
Činnosť
OOCR Región 

Štiavnica

str. 4

Korčuľovanie
na

tajchoch

str. 5

Povinnosti
pre

prevádzkovateľov

str. 2

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

9. február 2023 číslo 5 ročník XXXIV cena 0,70 €

INZERCIA

Schody na Sitno sú vďaka 

Oblastnej organizácii cestov-

ného ruchu Región Štiavnica 

opäť priechodné a v „novom 

šate“.

Turistický chodník z  tajchu Počú-

vadlo na vrch Sitno (ktorý je záro-

veň aj náučným chodníkom), ve-

die v poslednom, cca 500m dlhom 

úseku s prevýšením 100m strmým 

terénom pomedzi skalné bralá vr-

cholu Sitna. Na tomto úseku bol 

chodník vedený drevenými terén-

nymi schodmi, strmý úsek nie je 

možné inak prekonať. 

Dňa 31. 1. 2023 sa konalo prvé 

stretnutie študentov a študen-

tiek stredných škôl s vedením 

Domova Márie v priestoroch 

zariadenia na Povrazníku. 

Jeho cieľom bolo oboznámiť záu-

jemcov o  dobrovoľníctvo s  činnos-

ťou tohto zariadenia sociálnych 

služieb, a  s  predstavou o  pomo-

ci dobrovoľníkov v  ňom. Náplňou 

dobrovoľníckej práce študentov 

má byť rozvíjanie a  spríjemňova-

nie voľnočasových aktivít klien-

tom vo všetkých troch zariadeniach 

Domova Márie v Banskej Štiavnici. 

Študent si môže vybrať, akú formu 

si spolu so „svojím“ klientom vybe-

rie, môžu to byť prechádzky, rozho-

vory, spoločné čítanie alebo hranie 

spoločenských hier. Študenti majú 

možnosť preveriť svoj tvorivý ale-

bo športový talent a  ponúknuť ho 

klientom hravým alebo náučným 

spôsobom. Aktivity majú klientom 

spestriť každodenný život, rozvíjať 

ich sociálne vzťahy a  mäkké zruč-

nosti.

Nápad pomoci klientom sociálnych 

služieb vznikol z  iniciatívy Mes-

ta Banská Štiavnica, Domova Má-

rie a stredoškolského internátu na 

Kolpašskej ulici v  rámci projektu 

URBACT Volunteering Cities +. Ná-

pad bol transformovaný do progra-

mu Haló, počúvam!, s  cieľom spá-

jať komunity v  meste a  využívať 

ich vnútorný potenciál na vzájom-

nú pomoc. V  neposlednom rade 

program sleduje angažovanie mla-

dých ľudí v  oblasti sociálnych tém 

a dobrovoľníctva.

Schody na Sitno úspešne osadené
OOCR Región Štiavnica

Zahájili sme dobrovoľnícky program 
Haló, počúvam!

Nové oceľové schodisko  foto archív OOCR BS 3.str.

3.str.

Sobota 11.2. o 18:30 hod.
Štvrtok 16.2. o 18:30 hod.

Invalid
Čierna komédia, 100 min., MP:15, vstupné: 6€

VÝMENNÍK
vstup streda, 15:00- 16:00 hod.

Miesto: Kultúrne centrum, 
Kammerhofská č. 1, Banská Štiavnica

Kontakt: 045/6949651

Oznam 
- skúška sirén

Dňa 10. februára 2023 o 12.00 

hodine bude vykonané pravidel-

né preskúšanie prevádzkyschop-

nosti systému varovania obyva-

teľstva dvojminútovým stálym 

tónom „elektromotorických sirén“ ci-

vilnej ochrany.

Ján Petrík, odd. organizačné, 

VS a SV BOZP a CO

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o  obecnom zriadení, v  zne-

ní neskorších zmien a  doplnkov, 

§-u 12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) 

zvolávam zasadnutie Mestské-

ho zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici na deň 15. február 2023 

(streda) o 13.00 hod. Zasadnu-

tie sa uskutoční v zasadacej miest-

nosti historickej radnice, príze-

mie, č. dv. 4. Priestor pre občanov 

o 15.00 hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

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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DIÁR
z programu

primátorky

malých zdrojov znečistenia 

ovzdušia – právnické osoby 

a fyzické osoby oprávnené 

na podnikanie (netýka sa 

fyzických osôb- domácností).

Podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. 

o ovzduší, zákona č. 401/1998 Z.z. 

o poplatkoch za znečistenie ovzdu-

šia a VZN č. 7/2017 §5 písm. k) má 

prevádzkovateľ malého zdroja zne-

čistenia (ďalej len „MZZO“) po-

vinnosť oznámiť každoročne 

do 15. februára Mestu Banská 

Štiavnica údaje potrebné na zis-

tenie množstva a  škodlivosti zne-

čisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia a údaje potrebné na urče-

nie výšky poplatku podľa skutoč-

nosti uplynulého roka, a to za kaž-

dý samostatný MZZO osobitne. Ide 

najmä o údaje o druhu paliva, spot-

rebe paliva a surovín, z ktorých zne-

čisťujúce látky vznikajú, počet pre-

vádzkových hodín, druh a účinnosť 

odlučovacích zariadení, atď.

Prevádzky, ktoré využívajú na vy-

kurovanie tepelné čerpadlá a  elek-

trickú energiu, zašlú len oznámenie 

o tom, že využívajú takýto zdroj vy-

kurovania.

Vlastníci budov, kde sa nachádza 

viac prevádzok, ktoré nemajú sa-

mostatné merania, zašlú oznáme-

nie o spôsobe vykurovania a celko-

vej spotrebe so zoznamom všetkých 

prevádzok nachádzajúcich sa v bu-

dove. Tlačivo „Oznámenie údajov 

potrebných pre učenie výšky poplat-

ku za znečisťovanie ovzdušia“ tvo-

rí prílohu č. 1 tohto VZN, ktoré si 

môžete stiahnuť na stránke mes-

ta www.banskastiavnica.sk v  sek-

cii nariadenia mesta alebo v  sek-

cii dokumenty a  tlačivá (tlačivá 

k  ochrane životného prostredia - 

Oznámenie údajov potrebných 

pre určenie výšky poplatku za zne-

čistenie ovzdušia). Mesto Ban-

ská Štiavnica upozorňuje pre-

vádzkovateľov, že neoznámenie 

údajov potrebných na zistenie 

množstva a  škodlivosti znečisťujú-

cich látok vypúšťaných do ovzdušia 

a  údaje potrebné na určenie výšky 

poplatku podľa skutočnosti uply-

nulého roka je porušením zákona 

č. 401/1998 Z.z. o  poplatkoch za 

znečistenie životného prostredia §6 

ods. 4 a  nesplnenie povinností ur-

čených v rozhodnutí obce vydanom 

podľa §6 ods. 6 uloží obec v  pre-

nesenom výkone štátnej správy 

prevádzkovateľovi malého zdro-

ja pokutu do výšky 663,87eur. 

Mesto Banská Štiavnica porov-

ná všetky doručené oznámenia 

s evidenciou všetkých prevádzok 

k. ú. Banská Štiavnica a  k. ú. 

Banky. Každej prevádzke, ktorá 

nedoručí vyššie uvedené ozná-

menie, bude uložená pokuta vo 

výške 50,00eur.

MsÚ

Upozornenie 
pre prevádzkovateľov

Z predchádzajúcich 2 týždňov 

uvádzam aspoň informácie 

o 3 osobnostiach, ktoré 

mali významnú súvzťažnosť 

s naším mestom, aj keď 

ide o osobnosti, ktoré žili 

v 3 rôznych storočiach – 18., 

19. a 20. storočí.

27.1. bola spomienka vo viace-

rých médiách na hudobného génia 

Wolfganga Amadea Mozarta, kto-

rý sa narodil v tento deň v r. 1756. 

Vo svojej opere Čarovná fl auta jed-

nou z jeho postáv bol aj prvý profe-

sor svetoznámej banskoštiavnickej 

Baníckej akadémie Mikuláš Jozef 

Jacquin, na ktorej začal prednášať 

v r. 1764.

27.1. bola spomienka vo viacerých 

médiách na štúrovského básnika 

Jána Bottu, ktorý sa narodil v ten-

to deň v r. 1829. V r. 1860-70 pô-

sobil ako zememerač v B. Štiavnici 

a v Štiavnických Baniach.

30.1. bola spomienka vo viacerých 

médiách na spisovateľa Jozefa Ho-

ráka, rodáka zo Štefultova, kto-

rý sa narodil v tento deň v r. 1907. 

Posledné obdobie svojho života žil 

a  pôsobil v  B. Štiavnici a  vo svo-

jej literárnej tvorbe najväčšiu po-

zornosť venoval svojmu rodnému 

kraju. V Rádiu Devín o 7.20 z roz-

hlasového archívu si aj zaspomínal 

v r. 1968 na svoje detstvo a školské 

roky v jeho rodnom Štefultove.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Ponuka 
vyradených kníh z MsK

Mestská knižnica v Banskej Štiav-

nici ponúka na odpredaj za zo-

statkové ceny vyradené knihy. 

Zoznam obsahuje knižné tituly 

vyradené väčšinou z dôvodov mul-

tiplicity, opotrebovania, ale aj za-

staranosti a môžete si ho prezrieť 

na banskoštiavnickej internetovej 

stránke www.banskastiavnica.sk 

na úvodnej strane domov- aktuali-

ty. Ponuka platí do konca februára 

2023. V  prípade záujmu kontak-

tujte pracovníčky mestskej knižni-

ce na tel. č.: 0456949658, mailom: 

kniznica@banskastiavnica.sk, prí-

padne osobne v knižnici počas vý-

požičných hodín.

MsK

Pozvánka
Slovenské banské múzeum v Ban-

skej Štiavnici a  o.z. Iniciatíva za 

živé mesto pozývajú na tvorivé 

stretnutie „Sobota s  remeslom“ do 

Dielničky v Kammerhofe, 25. feb-

ruára 2023 od 9.30 hod., téma: 

Zvery v kožuchu.

Zmajstrovanie pohyblivých dre-

vených ovečiek bude sprevádzať 

Zuzana Dobrovičová, plstenie ko-

žúškov pre ovečky Katarína Pod-

lucká. Materiál a  pomôcky budú 

k dispozícii. Kapacita je obmedze-

ná, rezervácie - tel.: 045/6949451, 

e-mail: enviro@muzeumbs.sk.

Anna Ďuricová, SBM

Pracovná 
ponuka 

- lektor/lektorka v múzeu

Pridajte sa do nášho múzejného 

tímu! Slovenské banské múze-

um v  Banskej Štiavnici hľadá na 

letnú sezónu lektorov a  lektor-

ky. Ak ovládate aspoň jeden cu-

dzí jazyk, ste komunikatívny, em-

patický, zodpovedný, máte vzťah 

k histórii, kultúre a umeniu – ne-

váhajte a pošlite prihlášku. Sezón-

nych lektorov/lektorky (od apríla 

do konca októbra 2023) hľadáme 

do nasledovných expozícií múzea: 

Kammerhof– Baníctvo na Sloven-

sku, Galéria Jozefa Kollára, Berg-

gericht – Mineralogická expozícia. 

Viac informácií nájdete na strán-

ke: www.muzeumbs.sk alebo na 

personálnom oddelení múzea.

SBM

6.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  poslanca-

mi MsZ.

 Posledná rozlúčka s  občanom 

nášho mesta RNDr. Samuelom 

Šinglerom.

Redakčná rada ŠN.

7.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s riaditeľom 

Rudných baní, š. p., RNDr. Karo-

lom Weisom, PhD.

 Pracovné rokovanie so zástup-

cami StVS, a. s., Banská Bystri-

ca ku kanalizačným prípojkám 

v meste Banská Štiavnica.

8.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

9.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie s  Ing. Pet-

rom Zorvanom, PhD.

Slávnostné prijatie členov miest-

nej skupiny URBACT a  ďalších 

dobrovoľníkov pri príležitosti odo-

vzdávania ďakovných listov za ak-

tívnu dobrovoľnícku činnosť.

10.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

11.2.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

„Kvetom povieš všetko, len to nie, 

kde si bol v noci.“

Slovenské príslovie
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Drevené schody viedli 

na Sitno už od počiatkov turizmu na 

území Slovenska začiatkom 20. sto-

ročia. Traduje sa, že schodov bolo 

kedysi toľko ako dní v roku. Ročne 

po nich na Sitno vyšliapu odhadom 

desiatky tisíc turistov.

Drevené schody opravovala naša or-

ganizácia naposledy v  roku 2016. 

Vymenili sme schodnice, opravili zá-

bradlia… V posledných rokoch však 

boli schody v zlom stave, nosné čas-

ti konštrukcie boli odhnité, zábrad-

lie sa kývalo, chýbali stupnice… Stav 

schodiska neumožňoval ich ďalšiu 

opravu, jedinou možnosťou bolo po-

stavenie nového schodiska. Realizá-

cia bola veľmi naliehavá a pre verej-

nú infraštruktúru a ochranu zdravia 

a  bezpečnosti návštevníkov kľúčo-

vá. Počas realizácie sme sa stretli 

s viacerými výzvami. Schody sa na-

chádzajú na území s  5. stupňom 

ochrany prírody, nemajú legálne-

ho vlastníka, neboli zavedené v ka-

tastrálnej mape, de jure neexistovali. 

Po skoro 2 rokoch sa projekt podari-

lo dotiahnuť do úspešného konca. 

Postavili sme zbrusu nové oceľové 

schodisko, ktoré má 9 ramien a dve 

plošiny. Má bezpečnejšie ukotvenie 

a celokovové pozinkované stupnice 

s protišmykovými roštami. Predpo-

kladaná životnosť je 50 rokov, pre-

tože pozinkovaná oceľová konštruk-

cia nepodlieha korózii.

Realizácia schodiska stála 84 212€ 

z  toho cca 9 000€ stál nájom po-

zemku a poplatky za vybavenie po-

volení, geometrické zameranie, 

projektová dokumentácia a  od-

stránenie starých schodov. Schody 

boli realizované zo zdrojov Rozvo-

jovej agentúry BBSK (75 328eur), 

OOCR Región Štiavnica a s fi nanč-

ným prispením MD SR. Schody vy-

robila a osadila fi rma Rückschloss, 

s.r.o, za spoluprácu ďakujeme Le-

som SR, ŠOP SR CHKO Štiavnické 

vrchy a obci Ilija.

Nové schody na Sitno sme kolau-

dovali 21. decembra a verejnosť ich 

odvtedy používa. Zatiaľ máme iba 

dobré ohlasy. Slávnostné otvore-

nie schodov prebehne počas podu-

jatia Svetelný signál 24.3.2023. 

Svetelným signálom sa už po tretí-

krát spoja hrady Pohronskej hrad-

nej cesty, podobne ako sa v dávnej 

minulosti navzájom informova-

li o  blížiacom sa nebezpečenstve. 

Viac informácii o  otvorení nájdete 

už čoskoro vo Facebook skupine Su-

pervulkán Štiavnica.

Prajeme vám príjemný a  bezpečný 

výstup na náš najvyšší vrch, Sitno!

Igor Kuhn, 

OOCR Región Štiavnica

NOVINKY

�1.str.

Prvé stretnutie so stre-

doškolákmi, tzv. nábor záujemcov, 

sa uskutočnil na Gymnáziu Andre-

ja Kmeťa a  na spomínanom škol-

skom internáte na Kolpašskej ulici. 

Záujem prejavili desiatky študentov 

a  študentiek banskoštiavnických 

stredných škôl, či už domáci, dochá-

dzajúci, alebo ubytovaní na inter-

náte. Na stretnutí v Domove Márie 

sa ich následne zišlo dvadsaťdeväť! 

Pracovať budú nielen so seniormi, 

ale aj s osobami s rozličnými zdra-

votnými znevýhodneniami.

Veríme, že chuť pomáhať im vydrží 

a stanú sa výraznou podporou nie-

len pre klientov, ale aj pre pracov-

níkov Domova Márie. V  prípade 

úspešnej realizácie programu Haló, 

počúvam!, ktorý je zatiaľ naplá-

novaný do konca tohto školského 

roka, budú dobrovoľníci slávnost-

ne prijatí na radnici primátorkou 

mesta a bude im udelený certifi kát 

o  absolvovaní dobrovoľníckej pra-

xe. Program by sme radi realizova-

li dlhodobo, tento ročník je pilotný.

Touto cestou sa chcem poďakovať 

všetkým zainteresovaným, najmä 

pani riaditeľke Domova Márie Ing. 

Miroslave Bernátovej, pracovníčke 

školského internátu Mgr. Anne Po-

ssegga, výchovnej poradkyni a  pe-

dagogičke Mgr. Miroslave Ková-

čovej z  Gymnázia Andreja Kmeťa, 

Mestu Banská Štiavnica a všetkým, 

ktorí program akokoľvek podporili. 

V neposlednom rade ďakujem štu-

dentom, ktorí sa rozhodli vyjsť zo 

svojej komfortnej zóny a ponúknuť 

pomoc spoluobčanom nášho mes-

ta. Zároveň im želám veľa zdaru pri 

práci s klientmi.

Katarína Harvanová

�1.str.

Schody na Sitno úspešne spustené
OOCR Región Štiavnica

Zahájili sme dobrovoľnícky program 
Haló, počúvam!

Stretnutie študentov v Domove Márie  foto archív DM BS

Kovové schody na Sitno  foto archív OOCR BS

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský ba-

nícky spolok v  Banskej Štiavnici 

a Slovenská banícka spoločnosť 

v Banskej Bystrici pozývajú na za-

sadnutie vzdelávacej sekcie „Utor-

kové popoludnie“ baníckeho spol-

ku, ktoré sa uskutoční 17.2.2023 

(piatok) o 17.00 hod. vo Veľkej 

sále Pizzerie sv. Barborka v Ban-

skej Štiavnici.

Program:

Prednáška: Predstavenie elek-

tronickej knihy „Baníckymi chod-

níkmi“.

V knihe sú textom a mnohými fo-

tografi ami predstavené cesty au-

torov, ktorých sa zúčastnili ako 

banskí odborníci, súťažní zlatoko-

pi, zberatelia minerálov, ale aj ako 

bežní turisti v mnohých krajinách 

Európy a zámoria.

Lektori: Ing. Richard Kaňa 

a Ing. Jarmila Kaňová

Záujemcovia budú môcť knihu 

bezplatne získať na vlastný USB 

kľúč.

Richard Kaňa,

predseda spolku
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Rok 2022 bol plný mnohých 

úspešne ukončených aktivít 

a štartom pre nové, zaujímavé 

projekty. Radi by sme vás 

informovali o tom, čo sa za 

uplynulý rok našej organizácii 

podarilo dosiahnuť.

Začiatok roka sa niesol v  znamení 

príprav projektových zámerov, mar-

ketingových príprav na hlavnú sezó-

nu a šírenia osvety o čistote životné-

ho prostredia. Na jar i na jeseň sme 

už tradične v rámci krajskej Grunto-

vačky v  spolupráci so žiakmi z SPŠ 

S. Mikovíniho vyčistili od odpadu 

trasu náučného chodníka Glanzen-

berg. Aktivity sa zúčastnilo takmer 

30 dobrovoľníkov a spolu sme príro-

du očistili od neuveriteľných 35 vriec 

odpadu.

Jedným z našich cieľov je vytiahnuť 

návštevníkov z centra Banskej Štiav-

nice a distribuovať ich do jeho bez-

prostredného okolia. Preto sme sa 

rozhodli vyznačiť vychádzkovú pa-

noramatickú trasu Štiavnica z  nad-

hľadu a umiestniť na nej atraktívny 

prvok, oddychové miesto Javisko. 

Trasa značená drevenými smerový-

mi tabuľami začína na Námestí sv. 

Trojice a vracia sa do centra Banskej 

Štiavnice, má dlhší a kratší variant. 

Bola vyznačená už na jar a tešila sa 

veľkej obľube počas celého roka. Ešte 

pred sezónou sme zrekonštruovali 

aj obľúbený náučný chodník Milana 

Kapustu, obnovili sme konštrukcie 

tabúľ, vymenili striešky a osadili 16 

nových informačných panelov. Tro-

mi novými informačnými panelmi 

sme osviežili aj trasu Okolo Sitna.

V  roku 2020 sme sľubovali pokra-

čovať v  projekte Plaváreň na Klin-

geri a postupne dobudovať ďalšie jej 

časti. Sľub sme v roku 2022 dodrža-

li a na tajchu Klinger pribudla ďalšia 

časť móla zložená z  detského bazé-

nu a ďalších plávajúcich betónových 

pontónov. Z pontónu sa dá skákať do 

vody, pohodlný vstup do vody zabez-

pečujú 4 rebríky. Paluba plavárne je 

obložená drevom, z brehu sa na ňu 

ľudia dostanú dvomi lávkami. Pontó-

ny majú životnosť 50 rokov, sú bezú-

držbové, odolné voči zovretiu ľadom 

a  vedia prekonať kolísanie hladiny. 

Ďalším veľkým investičným projek-

tom boli Schody na Sitno, o ktorých 

informujeme v  samostatnom člán-

ku. Radi pomáhame aj zámerom, na 

ktoré si miestni pamätníci radi za-

spomínajú aj dnes. Jedným takým 

bol zámer obnovy Tirtsovho prame-

ňa. Úspešne sme zachytili stratený 

prameň a upravili jeho okolie vybu-

dovaním kamenného múrika s mož-

nosťou posedenia a  lávkou, ktorá 

umožňuje pohodlný prístup k  pra-

meňu pre ľudí aj divú zver. Zrekon-

štruovali sme aj pôvodný kamenný 

múrik a vybudovali na ňom drevený 

oddychový prístrešok s informačnou 

tabuľou o  zaujímavej histórii tohto 

miesta. Je to príjemná, asi 20 min. 

prechádzka z Červenej studne, a tak 

Vás na ňu srdečne pozývame. Na ná-

vrh a v spolupráci s SBM sme začali 

realizovať trasu Pešo do skanzenu, 

ktorej zámer je obsiahnutý v názve. 

Snáď prispeje k odľahčeniu dopravy 

a  parkovania. Osadili sme smerov-

ky, keď zlezie sneh, osadíme aj tabu-

le pri evanjelickom cintoríne, Ban-

skom múzeu v prírode a pri Alžbeta 

šachte, kde na jar pribudne oddy-

chové miesto s parádnym výhľadom 

na Kalváriu. K tejto, ale aj iným tra-

sám chystáme tiež tlačené materi-

ály a  audiosprievodcu Smart guide, 

ktorý funguje na mobilných telefó-

noch. OOCR Región Štiavnica tiež 

za účelom odľahčenia dopravy v cen-

tre mesta v  letných mesiacoch pre-

najala plochu pri Železničnej stanici 

pre parkovanie autobusov. V aktivi-

tách sme nepoľavili ani na záver roka 

a uzavreli sme ho aktualizáciou infor-

mačných tabúľ obce Močiar, Baďan 

a tabule pri tajchu Počúvadlo.

Na infraštruktúrne projekty nad-

väzujú marketingové aktivity. Po-

čas roku 2022 prebiehalo spolu 

takmer 60 platených kampaní na 

sociálnych sieťach pre obce a  člen-

ské subjekty OOCR, ktoré spolu do-

siahli takmer 3 milióny zobrazení. 

Podarilo sa nás odprezentovať vo 

viac ako 80 mediálnych výstupoch 

od hlavných správ, rádií, cez tlačo-

vé médiá a  online správy. V  aprí-

li sme región promovali osobne na 

Dobrom trhu v  Bratislave. Tlačený 

mesačný Kalendár podujatí má za 

cieľ informovať o podujatiach a ak-

tivitách, ktoré sa dejú na území ce-

lého Supervulkánu Štiavnica. Jeho 

tvorba a distribúcia do obcí a člen-

ských subjektov je plne v našej réžii 

a sme radi, že tento rok bolo poduja-

tí v porovnaní s dvomi pandemický-

mi ročníkmi citeľne viac. Domácich 

každý týždeň informujeme o zaují-

mavých aktivitách, podujatiach a ti-

poch na výlety v stĺpčeku Štiavnic-

kých novín. Vyrobili sme tiež nové 

letáky, natočili videá a  pripravi-

li novinku - magnetky a  pohľadni-

ce do prvých členských obcí a reali-

zovali viacero ďalších aktivít, ktoré 

pre obmedzený priestor nie je mož-

né všetky spomenúť. Najdôležitej-

šou aktivitou je však náš nový web 

„www.supervulkanstiavnica.sk“. Ide 

o  jednotný, funkčný a pružný onli-

ne zdroj pre podporu našich členov 

a diania v našom regióne. Návštev-

níci tu nájdu zaujímavé tipy na výle-

ty, ubytovania, gastronomické pre-

vádzky, atrakcie v okolí a zaujímavé 

odporúčania na trávenie dovolenky 

u nás. Web patrí medzi najlepšie na 

Slovensku.

Leto bolo po 2 pandemických ro-

koch opäť plné podujatí a ruchu nie-

len v  centre Banskej Štiavnice, ale 

i v okolí. Podujatie Vlnoplocha, kto-

ré OOCR spoluorganizuje, sa konalo 

už po siedmykrát a bolo opäť plné au-

torov z nezávislých divadiel z Čiech 

a  Slovenska. Novinkou bolo spoje-

nie s 1. ročníkom sochárskeho a ma-

liarskeho workshopu pod názvom 

Vlnoobjekt. Drevené sochy z  toh-

to podujatia dnes nájdete napríklad 

v  Arboréte Kysihýbel, pred sídlom 

Mestských lesov Banská Štiavnica 

a v Ruin bare na Námestí sv. Troji-

ce. Nie je žiadnym tajomstvom, že 

zážitková hra pod názvom Zaľúbe-

ná Štiavnica vyvolala v roku 2021 ne-

malý rozruch. Boli sme veľmi milo 

prekvapení, keď sme sa dozvedeli, 

že do hľadania postavičiek a ľúbost-

ných veršov sa v roku 2021 aktívne 

zapojilo takmer dvadsaťtisíc ľudí. Jej 

druhý ročník odštartoval v júli 2022 

a trval až do konca turistickej sezó-

ny. Putovanie po 21 miestach, kto-

ré zrodili verše z Maríny v roku 2022 

bolo osviežené dizajnom šikovných 

rúk žiakov zo Školy umeleckého prie-

myslu. Leto bolo v plnom prúde, keď 

sme usporiadali 9. ročník obľúbe-

ného podujatia Sitnianska Paškrta. 

Podujatie sa už tradične koná pri taj-

chu Počúvadlo v spolupráci s Terasou 

u  Blaškov a  ForRest Glampingom. 

Tento ročník mal rekordný počet ví-

ťazov i účinkujúcich. Do rytmu hrala 

country skupina a deti sa mohli tešiť 

z obrích bublifukov a bábkového di-

vadla v podaní Divadielka Concordia.

Vďaka aktivitám OOCR sa Banská 

Štiavnica a okolie stali jednou z naj-

úspešnejších turistických destiná-

cií na Slovensku. Ďakujeme vám za 

priazeň a pomoc v roku 2022 a teší-

me sa, čo nám prinesie rok 2023.

Tím OOCR Región Štiavnica

Zhrnutie roka 2022 očami OOCR Región Štiavnica

Medializácia II. etapy Plavárne na Klingeri  foto archív OOCR BS
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kam v BŠ 
a okolí ?

Zamrznuté tajchy sa v tuhej 

zime menia na parádne 

klziská. 

Korčuľovanie na tajchu má svoje 

čaro. Okrem adrenalínového poci-

tu, že korčuľujete na obrovskej mase 

vody pod vami, si užijete aj prírodné 

ticho, pokoj a čerstvý vzduch. 

Na korčuľovanie i hokej sú najčas-

tejšie využívané tajch Klinger, tajch 

Veľká Vodárenská a  tajch Červená 

studňa. Tajch Klinger má strmé bre-

hy na prístup k vode, nachádza sa 

tu však mólo, ktoré vám prístup na 

vodu značne uľahčí. Voda v  tajchu 

Veľká Vodárenská má magickú azú-

rovú farbu, preto aj sfarbenie ľadu 

je jedinečné oproti iným tajchom. 

Tajch Červená studňa je najplytší 

zo spomínaných tajchov, a preto je 

vhodný aj pre rodiny s deťmi a pre 

tých, ktorí sa obávajú rizika prelo-

menia ľadu. V okolí tajchu Červená 

studňa sú aj rodinami vyhľadávané 

kopce na sánkovanie.

Korčuľuje sa aj na ďalších tajchoch, 

ako je napr. Beliansky tajch, tajch 

Vindšachta, či tajch Bakomi. Vy-

skúšať môžete aj „korčuliarsky mara-

tón“ po všetkých tajchoch. Úpravu 

klzísk si zabezpečuje každý samo-

statne. Korčuľovať sa dá aj na obec-

ných klziskách, ak tomu podmien-

ky prajú.

Nezabúdajte, že vstup na klzkú 

vodu tajchov je na vlastné riziko. 

Pri odmäku a  nedostatočnom pri-

mrznutí ľadu na tajchy nevstupujte!

Ďalšie tipy nájdete na: https://

supervulkanstiavnica.sk/category/

zimna-dovolenka/

Prajeme vám príjemný zážitok!

OOCR Región Štiavnica

Na korčuliach po tajchoch

Diskusia s vizuálnym umelcom 

v Galérii Jozefa Kollára

17.2.2023, 17:00 hod.

Moderátor: Anton Čierny

Vzdelávací projekt Minor Maxi bol 

pôvodne plánovaný ako séria troch 

cyklov prednášok, každá prezentu-

júca zástupcov inej národnostnej 

menšiny – ukrajinskej, českej a ma-

ďarskej. Autorom projektu je Anton 

Čierny, vizuálny umelec a pedagóg 

VŠVU v  Bratislave. Projekt Minor 

Maxi 3, podporený Fondom Kult-

Minor, realizuje Transkunsthalle, 

s.r.o., v spolupráci s Galériou Jozefa 

Kollára v Banskej Štiavnici.

V Štukovke Galérie Jozefa Kollára 

bude 17. 2. 2023 od 17.00 hod. mo-

derátor Anton Čierny diskutovať 

s  Dávidon Koronczim o  jeho tvor-

be a  o  ňom, ako umelcovi. Disku-

sia bude neformálna a  odhalí nie-

čo aj z umelcovej cesty životom, čo 

ho k umeniu priviedlo a motivuje vo 

svete umenia zostať. Dávid už patrí 

medzi generáciu etablovaných vi-

zuálnych umelcov na Slovensku a 

jeho tvorba má pomerne široký zá-

ber, od prác grafi ckého dizajnu cez 

objekty, inštalácie a zvukové na-

hrávky či texty. V tomto je vskut-

ku komplexný. Dávid zručne narába 

s rôznymi druhmi a žánrami ume-

nia a mixuje ich s jemu prirodzenou 

ľahkosťou. Jeho umelecký i ľudský 

prejav je priateľský a nabitý pozi-

tívnou energiou. Príďte sa jej nadý-

chať, srdečne pozývame!

Dávid Koronczi je grafi cký dizaj-

nér, umelec, pedagóg, kuchár nad-

šenec a záhradkár amatér. S Marti-

nom Piačekom vedú Ateliér vvv na 

Katedre intermédií na bratislavskej 

VŠVU. Aktuálne študuje prvý rok 

doktorát na brnianskej FAVU pod 

vedením Kataríny Hládekovej. Žije 

s partnerkou a dcérou v Novohrade, 

niekedy v Lučenci, inokedy vo Fiľa-

kove a čoskoro na Ratke, kde rekon-

štruujú malú rodinnú usadlosť.

Silvia Herianová

Minor Maxi 3: Dávid Koronczi

Kočuľovanie na Červenej studni  foto archív OOCR BS

Korčuľovanie na Veľkej Vodárenskej   foto archív OOCR BS

Archanjel caff e bar (Radničné nám. 

12, BŠ)

8.,15.,22.2.2023 (pravidelná ak-

cia) Tvorivá dielnička v Archanje-

li od 16.30 – 18.00. Pozývame vás 

na dielničku, ktorá sa uskutočňuje 

každú stredu v priestoroch Archan-

jel caff e bar. Každý týždeň nové kre-

atívne nápady, ktorými vás bude 

sprevádzať Paulínka. Detičky sa za-

bavia, objavia niečo nové a vy si po-

pri tom môžete vychutnať kávičku či 

koláčik. Vstup voľný.

14.2.2023 Valentínsky koncert 

EA kapely v  Archanjeli od 18.00 – 

22.00. Príďte prežiť romantický ve-

čer pri príjemnej hudbe zo Štiavnic-

kého vulkánu. EA kapela vám zahrá 

romantické melódie, a vy tak so svo-

jou polovičkou môžete pri dobrom 

aperitíve zažiť tie najkrajšie chvíle. 

Vstup voľný.

16.2.2023 Jam Session od 20.00 – 

00.00. Improvizovaná hudba, zába-

va a dobré pivko či iné drinky. Aj to 

je pravidelná súčasť Archanjela, na 

ktorú vás pozývame aj tento mesiac. 

Každý druhý týždeň vo štvrtok tu 

môžete zažiť hudobné projekcie mu-

zikantov z rôznych kútov Slovenska. 

Nezabudnuteľné rytmy, ktoré vzni-

kajú spontánne a vpíjajú sa vám pod 

kožu. Vstup voľný. 

Art Café (Akademická 2, BŠ)

10.2.2023 od 19.00 – 23.00. Ve-

čer najlepších fi lmov a  seriálov 

roka 2022. Počas fi lmového večera 

si predstavíme len to najlepšie z mo-

derného vnímania audiovizuálneho 

umenia. Sprevádzať vás bude Peter 

Konečný. Tešíme sa na Vás! 

11.2.2023 od 12.45 – 18.30. Svä-

toantonský Hajnál. Stretnutie 

masiek, Hajnálový sprievod, det-

ský karneval a  pochovávanie basy. 

Hrá skupina RDS a pripravené bude 

aj občerstvenie. Tešíme sa na Vás! 

Obec Svätý Anton

Eleuzína (Horná ružová 1, BŠ)

16.2.2023 o 20.00. Koncert: Hub-

nutí řízené počítačem (CZ) /jaz-

zy/. Semi-akustické quarteto tvoria: 

Pavel Novotný-kontrabas,bassky-

tara/ Štěpán Hruška-trubka, kříd-

lovka/ Štěpán Dvořáček-klávesy 

a  Jakub Šulík/ bicí nástroje. Hráči 

kombinují zvuk jazzu, rocku a  im-

provizované hudby pro vytvoření 

svetla nových zvukových štruktur 

podnecující posluchačovu fantasii. 

Srdečne vás pozývame! Eleuzína

Tím OOCR Región Štiavnica
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Je veľmi pomaly sa rozví-

jajúce degeneratívne 

ochorenie mozgu, ktoré vedie 

k zániku nervových buniek 

a nervových spojení. 

Postihuje predovšetkým tie čas-

ti mozgu, ktoré sú dôležité pre pa-

mäť, myslenie a  rozumové schop-

nosti. 

Platí, čím skôr sa choroba rozpozná, 

čím skôr sa zaháji liečba, tým väčšia 

je šanca na zmiernenie priebehu.

Možnosť vyliečenia Alzheimerovej 

choroby ešte dnes nie je, sú však 

k dispozícii lieky, ktoré môžu zmier-

niť jej príznaky a zlepšujú kvalitu ži-

vota postihnutých. Okrem medika-

mentóznej liečby je veľmi dôležitá 

aktivizácia chorého (nefarmakolo-

gické prístupy a terapie).

Rizikové faktory Alzheimerovej 

choroby

- Ženské pohlavie

- Pozitívna rodinná anamnéza (vý-

skyt ochorenia v  rodine - rodič, 

brat, sestra)

- Vek (výskyt Alzheimerovej choro-

by stúpa s vekom)

- Genetická záťaž

- Úrazy hlavy (najmä spojené so 

stratou vedomia)

- Vzdelanie (ľudia s nižším vzdela-

ním majú zvýšené riziko rozvoja 

ochorenia)

- Vysoký krvný tlak

- Zvýšená hladina cholesterolu

- Poruchy prekrvenia mozgu, tzv. 

„mozgová skleróza“ (ako urýchľovač 

nástupu príznakov ochorenia).

Príčiny vzniku Alzheimerovej 

choroby

Aj keď v  dnešnej dobe presne ne-

poznáme, čo spôsobuje Alzheime-

rovu chorobu, poznáme niekto-

ré faktory, ktoré sa u  ľudí s  týmto 

ochorením objavujú. Istá kombiná-

cia nasledujúcich faktorov tak môže 

vytvárať predpoklady pre vznik toh-

to ochorenia:

- pokročilý vek

- niekedy dokázaná dedičnosť, ale 

prevažujú prípady sporadického vý-

skytu, teda bez dokázanej genetic-

kej dispozície 

- výskyt rizikových faktorov, ktoré 

podmieňujú aj vznik srdcovo-ciev-

nych ochorení 

- vysoký krvný tlak, fajčenie, obez-

ita, cukrovka, vysoká hladina cho-

lesterolu.

- predchádzajúce úrazy hlavy

- stres

- vysoká miera úzkosti a pesimizmu

- škodlivo pôsobiace vplyvy prostredia 

Ako možno 

zmierniť nástup 

Alzheimerovej 

choroby 

Nasledovné body 

zahŕňajú spôsoby, 

ako je možné re-

dukovať riziko roz-

voja Alzheimerovej 

choroby.

- Starajte sa o svo-

je zdravie. Fajče-

nie, vysoký krvný 

tlak, vysoká hla-

dina cholesterolu, 

kardiovaskulárne choroby zvyšujú 

pravdepodobnosť získania Alzhei-

merovej choroby. Týmto problé-

mom je možné predchá dzať zdra-

vým životným štýlom.

- Buďte fyzicky aktívni. Existujú dô-

kazy, ktoré naznačujú, že fyzická 

aktivita môže pomáhať redukovať 

riziko rozvoja demencie. Fyzická 

aktivita posilňuje imunitný systém, 

zvyšuje mozgovú aktivitu, posilňu-

je kardiovaskulárny systém, znižu-

je hladinu škodlivého cholesterolu, 

posilňuje steny ciev, normalizuje/

vyrovnáva krvný tlak. Dôležité je 

realizovať fyzickú aktivitu na čer-

stvom vzduchu.

- Zdravo sa stravujte. Dobre fungu-

júci mozog si môžeme udržať zdra-

vou a  vyváženou stravou. Stredo-

morská strava bohatá na zeleninu, 

ovocie, ryby a olivový olej pomá-

ha znižovať riziko demencie. Po-

traviny, ktoré sú bohaté na ome-

ga-3 mastné kyseliny znižujú riziko 

Alzheimerovej choroby. Potrebný 

je dostatočný príjem kyseliny listo-

vej, vitamínov skupiny B a vitamín 

E. Odporúča sa piť vodu, čerstvo 

pripravené šťavy, zelený čaj.

- Stimulujte svoj mozog. Stimulo-

vanie mozgu duševnou aktivitou 

môže brániť rozvoju Alzheimero-

vej choro by a  iných typov demen-

cií. Stimulujte svoj mozog: komu-

nikáciou a  rozhovormi s  ľuďmi, 

čítaním kníh, dennej tlače, písaním 

(napr. denníka, vlastných myšlie-

nok), spoločenskými hrami (šach, 

monopoly, pexeso), vzdelávaním sa 

v problematike, ktorá nás zaujíma, 

riešením krížoviek, vypĺňaním su-

doku, plánovaním pracovného týž-

dňa, plánovaním domácich osláv, 

sledovaním vedomostných súťa-

ží. Trénovať vybavovanie spomie-

nok – spomeňte si na sny, na zážit-

ky z detstva.

- Buďte sociálne aktívni. Sociálne 

aktivity sú tiež prospešné pre mo-

zog, pretože komunikácia, plánova-

nie a organizovanie rôznych aktivít 

stimulujú mozgové funkcie, udr-

žujú človeka v aktivite, pričom po-

máhajú znižovať riziko demencie aj 

depresie.

- Prevencia Alzheimerovej choroby.  

Včasná prevencia Alzheimerovej cho-

roby je mimoriadne dôležitá, pretože 

doposiaľ neexistuje liek na toto ocho-

renie. Potrebné je začať s prevenciou 

od mladého veku a udržať si zdravý 

životný štýl po celý život.

Zdroje údajov: alzheimers.net, 

alz.co.uk, alzheimer-europe.org

Alzheimerova choroba

V sobotu 4. februára 

2023 o 15.00 hod. sa 

v kníhkupectve pani 

Drbohlavovej usku-

točnila autogramiáda 

s Hankou Lasicovou, 

autorkou románu 

Slúžka, inšpirovaného 

životným príbehom 

Anky z Banskej 

Štiavnice. 

Zaujímavosťou je, že kni-

ha sa stala literárnou 

predlohou k  rovnomen-

nému fi lmu režisérky Ma-

riany Čengel Solčanskej 

a jej druhé vydanie je obo-

hatené autorkiným pred-

slovom aj obrazovou prílo-

hou z nakrúcania. 

Na stretnutie s Hankou La-

sicovou sme sa veľmi teši-

li, atmosféra bola srdečná, 

aj keď vonku vládlo pravé 

zimné počasie. Kým Han-

ka podpisovala knihy a de-

batovala s  čitateľmi, jej 

roztomilé dcérky si vybrali 

a so záujmom čítali litera-

túru vhodnú svojmu veku. 

Mnohí účastníci podujatia 

smerovali z  kníhkupectva 

priamo do kina na bansko-

štiavnickú premiéru fi lmu, 

o  ktorom sa v  meste veľa 

hovorí.

J.B.

Autogramiáda s Hankou LasicovouWorkshop
so psychologičkou Mgr. Máriou 

Štetinovou: 

Ako riešiť sexuálne obťažova-

nie na školách? 

Komunikácia ako nástroj preven-

cie a riešenia, 16.2.2023 o 13.30 

hod. Základná škola Jozefa Horá-

ka, Banská Štiavnica. 

Vstup: 5eur. 

Info: marketing@osvetaziar.sk,

045/6781307, www.osvetaziar.sk

POS ZH

citát

„Všetko je krásne, ale nie všetci sú 

schopní to vidieť.“

Konfucius
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oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že úradné hodiny 

v kancelárii sú v nasledovných pra-

covných dňoch: pondelok 8.00 – 

14.00hod., v utorok a stredu v ter-

míne 8.00hod. - 15.00hod.

Informácie o činnosti alebo členstve 

v  organizácii môžete získať na tel. 

čísle: 045 / 692 08 75 počas pracov-

ných hodín alebo v Štiavnických no-

vinách a vo výveske na Križovatke. 

Zaplatiť členské poplatky môžete 

v kancelárii počas pracovných hodín 

vo výške 5€ na rok a prosíme členov 

na vysporiadanie nedoplatkov, aby 

sa mohli zúčastňovať akcií organizo-

vaných SZTP. Vďaka za pochopenie 

a želáme všetkým úspešný rok.

Výbor ZO SZTP

Poďakovanie
Chcel by som sa v mene obyvate-

ľov Jergyštôlne poďakovať páno-

vi Ing. Miloslavovi Filjačovi a za-

mestnancom Technických služieb, 

m.p., ktorí veľmi rýchlo a  pres-

ne podľa požiadaviek vyčistili od-

vodňovacie jarky na ceste do ulice 

M. M. Hodžu. Hrozilo, že voda te-

čúca po ceste bude zamŕzať a bude 

hroziť nebezpečenstvo. Ďakujeme 

za rýchly zásah (v stredu ráno bola 

situácia nahlásená, hneď v ten istý 

deň riešená a na druhý deň od na-

hlásenia vyriešená) a prajeme veľa 

úspechov v ďalšej práci.

Peter Lacko

Ponuka
Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici ponúka tanečné vystúpe-

nia súboru Applause na plesy, ve-

čierky, spoločenské akcie. V ponu-

ke máme tance národné, moderné, 

ľudové a  pod. Bližšie informácie 

v CVČ na č. t.: 0907 598 567.

J. Machilová

Ponuka
Základná škola Jozefa Kollára ponú-

ka priestory jedálne na konanie spo-

ločenských udalostí, osláv, večier-

kov a pod. Kontakty: 0904 523 872, 

0911 875 772. ZŠ J. Kollára

Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica oznamujú 

obyvateľom mesta, že zvozy 

separovaného odpadu sa 

v roku 2023 uskutočnia 

nasledovne:

- ul.: A. Bernoláka, P. Dobšinského, 

Drevená, J. Fándlyho, M. Hattalu, 

I. Krasku, J. Matušku, Okrúhla, L. 

Novomestského, Slovanská, Stanič-

ná, Ľ. Štúra, E. M. Šoltésovej, Trate 

mládeže, Železničiarska - raz za dva 

týždne v  dňoch: 20.2., 6.3., 20.3., 

3.4., 17.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6., 

26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 

18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 

27.11., 11.12., 27.12.

- ul.: Drieňová, Kysihýbelská, Kol-

pašská, Okrajová, Ovocná, Poľov-

nícka, Roľnícka a  Bratská 22, 23, 

24, 25, 26 - raz za mesiac v dňoch: 

6.3., 3.4., 2.5., 29.5., 26.6., 24.7., 

21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.

- ul.: 1. mája 13, Antolská, M. Ben-

ku, Brezová, Budovateľská, V. Cle-

mentisa, L. Exnára, Horná Huta, 

J. Horáka, J. A. Komenského, G. Z. 

Laskomerského, Rakytová 8, Lin-

tich, Kremenisko, Obchodná, Pov-

razník, A. T. Sytnianskeho, Šmid-

keho, Špitálska - raz za dva týždne 

v  dňoch: 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 

18.4., 3.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 

11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 

3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 

12.12.,28.12.

- Obrancov mieru po most, Na Má-

ria šachtu, Rakytová (okrem č. 8), 

F. Urbánka, Hutnícka, Cintorínska, 

Na Matej štôlňu, Úzka J. C. Hron-

ského, Š. Krčméryho, B. S. Timravy, 

J. Škultétyho, Požiarnická, Školská, 

Š. Moyzesa, J. Jesenského, R. Deb-

nárika, Potočná, J. G. Tajovského, 

- raz za mesiac v dňoch: 8.3., 5.4., 

4.5., 31.5., 28.6., 26.7., 23.8., 20.9., 

18.10., 15.11., 13.12.

- Obrancov mieru od mosta, Ul. 

29. augusta, Partizánska, Ilijská, 

Srnčia, S. Chalupku, J. I. Bajzu, B. 

Němcovej, J. Kollára, Na Maximi-

lián šachtu, Nám. padlých hrdinov, 

Podhájska, Kríková - raz za mesiac 

v dňoch: 9.3., 6.4., 5.5., 1.6., 29.6., 

27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 

14.12.

- ul.: Banícka, Družstevná, Mládež-

nícka, Pletiarska, Belianska, Belian-

ske jazero, J. Gagarina, Hájik M. 

M. Hodžu, J. M. Hurbana, Ď. Lan-

gsfelda, Michalská, Výskumnícka, 

Pod Kalváriou, Ľ. Podjavorinskej, 

Poľnohospodárska, SNP, Športo-

vá, I. Tótha, Údolná, 8. mája, Aka-

demická, Malé trhovisko (okrem 

č. 18), Robotnícka, Remeselnícka, 

Na Zigmund šachtu – raz za mesiac 

v  dňoch: 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 

21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 11.10., 

8.11., 6.12.

- J. Augustu, Botanická ul., J. Bottu, 

Dolná a Horná Resla, Dolná a Hor-

ná ružová, Družicová, J. K. Hel-

la, Kamenná, M. Kukučína, D. Li-

charda, Malá okružná, Mierová, A. 

Pécha, Radničné nám., Staromest-

ská, Staronová, Starozámocká, Vi-

lová, Vodárenská, Pod Červenou 

studňou, Úvozná 1 - raz za mesiac 

v  dňoch: 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 

14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 2.11., 

29.11., 29.12.

- ul. 1. mája 5, 16, 17, Malé trhovis-

ko 18, Klinger, P. Kyrmezera, Boč-

ná, Katova, Spojná, Zvonová 11, 

Strieborná, Š. Višňovského, Novo-

zámocká, Farská, J. Hollého, A. G. 

Göllnerovej, J. Palárika, Záhradná, 

Úvozná (okrem č. 1), Nad Rozgrun-

dom, Kutnohorská, S. Mikovíni-

ho, V. Václavekovej, Pod Trojickým 

vrchom 6 – raz za mesiac v dňoch: 

2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 

17.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12.

Prosíme o vyloženie vriec do 6.30 

hod. V  prípade zlých poveternost-

ných podmienok sa zvoz uskutoční 

v  najbližšom možnom náhradnom 

termíne.

Miloslav Filjač, 

riaditeľ podniku

Zvozy separovaného zberu v roku 2023

Žiaci ZŠ J. Horáka pre seniorov 

v Domove Života - JA Home life.

2.2.2023 si žiaci 7. - 8. ročníka pod ve-

dením p. učiteliek: Mgr. G. Kravcovej, 

Mgr. L. Polkorábovej, Mgr. M. Rač-

kovej a Mgr. A. Kružlicovej pripravi-

li veľmi citlivé ľudové piesne a tance. 

Veselé príhody v podaní malého štiav-

nického Nácka rozosmiali všetkých. 

Dobrá nálada spôsobila, že naši klien-

ti poprosili žiakov, aby im zaspieva-

li pesničky na želanie. Za odmenu sa 

pridali aj naši PSS a spievalo sa spo-

ločne. Neubránili sme sa popri úsme-

voch na tvárach, čo zdobia vrásky, ani 

slzám šťastia. Emócie radosti a  vďa-

ky nás sprevádzali celý deň. Okrem 

milého programu žiaci obdarovali se-

niorov vlastnoručne vyrobenými dar-

čekmi, a  za to  ich neminula sladká 

odmena. Veríme, že takéto príjem-

né dopoludnia si určite zopakujeme. 

S úctou a vďakou

Domov Života

Poďakovanie

Žiaci potešili seniorov programom  foto archív DŽ BS
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V druhom pokračovaní sme 

sa dostali k dobe počiatku 

I. Československej republiky, 

k riešeniu problematiky 

nielen mestských lesov, ale aj 

interných problémov municipi-

álneho mesta. 

V tomto smere pokračujeme aj dnes. 

Rovnako aj v  pôvodnej transkripcii, 

dobovom slovníku mesta.

Uverejňujeme návrh člena zastupi-

teľstva Vojtecha Eleka na skončenie 

štatútu vojenskej diktatúry na území 

municipiálneho mesta Banskej Štiav-

nice a Belej:

Myslí si, že nielen on, ale aj iní čle-

novia administratívneho výboru ne-

nachádzajú na tento štatút dôvod. 

Poukazuje na to, že susedné župy – 

Zvolenská a Tekovská sú už od toho 

dávno oslobodené. Je presvedčený, že 

mesto má schopných úradníkov, ktorí 

musia byť podrobení neschopným vo-

jenským veliteľom. Jak mal príležitosť 

do včulka pozorovať všetky mestské 

záležitosti by sa boli friškejšie a lepšie 

vybavili, keby nebolo vojenskej dikta-

túry. Preto prosí, aby sa na patričných 

miestach v tejto veci pokrok vybavil.

Administratívny výbor tento návrh 

jednohlasne podporuje a  prosí pána 

župného poradcu, aby ďalšie pokroky 

urobil - cieľom zrušenia vojenskej dik-

tatúry a poveruje Mestskú radu, aby 

aj ministerstvo o tomto upovedomila.

Napriek tomu, že mesto malo vládne-

ho komisára a župného poradcu Ivana 

Čičmanca ako politickú hlavu mesta, 

volilo aj svojho richtára, ktorým bol 

v období 1920 – 1922 Dr. Hugó Baláš. 

Súčasne bol posledným richtárom, 

nasledovala už len premenovaná hla-

va mesta na starostu.

Prerokovaný bod č. 15:

Návrh Mestskej rady ohľadom pride-

lenia deputátnej zeme pre mestského 

nadlesného

Ohľadom toho, že prositeľ nateraz 

tri úrady zastupuje, menovite okrem 

nadlesného úradu vedie i úrad gazdov-

ského radcu, taktiež úrad mernický 

a poneváč v jeho účinkovaní vždycky 

veľkú usilovnosť, schopnosť a  odda-

nosť pre všeobecný záujem a  v  pro-

spech mesta preukazuje a  poneváč 

pri jeho trojnásobnom úradovaní pri-

nútený je mnohoráz aj po úradných 

hodinách pracovať, všetko toto dľa 

ohľadu berúc administratívny výbor 

prositeľovi Železňák Petrovi, do toho 

času, kým aj mernický úrad zastupo-

vať bude z mestského majetku 15 to 

jest pätnásť kat. jutár zeme ako depu-

tát, bezplatne pridelí s tým ale, že tieto 

zeme, bez dovolenia mesta do árendy 

dať je nie oprávnený.

Zápisnica z 19. februára 1921 

napísaná na zasadnutí administratív-

neho výboru municipiálneho mesta 

Banskej Štiavnice a Belej pod predsed-

níctvom Ivana Čičmanca, župného 

poradcu a vládneho komisára s plnou 

mocou pre toto mesto.

Prerokovaný bod č. 36:

Predostretie mestskej rady v  záleži-

tosti čarovania pozemku pre parnú 

pílu v Hodruši.

Poneváč čiastka pri píle ležiacich po-

zemkov Kataríny Šiašovskej, prevádz-

kovú plochu tvorí, administratívny 

výbor dovoľuje, aby sa táto plocha – 

dľa žiadosti majiteľa začarovala s 5 ná-

sobnou lesnou plochou. S ďalším vy-

bavením poveruje sa mestská rada.

Prerokovaný bod č. 38:

Prosba Ernesta Žámbora o vymeno-

vanie za lesného asistenta k  mest-

skému lesnému hospodárstvu. Dľa 

oznamu lesného úradu, poneváč s do-

mácou manipuláciou tak pri lesnom 

jako aj pri poľnom hospodárstve práca 

je o mnoho väčšia a poneváč chotáre 

mestského majetku sú z veľkej čiastky 

zaujaté, vymeranie ktorého je súrna 

a dôležitá práca, administratívny vý-

bor uzavrel, že zaplnenie ustanovenej 

stanice pri lesnom úrade je potrebné. 

Poneváč, prosiaci žiadanú kvalifi káciu 

má, prosiaceho za dočasného lesného 

asistenta vyvolí, ktorý sa dľa štatútu 

do zodpovednej triedy zadeliť má.

S  vybavením ďalšieho poveruje sa 

mestská rada.

Prerokovaný bod č.46:

Predostretie zmluvy vzťahujúcej sa 

na poľovnie právo drienovskýho a be-

lianského revíru.

Administratívny výbor predostreté 

zmluvy schvaľuje a  vydáva mestskej 

rade, cieľom ďalšieho pravidelného 

pokračovania.

Prerokovaný bod č. 47:

Návrh politickej organizácie strany 

Československej sociálnej demokracie 

robotníckej v Hodruši, aby sa hodruš-

ský poľovný revír na všeobecnú licitá-

ciu do predaja dal.

Poneváč poľovné právo do konca toh-

to roku je dľa zmluvy do prenájmu 

dané, administratívny výbor terajším 

časom prosbe vyhovieť nemôže.

Zápisnica písaná 30.januára 1922:

Prerokovaný bod č.74:

Prosba predstavenej kláštora milosrd-

ných sestier o  poukázanie palivové-

ho dreva pre bansko - štiavnickú r. k. 

dievčenskú ľudovú školu. Poneváč sa 

dokázalo, že pri spomenutej škole 10 

miestností je potrebné kurivom zá-

sobiť, administratívny výbor začnúc 

od 1. januára roku 1920 ročite ráta-

júc 120 m3 všakového palivového dre-

va hor spomenutej škole vydať naria-

ďuje. S ďalším vybavením poveruje sa 

mestská rada. Koncom roka – 31.de-

cembra 1922 Banskej Štiavnici 

a Banskej Belej bol zrušený štatút 

municipiálneho mesta. To zname-

ná, že aj Ivan Čičmanec, župný po-

radca a vládny komisár prestal vy-

konávať svoju funkciu

Prerokovaný bod č. 190:

Disciplinárka Petra Železňáka, 

nadlesného. Zastupiteľský zbor od-

porúča do pozornosti na prešetrenie 

jeho hospodársku činnosť, hospodá-

renie s  drevom, služobné cesty, po-

užívanie konských záprahov mimo 

úradných povinností, úradné cesty do 

Kozelníka a do Banskej Bystrice a iné 

porušovanie pracovných povinnos-

tí. Disciplinárne šetrenie činnosti 

nadlesného Petra Železňáka, po-

tvrdilo všetky podozrenia, ktoré boli 

na neho kladené a  preto bol tento 

všetkých povinností u  mesta zbave-

ný a mestskej rade uložené nájsť per-

sonálne riešenie situácie na spravova-

ní lesného majetku mesta.

Prerokovaný bod č. 64:

Voľba nového mestského nadles-

ného

Mestská rada oznamuje, že v zasad-

nutí dňa 16. februára 1924 novozvole-

ný Ing. Desider Baláž vzdal sa stanice 

mestského nadlesného a takto tá sta-

nica sa opäť uprázdnila. Mestská rada 

navrhuje, aby na základe predošlého 

súbehu bola voľba prevedená a navr-

huje ďalej prijať túto kandidačnú listi-

nu: Ing. Ladislav Hamar, Ing. Dr. Jaro-

slav Perény, Ing. Karol Pokorný

Mestský zastupiteľský zbor dôsledku 

horejšieho návrhu mestskej rady väč-

šinou hlasov uzavrel, že voľbu na zapl-

nenie stanice mestského nadlesného 

prevedie na základe súbehu. Predse-

da valného zhromaždenia konštatuje, 

že zastupiteľstvo je schopné voliť, lebo 

z 38 členov 27, teda nadpolovičná väč-

šina je prítomná. Volebná komisia sa 

zostavila takto: Predseda, najstarší 

člen zastupiteľstva: Július Hornek za 

stranu kresťansko - socialistickú. 

Členovia: Ján Frindt za stranu slov. 

ľudovú, Michal Majerský za politic-

kú skupinu strán združených, Vilém 

Franc za stranu komunistickú a Fran-

tišek Karhay, notár ako zapisovateľ.

Zastupiteľstvo jednohlasne uzaviera, 

že mestskou radou navrhnutú kandi-

dačnú listinu prijíma a voľbu na zák-

lade tohto prevedie. Predseda k pora-

de členov volebných skupín nariadi 

5 minútovú prestávku. Po otvorení 

pokračovacieho zasadnutia pristúpilo 

sa k odovzdaniu hlasov. Volieb zúčast-

nilo sa 26 členov. Vo volebnej urne na-

šlo sa 26 obálok a v týchto 26 hlasova-

cích lístkov. 

Volebná komisia platnými uzna-

la všetkých 26 hlasov z  ktorých pri-

padlo: Ing. Ladislavovi Hamarovi 17 

hlasov, Ing. Dr. Jaroslavovi Perénymu 

9 hlasov, Ing. Karol Pokorný 0 hlasov

Predseda volebnej komisie, zastupi-

teľstvu vyhlásil výsledok volieb, načo 

zastupiteľský zbor vyriekol toto: Val-

né zhromaždenie mestského zastu-

piteľského zboru jednohlasne vyslo-

vuje, že voľbou dnešného dňa zvolený 

bol za mestského nadlesného Ing. La-

dislav Hamar z Malej Máne.

(Záver z ukážky pripravovanej publi-

kácie nabudúce)

Viliam Stockmann

Z histórie Mestských lesov v Banskej Štiavnici
(3. pokračovanie)

Aktuálna výmera Mestských lesov:

Po plošnom prevedení na metrickú mieru (ha) bola výmera mestských lesov 

v roku 1919 nasledovná:

Hosp. celok
celková 

plocha
výmera jedľa dub buk, hrab holina

Banská Belá 1.832,7 382 323 1.126 -

Banská Štiavnica 6.014,8 5.025 351 635 2,7

Vyhne 1.550,4 836 233 480 -

Spolu 9.397,9 6.243 907 2.241 2,7

Administratívny výbor na návrh lesného účtovného úradu stanovil nasledovné ceny reziva:

Cudzie ceny Mestské ceny

Tenké 620.- Kčs 470.- Kčs

Prostredné 600.- 430.-

Hrubé 580.- 440.-

Laty 600.- 450.-

Štafl e 580.- 440.-



9
číslo 5 • 9. február 2023

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

INFORMATÓRIUM  MESTSKEJ  KULTÚRY

Piatok 10.2. o 18:30 hod.

Slúžka
Historický, dráma, 110 min., 
MP:15, vstupné: 6€. Hlavnou hr-
dinkou je pätnásťročná Anka, kto-
rá prichádza pracovať ako slúžka 
do pražskej vily vysokopostave-
nej rakúsko-uhorskej rodiny. Anka 
s pomocou zvyšného služobníctva 
spoznáva pravidlá nového sveta, 
triedne rozdiely aj komplikované 
povahy svojich zamestnávateľov. 
Jej úhlavnou nepriateľkou sa stá-
va rovnako stará dcéra panskej ro-
diny, Resi, no nevraživosť medzi 
mladými ženami sa postupne premení 
na sympatie.

Sobota 11.2. o 18:30 hod.
Štvrtok 16.2. o 18:30 hod.

Invalid
Čierna komédia, 100 min., MP:15, 
vstupné: 6€. Divoké 90. roky. 
Šuštiakové súpravy, pestrofarebné 
saká, veľké magnetofóny, videopre-
hrávače, gýčová dancefl oor hudba, 
videopožičovne na každom kroku, 
nové spoločenské pomery, záplava 
rôznych podvodníčkov, začínajúci 
organizovaný zločin a s ním spoje-
né násilie a korupcia. 

Nedeľa 12.2. o 16:00 hod.

Asterix a Obelisk: 
Ríša Stredu
Rodinný, komédia, 114 min., MP, 
vstupné: 6€. Píše sa rok 50 pred 
Kristom. Zradný princ Deng Tsin 
Ruin práve dal uväzniť čínsku ci-
sárovnú. Jeho jedinou túžbou je 
ovládnuť ríšu. Princezná Sass-Yi 
utečie do Gálie, kde si vyžiada 
pomoc udatných bojovníkov Asterixa 
a Obelixa, ktorí sú vďaka čarovné-
mu nápoju obdarení nadľudskou si-
lou. Naši dvaja nerozluční hrdi-
novia a princezná sa vydávajú na 
dobrodružnú výpravu zachrániť ci-
sárovnú a celú Čínu... 

Nedeľa 12.2. o 18:30 hod.

Magic Mike: 
Posledný tanec
Komédia, tanečný, 112 min., MP:15, 
vstupné: 6€. „Magický“ Mike Lane 
sa po dlhšej prestávke opäť do-
stáva na scénu, potom, čo mu nevy-
šiel obchod a bral malé kšefty ako 
barman. Mike teraz mieri do Londý-
na spolu s prominentnou spoločníč-
kou, ktorá ho zlákala ponukou, aká 
sa neodmieta.

Streda 15.2. o 18:30 hod.

Emigranti
Historický, romantický, dráma, 148 
min., MP:15, vstupné: 5€. V tom-
to monumentálnom príbehu sledujeme 
Kristínu, Karla-Oskara a ich malé 
deti, ktorí v 50. rokoch 19. sto-
ročia opúšťajú chudobné Švédsko 
a vydávajú sa na dlhú a nebezpeč-
nú cestu cez Atlantik do divokej 
Severnej Ameriky. Táto nová štý-
lová adaptácia fi lmu Emigranti od 
medzinárodne uznávaného nórskeho 
režiséra Erika Poppeho v hlavných 
úlohách s Lisou Carlehed (Tunel) 
a Gustavom Skarsgårdom (Vikingo-
via) je epickou dobovou drámou, 
založenou na literárnej predlohe 
od Vilhelma Moberga.

Piatok 10.2., 17.2., 24.2. o 9:30 hod. 
Utorok 14.2., 21.2., 28.2. o 9:30 hod.
V ZDRAVOM TELE...
Rozvoj koordinácie bábätiek pomo-
cou riekaniek, básničiek a pesničiek 
s Dankou
Kurz maminiek s bábätkami prioritne 
zameraný na rozvoj koordinácie, po-
silňovanie svalstva, jemnej a hrubej 
motoriky a v neposlednom rade mnoho 
zábavy s bábätkami poskytne certifi-
kovaná Danka Takáčová. Vstupné: in-
dividuálny vstup - 5€, permanentka na 
5 vstupov - 20€

Sobota 18.2. od 14-16 hod.
DETSKÝ KARNEVAL
Základná škola J.Kollára - školská je-
dáleň: vchod z ľavej strany. 
Vystúpi: Sranda Banda. Vstupné: 2€, 
Každé dieťa dostane malú odmenu. 
Kapacita obmedzená: 
lístky si môžete zakúpiť na stránke 
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Štvrtok 23.2. o 16:30 hod.
RODIČOVSKÁ POSILŇOVŇA 
s Táňou Polákovou
Malý Rodičovský Koučing, alias MRK☺
Ako môže vnímavé rodičovstvo zmeniť 
svet? Pozývame Vás, rodičov, do otvo-
renej debaty o našich každodenných 
rodičovských zápasoch. Budeme si 
rozprávať príbeh o rodičovi, ktorý chce 
nielen prežiť a vydržať, ale sníva o po-
hode a porozumení so svojimi deťmi. 
Pozrieme sa na každodenné závažia 
a čo nám ich pomáha niesť. Nájdeme 
jednoduché odpovede na Vaše zložité 
otázky . Ukážeme si a precvičíme novú 
zručnosť. Proste porada v tíme rodi-
čov! Vstupné: bezplatné 

MATERSKÉ CENTRUM 
otvorené pre rodičov s deťmi, mimo 
aktivít konaných v materskom centre:
pondelok: 12.30 - 15.00
utorok: 12.30 - 15.00
streda: zatvorené
štvrtok: 8.00 - 15.00
piatok: 8.00 - 15.00
Materské centrum slúži na podporu 
rodín, ako bezpečné miesto pre stre-
távanie sa rodičov s deťmi, či budúcich 
mamičiek. Slúži na oddych, socializáciu 
a zmysluplné trávenie času s deťmi. 
Cieľom je znížiť izolovanosť, budovať 
u detí prvé sociálne vzťahy, zmierňovať 
strach z kolektívu. 
Vďaka kurzom, prednáškam, aktivitám 
a seminárom, ktoré budú v našom ma-
terskom centre prebiehať, majú ma-
mičky možnosť naučiť sa niečo nové, 
fyzicky a psychicky si oddýchnuť od 
každodenných povinností, načerpať 
energiu a nové poznatky či zručnosti.

Príbeh jednej židovskej rodiny

Edita Steinová (1891 – 1942) – fi lo-

zofka, rehoľníčka a obeť holokaus-

tu začala svoje autobiografi cké po-

známky písať po nástupe nacizmu 

k moci a začiatku prenasledovania 

židovského obyvateľstva. Vo svo-

jom nedokončenom diele sa vracia 

do rokov detstva a mladosti vykres-

lených na pozadí každodenného ži-

vota jednej židovskej rodiny v  ci-

sárskom Nemecku na začiatku 20. 

storočia. Prináša spomienky na 

svoje študentské roky vo Vroclave 

(1911 – 1913), Göttingene (1913 

– 1915), pôsobenie v  sanitárnej 

službe v  poľnej nemocnici v  Hra-

niciach na Morave (apríl – septem-

ber 1915), štúdium fenomenológie 

a fi lozofi cké prostredie okolo zakla-

dateľa fenomenológie Edmunda 

Husserla, až po ukončenie štúdia 

(1915), zloženie doktorskej skúšky 

(1916) a nástup do funkcie Husser-

lovej asistentky vo Freiburgu. Púta-

vý text, v  ktorom opisuje rodinné 

vzťahy, zážitky v školskom prostre-

dí, skúsenosti, priateľstvá, náde-

je aj sklamania a  tiež vášnivú od-

danosť štúdiu a  hľadaniu pravdy, 

umožňuje hlbšie poznať jej osob-

ný, rodinný i vedecký život a záro-

veň vystupuje ako svedectvo o ľud-

ských a  osobných kvalitách tejto 

neobyčajnej ženy, ako aj epochy, 

v  ktorej sa formovali jej budúce 

postoje a názory na človeka a jeho 

miesto vo svete.

MsK

Mestská knižnica ponúka:

Štiavnica priťahuje umelcov 

rôznych druhov umenia. 

Žiť v malom, malebnom meste v ho-

rách je náročné. Možno práve to ná-

ročné núti človeka prekonávať svo-

je možnosti a hranice. Pozerať sa na 

svet inak, z  nadhľadu, s  pokorou. 

Objavovať a vydávať svedectvá o je-

dinečnosti inšpirujúcich okamihov. 

Kedysi dávno žila v  našom meste 

rodina. Významná a  intelektuálna. 

Z dvoch dcér, ktoré v nej vyrastali, 

sa stali známe umelecké divy. Diev-

čatá vychovávala pani, ktorej osud 

by sa stratil v dávnej minulosti, ne-

byť spomienok na vzácne okamihy 

s ňou.

Film Slúžka, ktorú sme v predpre-

miére uviedli v kine Akademik 4.2. 

za účasti autoriek nás vrátil späť 

v čase a odkryl kúsok zo života pani 

Anky Moravčíkovej. Ženy, ktorá žila 

v rodine Vášáryovcov. Jej spomien-

ky na mladosť zachytila vo svo-

jej knihe podľa rozprávania svojej 

mamy Hanka Lasicová.

Režisérka Mariana Čengel Solčan-

ská dotvorila v  spolupráci s  autor-

kou knihy pôsobivé dielo,ktoré vy-

povedá o  postavení slúžok v  čase 

rozpadu Rakúsko Uhorska. Sú to 

čriepky pozbierané z  archívov, vy-

tvárajúce mozaiku života tej naj-

spodnejšej triedy pracujúcich ľudí, 

ktorí „nikoho nezaujímali“.

V záverečnej debate sme sa dozve-

deli, že pani Anka je pochovaná 

v Banskej Štiavnici a s ňou aj dieťa, 

ktoré dostala do daru len preto,že 

bolo mentálne postihnuté a nezná-

ma rodina sa oň starať nechcela.

Veríme, že si nájdete cestu do kina 

a pozriete si pútavý, trochu smutný 

a pohnutý osud dievčaťa z Banskej 

Štiavnice vo Viedni.

Predpremiéry sa zúčastnila pani 

Magda Vášáryová, Hanka Lasicová 

a Mariana Čengel Solčanská.

Film hráme 10.2. o 18:30 hod.

Zuzka Patkošová,

odd.KŠaMK

Predpremiéra 
fi lmu Slúžka v kine Akademik
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Výpožičný 
režim

v mestskej knižnici:

po, ut, st, pi: 8.00-11.30 12.00-

17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK

Týmto nesporne je kniha 

Kosmopol - Ako sa tvorí 

imaginárium.

Publikácia je kolektívnou monogra-

fi ou o procese vzniku imerznej poly-

drámy Kosmopol, ktorá mala premié-

ru v  Banskej Štiavnici v  roku 2019. 

Napísali ju autorky inscenácie Klára 

Jakubová, Mila Dromovich a Veroni-

ka Hajdučíková, ktoré si k spoluprá-

ci prizvali historika Daniela Harvana, 

aby publikáciu obohatil o  samostat-

né kapitoly, ktoré v  širšom kontex-

te celoštátneho/európskeho diania 

prezentujú exkurz do lokálnych his-

torických udalostí. Autorom vizuál-

nej a  grafi ckej podoby knihy je Lu-

káš Rohárik. „Krst“ knihy sa odohral 

v  Galérii Jozefa Kollára v  spoluprá-

ci so Slovenským banským múze-

om v sobotu 28.1.2023. Patronát nad 

knihou a rolu krstných rodičov prija-

li herečka a  štiavnická rodáčka Emí-

lia Vášáryová, herec Richard Stanke 

a zakladateľ siete kníhkupectiev Art-

forum Vladimír Michal. Už keď som 

v júni 2022 osobne zhliadla toto skve-

lé imerzné divadlo a následne o ňom 

písala aj v ŠN, vedela som, že ide o veľ-

kú vec. Na záver mojich riadkov som 

vtedy pripojila informáciu, že sa chys-

tá príprava tejto publikácie. Dať doko-

py takýto materiál po obsahovej, ar-

chívnej a technickej stránke je priam 

zázrak a vyžaduje si veľa času a ener-

gie. Nehovoriac o tom, že tri spomína-

né hedlainerky tohto celého procesu, 

sú zároveň matkami malých detí a de-

liť čas medzi rodinu a prácu je naozaj 

ťažké, viem to z vlastných skúsenos-

tí. Ako by si však taká skvelá inscená-

cia nezaslúžila byť spracovaná aj kniž-

ne. „Divadlo je prchavé, a tak si hovoríme, 

že prežijeme aspoň v knihe, teda, kým sa 

nerozpadne“ – hovoria autorky knihy. 

Práve ony tri aj otvárajú celé podujatie 

a sprevádzajú nás ním popritom, ako 

beží v pozadí videoprojekcia. Vyťahu-

jú na svetlo veci spoza opony, prizýva-

jú si hostí, ktorí zohrali kľúčovú úlohu 

pri tvorbe divadla, poskytnutí mate-

riálov, či boli technicky nápomocní. 

A tak sa dozvedáme, že kniha sa za-

čala písať počas pandémie, v  akom-

si čase zastavenia, keď nikto netušil, 

či Kosmopol vôbec bude pokračovať 

a dokončila sa v čase, keď pandémia 

skončila. 290 stranová publikácia ob-

sahuje mimoriadne bohatý obrazový 

materiál v podobe jedinečných histo-

rických fotografi í Banskej Štiavnice 

a  jej meniaceho sa charakteru počas 

20. storočia. Čitateľ spozná inscená-

ciu doslova zo všetkých uhlov pohľa-

du vďaka širokej fotodokumentá-

cii z  predstavenia, z  procesu tvorby 

a skúšania. Je určená ako pre divákov, 

ktorým rozšíri kontext jedinečného 

zážitku, tak i pre tých, ktorí inscená-

ciu nestihli vidieť naživo, pretože im 

poskytne plastickú rekonštrukciu die-

la. Cenným materiálom bude aj pre 

divadelných profesionálov a  vedcov, 

etnológov a antropológov, ako aj štu-

dentov príbuzných odborov, ktorým 

prináša jedinečné „know how“ o tvor-

be imerzného divadla. Autorky si dali 

za cieľ napísať knihu pre široké pub-

likum, ale zároveň mali ambíciu spĺ-

ňať aj odbornú kvalitu v  rámci od-

borov divadla a etnológie. Publikácia 

preto prešla odbornými recenziami 

od divadelnej kritičky Michaely Moj-

žišovej a etnologičky Moniky Vrzgu-

lovej. Priamo do deja zapadajú aj vý-

roky vzácnych hostí. Oľga Kuchtová 

poskytla archívny materiál o B. Štiav-

nici v časovom rámci od Prvej Česko-

slovenskej republiky až po rok 1989. 

Predstavenie vnímala ako oázu stra-

teného času. Preto si želá, aby ho ešte 

videlo čo najviac, hlavne mladých 

ľudí a aby sa z neho poučili. Ale zrej-

me, podľa nej, nikdy nebude dosť, aby 

sa takýmto kultivovaným spôsobom 

pripomínala minulosť. Ladislav We-

lward, významná osobnosť nášho re-

giónu. Vzhľadom na jeho židovský 

pôvod poskytol mnoho obrazov z mi-

nulosti, ktoré boli zakomponované do 

samotnej hry. Ako sám povedal, už 

len názov predstavenia – Kosmopol – 

bol preňho merítkom veľkej odvahy, 

že sa niekto odvážil písať o tej dobe. 

Tiež jej autentické stvárnenie bolo 

preňho veľmi silné. Poďakoval všet-

kým zúčastneným na tvorbe hry a vy-

zdvihol najmä jej humánnosť. Celú 

hru vysoko vyzdvihli aj jej krstní ro-

dičia. Rodáčka Milka Vášáryová a Ri-

chard Stanke. Aj keď sa nemohli z pra-

covných dôvodov osobne zúčastniť, 

poslali nám krátke videovizitky. Mil-

ka: „Toto divadlo aj kniha je malý zázrak, 

preto im obom želám, aby čo najviac vydr-

žali a kniha sa dostala do rúk čo najviac či-

tateľom. Sú dôkazom toho, že aj takýmto 

spôsobom mesto vstáva z  prachu. Rišo: 

„Niekoľkokrát som videl toto predstave-

nie a  srdcom som sa stal Štiavničanom. 

Prajem všetkým, ktorí sa na knihe podie-

ľali, ešte veľa energie a  tvorivých nápa-

dov“. Treba spomenúť ešte jednu vec. 

Predstavenie Kosmopol získalo v roku 

2020 divadelnú cenu Nadácie Tatra-

banky za réžiu pre M. Dromovich a K. 

Jakubovú. Na záver sa preto opäť do-

stávame k týmto dámam, ktoré spolu 

s V. Hajdučíkovou odfúkli starý prach 

z povaly v Eleuzíne, aby tak obrazne 

vyjadrili to, že zo zabudnutia vytiah-

li opäť niečo pre prítomnosť. A  toto 

„niečo“ priniesli v skromnej zápalkovej 

krabičke, aby tým „pokrstili“ zrodenú 

publikáciu za prítomnosti mnohých 

hostí a  príjemných zvukov hudby 

Jána Kružliaka a Niny Rosa. Netradič-

ný spôsob uvedenie do života, ale o to 

silnejší a  dojímavý príbeh, ktorý sa 

skrýva za knižným spracovaním toh-

to jedinečného predstavenia. Knihu 

je momentálne možné kúpiť priamo 

u vydavateľa cez www.vlnoplocha.sk, 

v štiavnických kníhkupectvách, v sie-

ti kníhkupectiev Artforum, v  pre-

dajni Divadelného ústavu Prospero. 

Na záver ešte jedna potešujúca sprá-

va. Vzhľadom na to, že o predstave-

nie je stále veľký záujem a štedrá ruka 

sponzorov bola nápomocná, hru bude 

možné vidieť opäť aj v lete tohto roka. 

Z môjho pohľadu malo celé toto pred-

stavenie aj široký edukačný rozmer. 

Nebolo by možno zlé, aj zo strany 

stredných škôl pouvažovať nad tým, 

ako ho priblížiť svojim žiakom. Nech 

sa teda hre a knihe darí aj naďalej.

Daniela Sokolovičová

Aj prachom z povaly 
sa dá uviesť do života niečo veľmi cenné

„Krst“ knihy Kosmopol v GJK v B. Štiavnici  foto Ľubomír Lužina

Pozvánka
A(utorský) klub literátov, hu-

dobníkov, výtvarníkov a  fotogra-

fov v Banskej Štiavnici a Mestská 

knižnica v  Banskej Štiavnici Vás 

srdečne pozývajú na netradičné 

valentínske podujatie Láska nie je 

len slovo (poézia, próza, anekdo-

ty, vtipy- zapojiť sa môžu všetci, 

hudba, pampúchy lásky, tombola)

Miesto: Reštaurácia Gallery, Nám. 

sv. Trojice 8. Dátum: 14.2.2023. 

Čas: 16.00 hod. Vstup voľný. Sr-

dečne ste vítaní, tešíme sa na Vás!

A-klub a MsK

Výstavy 
a galérie 

v Banskej Štiavnici

Kammerhof – Kaplnka sv. Igná-

ca, Kremeň – kráľ nerastov, Kam-

merhofská 2, BŠ, vstupy každý 

ut., str. a sob. o 11.00 a 13.00

Berggericht,: Geobádateľňa, 

Námestie sv.Trojice 6, BŠ, kaž. 

stredu 11.00-16.00

Galéria Jozefa Kollára, Nám.

sv. Trojice 8, BŠ, štvrtok-sobota, 

9.00-17.00, výstavy: Leonard Le-

lák: From yor ashes, we will rise / 

Povstaneme z  tvojho popola; Oto 

skalický: Baníci; Johana Merta: Po-

vrchová ťažba; Skupinová výstava: 

Divočina: Kým sme tancovali; Zoya 

Laktionova: Remember the Smell 

of Mariupol / Nezabudni na pach 

Mariupoľu; Putti: Emblémy lásky 

a slávy; Tiché správy Zeme.

Schemnitz Gallery: Eva Ďuro-

vec: Zastaviť príšeru, A.Sládkovi-

ča 53/2, BŠ, každý štvrtok – pon-

delok, 12.00 – 17.00

Rodný dom Deža Hoff manna, 

Pod Červenou studňou 625/10, 

piatok – nedeľa, 11.00 – 17.00

Tím OOCR Región Štiavnica
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ŠKST sa pred začiatkom 

súťažného ročníka 2022/23 

zúčastnil na turnajoch 

v Hontianskych Nemciach 

a Dobrej Nive.

V  roku 2022 sme pôsobili v  4.lige 

banskobystrického regiónu. V  dô-

sledku pandémie sa v  sezóne 

2021/22 odohralo len 11 kôl a naše 

družstvo obsadilo v konečnej tabuľ-

ke 6. miesto. Sezóna 2022/23 zatiaľ 

prebieha podľa rozpisu a v priebež-

nej tabuľke sa po 10. kole nachádza-

me na 4.mieste.

V  budúcnosti chceme dosahovať 

také výsledky, ktoré nám zabezpe-

čia v konečnej tabuľke 4.ligy čo naj-

lepšie umiestnenie a  prípadný po-

stup do vyššej súťaže.

Zároveň sa budeme venovať mláde-

ži a zúčastňovať sa turnajov, na kto-

rých chceme obhájiť dobré meno 

oddielu, a tak čo najlepšie reprezen-

tovať Banskú Štiavnicu.

Náš oddiel ŠKST Banská Štiavnica 

má momentálne 8 registrovaných 

hráčov a na tréningy chodia ešte 3-4 

hráči bez registrácie.

ŠKST

Stolný tenis

Oddiel ŠKST Banská Štiavnica  foto archív ŠKST BS

Janka Potančoková z ŠK Atléti 

BS sa umiestnila na prvom 

mieste v kategórií ženy 

počas Novoročného behu 

Župkov, ktorý organizovala 

Obec Župkov a iniciatíva 

„Spolu zmeníme Župkov“ dňa 

14. januára 2023 v obci Župkov.

Ide o beh, ktorý organizovala obec 

a  iniciatíva „Spolu zmeníme Župkov“ 

spolu s podujatím Župkovská zabí-

jačka v športovom areáli obce Žup-

kov. Janke srdečne blahoželáme 

a  prajeme veľa ďalších bežeckých 

úspechov!

ŠN

Spolu zmeníme Župkov

Zlatá Janka Potančoková (v strede)  foto archív obec Župkov

INZERCIA

Čarovný Klinger 
– 7. ročník

Priatelia zimného plávania a otu-

žovania, prinášame Vám bližšie 

info ohľadom 7. ročníka zimné-

ho plávania v Banskej Štiavnici na 

tajchu Klinger pod názvom „Ča-

rovný Klinger“. 

Usporiadateľ: Klub otužilcov 

Jašterice zo Štiavnice

Dátum a čas plávania: 25. feb-

ruára 2023 o 13:00 hod.

Registrácia: 11:00 – 12:15 hod. 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, 969 01 Banská Štiavnica. 

12:15 hod. – príhovor,12:20 hod. 

– presun účastníkov na plávanie, 

ktorí chcú turistiku a pôjdu peši, 

12:30 hod. – presun účastníkov na 

plávanie autobusom, 13:00 hod. – 

hymna a  vstup do vody, 13:45 - 

14:00 hod. – predpokladaný od-

chod do miesta registrácie.

Prihlásení účastníci do 15. febru-

ára 2023: cena 8€, doprovod 6€.

Prihlásení účastníci po 16. febru-

ári 2023: cena 12€, doprovod 10€.

Na adresu info@blackm.sk je 

v  prihláške potrebné uviesť: 

meno, priezvisko, rok narode-

nia a  mesto, prípadne domovský 

klub. Parkovanie na ulici Akade-

mická, smer centrum podľa poky-

nov mestskej polície. Bezpečnosť 

plavcov: zdravotníci.

Teplota vody: predpoklad - menej 

ako +3°C. Vyhodnotenie akcie, ob-

čerstvenie, zábava s  kapelou My 

tri z BS a tombola v mieste regis-

trácie. Teší sa na Vás Klub otužil-

cov „Jašterice zo Štiavnice“.

Zimnému plávaniu a ľadovej vode 

zdar!

Klub otužilcov 

Jašterice zo Štiavnice

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:

- 13.2. v čase od 8.00 – 15.30 na 

ul.: 8. mája, Pod Kalváriou.

- 16.2. v čase od 7.00 – 19.00 na 

ul.: M. Benku, Počúvadlianske Ja-

zero.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy SSD, a.s.
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Kalvársky fond ponúka do prenájmu 

zariadené priestory reštaurácie v Info-

centre na ulici Pod Kalváriou 1. Ročný 

nájom – príspevok na Kalváriu – 4 000,-

€. Viac info: kalvaria@kalvaria.org, 

tel.č.: 0905 360 307

Realizujem stavebné tesárske a klam-

piarske práce, tel.č.: 0903 549 052

reality

práca

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

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

MESTSKÁ  PLAVÁREŇ
OTVÁRACIE HODINY PLAVECKÝ BAZÉN

Deň Verejnosť  Plavecký klub 

   celý bazén

Pondelok ZATVORENÉ

Utorok 11.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Streda 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Štvrtok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Piatok 13.00 -16.00     18.00 - 20.30  16.00 – 18.00

Sobota 14.00 - 20.30   –––

Nedeľa 14.00 - 20.30   –––

Posledný vstup do budovy je o 19.30 hod.

Kontakt:  045 / 691 2724


