do 12.00 

a  v  repríze 3.12. od 5.05 

do 6.00, dokonca aj v hu-

moristickej relácii „Pichli 

vidly“ bola excelentná spo-

mienka na Exštiavničana, 

prof. PhDr. Karola Horá-

ka, CSc., v súvislosti s jeho 

študentským divadlom, 

ktorému šéfoval v  Prešo-

ve a  ktoré nielen vycho-

valo množstvo vynikajú-

cich kultúrnych osobností 

Slovenska, ale on, jeho di-

vadlo a jeho herci výrazne 

zarezonovali aj na medzi-

národnej scéne.

Od 28.11. do 2.12. v Rá-

diu Devín vždy o  18.30 

bolo čítanie na pokračo-

vanie z  publikácie Anny 

Gruskovej o  PhDr. Alžbe-

te Gwerkovej-Göllnerovej 

(1905-44), ktorá posled-

né roky svojho života prežila ako 

profesorka na banskoštiavnickom 

gymnáziu. Bola významnou slo-

venskou historičkou, spisovateľ-

kou, neohrozenou bojovníčkou za 

práva žien, ale aj predstaviteľkou 

protifašistického odboja.

29.11. vo viacerých médiách bola 

spomienka na panovníčku Máriu 

Teréziu (1740-80), ktorá umre-

la v tento deň v r. 1780. Dôverne 

poznala svetoznámy význam Ban-

skej Štiavnice, a hoci nebola nikdy 

v našom meste, poslala svojich sy-

nov, ešte predtým ako sa stali ci-

sármi (Jozef II. a Leopold II.), do 

Banskoštiavnického rudného reví-

ru na študijnú cestu. Taktiež v de-

cembri v r. 1762 rozhodla o založe-

ní svetoznámej Baníckej akadémie 

v našom meste – prvej škole tech-

nického charakteru na svete, s pô-

sobením ktorej je neodmysliteľne 

spojené viacero európskych, ba aj 

svetových priorít a vynálezov.

29.11. v Rádiu Regina o 6.46 bola 

pozvánka na podujatie venované 

Štiavničanom PhDr. Alžbete Gwe-

rkovej-Göllnerovej (1905-44) a jej 

manželovi, akad. maliarovi Ed-

mundovi Gwerkovi (1895-1956), 

ktoré sa uskutočnilo v  tento deň 

popoludní v B. Bystrici.

29.11. v  Rádiu Regina o  11.00 

bola podrobná informácia o  tom, 

že riaditeľka Slovenského ban-

ského múzea Mgr. Zuzana Den-

ková, PhD. pripravuje publikáciu 

„Ikony socializmu“ o živote, zvykoch 

a  obyčajoch banskoštiavnických 

baníkov v období socializmu.

29.11. v Rádiu Regina o 15.00 bola 

reportáž o  tom, že podľa nového 

grafi konu železničnej dopravy na 

Slovensku, Trať mládeže z  Hron-

skej Dúbravy do B. Štiavnice bude 

mať výrazne obmedzenú prevádz-

ku, a to tak, že vlaky nebudú pre-

mávať v pracovných dňoch, ale len 

v  nedele, sviatky a  počas letných 

a zimných prázdnin. Ešteže vedú-

ca oddelenia regionálneho rozvo-

ja a medzinárodných vzťahov MsÚ 

Mgr. Henrieta Godová mimoriad-

ne erudovane hovorila o  nezmy-

selnosti tohto rozhodnutia.

30.11. v  Rádiu Regina o  11.00 

opäť hovorila H. Godová o  tom, 

že Kalvária na Hornej Rovni, kto-

rá je vo vlastníctve B. Štiavnice, 

bola už na podnet MsÚ vyhláse-

ná za národnú kultúrnu pamiatku, 

ale tiež, že MsÚ požiadal Minister-

stvo kultúry SR o fi nančnú dotáciu 

na vypracovanie projektovej do-

kumentácie na opravu tejto vzác-

nej historickej pamiatky. Hovorila 

taktiež o  tom, že budú od Minis-

terstva kultúry SR po vypracovaní 

a schválení projektovej dokumen-

tácie žiadať o  fi nančné prostried-

ky na rekonštrukciu a  reštauro-

vanie tohto vzácneho sakrálneho 

objektu.

30.11. v TA3 o 12.30 ho-

voril banskoštiavnický 

rodák a  europoslanec za 

stranu SMER-SD Róbert 

Hajšel o  dopadoch voj-

ny na Ukrajine a  energe-

tickej krízy na krajiny EÚ, 

hlavne v  súvzťažnostiach 

s USA.

3.12. v  Rádiu Lumen 

o  7.05 bola spomienka 

na Maximiliána Remeňa, 

ktorý sa narodil v  tento 

deň v r. 1927 v Iliji. Bol to 

vynikajúci fi lmový strihač, 

ktorý mal na svojom kon-

te stovky hraných a  krát-

kometrážnych fi lmov.

3.12. vo viacerých mé-

diách Exštiavničan - mi-

nister obrany SR Jaro-

slav Naď presadzoval, aby 

poslanci NR SR schválili 

rozpočet SR na rok 2023, 

z dôvodu, že nebude v prí-

pade neschválenia tohto rozpočtu 

ani len na zvýšené fi nančné výdav-

ky do jeho rezortu.

3.12. v TV Markíza v Televíznych 

novinách po  19.00 hovorila pri-

mátorka nášho mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková o zmenách v no-

vom grafi kone vlakovej dopravy 

v  meste, kde vyjadrila nespokoj-

nosť samosprávy mesta s  týmto 

harmonogramom a  jeho ďalším 

prehodnotením a  v  TA3 o 19.30 

podľa ministra dopravy SR budú-

ci grafi kon železničnej dopravy na 

Slovensku by sa dal ešte ovplyv-

niť...

4.12. v Rádiu Regina o 6.19 bola 

spomienka na akad. maliara Ed-

munda Gwerka v súvislosti s tým, 

že zomrel v  tento deň v  r. 1956. 

O  tomto banskoštiavnickom ro-

dákovi, ale aj o umelcovi, význam-

nom predstaviteľovi politického 

a spoločenského života na Sloven-

sku. Bol potom aj jeho samostatný 

životný, umelecký a  politický prí-

beh, ktorý v  tomto médiu odznel 

o niekoľko minút neskôr.

4.12. v  TA3 od 11.00 v  relá-

cii „V politike“ bol opäť, ako veľmi 

často predtým, Ladislav Kamenic-

ký, poslanec NR SR a podpredseda 

strany SMER-SD. Ja len pripomí-

nam, že je absolventom bansko-

štiavnického gymnázia pre prípra-

vu našich študentov v zahraničí.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti
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Napriek neľahkej situácii, 

ktorú všetci zažívame aj tento 

rok, chceme opäť potešiť ľudí 

v núdzi a spríjemniť im blížiace 

sa vianočné sviatky. 

Práve tieto sviatky nám dávajú 

možnosť nachvíľu sa zastaviť a po-

môcť ľuďom okolo seba, ktorí mož-

no nemajú v  živote toľko šťastia 

ako ostatní a potešila by ich pomoc 

pred týmito najkrajšími sviatkami 

v roku. Opäť aj tento rok sa Mesto 

Banská Štiavnica v  spolupráci s 

podnikateľmi a organizáciami, kto-

ré sa zapoja, rozhodlo opäť pomôcť 

občanom v núdzi a prispieť tak ku 

krajším Vianociam.

Pomôžte nám aj Vy vyčariť úsmev 

na tvárach ľudí, ktorých pozná-

te a myslíte si, že by ich naša po-

moc potešila. Napíšte nám tip na 

človeka, ľudí, prípadne krátky prí-

beh o situácii, v akej sa nachádza-

jú, majú možno ťažšiu životnú si-

tuáciu a naša pomoc by sa im zišla. 

Práve týmto ľuďom chceme po-

dať pomocnú ruku a prispieť 

pred sviatkami formou pou-

kážok na nákup potravín. 

Vaše listy môžete doru-

čiť na Mestský úrad do 

Klientskeho centra, Ná-

mestie sv. Trojice č. 3, vlo-

žiť do schránok Štiavnic-

kých novín, alebo poslať 

mailom na: eva.greganova@

banskastiavnica.sk, do ter-

mínu 9.12.2022.

Zároveň chceme týmto opäť 

poprosiť a  vyzvať podnika-

teľov, fi rmy v  našom mes-

te, ktorí by mohli prispieť. 

Pridajte sa k  nám, aby sme 

mohli darovať krajšie Vianoce via-

cerým ľuďom v núdzi, veď pomoc 

druhým môže pomôcť nám sa-

mým.

MsÚ

Pomôžte ľuďom v núdzi aj tento rok 
prežiť krajšie Vianoce

Tak ako aj v minulom roku, 

aj tento rok Banskoštiav-

nický sociálny podnik pod 

vedením Mgr. Jána Tereňa 

v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica organi-

zuje pre občanov mesta 

charitatívnu štedrovečernú 

večeru. 

Táto pomoc občanom v  nú-

dzi zaznamenala veľký úspech 

a  pozitívnu odozvu zo stra-

ny obdarovaných ľudí. Večera 

bude obsahovať sviatočnú hrí-

bovú kapustnicu, vyprážaný 

bravčový rezeň, zemiakový ša-

lát a vianočné oblátky. Je urče-

ná najmä pre osamelých obča-

nov, ako aj rodiny, ktorých táto 

pomoc poteší a uľahčí im svia-

točný deň. Ak aj Vy poznáte 

takýchto ľudí vo svojom okolí 

a chceli by ste im dopriať šted-

rovečernú večeru, volajte na 

tel.č.: 0948 25 59 59 najneskôr 

do 21.12.2022. Zároveň priví-

tame dobrovoľníkov, ktorí by 

pomohli pri rozvoze tejto cha-

ritatívnej večere. V prípade zá-

ujmu nás kontaktujte na vyššie 

uvedenom telefónnom čísle.

MsÚ

Spolupráca 
pri Charitatívnej štedrovečernej večeri

Oznam
Oznamujeme rodičom, že mater-

ské školy v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Banská Štiavnica budú 

v  čase vianočných a  novoročných 

sviatkov otvorené nasledovne:

- 23.12.2022 – piatok – MŠ ul. 

Mierová č.2 (pod Kalváriou)

- 27.-30.12.2022 – utorok až pia-

tok – MŠ Ul.1.mája č.4 (Križovatka)

- 2.-5. januára 2023 – MŠ ul.Mie-

rová č.2

Zároveň upozorňujeme rodi-

čov, ktorí si nahlásia pobyt dieťa-

ťa v  hore uvedenom termíne do 

MŠ, že v  prípade nevyužitia tej-

to služby sú povinní neprítom-

nosť dieťaťa nahlásiť riaditeľke 

MŠ najneskôr 1 deň vopred. Ďa-

lej upozorňujeme rodičov, že z dô-

vodu šetrenia energií budú v hore 

uvedenom čase MŠ fungovať v re-

žime zmiešaných zberných tried 

podľa počtu detí.

MsÚ

Vianočné trhy
Kde: Základná škola Jozefa Kollára

L. Svobodu 42, B. Štiavnica

Kedy: 16.12.2022

Čas: 9.00 – 11.00 hod.

Čakajú na Vás voňavé dobroty!

ZŠ J. Kollára, BŠ

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská distribučná, a. s. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

- 8.12. v čase od 7.30 – 17.30 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

- 13., 14., 15.12. v čase od 7.00 

– 19.00 na ul.: Antolská, Horná 

Huta, Lintich.

- 15. 12. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: 8. mája, J. Fándlyho, SNP, Ľ. 

Štúra, Športová.

- 16.12. v čase od 7.00 – 17.30 na 

ul.: SNP.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Mesto Banská Štiavnica 

v súlade s §8 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov oznamuje,

A/ že referendum o možnosti skrá-

tenia volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky sa usku-

toční dňa 21. januára 2023 v čase 

od 7.00 hodiny do 22.00 hod.

B/ Miestom konania referenda 

a/ vo volebnom okrsku č. 1 je voleb-

ná miestnosť na hlasovanie v zasa-

dačke Mestského úradu, Radničné 

námestie č. 1 pre voličov bývajúcich 

v  uliciach: Andreja Kmeťa, Antona 

Pécha, Andreja Sládkoviča, Akademic-

ká, Bočná, Botanická, Daniela Lichar-

da, Dolná Resla, Dolná ružová, Dru-

žicová, Farská, Horná Resla, Horná 

ružová, Ing. Štefana Višňovského, Ja-

roslava Augustu, Jozefa Karola Hel-

la, Jána Bottu, Kamenná, Kammer-

hofská, Katova, Klinger, Koncová, 

Kutnohorská, Malá okružná, Marti-

na Kukučína, Nad Rozgrundom, Ná-

mestie sv. Trojice, Novozámocká, 

Pavla Kyrmezera, miestna časť Počú-

vadlianske Jazero, Pod Paradajzom, 

Pod Červenou studňou, Radničné ná-

mestie, Samuela Mikovíniho, Staro-

mestská, Staronová, Starozámocká, 

Strieborná, Úvozná, Viery Václaveko-

vej, Vilová, Vodárenská a voliči s tr-

valým pobytom na mesto Banská 

Štiavnica,

b/ vo volebnom okrsku č. 2 je vo-

lebná miestnosť na hlasovanie 

v  Domove mládeže SOŠL, Mlá-

dežnícka č. 4 pre voličov bývajúcich 

v  uliciach: 8. mája, Alžbety Gwerko-

vej Göllnerovej, Banícka, Belianska, 

Belianske jazero, Dr. Imricha Tótha, 

Družstevná, Ďurka Langsfelda, Hájik, 

Jána Hollého, Jána Palárika, Joze-

fa Miloslava Hurbana, Jurija Gagari-

na, Lesnícka, Ľudmily Podjavorinskej, 

Mierová, Michala Miloslava Hodžu, 

Michalská, Mládežnícka č. 1 – 25, 

Osadná, Pavla Országha Hviezdosla-

va, Petra Jilemnického, Pod Kalvá-

riou, Poľnohospodárska, Pustá, SNP 

č. 1 - 21/B, Svetozára Hurbana Vajan-

ského, Šobov, Športová, Výskumníc-

ka, Záhradná, s. č. 2675,

c/ vo volebnom okrsok č. 3 je vo-

lebná miestnosť na hlasovanie 

v Základnej škole Jozefa Horáka, 

Pavla Dobšinského č. 17 pre voličov 

bývajúcich v uliciach: Antona Berno-

láka, Ivana Krasku, Janka Matušku, 

Juraja Fándlyho, Križovatka, Ľudo-

víta Štúra, Martina Hattalu, Pavla 

Dobšinského, Pletiarska, Slovanská, 

Staničná, Údolná a Železničiarska,

d/ vo volebnom okrsku č. 4 je vo-

lebná miestnosť na hlasovanie 

v Materskej škole – horná budova, 

1. mája č. 4 pre voličov bývajúcich 

v uliciach: 1. mája, Andreja Trúchle-

ho Sytnianskeho, Dolná, Dr. Vla-

dimíra Clementisa, Drevená, Eleny 

Maróthy - Šoltésovej, Hadová, Hlav-

ná, Horná, Jozefa Horáka, Karola 

Šmidkeho, Kolpašská, Ladislava No-

vomeského, Majer, Malé trhovisko, 

Martina Benku, Na jazero, Na Zig-

mund šachtu, Okrúhla, Pod Trojic-

kým vrchom, Remeselnícka, Ro-

botnícka, Spojná, Tabaková, Trate 

mládeže, Vyhnianska a Zvonová,

e/ vo volebnom okrsok č. 5 je vo-

lebná miestnosť na hlasovanie 

v Základnej škole Jozefa Kollára, 

Ludvíka Svobodu č. 40 pre voličov 

bývajúcich v uliciach: Ludvíka Svobo-

du, MUDr. Jána Straku,

f/ vo volebnom okrsku č. 6 je vo-

lebná miestnosť na hlasovanie 

v  Základnej škole Jozefa Kollá-

ra, Ludvíka Svobodu č. 40 pre vo-

ličov bývajúcich v  uliciach: Bratská, 

Drieňová, Energetikov, Kysihýbelská, 

Okrajová, Ovocná, Pátrovská, Poľov-

nícka, Roľnícka, SNP č. 22 - 44 a Uči-

teľská,

g/ vo volebnom okrsku č. 7 je voleb-

ná miestnosť na hlasovanie v Do-

move Márie, Špitálska č. 3, vchod 

z Budovateľskej ulice pre voličov bý-

vajúcich v uliciach: Antolská, Brezo-

vá, Budovateľská, Cintorínska, Fer-

ka Urbánka, G. Z  .Laskomerského, 

Horná Huta, Hutnícka, Jána Amosa 

Komenského, Kremenisko, Ladisla-

va Exnára, Lintich, Na Mária šach-

tu, Obchodná, Povrazník, Rakyto-

vá, Špitálska a s. č. 1908, 1909,

h/ vo volebnom okrsku č. 8 je vo-

lebná miestnosť na hlasovanie 

v Požiarnej zbrojnici Štefultov, Po-

žiarnická č. 8 pre voličov bývajúcich 

v uliciach: 29. augusta, Boženy Slan-

číkovej - Timravy, Boženy Němcovej, 

Ilijská, Janka Jesenského, Jozefa Cí-

gera Hronského, Jozefa Gregora Ta-

jovského, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa 

Kollára, Jozefa Škultétyho, Kríková, 

Krížna, Na Matej štôlňu, Na Maxi-

milián šachtu, Námestie padlých hr-

dinov, Obrancov mieru, Partizánska, 

Podhájska, Potočná, Požiarnická, Ru-

dolfa Debnárika, Sama Chalupku, 

Srnčia, Stratená, Školská, Štefana 

Krčméryho, Štefana Moyzesa a Úzka.

Upozornenie: Pre voličov, ktorí sa 

zúčastnia hlasovania v referende, kto-

ré sa bude konať dňa 21. januára 2023 

bude zriadených 8 okrskov – o jeden 

okrsok menej v Základnej škole Joze-

fa Kollára a ulice z bývalého okrsku č. 

2 v Hoteli Kerling, boli rozdelené me-

dzi ostatné okrsky tak, aby mal volič 

volebnú miestnosť čo najbližšie.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Oznámenie o čase a mieste 
konania referenda 2023

Záhradkárske 
okienko

Pestovanie brusníc v záhradách

Brusnice zaraďujeme medzi menej 

známe ovociny. Ich pôvodným do-

movom je Severná Amerika a sever-

né časti Ázie a Európy, kde v such-

ších lesoch tvoria podrast, najmä 

borovíc. V  týchto častiach sveta je 

jej pestovanie veľmi rozšírené a po-

pulárne. U nás sa na jej pestovanie 

zameriavajú skôr záhradkári, pre 

ktorých je vítaným spestrením je-

dálnička.

Sú to nízke polokry s  výškou 

20 – 30 cm, s kožovitými vždyzele-

nými listami. Plodom sú červené, 

postupne dozrievajúce dekoratív-

ne bobule. Ich pestovanie je po-

merne jednoduché. Možno ich pes-

tovať takmer všade, i  v  oblastiach, 

kde sa ostatným ovocinám už neda-

rí. V záhradách sa pestujú vo forme 

záhonov, ako súčasť vresoviska ale-

bo ako podrast pod rododendronmi 

v okrasných výsadbách.

Pri výsadbe zakúpených sadeníc 

brusníc a ich ďalšom pestovaní tre-

ba vychádzať z  prirodzených ná-

rokov týchto rastlín. Nakoľko ich 

domovom sú suché prevažne ihlič-

naté lesy, vyhovujú im kyslé suché 

pôdy s malým obsahom živín. Ne-

majú rady výživné pôdy, vysoký ob-

sah vápnika v pôde a neznášajú pre-

mokrenie. Na zamokrenie pozemku 

rastliny reagujú odumieraním vý-

honov a veľmi rýchlo i celých rast-

lín. Preto treba vyberať suchšie sta-

novištia a pri pestovaní v nádobách 

alebo vo fóliou vystlaných jamách 

zabezpečiť odtok prebytočnej vody. 

Veľmi dobre im tiež vyhovuje pesto-

vanie na hrobčekoch, kde je ďaleko 

menšie riziko zamokrenia.

Pri pestovaní na svahoch, na kto-

rých nie je pôda prirodzene kyslá 

treba myslieť na skutočnosť, že sa 

vápnik v  pôde splavuje prirodzene 

dole svahom, dôsledkom čoho môže 

dôjsť k  úhynu rastlín. Preto treba 

miesto výsadby zabezpečiť tak, aby 

sa zabránilo negatívnemu vplyvu 

vápnika.

Zdroj: Ing Marián Komžík: Menej 

známe ovocné druhy – I. diel

(pokračovanie nabudúce)

Michaela Mojžišová

„Človek má predsa len svoje hranice, 

a bude ich mať vždy.“

Albert Einstein

myšlienka
dňa
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kam v BŠ 
a okolí ?

8.12. Archanjel Jam Session 

Vol.33, Archanjel caff ee bar, 

Radničné námestie 12, BŠ, 20.00

8. – 31.1. Múzeum vo Svätom 

Antone: Výstava Najkrajšia 

dovolenková fotografi a, obec 

Svätý Anton, 9.00-15.00

9.12. Mikuláš, Komunitné cen-

trum, Obec Svätý Anton, 16.30

9.12. Koncert Drť ft. Fedor 

Gál + premietanie „ŠTB: Prís-

ne tajné“, Art Cafe, Akademická 

2, BŠ, 18.00

9. – 10.12. Štjavnycký vjanoč-

ný jarmok, Kammerhofská 2, 

BŠ, 11.00

10.12. Ochutnávka: Tradičné 

zabíjačkové špeciality z  Hon-

tu, Terasa u  Blaškov, Počúvad-

lianske jazero 75, BŠ, 11.00 – 

17.00

10.12. Stretnutie s Mikulášom 

a čertom + Vianočné trhy, Kino 

Hviezda, obec Štiavnické Bane, 

13.00

11.12. Základy metódy Wima 

Hofa, Art Cafe, Akademická 2, B. 

Štiavnica, 10.00-16.00

11.12. Fragile: Vianočný kon-

cert, Kultúrne centrum, Kam-

merhofská 1, B. Štiavnica, 17.00

16.12. Vianočné trhy, Pulp ka-

viareň /OC Dužina, Kolpašská 1, 

B. Štiavnica, 16.00

16.12. Koncert Eniesa na Via-

nočných trhoch, Pulp kavia-

reň /OC Dužina, Kolpašská 1, B. 

Štiavnica, 18.00

17.12. Diskusia: Martin Nodl 

/ Stredovek v  nás, KC Eleuzí-

na, Horná ružová 1, B. Štiavnica, 

18.00-19.30

17.12. Čarovné Vianoce (súťaž 

vo varení kapustnice, hokej, kor-

čuľovanie, Vianočné trhy), obec 

Hodruša – Hámre, 10.30

28.12. Autorské čítanie: Do-

minika Moravčíková /Dom pre 

jeleňa, KC Eleuzína, Horná ru-

žová 1, B. Štiavnica, 18.00-19.00

31.12. Veselý Silvester, Terasa 

u Blaškov, , Počúvadlianske jaze-

ro 75, B. Štiavnica, 11.00 – 23.30

31.12. – 1.1 Silvester na Sa-

lamandre, Hotel Salamandra, 

Horný Hodrušský tajch, Hodru-

ša-Hámre, 16.00

31.12. Papučový Silvester 

v  Starom Hostinci, Sv. Anton 

81, obec Svätý Anton, 20.00 - 

2.00

OOCR Región Štiavnica

Do čarovného predvianočného 

času vždy vchádzame 

na začiatku decembra. 

Nakúpime ozdoby, sviečky, oslávime 

advent rozsvietením prvej sviečky. 

Prvý, kto okúsi magické chvíle tohto 

obdobia sú práve deti. Ich sny a oča-

kávania sú bezhraničné. Je to svet, 

v ktorom by chcel občas žiť aj nejeden 

dospelý. Starosti, peniaze, stres a zá-

visť v  ňom neexistujú. Len ľahkosť 

bytia a nekonečného objavovania.

Do tohto sveta plného tajuplných 

postáv patrí aj sv. Mikuláš. História 

v tejto postave ukrýva človeka, kto-

rý obdarúva bez zištných dôvodov 

/čo je v tejto dobe vzácne/. Pri-

chádza, poteší srdce aj dušu, 

zanechá v mysli úsmev a dob-

rotu.

V  tomto roku zavítal niekoľ-

kokrát aj do nášho mesta. 

Kultúrne centrum si obľúbil 

zvlášť kvôli obrovskej streche, 

na ktorej mohol bez problé-

mov pristáť a doniesť tak viac 

sladkostí pre deti. A  že ich 

bolo požehnane. Plná sála ro-

dičov s  ratolesťami pripravi-

la neopakovateľnú atmosféru 

pre tohtoročných zabávačov. 

Arthurova kapela s  Obelixom 

vtiahla malých nezbedníkov 

do rozprávkového sveta s pes-

ničkami a obrovskou zábavou. 

V  závere sa na pódiu objavil 

očakávaný Mikuláš a obdaroval deti 

úsmevom a sladkosťami.

Po hlavnom programe v kultúrnom 

centre nasledoval hlavný program 

dva, na Námestí sv. Trojice. Za účas-

ti pani primátorky a Mikuláša všetci 

zúčastnení rozsvietili veľký vianočný 

stromček. Magická chvíľa pominula, 

ale pocit a spomienka ostávajú.

Prajeme všetkým, aby týchto chvíľ, 

v ktorých sa z nás stávajú deti, bolo 

v  tomto čase čo najviac. Lebo ľud-

skosť, radosť, úsmev, vľúdnosť a po-

chopenie z nás robia majáky svetla 

pre našich blízkych a priateľov.

Ďakujeme: Mestským lesom za 

štedré sponzorstvo, Lubovi Lužino-

vi za foto, a rodičom za to, že prišli 

a pripravili tak deťom milý zážitok.

Odd. KŠaMK, Zuzka Patkošová

Mikuláš pristál na streche

Primátorka mesta rozsvietila stromček  foto Lubo Lužina
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Horná botanická záhrada 

pri SOŠL v Banskej Štiavnici 

je chráneným areálom 

a kultúrnou pamiatkou 

s 3. stupňom ochrany. 

Mnohé vzácne dreviny aj vplyvom 

svojho veku, ale často, žiaľ, aj vply-

vom nezodpovedného správania 

sa návštevníkov trpia zhoršeným 

zdravotným stavom. Ich zlý zdra-

votný stav negatívne vplýva na ich 

stabilitu a  tým vážne ohrozuje aj 

bezpečnosť návštevníkov. SOŠL 

v  Banskej Štiavnici ako správca 

botanickej záhrady spolupracuje 

a dáva vypracúvať odborné posud-

ky týkajúce sa zdravotného stavu 

drevín a ich bezpečnostného rizika. 

Zdravotný stav drevín sa dôkladne 

posudzuje odbornými arboristami, 

ktorí v  sporných prípadoch využí-

vajú na potvrdenie svojich záverov 

aj najmodernejšie technológie. Jed-

nou z takých technológií pre posú-

denie stability drevín je zvukový to-

mograf FAKOPP 3D. Sanácia drevín 

v  Hornej botanickej záhrade, kto-

rá začala prebiehať od 23.11.2022 

s  plánovaným ukončením v  polo-

vici decembra 2022 bola schválená 

Okresným pamiatkovým úradom, 

pobočka Banská Štiavnica (č. kona-

nia KPUBB-2022/8266-7/94471/

GON) a  Okresným úradom, štát-

na správa ochrany prírody a  kraji-

ny v  Banskej Štiavnici (č. konania 

OU-BS-OSZP-2022/001471-006). 

Oba orgány štátnej správy vykona-

li obhliadku drevín určených na asa-

náciu a pred vydaním rozhodnutia 

zohľadnili posudok certifi kovaných 

arboristov z fi rmy Certifi kovaní-ar-

boristi, s.r.o., ako aj expertízny po-

sudok, ktorý vykonal Ústav ekoló-

gie lesa Slovenskej akadémie vied, 

v.v.i., v  Nitre. Expertízny posudok 

obsahuje posúdenie stability spor-

ných drevín určených na asanáciu. 

Bol vykonaný zvukovým tomogra-

fom FAKOPP 3D. Touto technoló-

giou boli na asanáciu z hľadiska sta-

bility ako nevyhovujúce označené 

dreviny: buk lesný forma červeno-

listá (aj napriek bezpečnostnému 

faktoru 541% je drevina z bezpeč-

nostného hľadiska vysoko riziko-

vá z dôvodu veľkej dutiny v kmeni 

a výskytu nebezpečnej drevokaznej 

huby vejárovca obrovského), boro-

vica čierna (výrazne znížený bez-

pečnostný faktor na 182% s veľkou 

nebezpečnou dutinou v kmeni), tu-

jovka japonská (výrazne znížený 

bezpečnostný faktor na 158% s veľ-

kou dutinou v  kmeni) a  cypruštek 

lawsonov (výrazne znížený bezpeč-

nostný faktor na 55% s  nebezpeč-

nou dutinou v  kmeni). Z  hľadiska 

ohrozenej bezpečnosti návštevní-

kov botanickej záhrady boli certifi -

kovanými arboristami na asanáciu 

navrhnuté ďalšie dreviny: borovica 

Jeff reyová (s  výrazne preschnutou 

korunou a silne napadnutá podkôr-

nym hmyzom s  nebezpečenstvom 

šírenia na ďalšie dreviny), brest vä-

zový (silne napadnutý nebezpeč-

nou grafi ózou, hubou s rizikom ší-

renia na ďalšie bresty - obr.), jedľa 

biela (silne napadnutá 

saprofytickou hubou kla-

nolupeňovkou), breza pre-

visnutá (takmer odumretá 

s  preschnutou korunou), 

jaseň štíhly (s  preschnu-

tou korunou a silne napad-

nutý nebezpečnou hubou 

s  rizikom šírenia na iné 

dreviny), lipa malolistá (so 

silným stupňom poškode-

nia a  veľkým množstvom 

výletových otvorov), smrek 

pichľavý (usychajúci a  sil-

ne napadnutý podkôrnym 

hmyzom s  rizikom šírenia 

na iné dreviny), borovica 

ťažká (so silne preschnutou 

korunou a  silným napad-

nutím podkôrnym hmyzom) a brest 

horský (drevina odumrela z dôvodu 

silného napadnutia nebezpečnou 

grafi óznou hubou). Asanácia drevín 

je preto z bezpečnostného hľadiska 

návštevníkov a z hľadiska ochrany 

drevín nevyhnutná. Všetkým nám 

záleží na tom, aby botanická záhra-

da slúžila návštevníkom aj naďalej 

a aby sa v nej cítili nielen príjemne, 

ale aj bezpečne.

Jozef Meluš, (odborný garant 

botanickej záhrady pri SOŠL 

v Banskej Štiavnici)

Asanácia drevín v Hornej botanickej záhrade 
pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Tento rok vo vegetačnom 

období júl a august sa reali-

zovalo v Hornej Botanickej 

záhrade ošetrenie stromov 

podľa vyhotovenej inventari-

zácie z roku 2019. 

Bolo zrealizované tagovanie stro-

mov- to znamená, že každý strom 

má identifi kačné číslo podľa sek-

toru danej zóny, o každom strome 

je vedený záznam. V  spracovanej 

inventarizácii sú diagnostikova-

né všetky defekty. Po vizuálnom 

hodnotení zdravotného stavu 

a  statických pomerov kontakt-

nou stromolezeckou kontrolou 

bolo zistené, že v  prvom stup-

ni hodnotenia V.T.A. (Visual Tree 

Assesment) boli odhalené viace-

ré vážne defekty staticko-stabili-

začného charakteru. Primárne sa 

jedná o drevokazné huby, patogé-

ny, ranové parazity oslabených je-

dincov a  saprofytické huby, ktoré 

kolonizujú mŕtve drevo. No nie-

ktoré drevokazné huby kolonizu-

jú a  rozkladajú koreňový systém. 

Vo vážnom prípade, keď sa nedal 

určiť rozsah poškodenia koreňo-

vého systému, bolo zrealizované 

prístrojové vyšetrenie havarijných 

stromov tomografom. V  exper-

tíznom posudku, ktoré vyhoto-

vil Ústav ekológie lesa Slovenskej 

akadémie vied, v.v.i., oddelenie fy-

topatológie a mykológie v Nitre je 

zhodnotená prevádzková bezpeč-

nosť drevín. U  niektorých drevín 

došlo k výraznej zmene vitality, na 

ihličnatých drevinách bol identifi -

kovaný podkôrny hmyz, na bres-

toch bola identifi kovaná grafi óza. 

Vzhľadom ku meniacej sa klíme sa 

niektorí škodcovia presunú do iné-

ho klimatického pásma, ale znova 

príde množstvo nových škodcov. 

Počas mesiacov november a  de-

cember 2022 budú realizované 

asanácie havarijných drevín v Hor-

nej botanickej záhrade.

Za realizáciu zodpovedá fi rma Cer-

tifi kovaní-arboristi, s.r.o.

Mateusz Jan Bieniek, 

(konateľ spoločnosti 

Certifi kovaní-arboristi, s.r.o.)

Vyjadrenie fi rmy Certifi kovaní-arboristi, s.r.o. 
k asanácií drevín v Hornej botanickej záhrade pri SOŠL v Banskej Štiavnici

Napadnutie buka lesného vejárovcom obrovským  foto archív autora
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Poďakovanie

Ďakujeme prí-

buzným, pria-

teľom, známym 

a všetkým, ktorí 

sa 18.11.2022 prišli rozlúčiť s 

našou drahou mamou, starkou 

a prastarkou Máriou-Zden-

kou Veselovskou. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodi-

ny v  kancelárii sú od 1.12.2022

v nasledovných pracovných dňoch: 

pondelok, utorok 8.00 – 14.00 hod. 

a v stredu v  termíne 8.00 - 14.30 

hod. Informácie o  činnosti alebo 

členstve v organizácii môžete získať 

na tel. čísle: 045/692 08 75 počas 

pracovných hodín. Zároveň vám 

želáme pokojné prežitie vianoč-

ných sviatkov a  v  roku 2023 veľa 

zdravia, šťastia, radosti, spokojnos-

ti a Božieho požehnania.

Výbor ZO SZTP

Poďakovanie
Touto cestou chcem vyjadriť veľ-

ké ďakujem „Centrum stopbolesti.sk 

v Banskej Štiavnici“. Ruky mladej ženy 

Danky Chovancovej dokázali masá-

žou naštartovať moje telo a prístroj 

„Rázová vlna“ zbaviť bolesti. Odpo-

rúčam, kto neskúsil, neuverí... Dan-

ka, prajem Ti veľa spokojných klien-

tov, a ešte raz veľké ďakujem! A na 

záver, veľmi pekne ďakujem aj p. 

MUDr. Urbanovej, ktorá ma na túto 

cestu naviedla. Neignorujte odporú-

čanie lekára, vie, čo Vaše telo potre-

buje. Pani doktorka, ďakujem! Veľ-

mi spokojný klient

Valéria Kovácsová

Oznam
Dňa 1. decembra 2022 nás náhle 

opustil náš otec, dedko, pradedko 

a manžel Gejza Mészáros vo veku 

nedožitých 80 rokov. Posledná roz-

lúčka sa konala 5. decembra 2022 

v  Lučenci. Rodina ďakuje všetkým 

za podporu v týchto ťažkých časoch.

Dňa 13. decembra 2022 

sa dožíva vzácnych okrúhlych 

70. narodenín náš priateľ 

a bývalý spoluhráč najpopu-

lárnejšej hry- futbalu, pán 

Jozef Šedivý.

Jubilant bol najmladším členom vy-

nikajúceho kolektívu, výbornej par-

tie hráčov, ktorá ešte na starom škvá-

rovom ihrisku na Hornom Majeri pod 

terajšou plavárňou vybojovala po-

stupy koncom 60.-tych a  začiatkom 

70.-tych rokov 20. stor. Za súperov 

mala najlepších 15 mužstiev bansko-

bystrického a žilinského kraja.

Uvádzané úspechy, výborné výsledky 

a  vzorná reprezentácia nášho histo-

rického mesta boli samozrejme pod-

mienené vynikajúcou tréningovou 

morálkou, atmosférou v  kolektíve 

a neutíchajúcou vôľou a odhodlaním, 

čo najlepšie reprezentovať Štiavnicko. 

A aká bola odozva športovej verejnos-

ti? Návštevy do 2100 divákov, čo nám 

závideli omnoho väčšie mestá na Slo-

vensku.

Najsilnejšou zbraňou nášho jubilanta 

Jožka boli veľmi dobrá technika, zmy-

sel pre kombináciu a  v  prvom rade 

dobrá orientácia a  výborná streľba, 

čoho výsledkom bolo korenie futbalu- 

veľký počet gólov. Patril k najlepším 

strelcom mužstva, v niektorých roční-

koch bol aj lídrom.

Jožko, na tie krásne roky si spomínajú 

a k Tvojmu krásnemu jubileu Ti prajú 

veľa zdravia, veľa šťastných dní a prí-

slovečného neustáleho pohybu býva-

lí spoluhráči Jozef Schingler, Ivan Ma-

dara, Stano Opiela, Marián Švidroň, 

Kamil Chovan, Jozef Bačík, Pipo Čen-

ger, Laco Pastier, Karol Palášthy a čle-

novia výboru FO Miki Lamper, Jozef 

Osvald, Ján Mravík, Juraj Görner.

V mene nášho vtedajšieho hráčskeho 

kolektívu a výboru FO

Ivana Madara

Životné jubileum

Dňa 29.11.2022 sme sa stretli 

na pracovnej porade so 

zástupcami BBSK – Ing. Petrom 

Zorvanom a Karolom Zbořilom 

pri tvorbe Komunitného plánu 

(KP). 

Pre našu ZO JDS je cťou, že si nás 

vybrali do pracovnej skupiny, aby 

sme ako zástupcovia seniorov 

prispeli svojimi skúsenosťami a ide-

ami do KP. Je veľmi dôležité podrob-

ne špecifi kovať potreby a defi novať 

priority, ktoré dokážu zlepšiť život 

seniorov. Pracovali sme so SWOT 

analýzou, kde sme pomenovali sil-

né a  slabé stránky, príležitosti, ale 

aj ohrozenia, ktoré seniori vnímajú, 

pričom v  tomto krízovom období 

(kovid, zdražovanie, energie, vojna) 

je tých ohrození oveľa viac a vplýva-

jú aj na psychiku seniorov. O to je 

dôležitejšie vytvárať podmienky pre 

život seniorov, pretože čím dlhšie 

sú sebestační, tým je to lepšie pre 

seniora, ale aj pre rodinu a štát. Pre-

vencia je vždy lacnejšia.

Eva Šestáková, ZO JDS

Porada

Pracovná skupina so seniormi foto archív ZO JDS

Futbalový kolektív hráčov na Hornom Majeri v 60.-70. rokoch 20.stor. foto archív autora
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Šeckým sa dáva na známosť, 

že na dvore Komorhófskýho 

úradu bude 9.-10.-ýho 

decembra roku pána 2022 

Štjavnycký vjanočný jarmok.

Bude na kúpenya, na zajedenya, na 

zapytya! Neobýcte!

Prícte račej pešo, neobanujete!

Slovenské banské múzeum v  Ban-

skej Štiavnici pozýva na tradičný 

vianočný jarmok na nádvorí Kam-

merhofu. Po dvojročnej prestávke 

sa opäť stretneme v  príjemnej at-

mosfére. Na jarmoku vás čakajú pre-

dajcovia a  remeselníci, dobré jedlo 

i pitie a sviatočný program. Môže-

te sa tešiť na vystúpenia štiavnic-

kých škôlkarov či detského zboru 

ZUŠ, bude divadlo aj predstavenie 

folklórneho súboru Hont.

Vidíme sa v piatok a v sobotu, 

9. -10. decembra.

Program:

9.12. piatok, 11:00-20:00

14:00 Vianočná modlitba (MŠ Brat-

ská) 

14:30 Koledníci 

z Katolíckej školy

15:00 Vianočná trž-

nica (MŠ 1.mája)

15:30 Dobrá zvesť 

(Detský zbor ZUŠ)

16:30 Hviezda od 

Lucie do Vianoc (Di-

vadlo ZUŠ)

17:00 Folklórny sú-

bor HONT

10.12. sobota, 

10:00 - 17:00

11:00 Zimné  rado-

vánky (MŠ Nezá-

budka)

12:00 Havko 

a  Mňauka sa chys-

tajú na Vianoce. (Di-

vadlo pod balkó-

nom)

13:00 Knižné novin-

ky

Tešíme sa na vás!

Podujatie podporili BBSK a  Mesto 

Banská Štiavnica. Ďakujeme všet-

kým sponzorom.

SBM

Štjavnycký vjanočný jarmok

Určite každý z vás už uvidel 

nejaký zázrak na vlastné oči, 

alebo ho pocítil vo svojom 

srdiečku. 

A možno si ten zázrak hneď ani ne-

uvedomil, až po čase... Zázraky to-

tiž môžu byť malé aj veľké, tajné, 

nápadné aj úplne nepatrné. Pre 

každého z nás môže byť zázrakom 

niečo iné. Medzi moje Zázraky na-

príklad patrí dcéra Zarka a  syn 

Gregor, nádherná farba vychádza-

júceho slnka, spev vtákov, kto-

ré spievajú bez nôt, mesiac, ktorý 

noc čo noc stráži hviezdy na oblo-

he, opadané lístie, ktoré hoci nikto 

nemaľoval, má tie najkrajšie farby, 

snehobiele vločky topiace sa v teple 

našej dlane, slovíčka prosím, ďaku-

jem a prepáč, raz horúce a inokedy 

chladné srdce, vianočný stromček 

ozdobený láskou, Ježiško v  jaslič-

kách a Vianoce samotné. 

Dospeláci vravia, že práve Viano-

ce majú v  sebe najviac skrytých 

tajomstiev a  čarovných zázrakov. 

Viem, že nie vždy sa im dá veriť, 

ale teraz by som to skúsila. Vianoce 

naozaj dokážu meniť veci. Baliť lás-

ku do čokoládových salónok, nade-

ľovať pokoj po malinkých kúskoch, 

či spievať vianočné koledy bez ná-

pevov. Na Vianoce môžeme snívať 

naše sny bez prebudenia a prežívať 

zázraky bez precitnutia. Sú preme-

nou času, keď sa my, dospelí, stá-

vame deťmi, a naše deti zostávajú 

krásne nezmenené.

Kniha Vianočné zázraky je ča-

rotajná. Čarovné tajomstvá detí 

a  dospelých sa v  teple vianoč-

ných chvíľ ohrievajú a  nadychu-

jú života. Naoko nesplniteľné 

sny a  túžby sa plnia. 

V  rozprávkach neví-

ťazia hrdinovia Mi-

necraftu, ale hrdi-

novia pokoja, lásky 

a radosti. Nikto nezo-

stáva sám, všetci sú 

vzájomne poprepleta-

ní láskou. 

V  knihe sa môže-

te tešiť na sedem via-

nočných príbehov: 

Ježiškovo narode-

nie, Kamarátka pod 

stromček, Ježiškov 

sveter, Najkrajší via-

nočný darček, Je-

žiško, máte v  nebi 

fotografa? Tajné via-

nočné prianie, Neroz-

lučné snehové vločky. 

Verím, že aj Vaše Via-

noce budú natoľko tiché a pokojné, 

že dokážete precítiť prítomnosť Va-

šich najbližších a tlkot ich sŕdc. Via-

nočné zázraky píšu presne o týchto 

chvíľach. 

Vianočné zázraky je možné si kúpiť 

už teraz v predpredaji, na webovej 

stránke Matice slovenskej vydava-

tel.sk., a od 12. decembra aj v sieti 

kníhkupectiev.

Vydavateľstvo MS

Kristína Pulišová: Vianočné zázraky

Pevnosť 
zvaná Banská Štiavnica

Kráľovské mesto potrebuje krá-

ľovské pocty a privilégiá. Priamo 

úmerne tomu, ako sa nepriateľ 

približoval, sa rozrastala potreba 

ochrániť tunajšie poklady. Para-

noja ohľadom Štiavnice však do-

siahla také rozmery, že systém 

sústredený na obranu mesta za-

siahol polovicu stredného Sloven-

ska.

Štiavnickí architekti sa rozhodne 

učili za pochodu, keďže vieme po-

vedať, že naše mesto bolo dobyté, 

spálené a  vyplienené viackrát, aj 

napriek dômyselným obranným 

prostriedkom. Či už to boli Tatá-

ri, panovníci nárokujúci si na po-

zemky a trón, zbojníci, povstania, 

rôzne cisárske vojská... z nejaké-

ho dôvodu, akákoľvek vybudo-

vaná pevnosť nedokázala vydr-

žať tlak protivníkov. Starý zámok 

si prežil svoje, hrad Sitno padol 

hneď niekoľkokrát. Turecká hroz-

ba sa však blížila a na ďalšie chyby 

neostával čas.

Vieme, že za svoj úspech mesto 

vďačí hlavne tzv. „Protiturecké-

mu telegrafu“ - obrannému sys-

tému, ktorý spočíval vo výstav-

be vartoviek a  zapaľovaní vatier 

v  mnohých banských mestách. 

Okrem toho však bolo treba za-

tarasiť všetky prístupové cesty 

do Štiavnice – a tak sa vybudovali 

hradby a vstupné brány v Pukan-

ci, v  Šahách, v  Krupine, vo Zvo-

lene a v Žarnovici. Brány priamo 

v Štiavnici (alebo v blízkom okolí) 

boli rozdelené na vonkajší okruh 

– Krupinská brána (inak Sväto-

antonská/Budínska), Belianska 

brána, Roxerova brána (miesto 

v smere z Trojičného námestia na 

Červenú studňu), Piargska brána 

a  vnútorný okruh – Čilingerská 

brána (Dolná ružová ulica), Far-

kašova brána (Akademická uli-

ca), Kammerhofská brána, Ban-

ská brána a brána na Katovej ulici. 

Svoju rolu zohrávalo aj už spomí-

nané Sitno a pevnosť vo Svätom 

Antone.

Tento obranný kolos brán však 

nenavrhol žiaden Štiavničan, ale 

taliansky inžinier Ferrabosco. 

Turkom sa síce hradby nikdy pre-

konať nepodarilo, no táto skutoč-

nosť je možno až príliš „roman-

tizovaná“, vzhľadom na to, že aj 

napriek obrovským opatreniam sa 

do Štiavnice dostali... skoro všetci 

ostatní. O tom však inokedy...

Barbora Murgačová



9
číslo 44 • 8. december 2022

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Aktuálne v kine Akademik
Piatok 9.12. o 18:30 hod.

Hranice lásky
Erotický, romantická dráma, 100 
min., MP:15, vstupné: 5€. Ero-
tická lovestory o skúmaní vlast-
nej intimity a hľadaní hraníc 
v láske a sexe s Hanou Vagnero-
vou a Matyášom Řezníčkom v hlav-
ných úlohách. Hana začína cítiť, 
že jej vzťah s Petrom sa po-
hybuje v príliš zabehnutých ko-
ľajniciach. Rozhodne sa ho teda 
osviežiť a začne s Petrom zdie-
ľať svoje erotické predstavy 
a tajné sny. Od rozprávania je 
potom už len krôčik k činom. Na 
skúmanie vlastnej intimity, na 
zážitky s inými partnermi a na 
stále intenzívnejšie hľadanie 
hraníc, za ktoré sa dá v lás-
ke a sexe zájsť. Experiment so 
slobodou sa však môže ľahko vy-
mknúť z rúk...

Sobota 10.12. o 18:30 hod.

Vianočný príbeh
Komédia, 120 min., MP, vstupné: 
6€. Komédia odohrávajúca sa po-
čas Štedrého dňa, keď niekoľko 
hrdinov prežije naozaj nevšedné 
a nezabudnuteľné Vianoce.

Nedeľa 11.12. o 16:00 hod.

Princezná 
zakliata v čase 2
Fantasy, 138 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Mágiu vo svete Oberon, 
kde sa príbeh odohráva, tvorí 
päť hlavných prvorún. Okrem pr-
voruny času, ktorá hrala ústred-
nú úlohu v prvom fi lme o Prin-
cezne zakliatej v čase, sú to 
runy života, smrti, elementov 
a priestoru. Na scénu prichá-
dza tajomný alchymista, ktorý 
chce prvoruny ovládnuť,a získať 
tak moc nad všetkou mágiou. Prá-
ve tomu sa snaží zabrániť trio 
hlavných hrdinov z prvého dielu, 
princezná Ellena, Jánz Caldero-
na a alchymistka Amélie. Ten-
tokrát proti nim ale stojí zlo 
také mocné, že to bez pomoci ne-
zvládnu. Svoje sily tak spoja 
s alchymistami z kúzelného mesta 
Ayra, ktorí sa zaprisahali má-
giu chrániť. 

Nedeľa 11.12. o 18:30 hod.

Superžena
Komédia, poviedkový, 108 min., 
MP:15, vstupné: 6€. Šesť chlapov 

- scenáristov dostalo zadanie 
napísať fi lmovú poviedku na tému: 
ako si predstavuješ superženu? 
Táto nevyčerpateľná studnica 
ženského sveta dostáva cez sce-
náristov až nečakane prekvapivé 
zápletky a vyznenia. Stretávame 
sa so ženami v rôznych situáci-
ách, ktoré na prvý pohľad nemajú 
nič spoločné s predstavou ženy 
v superlatívoch, a o to sú po-
viedky prekvapivejšie...

Štvrtok 15.12. o 18:30 hod.

Avatar: Cesta vody
Akcia, fantasy, dobrodružný, 
190 min., MP.12, vstupné: 6€. 
Filmový vizionár James Cameron 
sa vracia vo fi lm AVATAR: Cesta 
vody, ktorý ohúri všetkých fa-
núšikov veľkého plátna už v de-
cembri tohto roku. Vrátime sa 
opäť na planétu Pandora, kde 
Jake Sully žije so svojou ro-
dinou pokojné časy až dovtedy, 
kým sa ohlási a vráti späť známa 
hrozba. Opäť musí spolu s Neyti-
ria armádou Na’vi začať bojovať, 
aby ochránil svoju planétu a za-
chránil svoju rodinu.

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 konzumá-

ciu v  hodnote 10eur v  pizzerii, 

reštaurácii Sv. Barborka, A. Kme-

ťa 2, Banská Štiavnica si výher-

ca môže vyzdvihnúť v  redakcii 

ŠN. Správne znenie krížovky z č. 

42/2022: „Keď sa zrazí kniha s hla-

vou a  ozve sa dutý zvuk, je vždy na 

vine kniha?“ Výhercom sa stáva 

Júlia Mikulčíková, B. Štiavni-

ca. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráte o poukážku na kon-

zumáciu v  hodnote 10€ (2 x 5€) 

v  pizzerii, reštaurácii Sv. Barbor-

ka, A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

19.12.2022.

V  tajničke sa ukrýva výrok Epik-

tétosa: „Je len jedna cesta k šťastiu... 

(dokončenie v tajničke).

A., Súhlas po taliansky, vodivá lát-

ka, pilo, pokop,

B., 2. časť tajničky, síra,

C., Nevzdáva sa, bojové vozidlo, 

rovný básn.,

D., Osobné zámeno, veľká miest-

nosť, hŕba, tam,

E., Osobné zámeno, čistiaci prášok, 

zn. tónu, váš bez dĺžňa,

F., Cudzie žen. meno, býva ráno na 

tráve, milo,

G., Móda bez prízvuku, buničina, 

krič na niekoho,

H., Ivana, sólo v opere, teliatko, ki-

lometer,

I., Babylonská bohyňa Zeme, opiso-

vanie, hlísta, farba na vajíčka,

J., Kraj na Slovensku, cudzia rastli-

na, rodič,

K., 1. časť tajničky, spolu, Teba.

1., Starší skr., 3. časť tajničky, 

pond,

2., Žen. meno, dokonči, varenie, 

polomer,

3., Biely kvet, častica,

4., Stred slova kopír, rastlinné mas-

lo, textová skratka,

5., Výrobca polievok, var sa, iniciál-

ky Tupoleva,

6., Popravila sekerou, český spiso-

vateľ, zn. tona a ampér,

7., Žen. meno, 26.7., zn. tónu, ome-

taj,

8., Farba, nástroj na kosenie, 

natriasaj,

9., Predložka, vojenská jednotka, 

veľká bez dĺžňa,

10., Stupaj, škodlivý motýľ, oska,

11., Máva, honosný dom, muž. 

meno,

12., Čistila steny od pavučín, kvie-

tok,

13., Posledná správa, koniec taj-

ničky.

Pomôcky: Teda, Teak, Rais, Vitana, 

Ma, ap.

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

A
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J

K

Kupón č. 44
Krížovka
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Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR je vyhla-

sovateľom súťaže Čarovná 

fl auta. 

Jej organizátor ZUŠ Vendelína Ha-

bovštiaka v  Nižnej uskutočni-

la v  dňoch 23. – 24. novembra už 

21. ročník súťaže v hre na drevené dy-

chové nástroje. Nad výkonmi žiakov 

bdela odborná porota v zložení Mgr. 

Jana Santovjáková, DiS.art. /Kon-

zervatórium Košice/, Mgr.art. Pe-

ter Drlička –predseda /Konzervató-

rium Bratislava/, Mgr. art. Radoslav 

Solárik a  Mgr.art. Anton Prievalský 

/obaja Konzervatórium J.L.Bellu B. 

Bystrica/ a Mgr. art. Katarína Ducai 

/Konzervatórium Bratislava/. Pani 

Ducai pôsobí ako pedagogička aj vo 

Viedni a je stálou členkou porôt me-

dzinárodných súťaží. Prijala pozva-

nie pána riaditeľa Petra Kučku do 

Nižnej, aby si vypočula výkony zú-

častnených žiakov.

ZUŠ v Banskej Štiavnici reprezento-

vali dve žiačky z triedy pani učiteľky 

Zuzany Kovárovej Ladzianskej, sú-

ťažili v sekcii zobcových fl áut v 2. ka-

tegórii. Karolínka Filkorová sa pred-

stavila dvomi barokovými „Áriami“ G. 

Ph. Telemanna č. 1 a č. 4 a skladbič-

kou v štýle Klezmer v úprave E.H. Jo-

nesa „Fleylechs from Warsaw“. Hanka 

Štirblová si pre súťaž pripravila Hän-

dlovo „Andante“ a skladbičku „Bulgar 

from Odesa“, tiež v štýle Klezmer. Do-

bové skladby sprevádzala Mgr. Ire-

na Chovanová, DiS. art na spinete, 

židovské skladbičky na klavíri. Obe 

žiačky podali vyrovnaný výkon, 

zvládli technické pasáže, frázovanie, 

dynamiku, výraz i  súhru. Ich inter-

pretácia oslovila členov poroty natoľ-

ko, že obom našim žiačkam udelili 1. 

miesto. Toto ocenenie prekonalo mi-

nuloročný úspech našej pani učiteľ-

ky Zuzky, kedy Hanka s Karolínkou 

získali 1. a 2. miesto. V hľadisku nás 

podporovala rodina Štirblovcov, kto-

rí z  Oravy pochádzajú, zvlášť patrí 

naša vďaka pani Veronike, ktorá nás 

do Nižnej pohodlne a bezpečne pre-

pravila. 

Skutočnosť, že naše dve žiačky 

vo svojej kategórii boli ocenené 

prvým miestom, nie je náhoda. Je 

to súhra viacerých faktorov:

- kvalita a nadšenie učiteľa, jeho dl-

horočná pedagogická prax, ako aj ne-

ustála snaha ďalej sa vzdelávať a zdo-

konaľovať,

- talent, pevná vôľa a dôsledná prí-

prava žiačok,

- podpora a dobrá motivácia zo stra-

ny školy,

- prajné rodinné zázemie.

Získať takéto ocenenie na celoslo-

venskej úrovni, dočkať sa pochva-

ly výkonov žiakov a práce nášho pe-

dagóga od takých renomovaných 

osobností ako boli členovia poroty, 

je radostným zážitkom pre každého 

pána riaditeľa. To, s  akým  nasade-

ním a obetavosťou vedie pani učiteľ-

ka Zuzka už mnohé roky svoju fl au-

tovú triedu, aké úspechy prináša, ako 

šíri dobré meno ZUŠ Banská Štiavni-

ca na Slovensku, ma napĺňa hrdosťou 

a vďačnosťou. Je potešiteľné, že naj-

kvalitnejšie výkony na celej súťaži ak-

tuálneho i minulých ročníkov Čarov-

nej fl auty podali práve žiaci, ktorí sa 

zúčastnili Zuzkou organizovaných 

štiavnických Flautokruhov /medzi-

národného fl autového workshopu/. 

A týmto projektom šíri dobré meno 

ZUŠ Banská Štiavnica i v zahraničí.

Celoslovenskej súťaže Piáno v  mo-

dernom rytme v Bojniciach sa po 1.-

krát zúčastnil Ján Urban z klavírnej 

triedy p. uč. Martina Jánošíka, z kto-

rej si priniesol 3. miesto vo svojej ka-

tegórii.

Verím, že všetko, čo žiaci zažívajú 

cez rozvoj ich umeleckých zručnos-

tí v ZUŠ, čo dostávajú cez osobnos-

ti, odbornosť a ľudský prístup pánov 

učiteľov, nie je málo. Preto sa tešíme 

na každého žiaka, ktorý rád prijíma 

to, čo mu my môžeme a chceme odo-

vzdať.

Zo srdca blahoželáme a  ďakujeme 

za krásnu reprezentáciu školy.

Irena Chovanová, 

Miroslava Knezovičová

Čarovná fl auta 
- hodnoty, ktoré zostávajú

H. Štirblová a K. Filkorová s odbornou porotou  foto archív ZUŠ

V ŠN dňa 16.11. sme uverejnili 

informáciu o „Svätomar-

tinskom lampášikovom 

sprievode“ v Banskom 

Studenci, ktorého sa zúčastnili 

aj viaceré deti z nášho okresu, 

a teda aj z Banskej Štiavnice. 

Už teraz sa tešíme na budúcoročné 

podujatie v  nádeji, že niečo podob-

né by sa mohlo uskutočniť možno 

aj v  našom meste. Lampášikovým 

sprievodom to všetko neskonči-

lo, všetky deti, ktoré sa ho zúčastni-

li mali potom vďaka novozvolenému 

starostovi Pavlovi Santorisovi pose-

denie, z ktorého je aj naša fotografi a. 

Foto: Ján Petrík

Banskoštiavnické deti 

a ich rodičia

Nasledovaniahodný príklad

Vianočná súťaž
Milí čitatelia! Na sklonku roka sme 

pre Vás pripravili zaujímavú ad-

ventnú súťaž o  hodnotné vecné 

ceny. Vašou úlohou bude správne 

odpovedať v  3 súťažných kolách 

na všetky 3 súťažné otázky, vybrať 

1 správnu odpoveď z  3 možností 

a budete zaradení do zlosovania.

Súťažná otázka č. 2:

Tradícia hádzania orechov do 

kútov počas štedrovečernej 

hostiny...

1. Má dekoratívny charakter

2. Zabezpečí čisté kúty bez pavu-

čín, bez námahy počas celého roka

3. Zabezpečí zdravie pre celú rodinu

4. Zabezpečí hojnosť v  príbytku 

počas celého roka

Vaše správne odpovede spolu 

s  kupónmi čakáme v  termíne do 

19.12. Šťastných výhercov uverej-

níme vo vianočnom vydaní ŠN č. 

46/21.12. Prajeme Vám veľa šťastia!

 Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

inzercia

 Výkup parožia, tel. č.: 

0904 834 937

INZERCIA

Štiavnický 
vianočný Fitness maratón

Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici v spolupráci so SAKT orga-

nizujú Štiavnický vianočný fi tness 

maratón, ktorý sa bude konať dňa 

10.12.2022 /sobota/ v ZŠ J. Kollára 

v telocvični. 

Program:

17.30 – 18.00 registrácia

18.00 – 18.15 – Warm up /Domča/

18.20 – 18.50 – Zumba /July/

18.55 – 19.25 – Deep work /Vanes/

19.30 – 20.00 – Dance aerobic /

Domča/

20.00 – tombola

Vstupné sú 4 eurá – v cene je ob-

čerstvenie a tombola.

J. Machilová
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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

Slovenský strelec, Bansko-

štiavničan Bc. Patrik Jány 

dosiahol v závere sezóny ďalší 

cenný úspech. 

Tohtoročný majster Európy obsadil 

vo vzduchovej puške 60 bronzovú 

pozíciu na fi nálovom podujatí Sve-

tového pohára v streľbe v egyptskej 

Káhire. 

Finále Svetového pohára nesie aj 

názov Prezidentský pohár. Patrik 

na podujatí štartoval ako obhajca 

prvenstva. Po úspešnej kvalifi kácii, 

v ktorej s nástrelom 626,2 bodu ob-

sadil 8. priečku, zvládol boj o účasť 

vo vyraďovacej fáze (208,9 b). V se-

mifi nále však prehral s  neskor-

ším víťazom vzduchovej pušky 60 

Rudrankšom Patilom 6:18 a  získal 

bronz. 

Patrik uspel aj v kva-

lifi kácii ľubovoľ-

nej malokalibrovky 

3x20, v  ktorej vý-

konom 589 bodov 

skončil druhý. V ren-

kingovom kole sa 

mu už tak nedari-

lo a  celkovo členovi 

VŠC Dukla Banská 

Bystrica patrila 8. 

pozícia. Gratulujeme 

k  veľkému úspechu 

a ďakujeme za vyni-

kajúcu reprezentá-

ciu nášho mesta!

Zdroj:

www.olympic.sk 

ŠN

Patrik Jány získal bronz 
vo fi nále Svetového pohára v Káhire

Na činnosť a aktivity Florba-

lového tímu Banská Štiavnica 

sme sa opýtali zakladajúceho 

člena tohto tímu Jána Pivarča.

1. Ako vznikol fl orbalový tím 

v našom meste?

„Florbalová partia z Banskej Štiavnice 

sa stretáva zhruba od roku 2016 v telo-

cvični SOŠ služieb a  lesníctva. Tu sme 

usporiadali viacero turnajov. To nás pri-

viedlo k  myšlienke venovať sa fl orba-

lu pravidelnejšie, preto sme sa rozhodli 

prihlásiť do nejakej súťaže. Pred jej za-

čiatkom sme chceli svoje družstvo po-

menovať, keďže sme sa nevedeli zhod-

núť na jednotnom názve, voláme sa 

jednoducho - Florbalový tím.“

2. Ako funguje samostatná čin-

nosť klubu a koľko máte momen-

tálne členov?

„Momentálne máme10 – 11 členov, 

nielen z Banskej Štiavnice, ale aj okolia - 

Sv. Anton, Vysoká. Hoby ligu hráme už 

2. sezónu, trénujeme cez víkendy v te-

locvični. Hrávame vo fl orbalovej hobby 

lige od októbra do apríla 2022/23 v zlo-

žení: Lukáš Baranyai (C) #24, Pat-

rik Beňo (G) #2, Henrieta Bukovenová 

#22, Roman Farbiak #1, Miroslav Kli-

novský (G) #2, Michal Kopčan #14, Ra-

dovan Merta #8, Ján Pivarč #9, Ma-

rian Schiller #26, Jakub Volfi nau #69, 

Tomáš Zorvan #27. V lige je 8 družstiev 

zo stredného Slovenska zo Žiaru nad 

Hronom, Kremnice, Novej Bane, Han-

dlovej a Vrútok“.

3. Akých pretekov ste sa doteraz 

zúčastnili a kde?

„Záujem štartovať v  kremnickej FHL 

sme prejavili už v  sezóne 2020/21, 

ktorá však pre pandémiu koronavíru-

su bola zrušená. Premiéra sa preto pre-

sunula o rok neskôr a nepočínali sme si 

v nej zle. Po základnej časti sme skončili 

na 4. mieste, v následnom play off  sme 

vypadli, čo stačilo na konečné 5. miesto. 

V sezóne 2022/23 sa po 4. kole držíme 

na 5. mieste“

4. Čo Vás najviac motivuje?

„Ja som začal hrávať fl orbal už v roku 

2007 a  vždy medzi sviatkami organi-

zujeme spoločne vianočné turnaje. Je to 

popri mojej práci pre mňa osobne, na-

koľko sa venujem športu, po bežkách 

a cyklistike tretí najobľúbenejší šport.“

5. A vízia do budúcna?

„Mojím prianím je, aby sme mohli v na-

šom družstve privítať nových hráčov 

z Banskej Štiavnice a okolia, a preto by 

som bol šťastný, ak by sa nám podari-

lo v prípade záujmu o tento zaujímavý 

šport rozšíriť náš tím. Budem rád, ak sa 

nám podarí zakúpiť mantinely, čím by 

sa naše podmienky na hru skvalitnili. 

Záujemcovia o  členstvo v  tíme, pomoc 

a  spoluprácu, ma môžu kontaktovať 

na email: janpivarc@gmail.com. Všetky 

výsledky, ale aj bližšie info nájdete aj na 

stránke https://fl orbalkca.estranky.sk/

clanky/ft-banska-stiavnica.html“

Za rozhovor poďakoval a  poprial 

veľa úspechov

Michal Kríž

Florbalový tím Banská Štiavnica

Partia fl orbalistov  foto archív J. Pivarč 

Výzva
Nová kniha o  baníctve v  Ban-

skej Štiavnici.

Termín: 23.11.2022 – 31.12.2022

Slovenské banské múzeum a  OZ 

Iniciatíva za živé mesto spusti-

li kampaň na podporu vydania kni-

hy o dejinách každodenného života 

štiavnických baníkov v období socia-

lizmu. Knihu s názvom „Ikony socia-

lizmu?“ napísala Zuzana Denková, 

etnologička a  riaditeľka Slovenské-

ho banského múzea v Banskej Štiav-

nici. Je to prvá kniha mapujúca ži-

vot baníkov v časoch, ktoré mnohí 

považujú za zlatú éru baníckeho sta-

vu. Autentické výpovede poslednej 

generácie baníkov a takmer tri stov-

ky fotografi í vám priblížia atmosfé-

ru doby. Dozviete sa, ako banícke 

rodiny sviatkovali, ako sa stravova-

li, obliekali a ako žili na socialistic-

kých sídliskách. Spoznáte udalos-

ti a život z pohľadu obyčajných ľudí 

i  z  pohľadu vedcov. Uvidíte prepo-

jenie malých dejín s  tými veľkými. 

V  samostatnej kapitole sa obozná-

mite so zmenami v postavení žien 

vo vtedajšej spoločnosti. Kniha je 

plná spomienok zamestnancov 

a  zamestnankýň banskoštiavnic-

kých rudných baní. Aj cez ich príbe-

hy si môžete vytvoriť jasnejší obraz 

doby a  vnímať postavenie jednot-

livca v danom politickom systéme. 

Vydanie knihy môže verejnosť pod-

poriť na platforme: www.donio.sk. 

Kniha „Ikony socializmu?“ vychádza 

s  pomocou OZ Iniciatíva za živé 

mesto, ktoré na projekt získalo fi -

nančný príspevok od Fondu na pod-

poru umenia. Kniha je vedeckou 

publikáciou zameranou na banícku 

kultúru v Banskej Štiavnici – lokali-

te UNESCO. Vychádza v spolupráci 

so Slovenským banským múzeom, 

ktoré spravuje podstatnú časť kul-

túrneho dedičstva súvisiacu s baníc-

tvom nielen v regióne, ale aj na Slo-

vensku. Výzva trvá do 31.12.2022.

Link: https://www.donio.sk/ikony

-socializmu, www.muzeumbs.sk 

Kontakt: lencova.miriam@

muzeumbs.sk, 0948 027 116.

SBM
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VIANOČNÁ AKCIA!!!

OBUV NA NOHE, A. KMEŤA 13 
a OBUV, DOLNÁ 6/A

Vás pozývajú na vianočný nákup.

Každého zákazníka potešíme 
20% zľavou na celý nákup!

Okrem nových modelov obuvi, 
ponúkame tiež kožené talianske kabelky,

peňaženky, manikúry zn. SOLINGEN, 
kožené opasky, atď.

KONTAKT: 0911 549 935

SG Security, s.r.o. SG Security, s.r.o. 
príjme pracovníkov príjme pracovníkov 

na stráženie na stráženie 
a do zásahovej jednotky. a do zásahovej jednotky. 

Kontakt: 0951 027 346 Kontakt: 0951 027 346 
karbanek@sgsecurity.skkarbanek@sgsecurity.sk


