
Šou
Lukáša

Latináka

str. 9

Súťaž
o ceny

v marci

str. 10

Z rokovania
mestského

zastupiteľstva

str. 4

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

2. marec 2023 číslo 8 ročník XXXIV cena 0,70 €

INZERCIA

Také bolo motto protestu 

samospráv, ktoré sa konalo 

dňa 22.2.2023 v Bratislave pred 

budovou parlamentu. 

Dôvodom protestného zhromažde-

nia boli neriešené problémy a  ne-

akceptovateľný prístup centrálnej 

moci k mestám a obciam.

Zúčastnili sa ho zástupcovia miest 

a obcí z celého Slovenska, aby pro-

testovali proti nesystémovým rieše-

niam Vlády SR, ktoré samosprávam 

nepomáhajú, ale naopak, škodia. 

Protestu sa zúčastnili aj zástupco-

via Banskej Štiavnice. 

Úzke a strmé uličky, betónové 

stĺpy tesne pri domoch.

Práce potrvajú približne mesiac. Ne-

zaobídu sa bez rozsiahlejších odstá-

vok elektriny a  dopravných obme-

dzení na niekoľkých uliciach na okraji 

centra. Investícia za viac než stotisíc 

eur eliminuje poruchy a umožní pri-

pojenie nových odberateľov.

Banská Štiavnica. Energetická spo-

ločnosť Stredoslovenská distribuč-

ná (SSD) rozbehne od budúceho 

pondelka v Banskej Štiavnici rekon-

štrukciu časti elektrického vedenia. 

Dotkne sa rozvodov nízkeho napä-

tia na uliciach Antona Pécha a Viery 

Václavekovej na východnom okra-

ji historického centra. Na približ-

ne 600-metrovom úseku sa v  sú-

časnosti nachádza 18 betónových 

stĺpov s  neizolovanými vodičmi 

a  trafostanica zamurovaná do jed-

nej z budov. Jednotlivé prvky majú 

už viac ako päťdesiat rokov, sú za-

starané a opotrebované. Vedenie si 

preto vyžaduje komplexnú rekon-

štrukciu.

Kto škodí mestám a obciam, 
škodí ľudom!

Energetikov čaká v Banskej Štiavnici náročná výmena 
elektrického vedenia

Predstavitelia RZMO Žiarsky región na proteste samospráv 

foto Henrieta Godová3.str.

3.str.

Nedeľa 5.3. o 18:30 hod.

Korzet
Historický, dráma, 120 min., MP:12, vstupné: 6€. 

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

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

Kontakt: 045/6949651

Odstávky elektriny na uliciach Antona Pécha, Viery Václavekovej, 

Horná Resla, Koncová, Pod Paradajzom a Samuela Mikovíniho:

6. až 10. marec 

od 7:00 do 19:30 hod.
100 odberných miest

13. až 16. marec 

od 7:00 do 18:00 hod.
100 odberných miest

20. až 24. marec 

od 7:00 do 18:00 hod.
100 odberných miest

28. až 31. marec 

od 7:00 do 18:00 hod. 

200 odb. miest (vrátane ulíc Družicová, 

Jaroslava Augustu, Kamenná 

a Radničné nám.)

4. apríl 

od 7:00 do 19:30 hod.
100 odberných miest

Týždeň sloven-
ských knižníc 

v mestskej knižnici 

6.3. - 10.3.2023

- prihlasovanie nových členov za-

darmo

- odpúšťanie sankčných poplatkov

- 9.3.- rozprávkové čítanie v MsK

- 10.3.- otvorenie výstavky Knižni-

ca v premenách času (120. výročie 

vzniku Mestskej a verejnej knižni-

ce v  B. Štiavnici) vo výpožičných 

priestoroch MsK o 14.00 hod.

- spoločenské hry v knižnici

- súťaže, kvízy

- bezplatná ponuka vyradených 

kníh

MsK

VÝROČIE ZÁPISU 
LOKALITY DO 
ZOZNAMU SVETOVÉHO 
DEDIČSTVA UNESCO 
1993-202330. United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993
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„A všetko čo som miloval, miloval 

som sám.“

Edgar Allan Poe

17.2. v Rádiu Lumen v Infolumene 

o 17.30 a v repríze o 23.30 bola pod-

robná reportáž o banskoštiavnickej 

Kalvárii. Hovoril v nej predseda Kal-

várskeho fondu Mgr. Martin Ma-

charik aj o tom, že táto - jedna z naj-

pozoruhodnejších atrakcií nášho 

mesta, banskoštiavnická Kalvária, 

už nebude v  noci osvetlená vzhľa-

dom na zvýšené energetické nákla-

dy. Treba len dúfať, že tento stav 

nebude dlho trvať a jedna z najvzác-

nejších európskych kalvárií bude 

čoskoro opäť osvetlená. M. Macha-

rik okrem iného povedal aj to, že fi -

nančná pomoc na Kalváriu zo štátu 

je minimálna. V  tejto súvislosti ho 

upozorňujem na to, že 27.2. v Rádiu 

Slovensko o 12.30 a v repríze 28.2. 

o 14.05 v relácii Z prvej ruky hovo-

ril Peter Kremský (OĽaNO), že vlá-

da SR vydala výzvu pre mestá a obce 

na fi nančnú pomoc štátu pre osvet-

lenie miest a  obcí. Možno by bolo 

dobre, keby sa za tým pozrel.

22.2. v  Rádiu Lumen o  6.36 bola 

spomienka na Ing. Tibora Blatné-

ho, ktorý sa narodil v  tento deň 

v r. 1883. Bol to vynikajúci sloven-

ský lesný hospodár a  fytogeograf. 

V  r. 1900-1903 absolvoval Lesníc-

ku fakultu na Baníckej a  lesníc-

kej akadémii v B. Štiavnici. Zomrel 

12.12.1969.

22.2. v Rádiu Regina o 6.48 bola po-

zvánka na Tvorivé dielne Sloven-

ského banského múzea v tento deň 

v Kammerhofe.

23.2. v Rádiu Devín o 7.20 bola spo-

mienka na významného slovenské-

ho spisovateľa Ing. Antona Hykis-

cha, ktorý sa narodil v tento deň v r. 

1932. Vo svojom pozoruhodnom li-

terárnom diele najväčšiu pozornosť 

venoval svojmu rodisku – Banskej 

Štiavnici, čo si jeho rodisko uctilo aj 

tým, že mu v r. 2007 udelilo čestné 

občianstvo Banskej Štiavnice. Bol 

aj redaktorom Slovenského rozhla-

su v  Bratislave, riaditeľom vydava-

teľstva Mladé letá, poslancom Slo-

venskej národnej rady, ale aj prvým 

veľvyslancom SR v Kanade v r. 1993 

– 1997. Excelentný majstre pera 

veľa zdravia, životného optimizmu, 

každodennej pohody a ešte veľa tvo-

rivých literárnych inšpirácií!

23.2. v  Rádiu Regina o  7.23 bola 

podrobná reportáž o Tvorivých diel-

ňach Slovenského banského mú-

zea v Kammerhofe. Hovorila o nich 

Mgr. Anna Ďuricová z múzea.

25.2. v  Rádiu Slovensko od 12.10 

až do 13.00 bol hosťom v Sobotných 

dialógoch a v repríze 26.2. o 14.05, 

Exštiavničan Jaroslav Naď, minis-

ter obrany SR. Bol aj hosťom v Mar-

kíze 26.2. o 13.00. Hovoril o pláno-

vanom poskytnutí našich stíhačiek 

Ukrajine a  o  ďalších súvislostiach 

pre SR v  nadväznosti na agresiu 

Ruska na Ukrajine, ako aj o jeho plá-

novanej politickej kariére.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Princezné, piráti, policajt, 

šašo či malí čertíci. 

Aj takéto masky mali priprave-

né deti z  lokality Šobov na karne-

valovú zábavu, ktorú organizova-

lo Komunitné centrum Šobov na 

konci mesiaca február. Zamest-

nanci komunitného centra v  spo-

lupráci s  Mestom Banská Štiav-

nica prichystali pre deti sladké 

odmeny. Najväčšie poďakovanie 

patrí zástupcovi primátorky mes-

ta a poslancovi Petrovi Ernekovi za 

sponzorský dar – 15 krabíc pizze, 

ktorej sa deti nesmierne potešili. 

Po krátkom programe, ktorý pri-

pravili zamestnanci komunitného 

centra, boli ocenené všetky masky. 

Podujatia sa zúčastnilo 30 detí. 

Úsmevné popoludnie zakončila ve-

selá tanečná zábava všetkých ma-

siek. Tak zase o rok.

KC Šobov

Pestrá karnevalová zábava 
v Komunitnom centre Šobov

Pestré karnevalové masky foto archív KC Šobov BS

27.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Redakčná rada ŠN.

28.2.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na zasadnutí 34. snemu 

RZMO Žiarsky región.

1.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie primátor-

ky mesta a starostov obcí okresu 

Banská Štiavnica.

Redakčná rada TV VIO.

2.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Účasť na stretnutí predstavenstva 

OOCR Región Banská Štiavnica.

3.3.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  rozpočtu 

mesta.

Viera Lauková

Oznam
Výbor Miestnej organizácie SRZ 

v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svo jim členom, že výročná člen-

ská schôdza sa uskutoční dňa 

25. marca 2023 o  8.00 hodine 

v kine Akademik v Banskej Štiav-

nici. Program rokovania: 

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníc-

tva a komisií

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa o  činnosti MO SRZ za 

rok 2022

5. Správa o hospodárení MO SRZ 

za rok 2022, rozpočet na r. 2023

6. Správa o činnosti kontrolnej ko-

misie

7. Správa o  zarybňovaní a  úlov-

koch v revíroch MO SRZ

8. Správa o činnosti rybárskej stráže

9. Správa mandátovej komisie 

o účasti na členskej schôdzi

10. Doplňujúce voľby do kontrol-

nej komisie

11. Odovzdanie vyznamenaní čle-

nom MO SRZ

12. Diskusia, prestávka

13. Návrh a schválenie uznesenia 

z členskej schôdze

14. Ukončenie členskej schôdze

Ján Mravík, podpredseda MO SRZ

Darujte 2%
Milí rodičia a priatelia Centra voľ-

ného času v Banskej Štiavnici, do 

30.4.2023 nám môžete darovať 

2% z  dane. Okrem dobrého po-

citu budú mať vaše deti výraznú 

zľavu nielen do denného letného 

tábora, ale aj na výlety organizo-

vané CVČ aj počas šk. r. – akým 

bola napr. vianočná Budapešť, 

no a v máji máme v pláne navští-

viť ZOO a zámok Schönbrunn vo 

Viedni. Tlačivo nájdete na https://

cvcbanskastiavnica.edupage.org/

news/. Ďakujeme!

CVČ BŠ
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Predstavitelia Združe-

nia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 

formulovali požiadavky určené pre 

dočasne poverenú Vládu SR a prezi-

dentku SR. Uvedené požiadavky sú 

nasledovné:

Kompenzácia energií:  za obdobie 

od októbra do decembra 2022; sta-

noviť výšky kompenzácií cien ener-

gií pre verejný sektor po 31.3.2023; 

zastropovať ceny elektrickej ener-

gie do výšky max. 100€/MWh, ply-

nu do výšky max. 50€/MWh ener-

gií; kompenzovať ročné zúčtovacie 

faktúry za rok 2023, ktoré odbe-

ratelia obdržia v  1.Q/2024; kom-

penzácie pre územia, ktoré nie sú 

plynofi kované a pre alternatívne vy-

kurovanie; zrušiť zálohové platby za 

energie a zaviesť platby na základe 

skutočnej spotreby; kompenzovať 

zvýšené ceny distribučných poplat-

kov, prípadne ich znížiť na pôvodnú 

úroveň z  roku 2022; nevyrubovať 

penále a  pokuty; transparentným 

a nediskriminačným spôsobom za-

bezpečiť dostupnosť nakupovaných 

komodít energie a tepla a s nimi sú-

visiacich regulovaných činností  za 

primerané ceny a v určenej kvalite.

Poukázať nevyčerpané fi nančné 

prostriedky, ktoré sú v  roku 2023 

vyčlenené na kompenzáciu vyso-

kých cien energií do rozpočtov miest 

a obcí vo forme mimoriadnej dotá-

cie. Bezodkladne dofi nancovať ori-

ginálne kompetencie na úseku škol-

stva - materské školy, školské kluby, 

centrá voľného času, základné ume-

lecké školy a  školské jedálne z  dô-

vodu zvýšených nákladov na ener-

gie, a to takým istým spôsobom ako 

bude dofi nancovaný prenesený vý-

kon štátnej správy na úseku škol-

stva.

Dofi nancovať  výpadok  príjmov  sa-

mospráv z titulu zavedenia daňové-

ho bonusu.

Aktivovať samostatnú kompenzač-

nú schému na dodávky tepla (odbe-

ratelia tepla v nebytových objektoch 

nie sú adresátmi kompenzácií a za-

stropovania cien tepla opatreniami 

Vlády SR. Ide predovšetkým o admi-

nistratívne a komerčné budovy, ale 

aj objekty slúžiace na verejné účely, 

ako sú školy, škôlky, zdravotnícke 

zariadenia, verejné inštitúcie).

Garantovať kompenzácie na 12 me-

siacov pre mestá aj obce, ako  i pre 

obchodné spoločnosti, kde je mesto 

alebo obec 100 percentným majet-

kovým vlastníkom.

Zastaviť prijímanie legislatívy desta-

bilizujúcej samosprávu, zamedziť 

obchádzanie štandardných legisla-

tívnych procesov. Je pre nás dôleži-

té, aby na Slovensku boli princípy 

transparentného a inkluzívneho le-

gislatívneho procesu striktne dodr-

žiavané a  dialóg so samosprávami 

bol jednoznačne posilnený.

Veríme, že Vláda SR uvedené požia-

davky akceptuje a urobí všetko pre-

to, aby boli samosprávy schopné 

zabezpečiť základné služby pre svo-

jich obyvateľov bez toho, aby museli 

znova protestovať alebo inak dávať 

najavo svoju nespokojnosť.

Henrieta Godová, poverená za-

stupovaním prednostky MsÚ

Požiadavky samospráv z protestné-

ho zhromaždenia (zmos.sk)

NOVINKY

�1.str.

Potrvá od 6. marca do 

prvej polovice apríla, s tým, že po-

čas 19-tich pracovných dní dôjde 

k prerušeniu dodávky elektriny na 

spomínaných a  niekoľkých sused-

ných uliciach.

„Na začiatku ulice Antona Pécha od-

stránime tri stĺpy a nahradíme ich pod-

zemným káblom. Zvyšných 15 stĺpov 

vymeníme a neizolované vodiče nahra-

díme novým vzdušným káblom s izolá-

ciou. Zložitý terén a  úzke uličky v  tej-

to časti mesta nám neumožňujú uložiť 

celé vedenie do zeme,“ zdôvodnil po-

stup energetikov Peter Beňadik, 

projektový manažér SSD. Dodal, 

že súčasťou prác bude aj výme-

na technológie v trafostanici vráta-

ne transformátora a  rekonštrukcia 

takmer tridsiatich domových prí-

pojok.

K  jednému zo stĺpov sa žeriav 

možno nedostane

Stredoslovenská distribučná inves-

tuje do obnovenia miestnej siete 

približne 110-tisíc eur. Obyvatelia 

môžu očakávať plynulejšiu dodáv-

ku elektriny s menším rizikom vý-

padkov. Rekonštrukcia navyše 

umožní v  budúcnosti pripojenie 

ďalších tridsiatich nových odber-

ných miest.

Výmena stĺpov, zakopanie kábla, 

natiahnutie nového vedenia a prá-

ce v  trafostanici sa nezaobídu bez 

ťažkých mechanizmov. Elektro-

montéri počítajú s nasadením bag-

ra, žeriava a nákladných áut. „Vzhľa-

dom na veľmi obmedzený manévrovací 

priestor budeme kopať aj ručne. Nie-

ktoré stĺpy sa nachádzajú v tesnej blíz-

kosti domov a v predzáhradkách. Tam, 

kde to bude možné, ich posunieme čo 

najbližšie k plotu. Na ich premiestnenie 

mimo súkromných pozemkov nemá-

me priestorové alternatívy,“ priblížil 

P. Beňadik. Obzvlášť náročná bude 

podľa neho výmena stĺpa, ku kto-

rému vedie taká úzka cesta, že sa 

k  nemu nedostane potrebná tech-

nika. Vyžiada si to pravdepodobne 

zásah do priľahlého svahu a odstrá-

nenie kovového zábradlia. V  kraj-

nom prípade vymenia stĺp za dvo-

jitý drevený. Keďže je ľahší, nebudú 

pri tom potrebovať ťažkú techniku.

Rozsiahlejšie odstávky elektriny 

aj dopravné obmedzenia

„Po všetkých nevyhnutných zákrokoch 

dáme okolie do pôvodného stavu. Oby-

vatelia by však mali počítať s viacerými 

obmedzeniami, či už dopravnými, ale 

hlavne s plánovanými odstávkami elek-

triny,“ upozornil P. Beňadik.

Pokiaľ to okolnosti a  plynulosť re-

konštrukcie dovolia, elektromon-

téri vynaložia maximálne úsilie, 

aby odstávky v  jednotlivých dňoch 

skrátili na nevyhnutné minimum. 

V niektorých dňoch tak môžu mať 

dotknutí odberatelia elektrinu 

k dispozícii výrazne skôr ako v ohlá-

senom čase. Podmienkou bude, 

aby sa počas prác nevyskytli žiad-

ne nepredvídateľné komplikácie. 

Stredoslovenská distribučná žiada 

všetkých zasiahnutých obyvateľov 

o trpezlivosť a vhodnú prípravu na 

odstávky.

Detailný prehľad odstávok s  kon-

krétnymi časmi a adresami dotknu-

tých odberateľov je zverejnený na 

www.ssd.sk v  časti plánované od-

stávky.

Miroslav Gejdoš, špecialista 

externej komunikácie, Stredoslo-

venská distribučná, a. s.

�1.str.

Infocentrum 
mesta
Banská Štiavnica. Otvorené:

po-ne: 8.00 – 16.00

Kontakt: 045/6949653, 

ic@banskastiavnica.sk

IC BŠ

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.

Kto škodí mestám a obciam, 
škodí ľudom!

Energetikov čaká v Banskej Štiavnici 
náročná výmena elektrického vedenia

Pozvánka
Slovenský zväz protifašistických bo-

jovníkov, Základná organizácia La-

dislava Exnára hrdinu SNP Banská 

Štiavnica dovoľuje si Vás pozvať na 

spomienkový akt, ktorý Mesto Ban-

ská Štiavnica usporiada spolu s na-

šou Základnou Organizáciou Slo-

venského zväzu protifašistických 

bojovníkov, spojený s položením ky-

tíc pri príležitosti 78. výročia oslobo-

denia mesta Banskej Štiavnice.

Program začína o 14.30 hod. dňa 

6.marca 2023 /pondelok/ (pri Pa-

mätníku bojovníkov I. a II. svetovej 

vojny (nad poštou). Program: 

Hymna SR

Báseň

Položenie kytíc

Príhovor zástupcu mesta

Príhovor zástupcu SZPB

Hymnická pieseň 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Po ukončení spomienkového aktu 

pokračuje členská schôdza ZO 

SZPB U Karabellyho.

Vladimír Poprac,

predseda ZO SZPB

Marian Štepka,

tajomník ZO SZPB

Výpožičný 
režim

v mestskej knižnici:

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

17.00, št: nestránkový deň

pobočka sídl. Drieňová:

po a st: 8.00 – 12.00

Kontakt: 045/3214461

Bližšie info sa dozviete na web 

stránke mesta Banská Štiavnica, 

príp. na tel. č.: 045/6949658.

MsK
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Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala 

na 15.2.2023 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v  Ban-

skej Štiavnici s dátumom 15. febru-

ár 2023 s vypustením bodu: prevod 

pozemku C KN 5582/1 v k. ú. Ban-

ská Štiavnica, Ul. Antolská, SAD ZV,

- návrhovú komisiu v  zložení: 

Ing. Mgr. Ján Krátky, predseda komi-

sie, Mgr. Lukáš Pellegrini, člen, Hele-

na Koťová, členka,

- Správu o začatí obstarávania - Zme-

ny a  doplnky č. 11 Územnopláno-

vacej dokumentácie mesta Banská 

Štiavnica,

- Rozpočtové opatrenia v  zmys-

le zákona č. 583/2004 Z. z. o roz-

počtových pravidlách územnej sa-

mosprávy a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov v  znení ne-

skorších predpisov

- v súlade s VZN Mesta Banská Štiav-

nica č. 2/2018 v  znení dodatku č. 

1 o  poskytovaní dotácií z  rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica poskytnu-

tie dotácie vo výške 7 500,-€ pre žia-

dateľa Športový klub Atléti BS s tým, 

že dotácia bude použitá na športovú 

činnosť ŠK Atléti BS v roku 2023,

- poskytnutie dotácie vo výške 

1 500,-€ pre žiadateľa Sitno Enduro 

Team (SET) Banská Štiavnica s tým, 

že dotácia bude použitá na usporia-

danie Medzinárodných majstrov-

stiev v Enduro a zúčastňovanie sa ce-

loročného seriálu,

- poskytnutie dotácie vo výške 

22 000,-€ pre žiadateľa Futbalový 

klub Sitno Banská Štiavnica s  tým, 

že dotácia bude použitá na projekt 

Športová činnosť futbalových muž-

stiev pre rok 2023,

- poskytnutie dotácie vo výške 

10 500,-€ pre žiadateľa Plavecký klub 

Banská Štiavnica, o. z., s tým, že do-

tácia bude použitá na činnosť PKBS 

v roku 2023,

- poskytnutie dotácie vo výške 

2 000,-€ pre žiadateľa Šachový klub 

Opevnenie Banská Štiavnica s  tým, 

že dotácia bude použitá na Zabezpe-

čenie štandardných činností a rastu 

mestského šachového klubu,

- zmenu periodicity Štiavnických no-

vín z  týždenníka na dvojtýždenník 

s  počtom strán 16 a  zvýšenie ceny 

Štiavnických novín na 0,70€/výtla-

čok, resp. do výšky najviac 1,-€ pri 

príležitostne rozšírenom vydaní,

- Dodatok č. 2 k Rokovaciemu po-

riadku komisií MsZ v  Banskej 

Štiavnici.

Majetkové veci mesta:

b) Prevod pozemku C KN 1705 

v k. ú. Banská Štiavnica, pod stav-

bou garáže,

c) Prevod pozemku parc. č. C KN 

2180/21 v  k. ú. Banská Štiavnica, 

Zigmund šachta,

d) Zámer na prenájom časti pozem-

ku parc. č. E KN 1982/1, Šándorka,

e) Zámer na prenájom časti pozem-

kov, Rückschloss, s.r.o., Zigmund 

šachta,

f) Zámer na prevod časti pozem-

ku ul. Na Zigmund šachtu, zámoč-

níctvo,

g) Zámer na naloženie s prebytoč-

nými a neupotrebiteľnými pozem-

kami vo vlastníctve mesta Banská 

Štiavnica,

h) Zrušenie zámeru na prevod časti 

pozemku parc. č. C KN 1863/5, Ul. A. 

T. Sytnianskeho,

i) Zámer na prevod spoluvlastnícke-

ho podielu, Ul. Kutnohorská,

j) Priamy prevod majetku – byt na 

Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 

20 a 25 r.,

k) Zriadenie vecného bremena Ul. A. 

Pécha - pre FO,

l) Zámer na prevod spoluvlastníc-

keho podielu, lokalita Pod Širokým 

vrchom,

m) Námietka voči stanovenej cene 

dohodu,

n) Zámer na prevod časti pozem-

ku z  parc. č. C KN 220/1 v  k. ú. 

B. Štiavnica,

o) Zámena pozemkov v k. ú. Ban-

ská Štiavnica so spoločnosťou 

M+H+I, s. r. o.,

p) Zámer na prenájom pozemku pre 

výstavbu staníc ZZS.

MsZ neschválilo:

a) Prenájom časti pozemkov ul. Kri-

žovatka, ako prípad hodný osobitné-

ho zreteľa

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva 

v  Banskej Štiavnici, konaného dňa 

14. decembra 2022,

- oznámenie opravy zjavnej chy-

by v písaní VZN č. 4/2022 o miest-

nom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady,

- odvolanie bývalých poslancov MsZ 

z  rád škôl a  školských zariadení 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica:

- Ing. Mariana Zimmermanna, býva-

lého poslanca MsZ z rady školy pri ZŠ 

Jozefa Horáka a rady školy pri ZŠ Jo-

zefa Kollára,

- Ing. Jána Čamaja, bývalého poslan-

ca MsZ z rady školy pri ZŠ Jozefa Ho-

ráka a ZŠ Jozefa Kollára,

- JUDr. Gejzu Volfa, bývalého poslan-

ca MsZ z rady školy pri MŠ Ul. Brat-

ská a Centra voľného času Ul. L. Svo-

bodu 40,

- Ing. Mateja Michalského, bývalého 

poslanca MsZ z rady školy pri MŠ Ul. 

Bratská a Základnej umeleckej škole 

Nám. sv. Trojice 4,

- Mgr. Milana Kabinu, bývalého 

poslanca MsZ z rady školy pri Zák-

ladnej umeleckej škole Nám. sv. Tro-

jice 4, ako delegovaných poslancov 

mestského zastupiteľstva do rád 

škôl a školských zariadení v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Mesta Banská 

Štiavnica.

- delegovanie poslancov MsZ v Ban-

skej Štiavnici do rád škôl a školských 

zariadení v  zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Banská Štiavnica:

- Miroslavu Majerskú, Ing. Mgr. Jána 

Krátkeho do rady školy pri ZŠ Jozefa 

Horáka, P. Dobšinského 17,

- Helenu Koťovú, Mgr. Lukáša Pelle-

griniho do rady školy pri ZŠ Jozefa 

Kollára, L. Svobodu 40,

- Mgr. Vieru Göndöčovú, Mgr. Luká-

ša Pellegriniho do rady školy pri MŠ 

Bratská č. 9,

- Mgr. Petra Erneka, Ľubomíra Bará-

ka do rady školy pri Základnej ume-

leckej škole Nám. sv. Trojice 4,

- Mgr. Ing. Jána Krátkeho do rady 

školy pri Centre voľného času, L. 

Svobodu 40.

- Správu o vypracovaní Zadania pre 

urbanistickú štúdiu obytnej zóny pre 

F.P.B. 14.1.1 – A., Principlac, ul. Ky-

sihýbelská, Banská Štiavnica,

- Správu o činnosti hlavného kontro-

lóra Mesta Banská Štiavnica za rok 

2022,

- predloženú správu o vydávaní Štiav-

nických novín,

- Informatívnu správu o  vyúčtova-

ní dotácií poskytnutých za rok 2022 

podľa VZN č. 2/2018 o  poskytova-

ní dotácií z  rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica,

- Informatívnu správu – nájomný 

vzťah „Hájovňa na Červenej studni“,

- Informatívnu správu pracovnej 

skupiny na riešenie parkovania 

a dopravy na území mesta Banská 

Štiavnica,

- Informatívnu správu zo zasadnutia 

valného zhromaždenia Región Ban-

ská Štiavnica.

MsZ súhlasilo so:

- začatím obstarávania (obstarávate-

ľom je súkromný investor a so spra-

covaným Zadaním pre spracovanie 

Urbanistickej štúdie obytnej zóny 

pre F.P.B. 14.1.1 –A, Principlac, ul. 

Kysihýbelská, Banská Štiavnica

MsZ sa uznieslo na:

- VZN mesta Banská Štiavnica 

č. 1/2023 o zrušení niektorých VZN:

1. VZN č. 1/2007 o poskytovaní fi -

nančných príspevkov na vykonáva-

nie opatrení sociálno-právnej ochra-

ny detí a sociálnej kurately,

2. VZN č. 7/2008, ktorým sa určuje 

úradná tabuľa pre účely verejných vy-

hlášok v meste Banská Štiavnica,

- VZN Mesta Banská Štiavnica 

č. 2/2023 o nakladaní s komunálny-

mi odpadmi a  drobnými stavebný-

mi odpadmi na území mesta Banská 

Štiavnica s nasledovnou pripomien-

kou: doplnenie §9, za bod 8 doplniť 

bod 9 s textom tohto znenia: „Podni-

kateľský subjekt je povinný vyložiť zberné 

nádoby (resp. špeciálne označené vrecia 

pri doplnkovom zbere) na vopred dohod-

nuté, ľahko prístupné miesto, zvyčajne 

pred nehnuteľnosť prevádzky alebo urče-

né stojisko výlučne v deň zberu odpadu do 

6.00 hod. ráno.“

- Vnútornom predpise č. 001/2023 – 

Zásady odmeňovania primátora, zá-

stupcu primátora, hlavného kontro-

lóra, poslancov, predsedov a  členov 

komisií mesta Banská Štiavnica

MsZ odvolalo:

- Ing. Miloša Janovského z  funkcie 

člena komisie výstavby a  životného 

prostredia

Po prerokovaní všetkých bodov pri-

mátorka mesta rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné uznesenia z MsZ sú zve-

rejnené aj na www.banskastiavnica.sk

Spracoval: Michal Kríž

Z rokovania MsZ
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kam v BŠ 
a okolí ?

14. februára pri príležitosti 

milého valentínskeho sviatku 

usporiadal Autorský klub 

literátov, hudobníkov, výtvar-

níkov a fotografov v Banskej 

Štiavnici a Mestská knižnica 

v Banskej Štiavnici kultúr-

no-spoločenské podujatie 

v reštaurácii Gallery na Nám. 

sv. Trojice.

Zaplnené miesta kaviarne s  pridá-

vaním stoličiek svedčili o  záujme 

verejnosti o podobné stretnutia pri 

peknom slove, hudbe a príjemnom 

občerstvení (ďakujeme za výborné 

pampúšiky) v spoločnosti priazniv-

cov umenia, ktoré nám už tak chý-

bali. Sme radi, že sa nám podarilo 

vzkriesiť tradíciu, ktorá bola v Ban-

skej Štiavnici založená niekoľko ro-

kov pred pandémiou, a  ktorej du-

šou a  zjednocovacím prvkom bola 

osoba Mgr. Mariky Petrovej, či už 

ako vedúcej POS-u v Banskej Štiav-

nici alebo A(utorského) klubu ale-

bo aj ako členky Živeny. Práve tie-

to spolky, organizácie či združenia 

v jednote s mestskou knižnicou vy-

tvorili rokmi komunitu priazniv-

cov poézie, prózy a autentickej tvor-

by banskoštiavnických literárnych 

a hudobných autorov a interpretov, 

ktorí, keď spoja svoje malé umenie 

do jedného celku, vzniká krásne, sr-

dečné, nefalšované, veselé i dojem-

né kultúrne podujatie, z ktorého si 

prítomní odnášajú pekný zážitok 

z  počutého, videného a  vzájomne 

vymeneného. Alebo aj radosť z vy-

hraného, keďže súčasťou býva tiež 

už tradičná tombola. V bezprostred-

nej atmosfére, ktorú vždy na úvod 

dokáže vykúzliť v  role moderátor-

ky už spomínaná Marika Petrová, sa 

spevom a hudbou predstavili Majka 

Beňová a Ľubomír Štrenger, slovom 

interpreti a autori A klubu, a neodo-

lali ani niektorí hostia, ktorí boli už 

pozvánkou vyzvaní, aby neváhali 

a obohatili spoločné podujatie svo-

jím vyznaním. Takto všetkých veľmi 

milo prekvapila napr. p. Mária Pova-

žanová hrou na akordeón pri spo-

mínaní na mladosť (spievali takmer 

všetci), podobne p. Matilda Rezníč-

ková pri prednese vlastnej povied-

ky, p. Julka Popracová, nová členka 

klubu p. Kvetka Boráková a nádher-

ným spontánnym vyznaním svojim 

priateľkám p. Dagmar Grolmuso-

vá. Láska nie je len slovo, jej podoby 

a prejavy sú rôzne a stojí zato vždy 

a znovu postaviť ju na piedestál, po-

kloniť sa jej, a  nabrať silu ďalej žiť 

v jej mene, s ňou a pre ňu, napriek 

všetkému. Touto cestou srdečne ďa-

kujeme všetkým ochotným spon-

zorom: Mestu Banská Štiavnica- p. 

primátorke Nadežde Babiakovej, p. 

Ľubomírovi Barákovi, p. Petrovi Er-

nekovi, SBM, p. Babicovej- Bansko-

štiavnický betlehem, Lubkovi Lu-

žinovi, mestskej knižnici, členom 

A  klubu a  mnohým ďalším, ktorí 

prispeli do tomboly svojimi malič-

kosťami.

/Katarína Kissová, MsK BŠ/

Láska nie je len slovo...

Zľava: M. Petrová, M. Beňová a Ľ. Štrenger  foto archív MsK 

Dňa 24.2.2023 sa po troch 

rokoch uskutočnila v Brne 

medzinárodná súťaž v stavbe 

a programovaní Lego Robotov 

- Robotiáda. 

Okrem tímov zo Slovenska a  Čes-

ka sa súťaže zúčastnili aj tímy z Poľ-

ska, Ukrajiny a Maďarska. Súťaž sa 

skladá z  piatich kategórií – Sledo-

vanie čiary, Šprint, Voľného štýlu, 

Diaľkového a  Autonómneho pre-

nosu plyšového medveďa. Najviac 

tímov sa tradične hlási do kategó-

rie Sledovania čiary, ktorá je potom 

rozdelená do podskupín pre základ-

né a stredné školy. Z Katolíckej spo-

jenej školy a jej Centra voľného času 

sa odhodlalo pripraviť a  prípravou 

stráviť niekoľko hodín svojho času 

10 žiakov. Okrem Sledovania čiary 

sa pripravili aj na Diaľkového med-

veďa a Voľný štýl. Zúžitkovaný čas 

sa vrátil a  sme veľmi radi že tímu 

zloženého z  Ondreja a  Samuela sa 

podarilo obsadiť 1.miesto v  Sledo-

vaní čiary stredných škôl, tímu zlo-

ženého z Toma, Daniela a Petra sa 

podarilo získať 2.miesto v Sledova-

ní čiary základných škôl. V kategó-

rii Diaľkového medveďa sa tímu 

zloženého z Jozefa a Filipa podari-

lo obsadiť 13.miesto a  Leonardovi 

19.miesto. Vo voľnom štýle tím Ke-

vina a Juraja obsadil 24.miesto.

Súťaže sa v  tomto roku zúčastnilo 

cez 350 žiakov a  učiteľov. Napriek 

veľkému záujmu zo strany detí 

a  učiteľov, ako vždy zostalo toto 

podujatie bez povšimnutia médií 

hlavného prúdu. Podobná situácia 

je aj na Slovensku, kde sa tiež orga-

nizujú podobné podujatia. Ako keby 

ich pozitívne udalosti vôbec nezau-

jímali. Je to typický stav, čo nie je 

pre nás všetkých dobré. Skúsme sa 

od toho odfi ltrovať a sústrediť sa na 

veci, ktoré v nás podporujú a rozví-

jajú dobré vlastnosti ľudskej spoloč-

nosti, nie tie zlé...

Jozef Siska

Po troch rokoch opäť Robotiáda

1.- 4.3 a  8.-9.3. Jarné prázdni-

ny v múzeu, Kammerhof – Dielnič-

ka, Kammerhofská 2, B. Štiavnica, 

10.00-16.00

1.– 5.3. Zimomravenie – jarný det-

ský festival, Rôzne lokality v meste 

(kino Akademik, Bod K., kultúrne 

centrum a pod.) , B. Štiavnica, 14.00

1.-4.3. Prázdninové kreslenie pre 

dospelých, Arte.misia, Radničné 

námestie 14, B. Štiavnica, 17.00 – 

20.00

2.3. Deň otvorených dverí tvori-

vej štiavnickej komunity, Radnič-

né námestie 14, B. Štiavnica, 12.00 

– 17.00

3.3. Vernisáž výstavy: Záhrady stra-

chov a  túžob Aliz*y Orlan, Galéria 

Jula Bindera, Nám. sv. Trojice 21, 

BŠ, 17.30

3. – 5.3. a 24.-26.3. Jogový pobyt, 

Penzión Aura, Staromestská 8, BŠ, 

14.00

3.3. Intuitívna hra na perkusie, Ter-

ra Permonia, Radničné námestie 14, 

BŠ, 17.30 – 19.30

4.3. Kto sa nehrá, z kola von, Kul-

túrne centrum, Kammerhofská 1, 

BŠ, 16.00

4.3. Tajchy - najväčšie zaujímavosti, 

Terra Permonia, Radničné námestie 

14, BŠ, 18.00 – 20.00

9.3. Mexiko – cesta do Atlantídy, 

Pulp kava & kolonial, Kolpašská 1, 

BŠ, 17.15 – 19.15

10.3. Sisa Feher & KHI, Art Cafe, 

Akademická 2, BŠ, 20.00

11.3. Diskusia: Pamäť miesta / mes-

ta. Uvedenie knihy, Art Cafe, Akade-

mická 2, BŠ, 17.00

17.-19.3. Singlesday Adventure, 

Penzión Aura, Staromestská 8, BŠ, 

14.00

17.3. O zdravom rastlinnom varení, 

Klinger 3/A, BŠ, 16.00 – 19.00

17.3. Vernisáž a  cestopisná bese-

da: Otvorenie autorskej výstavy, Ar-

chanjel caff e bar, Radničné námestie 

12, BŠ, 17.00

17.3. Tik Tu (UA) koncert + special 

guest, Art Cafe, Akademická 2, BŠ, 

20.00

18.-19.3. Kresba hlavy, Arte.misia, 

Radničné námestie 14, BŠ, 9.00

18.3. Aron Hodek & Pocket Crew, 

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1, BŠ, 19.00

OOCR Región Štiavnica
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Dňa 21.2.2023 sa na nádvorí 

Strednej priemyselnej školy 

Samuela Mikovíniho usku-

točnilo slávnostné podujatie, 

ktorým bolo odhalenie 

pamätnej tabule na budove 

bývalého Železohutníc-

keho laboratória Vysokej 

školy baníckej a lesníckej 

v Banskej Štiavnici. 

Podujatie bolo pôvodne napláno-

vané na rok 2022 v  rámci osláv 

260. výročia založenia Baníckej aka-

démie. S  označením budov Baníc-

kej akadémie začal Banskoštiavnic-

ko-hodrušský banícky spolok už 

v roku 2000, kedy bol pri 100. výročí 

postavenia budovy Baníckeho a hut-

níckeho odboru Baníckej akadémie 

označený vtedajší objekt Strednej 

priemyselnej školy Samuela Stanko-

vianskeho. V  roku 2001 bol baníc-

ky spolok aj pri odhalení pamätnej 

tabule označujúcej budovu býva-

lých Chemických laboratórií Vyso-

kej školy baníckej a  lesníckej, kto-

ré sa uskutočnilo v rámci programu 

53. zjazdu chemických spoločností, 

ktorý zorganizovala Slovenská che-

mická spoločnosť v Banskej Bystri-

ci. Posledným, doteraz neoznače-

ným objektom, je objekt bývalého 

Železohutníckeho laboratória, kto-

rý bol postavený v roku 1908 a svoj-

mu pôvodnému účelu slúžil do roku 

1918. Podujatie sa začalo 16 preru-

šovanými údermi baníckej klopač-

ky symbolizujúcimi letopočet 1762 

ako rok založenia Baníckej akadé-

mie. Po hymnickej piesni „Zdar Boh 

hore!“ v  podaní spevokolu Štiavni-

čan, nasledoval príhovor Ing. Mila-

na Durbáka, ktorý obsahoval aj na-

sledovné: „Výstavbu budovy, na ktorej 

dnes odhaľujeme pamätnú tabuľu, ini-

cioval Vojtech Barlai (1870 – 1921), 

pôvodným priezviskom Neuherz, kto-

ré si v roku 1904 zmenil na Barlai. Pô-

sobil na Katedre železohutníctva Ba-

níckej akadémie od r.1901, najprv ako 

asistent, od roku 1904 ako mimoriadny 

profesor a od roku 1905 ako riadny pro-

fesor. V období rokov 1912 – 1914 bol 

aj rektorom Vysokej školy baníckej a les-

níckej. Bol autorom projektu zriadenia 

výskumného laboratória zameraného 

na hutníctvo železa. Výstavba experi-

mentálneho laboratória bola realizo-

vaná v  rokoch 1906 – 1908 na dvore 

bansko-hutníckeho pavilónu, na mieste 

starých poddôstojníckych bytov, komôr 

a hvezdárne. Budova bola, okrem cho-

dieb, rozdelená do 8 miestností, V prvej 

bola elektrická centrála, v druhej stroje 

na skúšanie materiálov, v tretej a štvr-

tej boli zariadenia a prístroje na meta-

lografi cké skúšanie kovov, v šiestej che-

mické laboratórium, v  siedmej tmavá 

komora a v ôsmej miestnosti boli hut-

nícke pece, zlievareň kováčska dielňa. 

V  tomto laboratóriu boli nainštalova-

né v  tom čase najmodernejšie prístro-

je, používané pri pyrometalurgických, 

fyzikálnych, mechanických, chemických 

a elektrochemických skúškach a rozbo-

roch a  na vedecké experimentovanie. 

K strojom a prístrojom na skúšanie ma-

teriálov patrili aj trhacie stroje na skú-

šanie drôtov banských ťažných lán. La-

boratórium sa využívalo pre potreby 

vyučovacieho procesu 10 rokov, posled-

né prednášky boli v  Banskej Štiavnici 

27.11.1918.“ Po študentskej hymne 

„Gaudeamus igitur“ nasledovala krát-

ka informácia prof. Ing. Ivana Ma-

kovínyho, CSc. o vývoji elektrifi kácie 

objektov Baníckej akadémie obsahu-

júca aj tieto údaje: „Na osvetlenie ob-

jektov Baníckej akadémie (v Belházyho 

dome a vo Fritzovom dome), ako aj ob-

jektu Kammerhofu, sa od r. 1885 zača-

li používať akumulátory, ktoré zostro-

jili profesori Baníckej akadémie Štefan 

Farbaky (1837 – 1928) a Štefan Sche-

nek (1830 – 1909) a tento typ si necha-

li v roku 1881 patentovať pod menom 

Farbaky& Schenek. Neskôr sa tieto 

akumulátory používali aj na osvetle-

nie objektov Baníckej akadémie, Les-

níckeho a  Bansko-hutníckeho odboru, 

v  botanickej záhrade, kde boli v  roku 

1908 nahradené elektrickou centrálou 

v  Železohutníckom laboratóriu.“. Po-

tom nasledovalo vlastné odhalenie 

pamätnej tabule, ktoré spoločne vy-

konali Ing. Miroslav Jausch, riadi-

teľ SPŠ S. Mikovíniho a Ing. Richard 

Kaňa, predseda baníckeho spolku. 

Odhalenú tabuľu potom posvätil 

Dp. Ľudovít Frindt, farár RK farnosti 

v Banskej Štiavnici. Po krátkych prí-

hovoroch Ing. Kaňu a  Ing. Jauscha 

bolo podujatie ukončené baníckou 

hymnou „Banícky stav“.

Milan Durbák

Nová pamätná tabuľa v botanickej záhrade

Príhovor Ing. Milana Durbáka pred odhalením  foto Lubo Lužina

Centrum voľného času v spolu-

práci so ZŠ v okrese B. Štiavnica 

v dňoch 16.2. a 17.2.2023 

zorganizovali fl orbalové turnaje 

žiakov a žiačok ZŠ, ktorých 

vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR.

V kategórii žiakov ZŠ sa zúčastni-

lo sedem ZŠ z okresu Banská Štiav-

nica. Gratulujeme: 1. miesto ZŠ J. 

Horáka, 2. miesto ZŠ s MŠ Banská 

Belá, 3. miesto ZŠ J. Kollára

V kategórii žiačok: 1. miesto: ZŠ J. 

Kollára, 2. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá, 3. 

miesto: Súkromná ZŠ Guliver 

Počas dvoch dní sa zúčastnilo špor-

tových súťaží 136 detí.

Všetkým zúčastneným ďakujeme 

a  víťazom prajeme veľa úspechov 

a  čo najlepšie umiestnenie vo vyš-

ších kolách.

J. Machilová

Školské postupové športové súťažeAd: Srnky 
v meste

V predchádzajúcom čísle ŠN som 

mala uverejnený článok pod ná-

zvom Srnky v  meste, v  ktorom 

som písala o  pozoruhodnosti, 

ako sa pásli srnky medzi panelák-

mi a oporným múrom na ulici 1. 

mája. Už cez víkend sa mi ozva-

li ľudia z  týchto panelákov, ktorí 

mi svorne tvrdili, že už od 80. ro-

kov 20. storočia, kedy začali bývať 

v týchto panelákoch pravidelne ví-

davali srnky sa pásť na svahu nad 

panelákmi, ešte predtým ako bol 

postavený oporný múr. O medve-

de a diviaky v bezprostrednej blíz-

kosti nášho mesta, ba sem-tam 

aj v jeho intraviláne nie je núdza. 

Určite by sme sa však mohli rad-

šej pokochať na tomto teritóriu na 

srnkách.

Andrea Školíková Florbalové družstvá žiakov ZŠ  foto archív CVČ BS
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V decembri 2021 vyšla vo 

vydavateľstve Tranoscius 

moja kniha Deti z fary. 

Formou rozhovorov v nej približu-

jem život dvadsiatky detí evanjelic-

kých farárov, ktoré vyrastali v Čes-

koslovensku v  čase socializmu. 

Jednou z nich bola aj Vierka Luptá-

ková, rodená Radvániová. Jej otec 

Pavol Radváni pôsobil v  Štiavnici 

dlhé roky vo funkcii zborového fa-

rára, a neskôr aj vo funkcii seniora 

Hontianskeho seniorátu. Vierka, 

podobne ako ja, vyrastala na fare – 

ona v Štiavnici, v hrdom meste, ja 

na Prenčove, malej dedinke...deli-

lo nás niekoľko kilometrov a osem 

rokov. V  roku 1971 bol môj ocko 

preložený do Párnice na Oravu a už 

sme sa viac nestretávali...stretli 

sme sa až v roku 1986, kedy som po 

skončení Vysokej školy technickej 

prišla so svojím manželom Lubomí-

rom Lužinom do Banskej Štiavnice. 

Vierka tu vtedy pracovala v predaj-

ni Slovenská kniha...doteraz neza-

budnem na to, ako sme sa prvýkrát 

stretli, spoznali a  spontánne si re-

ferovali, čo sa s nami udialo od na-

šich detských čias – to už je osud fa-

rárskych detí, že málokde sa zdržia 

dlhšie a stále nemajú pocit domova 

a koreňov…

Potom sme sa stretávali v  evanje-

lickom kostole na Službách Božích 

a  neskôr, keď naše deti vyrástli, 

v ZUŠke. Jej dcérka Vlaďka chodi-

la do Stromáčika, známeho detské-

ho divadelného súboru, s  mojím 

Kubkom. Boli to úžasné roky. Teta 

Vierka, ako ju všetky Stromáčikov-

ské deti volali, pracovala vtedy už 

ako vedúca mestskej knižnice a po-

máhala, kde mohla... zháňala ťaž-

ko dostupné knihy na prednes (Vla-

ďka je laureátkou Hviezdoslavovho 

Kubína, čo sa zo Štiavnice podarilo 

len pár vyvoleným), pomáhala s vy-

beraním vstupného či občerstve-

ním na Rozprávkových lesoch, Noč-

ných Starých zámkoch, a vôbec, na 

všetkých podujatiach, ktoré som or-

ganizovala. A aj keď sa našli ľudia, 

ktorí pochybovali o  tom, či robím 

dobre to, čo robím, ona nepochy-

bovala nikdy - jednoducho s láskou 

pomáhala tam, kde bolo treba... jej 

pomoc a podpora boli pre mňa ne-

oceniteľné a dôležité. Aj keď po mo-

jom odchode do Anglicka sa naše 

cesty opäť rozdelili, vždy sme si na-

šli čas na rozhovor, na stretnutie, 

na vzájomné objatie. A  naposledy 

práve pri spolupráci na knihe Deti 

z fary… jej obetavý život tak zosta-

ne zachovaný aj pre budúce generá-

cie práve v  tejto knihe...Vierka, už 

teraz mi chýbaš…

Soňa Bulbeck Lužinová, 

február 2023

In memoriam Vierka

Vierka, odišla si náhle! Aj keď si 

dlhodobo čelila rôznym zdravot-

ným peripetiám, vždy si ich znáša-

la veľmi hrdinsky a statočne, až sa 

nám prestali javiť ako veľmi váž-

ne. No dlhá a zlá choroba si vypý-

tala svoju daň a Ty si nás bez toho, 

aby sme stihli spolu s  Tebou zdie-

ľať Tvoje 7. veľké jubileum živo-

ta, opustila. Nemôžeme zostať bez 

slov vďaky a  aspoň maličkého ve-

rejného vyznania. Život Ťa privie-

dol ku knihám- zdroju poznania, 

učiteľkám vekov, vládkyniam krá-

ľovstva ducha- ako povedal kedysi 

Seneca. Jeho výrok pretrval storo-

čia ako pretrvá všetko múdre, prav-

divé a úprimné. Takou si bola aj Ty, 

Vierka. Tvoj nákazlivý entuziaz-

mus, emócia, úprimný spontánny 

výrok typický neomylnou pravdi-

vosťou, zmyslom pre spravodlivosť 

a zdravým úsudkom zostanú v nás, 

Tvojich kolegyniach, ako jasný bod, 

ktorý nám bude pomáhať osvecovať 

cestu, kým sme ešte na nej.

Do mestskej knižnice si nastúpila 

v r. 1989, keď bola vedúcou p. Jol-

ka Drbohlavová. Z  miestnej „Kni-

hy“- predajne si prišla do knižnice, 

kde si odpracovala takmer 30 pocti-

vých rokov. Spoznala som vás naraz 

s  Bibkou Stankovou v  r.1998, keď 

som nastúpila ako nováčik do mest-

skej knižnice ešte v budove 4 sochy, 

vtedy si už bola vedúcou. V tom roku 

som dostala novú lekciu do 

života, ktorá bola pre mňa 

dôležitou a  múdrou skú-

senosťou pre ďalší, nielen 

profesionálny rast. Potom 

sa rozbehol kolotoč podu-

jatí, výstav, literárnych sú-

ťaží, výpožičiek, sťahova-

ní, vzdelávaní, seminárov, 

školení, publikovaní... Za 

všetky podujatia spome-

niem úspešnú Noc s  An-

dersenom, ponocovanie 

s deťmi počas rozprávkovej 

noci v knižnici, kde si býva-

la vždy kráľovnou rozpráv-

kového kráľovstva a  ktoré 

ocenili Štiavničania v  roku 

2012 vo verejnej ankete 

ako naj podujatie roka. Bola to Tvo-

ja odvaha zapojiť sa do celosloven-

ského projektu a  už navždy budeš 

pre nás jeho kráľovnou. V  r.2005 

prišla digitalizácia knižnice, ktorej 

si sa ujala s plnou vervou, práca to 

veru bola neľahká. Spracovať každú 

jednu knihu približne 25 tisícové-

ho fondu pre elektronické výpožič-

ky a  on-line katalóg. Každá muse-

la prejsť Tvojimi rukami. Kým bude 

knižnica plniť svoju funkciu v  na-

šom meste, každý jeden jej používa-

teľ bude pociťovať efekt tejto náma-

hy. A okrem všetkých týchto aktivít 

3 sťahovania knižnice, sedemročné 

provizórium v  školskom kabinete 

na Drieňovej, reprezentovanie na-

šej malej mestskej knižnice na me-

dzinárodnom fóre v  Ptuji, ktorého 

sme sa spolu zúčastnili v  r. 2012, 

Tvoje kultúrno-spoločenské anga-

žovanie sa nielen v  rámci knižni-

ce, ale aj mestských odborov, ako 

členky Živeny, a  ako aktívnej spo-

lupracovníčky s  miestnymi kultúr-

nymi organizáciami, ako bolo POS, 

školskými a sociálnymi zariadenia-

mi, ZUŠ a pod... a pritom si sa do-

kázala tak obetavo starať o svojich 

najbližších nehľadiac prioritne na 

seba. Mala si krásny a naplnený ži-

vot, no nič si nedostala zadarmo. 

Si pre nás príkladom húževnatosti, 

pracovitosti, statočnosti, životnej 

sily, iskry, vernosti, odvahy, schop-

nosti vytrvať a prekonávať prekáž-

ky... Zatvorila sa kniha Tvojho ži-

vota na Zemi, no Tvoje nádherné 

meno Viera priam predurčuje veriť 

aj v  zdanlivo nemožné...stretneme 

sa... to však už bude iný príbeh... za 

bývalý i  súčasný kolektív mestskej 

knižnice –

Katarína Kissová

Za Vierkou Luptákovou…

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

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

Pozvánka
Kluby zdravia a MsÚ, odd. KŠaMK 

v spolupráci so ZO SZZ Štefultov Vás 

pozývajú na besedu dňa 7. marca 

2023 na tému: „Priesady- prečo, ako, 

čo a kedy“ s lektorom doc. Ing. Rasti-

slavom Lagaňom, PhD. et PhD.

Kde? Kultúrne centrum (kaplnka), 

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

O koľkej: 17:00

Odborný garant: 

Univerzita Loma Linda

www.klubyzdravia.sk

Kluby zdravia na Slovensku orga-

nizuje združenie Život a zdravie.

KZ
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Slovné spojenie katolícky 

komunizmus zrejme znie pre 

nezainteresovaného čitateľa 

ako absurdné slovné spojenie. 

V dejinách sa už neraz objavili feno-

mény, ktoré akoby vyvracali dnešné 

ponímanie historických súvislos-

tí. V  našich končinách sa k  týmto 

faktom pripája aj cielené prekrúca-

nie histórie počas totalitného reži-

mu. Aj z týchto dôvodov sa o juhoa-

merických redukciách vôbec neučilo 

– odporovalo by to prezentovanému 

obrazu o  cirkvi, ktorá bola zlá, len 

mučila, upaľovala a  hromadila bo-

hatstvo. Prečo boli jezuitské redukcie 

také neprijateľné?

Spoločnosť Ježišova, rád, ktorý na-

zývame aj jezuitmi v  rámci svojho 

misionárskeho programu v  Južnej 

Amerike začala od začiatku 17. sto-

ročia zakladať sídla, v  ktorých žili 

a  pracovali domorodí indiáni. Prvé 

takéto sídlo bolo založené na území 

dnešného Paraguaja dňa 23. decem-

bra 1609. Tieto sídla nazývali reduk-

cie. Postupne ich vzniklo 33 prevaž-

ne na území dnešného Paraguaja, 

Argentíny a  Brazílie. Boli autonóm-

ne a  ekonomicky samostatné, mali 

vlastné zákony.

V  redukciách našlo útočisko oko-

lo 200  000 indiánov najmä z  kme-

ňa Guarani. Autorita katolíckej cirkvi 

poskytovala ochranu pred španiel-

skymi a  portugalskými lovcami ot-

rokov a hľadačmi zlata. V redukciách 

boli všetci indiáni a jezuiti rovnocen-

ní a slobodní občania. Každá rodina 

mala kúsok pôdy, ktorý obrábala, ale 

nevlastnila ho. Najviac pôdy sa obrá-

balo spoločne (za spevu nábožných 

piesní), úroda sa odkladala v spoloč-

ných sýpkach a delila sa rovnomerne 

medzi pracujúce obyvateľstvo, pri-

čom sa nezabudlo ani na chorých, 

vdovy či siroty. V redukciách neexis-

tovalo mučenie a ani trest smrti (a to 

už v 17. storočí!), neexistovali penia-

ze (indiáni ich dokonca ani nepozna-

li). Spočiatku bolo najvyšším trestom 

doživotie, ale to po čase zmenili na 

10, maximálne 15 rokov žalára, 

a tak najhorším trestom bolo vyhna-

nie z redukcie. Na čele redukcie stá-

la rada, ktorá sa skladala zo starších 

jezuitov a indiánov. Jezuiti indiánov 

viedli k viere, vzdelávali a učili hudbe 

a spevu. Aj preto sa redukcie niekedy 

označujú ako jezuitský hudobný štát. 

Katolícky kňaz Clovis Lugon pre zjav-

nú analógiu, nazval svoje dielo o re-

dukciách v preklade: Kresťanská ko-

munistická republika Guarainov.

Do takéhoto prostredia v roku 1750 

prichádza banskoštiavnický rodák, 

František Éder, jezuitský mních, kto-

rý si zvolil prídomok Xaverský, po sv. 

Františkovi Xaverskom. Narodil sa 1. 

septembra 1727 a v Banskej Štiavnici 

absolvoval aj základné štúdiá. Gym-

názium však už išiel študovať do Ban-

skej Bystrice. Tu aj vstúpil do Spoloč-

nosti Ježišovej. Noviciát absolvoval 

v Trenčíne, ale za kňaza bol vysväte-

ný v Kolégiu San Pablo v Lime. Život 

v redukcii nebol jednoduchý. Indiáni 

ťažko privykali usadlému spôsobu ži-

vota a nie všetci o takúto zmenu javi-

li záujem. Dvakrát mu dokonca hro-

zila smrť. Lenže do života jeho a aj 

všetkých redukcií omnoho viac za-

siahlo Španielsko, keď v  roku 1764 

zrušili rehoľu jezuitov. Do Európy sa 

Éder-Xaverský vrátil v  roku 1769. 

Ako jeho nové pôsobisko mu bola 

určená Banská Bystrica. Zaujíma-

vý životný príbeh, ale doteraz jeden 

z mnohých misionárskych tej doby.

František Éder-Xaverský napriek 

skutočnosti, že sa nevedel úplne vy-

rovnať s  násilným ukončením svoj-

ho pôsobenia sa nevzdal. Hneď po-

tom, ako sa usadil, začal chodiť po 

strednom Slovensku a  prednášať 

o ďalekých krajoch a tam žijúcich in-

diánoch. Jeho rozprávania boli obľú-

bené a  vyhľadávané. Priatelia a  po-

slucháči ho presvedčili, aby svoje 

pamäte spísal do knihy. Rukopis do-

končil začiatkom roka 1772 a zakrát-

ko po jeho dokončení, dňa 17. aprí-

la 1772 umrel. Pochovaný je v krypte 

Katedrály sv. Františka Xaverského 

v Banskej Bystrici a jeho hrob sa za-

choval dodnes. 

Rukopis knihy, ktorá niesla názov: 

Brevis descriptio Missionum Socie-

tatis Jesu Provintiae Peruanae vulgo 

Los Moxos (Krátky opis misií Spoloč-

nosti Ježišovej v  provincii Peru, ľu-

dovo nazývaný Medzi Mochitmi) sa 

najprv nachádzal v Banskej Bystrici 

u jeho spolubrata Jána Molnára, ne-

skôr sa dostal do rúk jezuitského his-

torika Juraja Praya a ten ho dal Uni-

verzitnej knižnici v  Budíne. Tu ho 

objavil Pavel Mako, tiež Éderov spo-

lubrat, ktorý text zostručnil a v roku 

1791 ho vydal tlačou. Dielo nieslo 

názov: Descriptio provinciae Moxi-

tarum in Regno Peruano (Opis pro-

vincie Mochitov v Peruánskom krá-

ľovstve). Táto verzia bola preložená 

aj do španielskeho jazyka, v ktorom 

vyšla v roku 1888 v La Paz.

Dielo, ktoré napísal František 

Éder-Xaverský je prvým podrob-

ným opisom juhoamerických indi-

ánov, ich zvyklostí a života. Dodnes 

je zaradené na indexe povinnej lite-

ratúry Oxfordskej univerzity a iných 

významných vedeckých či univerzit-

ných inštitúcii. Ide o jedinečný, dobo-

vý, ale pravdivý opis peruánskych in-

diánov z kmeňa Mojos.

Richard R. Senček,

Slovenské banské múzeum

Éder-Xaverský, 
mních, ktorý pomáhal budovať katolícky komunizmus

Hrob E.-Xaverského v katedrálnej krypte  foto archív autora

Fašiangy, 
Turíce, Veľká noc príde...

Členovia Denného centra 

a ÚNNS fašiangovali.

Podľa prameňov z  obdobia Veľ-

kej Moravy sa u nás v 9. storočí 

začali oslavovať fašiangy. Tieto 

označovali za obdobie ukončenia 

priadok a  začalo sa tkať plátno. 

V  tomto období sa konalo naj-

viac svadieb, prijímali mládencov 

a dievčence do spoločnosti, učni 

sa stávali tovarišmi. Fašiangy sa 

oslavovali hravosťou. Mládenci 

sa poobliekali do masiek a vydá-

vali sa na obchôdzku s  ražňom, 

na ktorom mali slaninu. Ženy 

napiekli pampúchy a  večer mali 

tancovačku.

Tieto zvyky sme si pripomenu-

li aj my členovia Denného cen-

tra a  Únie nevidiacich a  sla-

bozrakých Slovenska č. 61 

z  Banskej Štiavnice. Obliekli 

sme sa do svojich masiek, nalo-

žili sme si pampúchy do košíkov 

a  začal sa sprievod po meste so 

spevom a  za zvuku harmoniky, 

pričom sme rozdávali pampúchy. 

Navštívili sme všetky reštaurá-

cie a inštitúcie na Trojičnom ná-

mestí a prešli sme až do pizzerie 

pána Mgr. Erneka. Niekde nás 

prijali s radosťou, ale stalo sa , že 

nás prijali aj nevľúdne. Pristavo-

vali sa pri nás nielen návštevní-

ci mesta, ale aj autá, ktorí si nás 

fotografovali a ďakovali za také-

to oživenie nášho mesta pri ich 

návšteve. 

Bolo to veľmi milé a myslím, že 

tento druhý ročník fašiangového 

sprievodu bol vydarený a  sprí-

jemnil našim obyvateľom, ale aj 

návštevníkom, chvíle strávené 

v Banskej Štiavnici.

Po sprievode sme prešli do náš-

ho klubu, kde sme si navarili čaj 

a jedli pampúchy, pritom sme sa 

všetci spoločne dobre bavili.

Helena Šušková,

ved. DC a predsedníčka ÚNSS
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Piatok 3.3. o 18:30 hod.

Avatar: Cesta vody
Akcia, fantasy, dobrodružný, 190 
min., MP:12, vstupné: 6€. 

Sobota 4.3. o 18:30 hod.

Niekto klepe 
na dvere
Triler, 120 min., MP:12, vstupné: 
6€. Prázdniny na chate uprostred 
lesov nezačnú pre jedno malé diev-
ča a jej rodičov najlepšie, keď sa 
stanú rukojemníkmi štvorice čudov-
níkov. Tí ich nútia urobiť strašné 
a nepredstaviteľné rozhodnutie, čo 
je vraj jediná možnosť ako odvrá-
tiť celosvetovú apokalypsu. Majú 
na výber? Dokážu sa rozhodnúť dob-
re? Existuje vôbec dobré rozhodnu-
tie? Nie sú tí štyria „len“ vyši-
nutí magori?

Nedeľa 5.3. o 16:00 hod.

Bella a Sebastián: 
Nová generácia
Rodinný, 96 min., MP, vstupné: 6€.
 10-ročný Sebastián neochotne trá-
vi prázdniny na horách so svojou 
babičkou a tetou. Pomáhať im s ov-
cami je pre chlapcov z mesta sotva 
vzrušujúcou vyhliadkou. Ale po-
tom stretne Bellu, obrovského psa, 
s ktorou jej majiteľ nepekne za-
obchádza. Sebastián, priprave-
ný bojovať proti nespravodlivos-
ti a ochrániť svojho novonájdeného 
priateľa tak prežije najšialenej-
šie leto svojho života.

Nedeľa 5.3. o 18:30 hod.

Korzet
Historický, dráma, 120 min., 
MP:12, vstupné: 6€. Pútavá rein-
terpretácia dejín originálne vra-
cia na plátna kín mýtus rakúskej 
cisárovnej Sissi. Alžbeta Bavor-
ská je zbožňovaná pre svoju krásu 
a preslávená ako inšpirátorka mód-
nych trendov. V roku 1877 oslavuje 
40, a aby si udržala svoj imidž, 
musí si stále tesnejšie šnurovať 
korzet. Zatiaľ, čo Alžbetina rola 
na dvore je proti jej vôli redu-
kovaná na čisto reprezentatívnu, 
rastie jej hlad po poznaní a chuť 
do života. 

Utorok 7.3. o 18:30 hod.

Kuciak: 
Vražda novinára
Dokumentárny, 100 min., MP:12, 
vstupné: 6€

Štvrtok 9.3. o 18:30 hod.

Villa Lucia
Komédia, 112 min., MP:12, vstup-
né: 6€. Villa Lucia je originálnou 
kombináciou dvoch u nás divácky 
najpopulárnejších žánrov: roman-
tickej komédie a kriminálneho fi l-
mu. Silné charizmatické herecké 
obsadenie, prepracované kaskadér-
ske scény a najmodernejšie digi-
tálne technológie, aké v sloven-
skej kinematografi i nemajú obdobu, 
to všetko je Villa Lucia. Vtipné, 
hláškami okorenené dialógy a si-
tuácie, ktoré diváka určite ro-
zosmejú.

Piatok 3.3.,10.3.,17.3.,24.3.31.3. 
o 9:30 hod. 
Utorok 7.3.,14.3.,21.3.,28.3. 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 certifiko-
vaná Danka Takáčová. Vstupné: indivi-
duálny vstup - 5€.

Štvrtok 16.3. o 16:30 hod.
KREATÍVNY WORKSHOP 
so Sovičkou 
Workshop s Jankou Sovička Havrila. 
Maľovanie hodvábnych šatiek prírod-
nými farbami. Odnesiete si z neho 
krásny zážitok a nádhernú pamiatku. 
Počet miest je obmedzený, max 6 osôb. 
Cena 10eur/osoba.

Štvrtok 23.3. 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.

25. marca 2023 odskúšame 

v kultúrnom centre nový 

formát. 

Do nášho mesta sme pozvali talk-

show Lukáša Latináka so skvelý-

mi hosťami – Jozefom Vajdom, Mi-

chalom Kubovčíkom, Martinom 

Harichom a  akrobatickou dvojicou 

AETwins.

Zábavná show „Prevažne nevážne“ je 

absolútna novinka, ktorá je preple-

tená skvelým humorom od samého 

začiatku až do konca. Asi nepochy-

bujete, že vám Lukáš Latinák s jeho 

hosťami spôsobia explóziu smie-

chu, z  ktorej si následne oddých-

nete v  tónoch skvelej hudby Mar-

tina Haricha – fi nalistu SuperStar. 

Späť do humorných situácií vás vrá-

tia šarmantní atléti z tímu AEtwins, 

ktorí aj tú najobyčajnejšiu situáciu 

premenia na nečakane vtipnú zá-

pletku.

Príďte sa pozrieť na vlastné oči, 

ako im to všetkým na javisku krás-

ne ladí a  zabavte sa spolu s  nami. 

Lístky na program Prevažne ne-

vážne si zakúpite na tradičných 

miestach – v  Informačnom cen-

tre na Námestí sv. Trojice, na 

banskastiavnica.sk/kultura, v  sie-

ťach Ticketlive.sk a Ticketportal.sk. 

Lístky stoja 18€, držitelia karty 

Štiavnica plus ich majú za 16€ pri 

nákupe na uvedenej stránke mest-

skej kultúry. 

RM

Šou Lukáša Latináka 
v predaji!

V sobotu 4.3.2023 o 16.00 hodine 

nám v kultúrnom centre zahrá 

kapela Funny Felows so svojím 

kúzelným predstavením pre 

deti. 

Hosťom ich vizuálne a hudobne zá-

bavného vystúpenia bude Bibiana 

Ondrejková, ktorú poznáme ako 

zdatnú dabingovú herečku zo seriálu 

Priatelia. Skvelé pesničky sú zhudob-

nenými básňami z  pera skladateľa 

Tomáša Janovica. Príďte sa so svoji-

mi deťmi zabaviť, zatancovať a užiť si 

príjemnú rodinnú atmosféru.

Vstupné na podujatie je 5€, držite-

lia karty Štiavnica plus zadarmo.

Odd.KŠaMK

Kto sa nehrá z kola von
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Trieda bicích nástrojov pána 

učiteľa Matúša Piatrova 

si pripravila pre rodičov 

Bubenícky koncert. 

A  naozaj, prípravy boli veľké. Pán 

učiteľ doniesol, rozložil a  pozapá-

jal svoju ozvučovaciu a  svetelnú 

techniku. V koncertnej sále rozložil 

súpravu bicích nástrojov, aby si žiaci 

ešte pred koncertom mohli vyskú-

šať nacvičené skladbičky. Sálu zapl-

nili rodičia, súrodenci i starí rodičia. 

Presne o štvrtej sa sála naplno ro-

zoznela a žiaci ukázali svoj rytmic-

ko-koordinačný potenciál. 

Prestavili sa týmto programom:

Imrišek Damián: Gladiator - Bonbo-

niéra, Ruščák Šimon: Hall Of Fame 

- Th e Script, Kuhn Karol: Twenty 

One Pilots - Heathens, Celder Mar-

ko: Daft Punk - Get Lucky, Debnár 

Jakub Alexander: Nek - La voglia 

che non vorrei, Kuhn Michal: Live 

High - Jason Mraz, Káder Viliam: 

Yellow -Coldplay, Imrišek Damián: 

Måneskin - Beggin, Knezovičová 

Alica: Lindsey Stirling - Something 

Wild ft. Andrew McMahon in the 

Wilderness, Ševčík Felix Damian: 

1.Lekcia, Paul Schenzer, Šalvata Ti-

mothy: Ben 5.lekcia, Paul Schenzer, 

Kuhn Karol: Levitating - Dua Lipa, 

Konôpková Elizabeth: Th e Neigh-

bourhood - Sweater Weather, Meli-

cherčíková Nela: Passenger Let Her 

Go, Knezovičová Alica: A Great Big 

World - Kaleidoscope, Hilbertová 

Nela: Superheroes - Th e Script, Bvoc 

Daniel: Metallica - Sad But True, 

Bvoc Daniel: Metallica - Enter San-

dman, Štirbl Dávid: Metallica - Th e 

Unforgiven, Štirbl Dávid: Paypho-

ne - Maroon 5, Hôrová Diana: Sys-

tem Of A Down - Chop Suey, Hôrová 

Diana: System Of A Down – Toxici-

ty, Šedibok Boris: Nirvana - Smells 

Like Teen Spirit.

Po vydarenom Bubeníckom kon-

certe triedy bicích nástrojov vyjad-

rila pani riaditeľka hrdosť na svo-

jich pánov učiteľov, zvlášť na pána 

učiteľa Matúša Piatrova. Z koncer-

tu vyžarovala úžasná energia, žia-

ci podali krásne výkony. Vo veľkej 

miere prispel ku krásnemu zážitku 

parádny zvuk i  svetelné a dymové 

efekty. Všetka česť pred trpezlivou 

prácou pána učiteľa na hodinách, 

pred jeho schopnosťou nielen na-

učiť, ale i  motivovať svojich žia-

kov. V neposlednom rade pred jeho 

ochotou a  schopnosťou profesio-

nálne a  takto efektne  prezentovať 

svojich žiakov pred rodičmi a verej-

nosťou.

Koncert moderovali žiaci LDO Bo-

ris Volčko a Liana Šavoltová. Rodi-

čia a deti odchádzali nadšení a plní 

nevšedných zážitkov z  krásnych 

skladieb, rytmov a  energie, ktorú 

do nás hudba vlieva.

Irena Chovanová

Keď sa steny ZUŠ otriasajú...

Fotokoláž z bubeníckeho koncertu  foto Martin Jánošík

Básnik, prozaik, publicista, 

vydavateľ, kultúrny aktivista 

Anton Pižurný sa do Banskej 

Štiavnica rád a často vracia. 

Bolo to aj 25.2.2023, v hoteli Grand 

Matej, kde sme sa s  ním mohli 

osobne stretnúť na predstavovaní 

jeho najnovšej knihy „Povesti - naše 

korene sú našou korunou“, ktorá sa 

po uvedení na Esterházyovom Čer-

venom majeri pri Senci predstavi-

la Banskej Štiavnici, v meste, ktoré 

je úzko spojené so štúdiom a živo-

tom spisovateľa. Prezentácia knihy, 

vydanej najstarším slovenským vy-

davateľstvom Tranoscius, bola spo-

jená s prednesom príbehov a auto-

gramiádou.

Na 230 stranách v  17 príbehoch 

o slovenských hradoch sú čitateľovi 

sprostredkúvané informácie o  his-

torických udalostiach, dobových 

postavách a  dávnych zvykoch. Au-

tor odkrýva príbehy plné odvahy, 

citu, veľkej a vernej lásky i tragédie. 

Zobrazil čitateľovi osudy hradných 

pánov, rytierov, richtárov, kňazov 

a  Turkov, príbehy o  krásnych pa-

niach i  jednoduchých dievčatách. 

Aj v tejto knihe sú povesti a legen-

dy rozvíjané pre čitateľov príťažli-

vou a zrozumiteľnou literárnou for-

mou, jednotlivé historické príbehy 

sú obohatené o  krátke fi lozofi cké 

zamyslenia, orientujú sa na zápas 

o moc a lásku a vychádzajú z auto-

rovej nadčasovej idey boja dobra so 

zlom. Príbehy povestí sú dopĺňané 

pôvodnou autorovou poéziou.

Anton Pižurný, básnik, prozaik, 

publicista, vydavateľ, kultúrny akti-

vista. Študoval na gymnáziu v Ban-

skej Štiavnici, absolvoval štúdium 

knihovníctva a archívnictva v Brati-

slave. Debutoval zbierkou Majte ma 

radi. Za zbierku Pandorina pixľa zís-

kal prémiu Ceny Ivana Krasku. Veľ-

ký úspech mali i jeho zbierky Vtáčie 

mlieko, Pandorina skrin-

ka. Z  prozaických diel za-

ujala Biela skrinka, poves-

ti a  legendy Medzi láskou 

a  smrťou. Pripravuje spo-

mienkové prózy Spriadanie 

myšlienok, Zlatá skrinka, 

zbierky básní Čierna skrin-

ka, Obolus, Straty a nálezy.

Autor vidí v  mladej gene-

rácii veľkú nádej, pre kto-

rú má okrem dôsledného 

štúdia vlastnej histórie ešte 

jedno odporúčanie: „Snaž-

te sa byť statoční a  počúvať, 

čo vám hovorí srdce. Snaž-

te sa ľudí hodnotiť nielen jed-

nostranne, ale aj z viacerých uhlov. Ne-

verte všetkému, urobte si vlastný názor 

a držím vám palce, aby vám tento váš 

vlastný názor vyšiel.“

MB

Prezentácia knihy

Súťaž
V  mesiaci marec- mesiaci knihy 

sme pre Vás opäť pripravili zaují-

mavú súťaž o atraktívne vecné ceny 

a zaujímavé knižné tituly. Stačí, ak 

nám v 5. súťažných kolách správne 

odpoviete aspoň na 3 súťažné otáz-

ky a  zaradíme Vás do žrebovania. 

Tentokrát sú otázky formulované 

na názvy knižných titulov, ku kto-

rým treba doplniť autora.

1. súťažné kolo:

Všetko o mojom otcovi

Správne znenia spolu so súťažnými 

kupónmi nám posielajte do redak-

cie ŠN v  termíne do 10.4. Indície 

nájdete návštevou MsK a v kníhku-

pectve u p. Drbohlavovej. Prajeme 

všetkým čitateľom veľa šťastia!

Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.1

Pozvánka
Živena Banská Štiavnica pozýva 

všetky dámy 9. marca o 16.00 hod.

do Kultúrneho centra v  Banskej 

Štiavnici osláviť ich sviatok!

MO SS Živena BŠ
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25.2.2023 o 13.00 v Banskej 

Štiavnici sa konal už 7. ročník 

celoslovenského stretnutia 

otužilcov a zimných plavcov.

Od 10.00 sa nám začínali registrovať 

prví účastníci celoslovenského zra-

zu otužilcov. Po privítaní predsedom 

klubu M.Čiernym sa otužilci presu-

nuli peši aj autobusmi na tajch Klin-

ger, kde nás, ako tradične, pohosti-

li naši lokálpatrioti Z.Marušková a jej 

partner Jožko. Ľadové vody Klinge-

ra si tento rok prišlo vyskúšať rekord-

ných 304 účastníkov. Teplota vody 2,9 

stupňa ⁰C, teplota vzduchu 4 stup-

ne ⁰C. Po privítaní účastníkov predse-

dom otužil. klubu Jašterice zo Štiav-

nice Marianom Čiernym nás privítal 

p. poslanec mestského zastupiteľstva 

Lukáš Pellegrini. Po privítaní a  za-

spievaní  otužileckej hymny sme sa 

s  radosťou ponorili do ľadového ob-

jatia vody nášho Čarovného Klinge-

ra. Po okúpaní sme sa presunuli späť 

do KASSu, kde bolo zabezpečené ob-

čerstvenie pre všetkých účastníkov. 

O  zdarný priebeh našej akcie sa za-

slúžili: dobrovoľní hasiči z BŠ, mest-

ská polícia, Mesto BŠ- p.primátorka 

Babiaková a v neposlednom rade čle-

novia otužileckého klubu v  Banskej 

Štiavnici Jašterice zo Štiavnice, a  to: 

M.Čierny, Z.Čierny, Ľ.Weis, Ľ.Lauko, 

M.Antal, A.Antalová, J.Matejka, A.

Matejková, Z.Švidroňová, Ing.Z.Švi-

droňová, J.Luptáková, A.Weisová, 

L.Chovanová, V.Pivarčová, J.Pivarč, 

N.Pivarčová, M.Brnáková, M.Ilkani-

čová, Ž.Žbirková, D.Kuková, L.Lalo. 

Taktiež ďakujeme za podporu Kež-

marskému ľadovému medveďovi 

Marianovi Novotnému s  manželkou 

Miluškou. Takáto akcia by sa neobišla 

bez sponzorov, a tak im chceme touto 

cestou veľmi pekne poďakovať: Miš-

ka Mojžišová Čierna, Maťa Brnáková, 

Jarmila Luptáková, Potraviny LN tra-

de – Ernek Peter, Berg kaviareň, Ze-

lený dom – Iveta Zimmermannová, 

Bidfood, Pizza Hont, PMKP autoser-

vis, Mobilshop Aquatel - Gabriel Ve-

teráni, Economic obuv – Eva Rocho-

vá, Knihy – P. Drbohlavová, Gabiáno, 

Miluškina chalúpka – Peter Kašiar, 

Qualited, Miroslav Kapusta – Banská 

Bystrica, Apartmán Franko – rodina 

Švidroňová, Janka Bernáthová Lehot-

ská, Ľudmila Blašková – Počúvadlo, 

Papiernictvo Tomáš Rűckschloss, Tro-

tuart - Alica Weisová, Banka lásky, 

Penzión Antik, Tanádsport, Potravi-

ny Ivana Kmeťová – Svätý Anton, Po-

prac Vladimír mladší, Lukáš Pelleg-

rini, Sedačky Marcela Zvrškovcová, 

Elektro prospekt – Ľ. Doletina, Kve-

tinárstvo Zuzana Hesounová, Veľko-

obchod Metro, Ovocie, zelenina – M. 

Szegéň, Comex – p. Líškay, Pekáreň 

Anton Antol, Allcom s.r.o., Zlatý ba-

žant, Tidly, Lubietta Cakes, Špeciality 

u Pala – Slávka Podobná, Jaroslav Áč, 

Reštaurácia, pizzeria BlackM, Penzión 

Black M, Marián Čierny, Kaviareň 

– Divná pani, Penzión Terra Banen-

sium, Wamm - Martin Šimko, Hotel 

Kontakt Stará Lesná, Podhorská krč-

ma, Mesto Banská Štiavnica, Štiav-

nické noviny, VIO TV Banská Štiavni-

ca, Dobrovoľný hasičský zbor Banská 

Štiavnica, Stračina - mäsiar údenár, 

Nesia – Sedačky, SAD – Zvolen, Jo-

zef Bartko, Ján Bartko, Adam Bernát 

a mnohí ďalší…

Ďakujeme všetkým 304 účastníkom 

na 7. ročníku Čarovného Klingera, 

ktorý sa uskutočnil 25.2.2023 za po-

moci Vás všetkých.

Zúčastnené kluby: Jašterice zo 

Štiavnice, Šurianske medvede, Se-

redský spolok zimných plavcov, Ľa-

dové medvede Bratislava, Nere-

gistrovaní plavci, Ľadové  medvede 

Topoľčany, Ľadoví bežci Prievidza, 

Otužilci z  Hlohovca, Malokarpat-

ské ľadové tulene, Veselý kamará-

ti v  studených vodách, Tekovskie 

medvede, Akvabely z Prandofa, Po-

lárne líšky Senica, Ľadové medve-

de spod Zobora, Karpatské ľado-

vé medvede PK, Šahanské šťuky, 

NOS, Žiarske ľadové medvede, Ľa-

dové medvede veľká voda, Piargske 

ľadové medvede, Ľadové medvede 

BB-Zvolen, Pohronské ľadové med-

vede, Kežmarskí otužilci, Klub tule-

ne z  lesíka, Trnavskí Bílí medvedi, 

Ľadové medvede Prievidza.

Náš klub sa pravidelne stretáva 

v zimnej sezóne v nedeľu o 9.00 na 

Klingeri, v stredu o 15.30 na Veľkej 

Vodárenskej. Radi privítame me-

dzi sebou záujemcov o otužovanie, 

radi sa s vami podelíme o svoje skú-

senosti, pomôžeme  nerozhodným. 

Mimo sezóny sú časy stretnutí zve-

rejnené na FB. Otužovanie nemá len 

zdravotné benefi ty, má aj sociál ne-

ľudia sa navzájom podporujú, po-

máhajú si, nadväzujú sa nové pria-

teľstvá. Preto vás pozývame na naše 

pravidelné stretnutia. Ľadovej vode 

Zdar!

Zuzana Švidroňová

Čarovný Klinger

„Ľadové medvede“ Jašterice zo Štiavnice  foto Sue Švidroňová  

Historická účasť 7 ZŠ v najo-

bľúbenejšej športovej súťaži 

Florbal žiakov ZŠ. 

Turnaj trval 5 hod., odohrali sme 11 

zápasov s  nasledovným poradím. 

1. miesto: ZŠ J. Horáka, 2. miesto: 

ZŠ s MŠ Banská Belá, 3. miesto: ZŠ 

J. Kollára. Súťaž je vyhlásená MŠV-

VaŠ, preto víťazovi držíme palce vo 

vyššom kole a tešíme sa na výsledky 

dievčat. Ďakujeme nášmu rozhod-

covi Jankovi Minkovi, ktorý prijal 

naše pozvanie. 

Super fl orbal, pohár, žiačky ZŠ, at-

mosféra, akú vedia spraviť len diev-

čatá. Gratulujeme: 1. miesto: ZŠ J. 

Kollára, 2. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá, 

3. miesto: Súkromná ZŠ Guliver, 

4. miesto: ZŠ s MŠ Svätý Anton.

CVČ Banská Štiavnica

Florbal žiakov ZŠ

2% pre náš 
futbalový klub
Drahí fanúšikovia, rodičia, podporo-

vatelia... Váhate, komu darovať 2% 

z  dane? Budeme vďační, ak si vy-

beriete náš klub a  pomôžete nám 

v ďalšom rozvoji, aby sme sa aj na-

ďalej mohli baviť futbalom. Obracia-

me sa na Vás s prosbou o vašu pod-

poru v podobe poukázania podielu 

2% zo zaplatenej dane v  prospech 

občianskeho združenia FK Sitno 

Banská Štiavnica, IČO: 378 900 26. 

Požadované tlačivá je potrebné do-

ručiť osobne na príslušný daňový 

úrad podľa trvalého bydliska.

Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vy-

konanie ročného zúčtovania zapla-

tených preddavkov na daň a o vysta-

venie Potvrdenia o  zaplatení dane 

z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o po-

ukázaní podielu zaplatenej dane 

z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe 

tlačivá na príslušný daňový úrad 

podľa bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama 

podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre 

fyzické osoby kolónky na poukáza-

nie 2% z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k  dani z  príj-

mov za zdaňovacie obdobie roku 

2022 je fyzická osoba povinná podať 

v  lehote do 31. marca 2023 (resp. 

v predĺženej lehote na podanie da-

ňového priznania, t. j. do 30.6.2023 

alebo 30.9.2023).

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre 

právnické osoby kolónky na pouká-

zanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového pri-

znania k dani z príjmov právnických 

osôb za zdaňovacie obdobie roka 

2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. 

v predĺženej lehote na podanie da-

ňového priznania, t. j. do 30.6.2023 

alebo 30.9.2023).

Ako darovať 3% z dane?

Ak fyzická osoba alebo zamestna-

nec vykonával v kalendárnom roku 

2022 dobrovoľnícku činnosť pre 

neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) 

najmenej v  počte 40 hodín, môže 

poukázať až 3% z podielu zaplatenej 

dane. O uvedenej skutočnosti nezis-

ková organizácia vydá fyzickej osobe 

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej 

činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu 

o  poukázaní podielu zo zaplatenej 

dane, resp. daňovému priznaniu.

Ďakujeme! 

FK Sitno BŠ
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 Realizujem stavebné tesár-

ske a  klampiarske práce, tel.č.: 

0903 549 052

reality

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


