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Dňa 3.8.2016 sa v partnerskom 

meste Šopron uskutočnilo 

pracovné stretnutie primá-

torky mesta Banská Štiavnica 

Mgr. Nadeždy Babiakovej 

a primátora mesta Šoprona Dr. 

Tamása Fodora.

Mesto Šopron sa stalo partnerským 

mestom Banská Štiavnica v  roku 

2006, kedy bola v  Šoprone podpí-

saná dohoda o  partnerstve medzi 

týmito mestami, následne v  roku 

2009 bola dohoda podpísaná aj 

v Banskej Štiavnici. 

Téma zdravotníctva je stále 

aktuálnou a diskutovanou 

témou, preto sme vám vo 

viacerých číslach Štiavnických 

novín priniesli informáciu 

z rokovaní Zastupiteľstva 

Banskobystrického samo-

správneho kraja k zdravot-

níctvu, konkrétne k odpredaju 

rozostavaného nemocničného 

pavilónu B v Žiari nad Hronom 

Svetu zdravia, a. s. od doteraj-

šieho jeho majiteľa VÚC BBSK. 

Dňa 8. augusta 2016 bolo zvola-

né ďalšie Zastupiteľstvo BBSK, 

na programe ktorého malo byť aj 

potvrdenie Uznesenia ZBBSK č. 

238/2016 z 6. júna 2016 k  bodu 

Hospodárenie a  nakladanie s  ma-

jetkom BBSK - Návrh na schválenie 

predaja rozostavanej budovy s  po-

zemkom v areáli Všeobecnej nemoc-

nice Žiar nad Hronom z  dôvodov 

hodných osobitného zreteľa, kto-

rým Zastupiteľstvo BBSK schválilo 

prebytočnosť a predaj rozostavanej 

polikliniky – Blok B Všeobecnej ne-

mocnice v Žiari nad Hronom a po-

zemku pod rozostavanou stavbou. 

Zastupiteľstvo BBSK však nebolo 

uznášaniaschopné.

K uvedenému bodu sa malo dňa 8. 

augusta 2016 uskutočniť v  poradí 

už štvrté zasadnutie Zastupiteľ-

stva Banskobystrického samo-

správneho kraja.

Avšak ani štvrté rokovanie Zastu-

piteľstva Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja k  bodu „pre-

daj rozostavanej budovy s  pozemkom 

v areáli Všeobecnej nemocnice Žiar nad 

Hronom Blok „B“" neprijalo konečné 

rozhodnutie, nakoľko nebolo uzná-

šaniaschopné.

Poslankyňa Zastupiteľstva BBSK a 

primátorka mesta Banská Štiavni-

ca Mgr. Nadežda Babiaková od za-

čiatku rokovaní k vyššie uvedenému 

bodu zastáva a  presadzuje návrh, 

aby Zastupiteľstvo BBSK predalo 

pavilón B v Žiari nad Hronom Sve-

tu zdravia, a. s. len za podmienky, že 

tento opäť obnoví činnosť interné-

ho a  gynekologicko–pôrodníckeho 

oddelenia v Banskej Štiavnici, keďže 

sa jedná o toho istého majiteľa a po-

skytovateľa zdravotníckych služieb 

ako v nemocnici v Banskej Štiavnici.

V ten istý deň 8. augusta 2016 sa ko-

nalo aj pracovné stretnutie komisie, 

ktorá bola menovaná predsedom 

BBSK Ing. Mgr. Mariánom Kotle-

bom, 

Banská Štiavnica – Šopron 
– stretnutie primátorov

Pracovné stretnutie k téme zdravotníctva

Mgr. Nadežda Babiaková a Dr. Tamás Fodor, primátor Šoprona  

foto Mgr. Henrieta Godová 
3.str.
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Pozvánka
V zmysle zákona 

SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom 

zriadení, v znení 

neskorších zmien 

a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 17. augusta 2016 (streda) o 

13 hod. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie č.dv. 4. Priestor 

pre občanov je od 15:00 hod. Sr-

dečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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čriepok
„Ten, kto zakazuje, nemusí byť 

zákazník.“

Ján Petrík

Čo predchádzalo svetoznámej 

sláve nášho múzea.

Určite nie je taký dospelý Štiavničan, 

ale aj obyvateľ nášho okresu, ktorý by 

nepoznal svetoznáme expozície Slo-

venského banského múzea. Poznajú 

ich aj státisíce Slovákov i  návštevní-

kov z celého sveta: Banské múzeum 

v  prírode (skanzen), dedičná štôlňa 

Glanzenberg, unikátne celosloven-

ské expozície v  Starom zámku, No-

vom zámku, Kammerhofe, Bergge-

richte, Galéria Jozefa Kollára a múzeu 

patrí aj neodmysliteľný symbol a atri-

bút Banskej Štiavnice – Klopačka, 

ktorá tento rok má už okrúhlych 

335 rokov. Je samozrejmé, že tomu 

tak nebolo odjakživa. 22.7. uplynulo 

okrúhlych 95 rokov, čo sa narodil bu-

dúci historik európskeho významu 

a  vysokoškolský pedagóg na Filozo-

fi ckej fakulte Univerzity Komenské-

ho v Bratislave doc. PhDr. Peter Rat-

koš, DrSc. Keďže práve on bol otcom 

„a spiritus rector“ vzniku budúceho sve-

toznámeho Slovenského banského 

múzea a  ja som už, bohužiaľ, jediný 

živý pamätník zrodu nielen tejto gran-

dióznej predstavy, ale súčasne aj prvý 

z  aktérov postupnej realizácie tých-

to predstáv, snov a  cieľov, podávam 

toto moje najautentickejšie svedec-

tvo, kde, kedy a ako to všetko začalo. 

Z trvalej úcty a vďaky voči Petrovi Rat-

košovi, jeho spolupracovníkom, ale aj 

ich pokračovateľom. P. Ratkoš, ve-

decký pracovník Historického ústavu 

SAV v Bratislave bol nielen excelentný 

znalec histórie Veľkej Moravy a stre-

dovekých dejín Slovenska, aj najlep-

ší znalec a autor prvých priekopníc-

kych monografi í z  histórie baníctva 

na Slovensku. Svojimi grandiózny-

mi predstavami o  budúcom múzeu 

v Banskej Štiavnici nainfi koval najprv 

svojich kolegov, taktiež excelentných 

historikov PhDr. Jozefa Vlachoviča, 

CSc. a PhDr. Jána Tibenského, DrSc. 

a všetci traja potom naklonili si najdô-

ležitejšiu osobnosť - Milana Rybecké-

ho z Povereníctva SNR pre školstvo, 

kultúru a  informácie, zodpovedného 

za múzeá, galérie a pamiatkovú sta-

rostlivosť na Slovensku. Prvým kon-

krétnym krokom bolo zlúčenie dvoch 

dovtedajších banskoštiavnických mú-

zeí – Vlastivedného múzea v Starom 

zámku a  Banského múzea Dionýza 

Štúra v Berggerichte do jedného mú-

zea s  celoslovenskou pôsobnosťou – 

Banského múzea od 1.4.1964 v pria-

mom riadení Povereníctva SNR pre 

školstvo, kultúru a informácie. V tom 

období v  oboch múzeách pracovalo 

len 7 pracovníkov, pričom ani jeden 

z  nich nemal vysokoškolské vzdela-

nie. Prvými vysokoškolákmi, ktorí 

nastúpili do múzea od júla 1965 som 

bol ja a promovaný historik Bohumír 

Klein, obaja absolventi histórie na Fi-

lozofi ckej fakulte UK a  geografi e na 

Prírodovedeckej fakulte UK v  Brati-

slave, pričom v 5. ročníku sme už boli 

zamestnaní v Slovenskom národnom 

múzeu, aby sme sa maximálne a pl-

nohodnotne pripravili na svoju budú-

cu profesiu. A aj v tejto súvislosti zdô-

razňujem, že nebol to nikto iný, ako 

doc. PhDr. Peter Ratkoš, DrSc., ktorý 

nás oboch presvedčil, aby sme išli pra-

covať do Banskej Štiavnice. V októbri 

1965 som bol menovaný za riaditeľa 

múzea a postupne som sa začal obklo-

povať erudovanými vysokoškolskými 

odborníkmi. Prvý bol Ing. Juraj Ber-

náth, nasledovali promovaný geológ 

Pavol Jedľa, Ing. Ivan Herčko, Ing. Mi-

lan Hock, Ing. Eugen Kladivík, PhDr. 

Pavol Kuka, PhDr. Alexander Zrebe-

ný, Ing. Juraj Korbačka, Mgr. Mária 

Čelková, promovaný historik Tibor 

Takáč, PhDr. Zora Liptáková a ďalší. 

Posledným vysokoškolákom, ktoré-

ho som prijal do múzea pred mojim 

odchodom na Ministerstvo kultúry 

bol v roku 1978 terajší riaditeľ SBM 

PhDr. Jozef Labuda, CSs. Do sprá-

vy múzea sme získali postupne are-

ál, kde sme začali budovať skanzen. 

Sprístupnili sme jeho podzemnú i po-

vrchovú časť v roku 1974 aj s areálom 

šachty Weiden a šachta Terézia, Nový 

Zámok (expozíciu sme tu sprístup-

nili v roku 1971), Klopačku, kde bola 

v  roku 1983 sprístupnená expozícia 

sociálnych hnutí na Slovensku, v roku 

1971 Kammerhof, kde sme sústredi-

li vedenie, administratívu a  knižni-

cu a v roku 1971 sme aj tento honos-

ný historický objekt začali využívať 

na expozičné a výstavné účely. Získa-

li sme do správy múzea aj priestory 

budúcej Galérie Jozefa Kollára, v roku 

1968 sme sprístupnili ložiskovo-mi-

neralogickú expozíciu v Berggerichte 

a postupne sme zriaďovali aj nové ex-

pozičné a výstavné priestory v Starom 

zámku. Všetky pamiatkové objekty 

múzea (od 3.1.1967 premenovaného 

na Slovenské banské múzeum), z nich 

bola väčšina v havarijnom stave, sme 

postupne rekonštruovali a vzhľadom 

na charakter, úroveň, obsah a jedineč-

nosť všetko celoslovenských expozí-

cií, vedecko-výskumnú, edičnú a kul-

túrno-spoločenskú činnosť sa už v 1. 

polovici 70. rokov 20. storočia sa mú-

zeum stalo najvýznamnejším ban-

ským múzeom v Európe, s význam-

ným medzinárodným kreditom. 

Záverom tohto môjho svedectva ešte 

raz zdôrazňujem, že na samom za-

čiatku nebol nikto iný, ako doc. PhDr. 

Peter Ratkoš, DrSc., ktorého nedoži-

té 95. narodeniny sme si pripomenu-

li 22.7.2016.

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

Vážení občania,

ako sme Vás informovali v Štiavnic-

kých novinách, v predchádzajúcich 

obdobiach, mesto Banská Štiavni-

ca zriadilo v lokalite Šobov Rómsky 

klub, ktorý vyvíja svoju činnosť od 

roku 2014. Poskytujú sa tu predovšet-

kým primárne programy reagujúce na 

aktuálne pálčivé problémy a potreby 

miestnej komunity, ako aj aktivity na 

podporu zmysluplného trávenia voľ-

ného času, prezentovanie svojej kul-

túry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplat-

ňovaní sa na trhu práce, prevencia 

nežiadúcich patologických javov, ako 

aj podpora počas vzdelávania. Našim 

cieľom bolo tento Rómsky klub trans-

formovať na komunitné centrum v 

zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o so-

ciálnych službách a o zmene a dopl-

není zákona č. 455/1991 Zb. o živ-

nostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

Tento cieľ sa nám podarilo naplniť 

a komunitné centrum zaregistrovať 

v registri poskytovateľov sociálnych 

služieb na Úrade Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja. Registrácia 

nám umožní zapojiť sa aj do národ-

ných projektov a zabezpečiť tak pre-

vádzku komunitného centra na dlhšie 

obdobie. Cieľovou skupinou komu-

nitného centra sú marginalizované 

skupiny obyvateľstva, najmä margi-

nalizovaná rómska komunita: deti 

predškolského veku, deti školského 

veku, deti a mladiství, plnoleté fyzické 

osoby a rodiny.  Eva Gregáňová

Komunitné centrum

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k im potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Zastupiteľ-

stva Banskobystrického samo-

správneho kraja.

 Účasť na rokovaní komisie vy-

tvorenej predsedom BBSK 

k odpredaju objektov nemocni-

ce v Žiari nad Hronom.

9.8.

 Uskutočnilo sa pracované ro-

kovanie prípravného výboru 

k podujatiu Salamandrové dni 

2016.

  Pracovné rokovanie k staveb-

ným akciám.

10.8.

  Pracovné stretnutie so zástup-

com Stredoslovenskej vodáren-

skej prevádzkovej spoločnos-

ti, a.s. Ing. Kollárom k riešeniu 

kanalizácií v meste.

 Zasadnutie Mestskej rady 

v Banskej Štiavnici.

 Účasť na pietnom akte pri prí-

ležitosti pamätného dňa – Dňa 

obetí banských nešťastí na Slo-

vensku, spojená s položením 

kytice bielych ruží pred štôlňou 

Glanzenberg.

11.8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k im potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov pre Mest-

ské  zastupiteľstvo v Banskej 

Štiavnici.

 Riešenie problematiky staveb-

ných akcií na rok 2017 a rieše-

nie parkovania v meste Banská 

Štiavnica.

12.8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k im potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie s prednos-

tom Okresného úradu Banská 

Bystrica Ing. Karolom Konári-

kom v Banskej Štiavnici k téme 

riešenia problematiky týkajúcej 

sa štátnej správy v oblasti ži-

votného prostredia.

Andrea Benediktyová
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Partnerstvo medzi Ban-

skou Štiavnicou a  Šopronom je za-

ložené najmä na duchovných tradí-

ciách Baníckej akadémie, ktorá bola 

v roku 1918 do tohto mesta presťa-

hovaná. Spolupráca je zakotvená aj 

oblastiach kultúry, cestovného ru-

chu, hospodárstva, komunálnej po-

litiky, umenia, športu, vzdelávania 

a mládeže. Hoci sa duchovné tradície 

Baníckej akadémie udržiavajú pro-

stredníctvom podujatia Akademici 

v Banskej Štiavnici, ktorého sa profe-

sori a študenti Lesníckej fakulty Zá-

padomaďarskej univerzity v  Šopro-

ne a  pracovníci Lesníckeho múzea 

v  Šoprone každoročne zúčastňujú. 

Spolupráca v  ostatných oblastiach 

sa neuskutočňuje na takej intenzív-

nej úrovni. Mgr. Nadežda Babiako-

vá a  Dr. Tamás Fodor diskutovali 

o možnostiach spolupráce v najbliž-

ších rokoch. Dohodli sa, že obe mestá 

sa budú vzájomne informovať o svo-

jich podujatiach, v  rámci projektov 

budú spolupracovať v  oblasti kultú-

ry a cestového ruchu. Mesto Šopron 

je zapojené do národného progra-

mu rozvoja, ktorého úlohou je aj roz-

voj hospodárstva mesta a zámer vy-

budovať lesnícko-technologické 

centrum. Toto centrum poskytne 

priestor aj pre zahraničných investo-

rov, čo by mohla byť príležitosť pre 

Banskú Štiavnicu. Na záver stretnu-

tia sa primátori dohodli na vypraco-

vaní návrhov spoločnej spolupráce, 

o ktorých sa bude ďalej rokovať.

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

ktorej členkou je aj 

poslankyňa Zastupiteľstva BBSK 

a  primátorka mesta Banská Štiav-

nica Mgr. Nadežda Babiaková týka-

júce sa predaja rozostavanej budo-

vy s pozemkom v areáli Všeobecnej 

nemocnice Žiar nad Hronom Blok 

„B“ a odpredaja rozostavanej budo-

vy s pozemkom v areáli Všeobecnej 

nemocnice Rimavská Sobota Blok 

„B“. Komisia má pripraviť podkla-

dy pre ďalšie rokovanie Zastupiteľ-

stva  BBSK, na ktorom bude prob-

lematika odpredaja predmetom 

rokovania. Komisia jednoznačne 

vyjadrila svoj názor, že je to predaj 

za nízku cenu, ďalej vyjadrili čle-

novia názor, aby získané fi nanč-

né prostriedky z predaja boli dané 

spätne do zdravotníctva a na zlep-

šenie podmienok v zdravotníctve. 

Komisia po prerokovaní možnos-

tí odporučila predsedovi BBSK, aby 

písomne vyzval nájomcu Svet zdra-

via, a. s. k plneniu nájomnej zmlu-

vy, ktorej predmetom je aj pavilón 

B v Žiari nad Hronom a podľa kto-

rej prenajímateľ prevzal na seba 

povinnosť dokončiť stavebné prá-

ce z  vlastných alebo z  iných zdro-

jov napr. zo štrukturálnych fondov 

EÚ, aby k tejto podmienke zakotve-

nej v zmluve zaujali stanovisko. Ko-

misia sa celou problematikou pod-

robne zaoberala výsledky boli tie, 

ktoré uvádzame. Primátorka mesta 

Banská Štiavnica a aj občania Ban-

skej Štiavnice nie sú proti zlepše-

niu podmienok v zdravotníctve, ale 

nie za cenu toho, že v jednom meste 

dôjde k úplnej likvidácii zdravotníc-

tva a zrušeniu napríklad tak prepo-

trebného oddelenia ako je interné 

oddelenie v Banskej Štiavnici. Myl-

ne je chápaná snaha zabrániť rekon-

štrukcii pavilónu B, ale tu si treba 

uvedomiť, že sa jedná o súkromné-

ho poskytovateľa a majetok je všet-

kých občanov BBSK a k jeho predaju 

by sa malo pristupovať v  súlade 

s potrebami občanov, ale aj platný-

mi zákonmi.

Ing. Ivana Ondrejmišková,

 prednostka MsÚ

�1.str.

Banská Štiavnica – Šopron 
– stretnutie primátorov

V rámci bližšieho spoznávania 

lokalít UNESCO na Slovenku 

navštívila v stredu 27.júla 

2016 mesto Banská Štiavnica 

delegácia z Prahy.

Zastúpenie delegácie tvoril: Jan 

Wolf, radní hlavného mesta Prahy 

pre kultúru a pamiatkovú ochranu 

so svojimi ľuďmi so sekretariátu, 

Mgr. Jiří Skalický, riaditeľ Odboru 

pamiatkovej ochrany MHMP, po-

verený riadením sekcie rozhodo-

vania o území MHMP a Ing. arch. 

Marta Kaliszan, Kancelária pa-

miatok svetového dedičstva UNE-

SCO, odbor pamiatkovej ochrany, 

MHMP.

Cieľom návštevy bolo najmä ro-

kovanie o spoločných problémoch 

týkajúcich sa lokalít UNESCO a 

odovzdanie si skúseností s pamiat-

kovou ochranou lokalít UNESCO.

Návšteva začala úvodným prijatím 

a vzájomným predstavením primá-

torkou Mesta Mgr. Nadeždou Ba-

biakovou s prítomnými, ktorí boli 

Ing. Ivana Ondrejmišková pred-

nostka MsÚ, Ing. Marián Zimmer-

mann zástupca primátorky, Ing. 

Anna Faturová za KPÚ BB, Praco-

visko Banská Štiavnica a Ing. arch. 

Jakub Melicherčík architekt mes-

ta. 

Nasledovala diskusia na témy o 

problematike pamiatkovej ochrany 

v Banskej Štiavnici a Prahe, rieše-

ním úprav verejných priestranstiev 

a reklamných zariadení a aplikácia 

medzinárodných predpisov UNE-

SCO v Slovenskom pamiatkovom 

prostredí. Diskutovalo sa aj o  té-

mach parkovania, dopravy, novej 

výsadby a  pod. Keďže okruh tém 

bol veľmi veľký a rozsiahly, nebolo 

možné sa so všetkým oboznámiť. 

Dohodlo sa na ďalšej vzájomnej 

spolupráci a možnostiach vzájom-

ného využitia poznatkov a skúse-

ností oboch miest.

Okrem rokovaní delegácia absolvo-

vala aj exkurzie po meste a niekto-

rých pamiatkach.

Jakub Melicherčík

Delegácia z Prahy v Banskej Štiavnici

Delegácia z Prahy na radnici foto Ing. arch. Marta Kaliszan 

Pracovné stretnutie k téme zdravotníctva

Spoločenská 
kronika
Odišli z našich radov

10.7.2016 Jozef Mollek vo veku 

83 rokov, 16.7. Marta Bálintová 

vo veku 82 rokov, MUDr. Franti-

šek Vojtáš vo veku 89 rokov, 30.7. 

Helena Boháčová vo veku 58 ro-

kov, 29.7. Eva Blahútová vo veku 

65 rokov.

Na spoločnú cestu život sa vydali

2.7. Radoslav Košárnik a Bc. An-

drea Kalláriková, 2.7. Pavol Špila 

a Lucia Risiková, 2.7. Ing. Ján Pa-

robek a Ing. Mgr. Martina Kohú-

tová, PhD., 23.7. Fabrizio Baroni a 

Kristína Čabáková.

J. Simonidesová

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici: 23. - 25.8.2016 v čase 

od 7:00 – 19:30 hod. na uliciach: 

Drieňová, Kysihýbelská, Ovocná a 

Roľnícka

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 
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Dlhé roky sa hovorilo, že 

turizmus je najreálnejšou 

možnosťou obživy Banskej 

Štiavnice. 

Hovorilo, ale mnohí tomu neveri-

li, nevedeli si to predstaviť. Vďaka 

kúzlu Štiavnice a práci mnohých or-

ganizácií a  jednotlivcov je to dnes 

realitou. Vo všetkých ôsmich expo-

zíciách Slovenského banského mú-

zea sa premelie okolo 115 tisíc ľudí, 

z  toho polovica od júna do augus-

ta. Do nedávna mal najvyššiu náv-

števnosť banský skanzen (37 tisíc), 

dnes ho predbehla Kalvária, kto-

rá tento rok možno pokorí hrani-

cu 60 tisíc návštevníkov. Turistic-

ké informačné centrum obslúži 50 

tisíc návštevníkov ročne, v lete je to 

aj 500 ľudí denne. Rovnako kaštieľ 

vo Svätom Antone má návštevnosť 

asi 50 tisíc ľudí. Ako vidíme na uli-

ciach, stúpa to závratným tempom, 

cca 8-10% každý rok. Nezdá sa to, 

ale za tých 5 rokov je to spolu 60%. 

Celkové počty návštevníkov môže-

me iba odhadnúť. Do 100 tis. ľudí 

sa tu ubytuje, priemerne na 2 noci. 

Počet jednodenných návštevníkov 

odhadujeme niekde okolo 150 - 200 

tis. ľudí ročne.*) Spolu je to cca 300 

tis., najsmelšie odhady hovoria o 

500 tis. ľudí ročne.

Doteraz sme sa - a vidno že úspeš-

ne - venovali propagácii a marketin-

gu, teda vymýšľali spôsob ako sem 

pritiahnuť návštevníkov. Dnes mu-

síme pracovať na tom, aby sme to 

ustáli. Tí, čo ešte nedávno kritizo-

vali ako to nejde, začínajú nadávať, 

že je toho veľa. Pre turistickú desti-

náciu nie je nič horšie, ako keď do-

máci neznášajú turistov.

Masový turizmus, okrem ekono-

mického prínosu – ktorý sme chce-

li aj  chceme - so sebou prináša aj 

problémy s  preľudnením (u nás 

hlavne doprava a parkovanie), vyš-

šími cenami v centre a stratu auten-

ticity. To oslavované, osobité kúzlo 

Štiavnice dokážu masy ľudí „rozno-

siť na kopytách“. Na každú choro-

bu je liek; na preľudnenie záchytné 

parkovisko, regulácia dopravy a pe-

šie zóny, na vyššie ceny zľavová kar-

ta pre rezidentov (ktorí krčmu, ob-

chod podržia aj mimo sezóny) a na 

devastáciu autenticity to, že sa bu-

deme držať tradícií a latku v kultúre 

nastavíme na kvalitu, nie na kvanti-

tu. (Minule som počul z jedného za-

riadenia hudbu, ktorá by možno ob-

stála na dedinskej zábave, ale našou 

ambíciou musí byť kultúrny náv-

števník. Je ich menej a viac si vážia 

tradície, ako masy). Čaká nás dlhá 

cesta.

PS: Návštevníci platia daň za ubyto-

vanie, za každú osobu a noc 50 cen-

tov. Ubytovatelia by ju mali poriad-

ne vyberať a  poctivo odvádzať. Ak 

platia horeuvedené odhady, potom 

odvedú štvrtinu skutočnosti. Pri-

tom mesto celú túto sumu vloží do 

rozvoja turizmu.

* Odborné odhady Igor Kuhn /Re-

gión Štiavnica a Martin Macharik /

Združenie turizmu

Igor Kuhn

Na tému cestovný ruchŠtiavničania 
o Banskom Studenci

Tento rok si Banský Studenec pri-

pomenul dňa 5. a 6.8.2016 via-

cerými podujatiami 750. výročie 

prvej písomnej zmienky o tejto 

obci.

Na oslavách dňa 6.8.2016 bola 

uvedená do života aj nová repre-

zentačná farebná publikácia pod 

názvom „Banský Studenec (Kolpa-

chy) 1266- 2016“.

Podstatná časť tejto publikácie 

však vznikla vďaka tým najerudo-

vanejším odborníkom z Banskej 

Štiavnice. Zostavovateľom pub-

likácie bol PhDr. RNDr. Ján No-

vák, CSc. Autormi publikácie boli 

PhDr. Mikuláš Čelko, RNDr. Ma-

rián Skaviniak, Mgr. Mária Čel-

ková, ale aj Dr. h.c. prof. RNDr. 

László Miklós, Dr.Sc. Autorom fo-

tografi í bol aj umelecký fotograf 

Ing. Ľubomír Lužina. Okrem neho 

prispeli do publikácie fotografi a-

mi aj RNDr. Marián Skaviniak, 

Ľubomír Spišiak, ako aj ja. Vzácne 

historické fotografi e dal do publi-

kácie aj doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. 

a Jozef Čabák. Novej publikácii sa 

dostalo aj zodpovedajúceho uzna-

nia za účasti prednostu Okresné-

ho úradu v Banskej Štiavnici Ing. 

Štefana Filipa. Pri uvedení kni-

hy do života jej mimoriadne hod-

notný obsah i jej celkové vyznenie 

zhodnotil Ing. Marian Číž, riaditeľ 

Múzea vo Svätom Antone. Všet-

ko podstatné o obci Banský Stu-

denec a  jeho okolí predstavovali 

autori knihy PhDr. Mikuláš Čel-

ko a RNDr. Marián Skaviniak. Aj 

v mene mnohých Kolpašanov, ako 

aj rodákov, u ktorých táto publiká-

cia trvalej hodnoty zanechala veľ-

mi hlboký dojem aj touto cestou 

úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa 

podieľali na jej tvorbe

Peter Malatinec

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková v súčin-

nosti so školským úradom 

a ZŠ Jozefa Kollára, vďaka 

dobrej spolupráci s Nadáciou 

Televízie Markíza a hlavným 

vedúcim tábora Patrikom 

Hermanom, zabezpečila trom 

žiačkam tejto školy pobyt 

v detskom letnom tábore v  

Tajove pri Banskej Bystrici.

To, čo vyše stovka detí v tomto let-

nom tábore prežila sme mali mož-

nosť všetci vidieť na obrazovkách, 

počas niekoľkých večerov v spra-

vodajstvách TV Markíza. Podari-

lo sa obliecť a obuť do nového všet-

ky deti z tábora. Vyšetrili im očká 

a  tie, ktoré to potrebovali, dostali 

nové okuliare. Na konci tábora našli 

deti poklad, ktorý ukrýval rozsiahlu 

materiálnu pomoc. Odniesli si do-

mov kompletné vybavenie do ško-

ly vrátane nových ruksakov, hygie-

nické potreby, uteráky s osuškami, 

športové potreby a množstvo ďal-

ších užitočných vecí. A samozrejme, 

prežili veľa zábavy a skvelých výle-

tov. Organizátori im počas trinás-

tich dní dopriali  malé aj veľké zážit-

ky a prekvapenia.

Mesto, ktoré pomáha organizač-

ne projekt zrealizovať a zabezpeču-

je dopravu detí z vybraných rodín 

do tábora už niekoľko rokov, si váži 

možnosť byť účastníkom v tomto 

krásnom a zmysluplnom programe 

a organizátorom LT aj touto cestou 

vyjadruje úctu a poďakovanie.

Viera Ebert, 

školský úrad

Letný tábor Nadácie TV Markíza

Patrik Herman pri čítaní táborovej pošty  foto Martin Moldovan

Výhercovia 
súťaže s Capalest

Správne odpovede: 1. 14., 2. Fran-

cúzsko, 3. 3 osobnosti (napr. Michel 

de Maulne, Guy Goff ette, Nicolas 

Guy, Yorrick a Daniel Troman, Yan 

Dubost, Mari Kazue, Štefan Bučko a 

iní). Výhercami vstupeniek na Fes-

tival Capalest sa stávajú: K. Pištová, 

BŠ, Š. Bosák, BŠ, P. Koleda, Sv. An-

ton, M. Vydrová, BŠ a K. Mojžišová, 

BŠ. Srdečne blahoželáme! Vstupen-

ky si môžete vyzdvihnúť v redakcii 

ŠN.                                                             red.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Chata Andreja Kmeťa na Sitne 

ponúka okrem občerstvenia 

tela aj občerstvenie duše 

prostredníctvom očarujúcich 

literárnych večerov.

V náručí sitnianskej prírody sa otvá-

rajú nielen oči, ale aj srdcia, aby sa 

okolitá krása, myšlienky, verše a tóny 

piesní rozliali ako slnečné lúče ce-

lým nekonečným vnútrom človeka. 

So stúpajúcou nadmorskou výškou 

sa telo i myseľ zbavujú tiaže a  kaž-

dý si so sebou, i v sebe, nesie len to 

najvzácnejšie. Malicherné problémy 

každodenného života ostávajú tam 

dole ako nepotrebné balvany a na vr-

chole je človek slobodný, čistý a ľahký 

ako anjelské pierko. V piatok 5. au-

gusta 2016 sa o tom presvedčili aj čle-

novia A-klubu, ktorí opätovne prijali  

pozvanie chatára Branislava Cenge-

la a jeho manželky Zuzany na Chatu 

Andreja Kmeťa na Sitne. Ich povest-

ná pohostinnosť potešila aj v podve-

černom čase množstvo turistov. Ob-

čerstvenie duše z prameňa vlastnej 

tvorby im ako bónus ponúkli Renát-

ka Taligová, Katka Kissová, Janka 

Bernáthová a manželia Kolembu-

sovci. Mimoriadne vydarený večer 

na vrchole Sitna hudobne obohatil 

Tomáš Chrien so svojou gitarou. Za-

spomínali sme si aj na Andreja Slád-

koviča a Marínu prednesom úryvkov 

najkrajšej slovenskej ľúbostnej po-

émy, hovorili sme o autorských plá-

noch a  inšpirovaní okolitou krásou 

a úprimnou atmosférou sme sa do-

tkli aj najcitlivejších tém života a lás-

ky. Vrúcnym prianím manželov Cen-

gelovcov je vytvoriť tradíciu takýchto 

literárnych večerov a ponúknuť náv-

števníkom Sitna nové, krásne a du-

chovne hodnotné zážitky. My sa už 

teraz tešíme a všetkých srdečne po-

zývame na ďalšie (nielen) literárne 

stretnutia. J. Bernáthová

Literárne večery na Sitne

Autorský klub literátov na chate pod Sitnom  foto Archív autora

11.-13.8. Koncerty u Archanjelov.

11.8. Ivana Mer 22:00, 12.8. Kat-

ka Malíková a kamaráti 22:00, 13.8. 

Impaco Trio 20:00.

11.-31.8. Terra Permonia. Denne, 

11:00-17:00

11.8. Divadielko Concordia: Jaho-

dový Kúpeľ. Tragikomédia. Palári-

ka 4, 19:00

11.8. Koncert Ludvika Kašubu. U 

Blaškov, Počúvadl. jazero, 19:00.

12.-14.8. Lesnícke arborétum Ky-

sihýbel. str-ne 8:00-15:00, nlcsk.sk

12.8. Posedenie s Kružlicovcami. U 

Blaškov, Počúvadl. jazero, 18:30.

12.8. Vernisáž: Ukradená galerie – 

misBehAVed. Art Café, 19:00.

12.8. Koncert: Juraj Hnilica. Futba-

lový štadión, Prenčov, 20:00. Víkend 

v Art Cafe.

12.8. DJs Hans & Phonotic, od 

20:00.

13.8. Koncert Gonsofus, 19:00.

13.8. Oslavy obce Svätý Anton k 

750. výročiu, od 9:30.

13.8. Downhill race Banská Štiavni-

ca. Adrenalínový pretek zjazdových 

bicyklov. Geoklub Šobov, 09:00

13.8. Podsitnianske dni hojnosti v 

Prenčove. Na Rínku, od 10:00.

13.8. Koncert: Fragile. Svätý Anton, 

18:00

13.8. Pečené prasiatko s country 

Pressburgrass, Počúvadl. jazero, 

18:00.

13.8. Funk Live Band Alexandra 

Kováča. Hotel Grand Matej, 20:00

14.8. Púť na Kerling. Sv. omša v 

kaplnke 10:00. Kerling, Hodru-

ša-Hámre

14.8. Partička. Hotel Sitno Vyhne, 

21:00

15.-20.8. Festival Capalest. 

Program na capalest.com.

15.8. Šmintorínska púť. Kaplnka 

pri Šmintorín štôlni, 15:00.

17.8. Kammerhof deťom. Pre-

chádzka múzeom pre rodiny s deť-

mi, 14:00. Víkend v Art Cafe

19.8. Koncert: Prešporskí Junáci, 

20:00

20.8. Koncert: PS Funk Unit, 20:00

19.8. Posedenie so skupinou Song. 

U Blaškov, 18:30, Počúvadlo

20.8. Sitnianska paškrta. Súťaž vo 

varení kotlíkových špecialít. Počú-

vadl. jazero, 10:00, 

20.8. Deň plný hier v Skautskom 

dome, 10:00.

20.8. Art for Marguerite. Charita-

tívne podujatie. Banský dom, od 

11:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Celý týždeň nám všetky 

portály s počasím avizovali, že 

jeden jediný deň v týždni bude 

nad naším mestom dažďový 

masaker, od rána do večera. 

V sobotu 6.8. sme mali po niekoľ-

koročnom nádhernom počasí zažiť 

úplný opak. Kto však verí v úspech 

a dobro pre ľudí, je mu dopriate. Aj 

keď som ešte o pol siedmej stála na 

námestí netradične sama, a prijíma-

la telefonáty či to nerušíme, trva-

li sme na svojom. Odmena v podo-

be skvelého počasia, ideálneho pre 

toto podujatie, bola tým najlepším 

zadosťučinením nielen pre nás, ale 

aj remeselníkov, ktorí to nevzdali. V 

tomto roku sme vsadili na tému po-

kračovatelia remeselných tradícií. 

Čo viac môže človek, ktorý je zruč-

ný a má dar fantázie, urobiť pre os-

tatných? Ako sa o toto svoje nada-

nie a jeho výsledok, podeliť s inými. 

Spolupráca remeselníkov s verejnos-

ťou spočívala v možnosti, vyskúšať 

si remeslo nielen na vlastné oči, ale 

aj ruky. Tak sa ľudia vrteli okolo ko-

váčskej vyhne, hrnčiarskeho kruhu, 

kleplovali krásnu čipku, deti mohli 

vytvárať zložité vzory s korálka-

mi či drôtom. V tomto roku sme po 

prvýkrát mali možnosť vidieť prá-

cu remeselníkov z Maďarska, ktorí 

oživili už aj tak bohatý výber reme-

selných produktov. Súčasťou podu-

jatia boli aj v tomto roku vystúpenia 

ľudových či profesionálnych umel-

cov s folklórnym zameraním. Tem-

perament cimbal orchestra rozohrial 

duše návštevníkov, muzička rozváš-

nila srdcia, a konečnou bodkou bola 

FS Vatra, ktorý svojimi vystúpenia-

mi sprostredkoval život  remeselní-

kov a ich zábavu v minulosti. Keďže 

počasie bolo ideálne, podujatie bolo 

z hľadiska návštevnosti najviac nav-

štíveným podujatím  doposiaľ  v tom-

to roku, v našom meste, čo nás veľmi 

teší, a motivuje do ďalších ročníkov. 

Vďaka podpore Nadácie Slovenskej 

sporiteľne a Úľuv-u sa nám podarilo 

obohatiť podujatie o štýlové banery, 

ktoré pútavou formou informovali 

návštevníkov o histórii cechov v Ban-

skej Štiavnici. Chceli by sme sa tým-

to poďakovať subjektom, ktoré nás 

podporili, a vďaka ktorým sme opäť 

o trošku zdvihli latku našej akcie na 

vyššiu úroveň. Poďakovanie:

Nadácia slovenskej sporiteĺne, Úľuv, 

SBM Banská Štiavnica, Zuzana Den-

ková, Black M, Gabriela Kravcová, 

Daniel Lichard, Aleksandra Sikoraio-

vá, Renáta Brnáková a Michal Kako.

Rada by som sa poďakovala všetkým 

kolegom za skvelú spoluprácu.

Zuzka Patkošová, odd.KŠaMKK

Jedno z nezabudnutých remesiel - čipkovanie  foto Ing. Rastislav Marko 

Nezabudnuté remeslá
V tomto roku s rekordnou účasťou návštevníkov



6
číslo 27 • 11. august 2016

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Počas letných prázdnin sa v dňoch 

od 4.7.2016 do 18.7.2016 uskutoč-

nil už tretí ročník letného denného 

tábora pre žiakov Špeciálnej základ-

nej školy v Banskej Štiavnici, ich sú-

rodencov a kamarátov.

Denný letný tábor bol realizova-

ný s podporou Mesta Banská Štiav-

nica, za čo Mestu Banská Štiavnica 

patrí veľké poďakovanie, že fi nanč-

ným príspevkom umožnilo nielen 

žiakom špeciálnej základnej školy 

ale aj ich súrodencom a kamarátom 

prežiť voľné chvíle prázdnin plno-

hodnotne a zmysluplne. Letný den-

ný tábor bol v tomto roku realizova-

ný v dvoch turnusoch, kde sa malo 

možnosť zrekreovať dvadsať žiakov, 

a to nielen žiakov zo špeciálnej zák-

ladnej školy ale aj žiakov z iných zák-

ladných škôl v Banskej Štiavnici. Bol 

to tábor plný hier, poznávania, ces-

tovania a krásnych zážitkov. O prí-

jemnej atmosfére nás presvedčili aj 

tento rok usmiate a  spokojné tvá-

re detí, ktoré mohli aktívnym spô-

sobom prežiť voľné chvíle letných 

prázdnin. Pod pedagogickým do-

zorom PhDr. Jozefa Kalla a  Mgr. 

Eduarda Gemzu deti navštívili rôz-

ne kultúrne pamiatky v meste Ban-

ská Štiavnica, navštívili mesto Ban-

ská Bystrica, zahrali si rôzne súťaže 

a športové hry a tak si mohli užiť sl-

nečné dni a do sýta sa vyšantiť. Pre 

všetkých žiakov bol tento tábor bez-

platný. Deti mali v tábore zabezpe-

čenú stravu – raňajky a obedy, pitný 

režim, cestovné, vstupenky a boha-

tý a  zaujímavý program. Sme veľ-

mi radi, že už po tretíkrát sme mohli 

v  spolupráci s  Mestom Banská 

Štiavnica spríjemniť žiakom Špeciál-

nej základnej školy v Banskej Štiav-

nici ale i žiakom z iných základných 

škôl letné prázdniny.

Jozef Kallo, ŠZŠ v BŠ

Letný denný tábor 
v Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici

Žiaci špeciálnej základnej školy v SBM  foto Mgr. Eduard Gemza 

19. Náckov štiavnický pochod, kto-

rý sa uskutočnil 29.7.2016, dva dni 

pred dátumom, keď je v  kalendá-

ri meno Ignác, ktoré má štiavnický 

slangový výraz Nácko, bol opäť výni-

močný. Nácko, ktorého stvárnil Ján 

Furinda, prišiel, ako je to od minulé-

ho roka zvykom, aj so svojim kama-

rátom Lojzom, ktorého interpretoval 

Karol Turoň. 

Moderátorom podujatia bol Milan 

Šesták, ktorý privítal účastníkov na 

terase Baníckej krčmy pri štôlni Glan-

zenberg, medzi ktorými nechýbal 

ani Ing. Ladislav Lacko, prvý predse-

da Hlavného banského úradu v Ban-

skej Štiavnici, ako aj členovia spevo-

kolu Štiavničan. Po baníckej hymne 

„Zdar Boh hore!“ sa už slova ujal Nác-

ko s priehrštím náckovských vtipov. 

Po náležitom občerstvení sa necelá 

stovka účastníkov na čele s vlajkono-

sičom Michalom Špuntom a „pivným 

servisom“ so sudom piva Steiger na vo-

zíku, vydala smerom hore do histo-

rického jadra mesta. Prvou, v tomto 

roku neplánovanou,  zastávkou bola 

terasa Hotela Grand-Matej, kde bola 

Náckova suita privítaná a pohostená 

rodinou Ľudovíta Kanika. Druhou za-

stávkou bol Kammerhof, miestnosť  

bývalej kaplnky sv. Ignáca v Kammer-

hofe, kde  účastníkov privítala a nále-

žitým spôsobom pohostila Ing. Som-

bathyová, vedúca oddelenia banskej 

techniky. Po piesni „Prišla Pepa z rin-

gu“ a ďalších náckovských vtipoch sa 

účastníci pobrali k 3. zastávke, ktorú 

bola Náckova socha na Hornom tro-

tuári. Tu bolo Náckovi oznámené, že 

druhé vydanie publikácie „Šibalstvá, 

huncútstva a  príbehy štiavnického Nác-

ka“, v ktorej je aj fotografi a jeho sochy, 

sa teší záujmu čitateľskej verejnosti. 

Nácko opätovne požiadal o zosadenie 

zo svojho piedestálu. Po ďalších vti-

poch a piesni „Nácko zelený“ sa účast-

níci pobrali k 4. zastávke, ktorou bola 

Pizzeria pri šachte Kaufhaus. Tu ich 

privítal jej majiteľ Peter Ernek aj s ma-

lými baníkmi, ktorí odhalili v poradí 

už piatu pamätnú tabuľku na šach-

tovej budove, pripomínajúcu tohto-

ročný pochod. Po zaspievaní pies-

ne „Keď sa hunštosiar hnevá“, odznení 

ďalších vtipov a občerstvení, sa sui-

ta pobrala k Pizzerii „Black-M nad Ko-

zákom“, kde ju privítal jej majiteľ, pán 

Marián Čierny. Tu sa účastníci opä-

tovne posilnili ďalšími náckovskými 

vtipmi a po zaspievaní piesne „Štiav-

nica je pekné mesto“ sa vydali na Nám. 

sv. Trojice, pri prechode popri mo-

rovom stĺpe bolo pripomenuté, že aj 

autor súsošia Dionýz Ignác Stanetti 

(1710-1767) má jedno z mien spoloč-

né s Náckom. Povyše mórového stĺpa 

Náckova suita zamierila na 6. zastáv-

ku, ktorou bolo nádvorie Joergesov-

ho domu, na ktorom je od roku 2015 

umiestnená pamätná tabuľa, pripo-

mínajúca osobnosť profesora Joze-

fa Vášáryho (1915-1973), prvého in-

terpreta Náckovských vtipov. Pána 

profesora si účastníci pripomenu-

li študentskou hymnou „Gaudeamus 

igitur“. Pochod bol ukončený vo dvore 

pred Štiavnickým betlehemom, kde 

ich privítal druhý Nácko, v podobe so-

chy z dielne kremnického výtvarníka 

Jána Konuša a pani Emília Babicová, 

vedúca expozície. Po zaspievaní pies-

ne „Dolnú bránu“ nasledovalo priehr-

štie vtipov a špásov, nielen od Nácka 

a Lojza, ale priestor dostali aj samot-

ní účastníci pochodu. Na záver podu-

jatia odznela banícka hymna „Banícky 

stav“ a po prezretí Štiavnického betle-

hemu sa účastníci v pokoji rozišli do 

letnej štiavnickej noci.  Za vydarené 

podujatie patrí poďakovanie banícke-

mu spolku, interpretom Nácka a Loj-

za, navštívenej inštitúcii a majiteľom 

navštívených pohostinných zariade-

ní, ktorí Nácka s Lojzom a ich suitu 

náležite pohostili. Osobitné poďako-

vanie prináleží pánovi Petrovi Erne-

kovi za jeho fi nančný príspevok. 

Milan Durbák

Nácko s Lojzom opäť pochodovali

Nová tvár 
Sitno Blues

Tradičné podujatie na Počúvad-

lianskom jazere prešlo od svojich 

začiatkov rôznymi zmenami. Ke-

dysi bolo koncipované ako viac-

denná prehliadka bluesovej a  od 

blues odvodenej muziky pre ge-

neráciu „čechoslovákov“, ktorá na 

nej vyrastala. Hrali tu postupne 

hádam všetky legendy česko-slo-

venskej scény, od niekdajšie-

ho undergroundu až po jazzrock, 

okorenené kapelami z Poľska, Ma-

ďarska, často aj zámoria. Bol to je-

dinečný festival, na ktorý sa cho-

dilo aj z veľkej diaľky. Tak, ako sa 

táto hudba vytrácala z médií a jej 

prívrženci starli, na Sitno Blues 

sa začali objavovať aj iné žánre: 

pop, folk, reggae a iné, vždy však 

išlo o kvalitnú a overenú muziku. 

Dnešné Sitno Blues odráža súčas-

nú dobu: s  festivalmi na Sloven-

sku sa roztrhlo vrece, sponzorov je 

ako šafránu, médiá hrajú komerciu 

a nový Fond pre podporu umenia 

nedbá veľmi na tradíciu a históriu 

podujatí. Aj napriek tomu Sitno 

Blues dokázalo k „Počku“ priviesť 

hviezdy ako Jana Kirschner a Vi-

diek, aktuálne veľmi obľúbených 

Medial Banana, vytiahnuť nezná-

mych Kiera Grande, predstaviť 

osobitých Eda Klenu a ľudovo-re-

cesistických Ploštín punk, zabez-

pečiť  občerstvenie (menej čakania 

oproti minulým rokom) a predaj-

ný jarmok remeselníkov a  umel-

cov. Festival nielen zaplnil amfi te-

áter – môžeme hovoriť o najvyššej 

návštevnosti v  jeho histórii – vy-

predané boli aj všetky ubytovacie 

kapacity na Počúvadle, stravovacie 

zariadenia mali výnimočné tržby 

a kemp bol tiež plný. Festival Sit-

no Blues 2016 našiel svoju tvár, 

spojil podnikateľov na Počúvadle 

a priniesol všeobecný úžitok vďa-

ka vytrvalosti organizačného tímu 

neziskovej organizácie Sitnoblues 

Počúvadlo n.o. Foto: Ján Petrík

Igor Kuhn



7
číslo 27 • 11. august 2016

sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dni plynú ako 

tichej rieky 

prúd, bolesť v 

srdci sa nedá 

zabudnúť…

Dňa 10.8.2016 uplynul 

rok, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, 

starý a prastarý otec Jozef 

Kopál. Kto ste ho poznali a 

mali radi, venujte mu spolu s 

nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

V školskom roku 2015/2016 

školáci v Bakomi zažívali niečo 

veľmi špeciálne a zaujímavé. 

Vďaka fi nančnej podpore Nadácie 

pre deti Slovenska z fondu Hodina 

deťom spoznávali neživú prírodu 

v okolí Banskej Štiavnice. Pomáhali 

im v tom profesionálny geológ Peter 

Fuchs, tím učiteľov zo školy Bako-

mi aj niektorí rodičia, ktorí pracova-

li ako dobrovoľníci.

Spoločne v rámci vyučovania pra-

videlne chodili do okolia Banskej 

Štiavnice a spoznávali horniny a 

minerály, ktoré sa tam nachádza-

jú. Veľa sa dozvedeli o histórii a vý-

voji Zeme. Objavovali nerastné bo-

hatstvo ukryté v priestore, v ktorom 

žijú. S nájdeným geologickým ma-

teriálom a získanými informáciami 

potom ďalej pracovali aj v  triedach 

– podrobne svoje nálezy pozorova-

li, robili rôzne experimenty, vytvá-

rali modely sopiek, časovú os histó-

rie Zeme. Deti pracovali s mapami, 

každé si viedlo svoj geologický den-

ník. Ku spolupráci na projekte sme 

prizvali aj deti zo Špeciálnej základ-

nej školy v Banskej Štiavnici.

Všetky deti z prvého stupňa základ-

nej školy pracovali spoločne. Mlad-

ší sa učili od starších. Starší mohli 

uplatniť svoje bohatšie skúsenosti 

– keď s niečím pomohli mladšiemu 

spolužiakovi, znalosť si dobre upev-

nili. Deti takto spoločne pracovali 

na tematicky usporiadaných praco-

viskách. Vo vekovo zmiešanom tíme 

si zažili ako treba spolupracovať, 

aby sa dopracovali k  cieľu. Skúse-

nosť s takýmto spôsobom vyučova-

nia je veľmi cenná aj pre učiteľov zo 

základnej školy Bakomi. verili sme 

si, že takýto spôsob vyučovania má 

obrovský potenciál. Veľmi príťažli-

vým spôsobom sme dokázali deťom 

sprostredkovať informácie z príro-

dovedy, vlastivedy, histórie. Doká-

zali sme vytvoriť zaujímavý a pútavý 

kontext na používanie a precvičova-

nie základných akademických zruč-

ností – deti v  téme geológia veľa 

písali, čítali texty, pracovali so slova-

mi, veľa počítali a merali. Skúsenos-

ti a vytvorený materiál z projektu sa 

stávajú súčasťou školského vzdelá-

vacieho programu v  škole Bakomi. 

Deti zo základnej školy Bakomi pri 

spoznávaní neživej prírody zažili 

dobrodružstvo a radosť. Veľa sa na-

učili. Sú hrdí na to, čo vedia o kame-

ňoch, o práci geológa, o baníckej his-

tórii ich regiónu.

Lýdia Vencelová

Živé spoznávanie neživej prírody 
v škole Bakomi

Ako po minulé roky, tak aj 

dňa 28.6.2016 sa už po 9. krát 

zišli členovia SZŤP z okresu B. 

Štiavnica  na svojom pravi-

delnom každoročnom podujatí 

- športovom dni na štadióne TJ 

Slovan B.Štiavnica.

Za dobrého počasia a príjemnej spo-

ločenskej atmosféry si jednotlivci i 3 

členných družstvách mužov a žien 

zmerali svoje schopnosti v športo-

vo-branných disciplínach ich zdra-

viu a veku primeraných a prospeš-

ných. Zaspomínali si pritom a vzdali 

úctu aj spoluzakladateľovi tohoto 

podujatia a členovi výboru SZŤP, 

dnes už nežijúcemu JUDr. Jozefovi 

Benešovi aj za účasti jeho manželky 

pani Márii Benešovej. Podujatie za-

hájili o 10 hodine pán Ivan Mada-

ra a pani Anna Peťková, čelní pred-

stavitelia SZŤP. Súťažilo sa v týchto 

piatich disciplínach: streľba zo vzdu-

chovky, hod šípkou, kop lopty na 

cieľ, hod loptičkou na terč a hod 

granátom na cieľ. Aj napriek vyš-

šiemu veku i zdravotných handica-

pom všetci aktívni účastníci súťažili 

s chuťou i radosťou a podali aj hod-

notné výkony. Záverečné vyhodno-

tenie súťaží s odovzdaním diplomov 

a medailí najlepším jednotlivcom i 

družstvám ukončilo v odpoludňaj-

ších hodinách športovú časť tejto 

akcie. Po ňom nasledovalo posede-

nie humorne moderované špecialis-

tom na túto činnosť pánom Ivanom 

Beňom. Potom už nastal čas na ob-

čerstvenie a posilnenie sa chutným 

gulášom od pána Ľubomíra Baráka.

Poďakovanie všetkých účastní-

kov tohoto športového dňa patrí 

jeho organizátorom, najmä vede-

niu SZŤP v B.Štiavnici, tým ktorí 

pomohli zabezpečiť jeho technickú 

realizáciu, ako aj tým, ktorí prispeli 

prostriedkami na občerstvenie a ak-

ciu, Mestskému úradu, Úradu práce, 

soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavni-

ci, fi rme Allcom, pekárni Anton An-

tol a Danielovi Matisovi. Tešíme sa 

na desiaty jubilejný ročník na budú-

ci rok.

Výsledky jednotlivci:

Streľba vzduchovkou: 1. Matis D., 2. 

Bačík J., 3. Šestáková E.

Hod granátom: 1. Bradovka J., 2. 

Madara I., 3. Matis D.

Kop na bránu: 1. Černý D., 2. Kuruc 

R., 3. Beňo F.

Hod na cieľ: 1. Bačík J., 2. Schingler 

J., 3. Šestáková E.

Hod šípkou na terč: 1. Madara I., 2. 

Beňová B., 3. Bačík J.

Päťboj - ženy: 1. SZŤP Št. Bane (Ben-

číková, Šestáková, Beňová) 125 b.

Päťboj -  muži: 1. SZŤP BŠ "B" (Beňo, 

Schingler, Ľupták) 156 b.

Päťboj -muži: 2. SZŤP BŠ "A" (Kuruc, 

Bradovka, Matis) 153 b.

Jozef Schingler, Ivan Madara

Deti pri spoznávaní neživej prírody  foto Archív autora 

Športový deň SZŤP - memoriál 
JUDr. Jozefa Beneša 9. ročník

Hubertovská 
kvapka krvi

V dňoch 3. a 4. septembra 2016 sa 

uskutoční v  areáli svätoantonské-

ho kaštieľa už 26. ročník celosloven-

ských poľovníckych slávností Dní sv. 

Huberta. O programe osláv budeme 

čitateľov Štiavnických novín ešte in-

formovať. Týmto príspevkom by 

som rád upozornil, že i počas tohto 

ročníka bude možnosť darovať naj-

vzácnejšiu tekutinu. Svätohuber-

tovská kvapka krvi sa bude konať už 

po siedmy krát a doteraz – za 6 roč-

níkov darovalo krv už 216 dobrých 

ľudí, vrátene mnohých obyvateľov 

banskoštiavnického regiónu. Verím, 

že aj v sobotu 3. septembra 2016 

od 7.30 do 11.00 hod. využijú túto 

možnosť viacerí dobrí ľudia – čitate-

lia Štiavnických novín. V mene orga-

nizátorov osláv im úprimne ďaku-

jem.  Marian Číž

Pozvánka
Rímsko-katolícka cirkev – farnosť 

Banská Štiavnica, Mesto Ban-

ská Štiavnica, zástupcovia obča-

nov a chalupárov Hornej a Dolnej 

Resly a ulíc Pod Paradajzom, Kut-

nohorskej, Péchovej, Klinger, Ka-

mennej, Pavla Kyrmezera, Viery 

Václavekovej, Samuela Mikoví-

niho a  ostatných nemenovaných 

ulíc mesta Banská Štiavnica a oko-

lia Vás pozývajú na 5. ročník ob-

novenej „Šmintorínskej púte“, kto-

rá sa uskutoční 15. augusta 2016 

(pondelok) o  15:00 hod. pred 

kaplnkou pri Šmintorín štôlni na 

Hornej Resle v Banskej Štiavnici. 

Organizátori
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Už 7. ročník benefičného 
koncertu pre deti a osoby s 
mentálnym postihnutím pre 
Banskobystrický región a 
okolité ústavy, prinesie Ob-
čianske združenie Milan 
Štefánik.

Miestny amfiteáter bude hos-
tiť známych umelcov a tradič-
né workshopy. Všetko sa spus-
tí v nedeľu 21. augusta 2016 
o 14 hodine, keď podujatie 
otvorí zumbou Oumar Cheva-
ra Camara z Belgicka. Od 15 
hodiny sa už diváci môžu te-
šiť na kopec profesionálnych 
umelcov. Hendikepované deti 
potešia svojím vystúpením 
rockové kapely Gladiátor, 
ktorej najvýraznejší člen je 
Miko Hladký, Slobodná Eu-
rópa a Žena z lesoparku s jej 
frontmanom – Šarkanom. Aj v 

tomto ročníku OSMIDIVu sa 
opäť objavia Fidelovi Bandi-
ti. Ako sami seba radi charak-
terizujú: "Sme kapela, ktorá 
hrá pre radosť. Náš hudob-
ný štýl je ovplyvnený sloven-
skou pop scénou“. Nepochyb-
ne headlinerom tohto ročníka 
bude zoskupenie IMT Smile, 
ktoré vystúpi na Banskoštiav-
nickom amfiteátri sólovým 
koncertom deň predtým pod 
názvom Acoustic. Čo dodať k 
tejto najznámejšej slovenskej 
kapele. Hádam už len vypo-
čuť si ich. Pre hendikepova-
ných účastníkov sú vždy tým 
pravým osviežením a nabíja-
čom energie zároveň. Či už to 
budú piesne Cesty II. triedy, 
Nepoznám, Ľudia nie sú zlí. 
Všetci sa vždy radi pridajú. 
Akciou bude sprevádzať zná-
my zabávač a moderátor na 

voľnej nohe Richard Vrablec.
Sprievodný program zastre-
šujú tvorivé dielne: Enkaus-
tika – maľovanie horúcim 
voskom, pedig – prútikárstvo, 
maľovanie na tvár, streľba z 
kuše, razenie mincí, výroba 
šperkov z drôtu, ozdobovanie 
sádrových odliatkov, výroba 
doplnkov z kože a maľovanie 
na plátno. Obraz, ako motív 
podujatia namaľoval Vlado 

Krausz, najúspešnejší textár 
na Slovensku za posledných 
25 rokov.
Vstupné je bezplatné pre oso-
by s mentálnym a zdravot-
ným postihnutím a pre deti do 
140cm. Vstupné pre verejnosť 
v predpredaji 15 € a na mieste 
20 €. Predpredaj Ticketportal, 
Čajovňa Klopačka, Informač-
né centrum Banská Štiavnica. 

Daniela Sokolovičová

INZERCIA

Festival OSMIDIV rozveselí hendikepované deti

Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal
                       a Informačnom centre

18. Letný fi lmový seminár 

4 živly bude oslavovať 

“dospelosť” fi lmami a sprie-

vodnými podujatia zastreše-

nými témou Mladosť. 

Aj vy si ich budete môcť vychutnať 

v kine Akademik, Kultúrnom cen-

tre, ale aj pod hviezdami – na fut-

balovom štadióne, nádvorí Starého 

zámku či na Amfi teátri. Vstupné 

na jednotlivé premietania je 3,50 

€, v prípade premietania s koncer-

tom na Starom zámku 6 €.

Kúpeľňový hráč

(CS, 1988, štvrtok 11. 8. 2016 o 

21:00, Amfi teáter, slovenské zne-

nie)

Komediálny príbeh mladého de-

dinského chlapca, nadaného hu-

dobníka, ktorý na prahu dospelos-

ti hľadá sám seba. Po neúspešnom 

verejnom koncertnom vystúpení 

sa rozhodne opustiť štúdium na 

konzervatóriu a zamestnať sa ako 

pomocný robotník. Film premiet-

nu 4 živly spolu s krátkym predifl -

mom Mladí mostári (1982), ktorý 

občas veľmi zábavne, občas pre-

kvapujúco autenticky a občas ab-

surdne ideologicky zobrazuje život 

mládeže z mostárskeho učilišťa v 

Brezne.

Piknik s fi lmom Indiánske leto

(CZ, 1995, štvrtok 11. 8. 2016 o 

23:15, futbalový štadión FK Sitno, 

české znenie)

S úspechom sa stretol vlaňajší noč-

ný piknik na futbalovom štadióne, 

chýbať preto nemôže ani v progra-

me tohtoročných 4 živlov. S deka-

mi a dobrotami od výmyslu sve-

ta (alebo od výmyslu odporúčanej 

donáškovej služby BS Streetfood) 

ste vítaní a vítané na hracej plo-

che počas premietania fi lmu Indi-

ánske leto! Hanblivá a málo komu-

nikatívna Klára v ňom prichádza 

na prázdniny k starej matke. Nie-

len vo vzťahoch k chlapcom ostáva 

v tieni svojej sesternice Marie. Keď 

sa jej začne, aj vďaka Mariiným ra-

dám, viac dariť a nechtiac sester-

nicu odsunie do úzadia, Marie vy-

myslí plán, ako sa Kláre pomstiť.

Carrie

(US, 1976, piatok 12. 8. 2016 o 

21:00, Amfi teáter, anglické znenie 

s titulkami)

Carrie, adaptácia románu Stephe-

na Kinga, je príbehom dievčaťa, 

ktoré vychovala jej šialene nábož-

ná matka takmer v úplnej izolá-

cii. Po strápňujúcom incidente v 

škole, keď si z nej spolužiaci ne-

milosrdne uťahovali, sú študen-

ti tvrdo potrestaní a preto sa chcú 

Carrie pomstiť. Ich plán sa zvrtne 

hrozným spôsobom, keď sa počas 

školského plesu v Carrie prebudia 

zvláštne mentálne schopnosti.

Premietanie s koncertom – fi lm 

Ľudia v nedeľu

(GE, 1930, piatok 12. 8. 2016 o 

23:30, Starý zámok, nemý fi lm)

Životy skupiny obyvateľov Berlí-

na počas letnej nedele v medzivoj-

novom období. Po hádke s man-

želkou sa taxikár Erwin rozhodne 

stráviť popoludnie na pláži s ka-

marátom Wolfgangom. K dvoji-

ci sa pridá Wolfgangova nová zná-

mosť Christl spolu s kamarátkou 

Brigitte a vzájomné vzťahy sa v sl-

nečnom popoludní vďaka horúcim 

mužským hlavám začnú nečakane 

zamotávať. Film o Berlíne, ako ho 

nepoznáme – o Berlíne pred Hitle-

rom, o metropole a životnom štý-

le jej mladých obyvateľov v tridsia-

tych rokoch minulého storočia. 

Film bude premietaný so živým 

hudobným sprievodom mladého 

hudobníka PJONIho, ktorý rád ex-

perimentuje s elektronickou hud-

bou a akustickými prímesami.

Sláva

(US, 1980, 133 min., sobota 13. 8. 

2016 o 21:00, Amfi teáter, anglické 

znenie s titulkami)

Režisér Alan Parker sleduje štu-

dentov newyorskej strednej ško-

ly múzických umení a ich cestu za 

slávou. Zaujíma ho práve cesta, 

pretože sláva je pre mladých hu-

dobníkov, hercov, či tanečníkov 

ešte veľmi ďaleko a možno neprí-

de vôbec. Študenti musia niekoľko 

rokov bojovať sami so sebou i s tla-

kom, ktorý ja na nich vyvíjaný - na-

koniec, tak ako aj na každého iné-

ho stredoškoláka.

Džúsový román 

(CS, 1984, 75 min., nedeľa 14. 8. 

2016 o 21:00, Amfi teáter, české 

znenie)

Film rozpráva jednoduchý príbeh 

obyčajného dedinského dievčaťa, 

ktoré vstupuje do života len s veľ-

mi zahmlenou predstavou o svojej 

budúcnosti. Nespokojná s jedno-

tvárnou prácou v dedine dochádza 

každé ráno do mesta, kde si naš-

la rovnako stereotypné a ubíjajú-

ce zamestnanie. Ostáva už iba jedi-

ný cieľ: nájsť si chlapca, potom sa 

vydať a založiť si rodinu. Na osu-

de svojej priebojnejšej kamarátky 

však vidí, že i splnenie tohto cieľa 

má svoje tmavšie stránky. 

OZ 4 živly

4 živly pozývajú na premietania pod hviezdami!
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Štvrtok 11.8. - Nedeľa 14.8.Štvrtok 11.8. - Nedeľa 14.8.

4 ŽivlY4 ŽivlY
Téma: MladosťTéma: Mladosť

Pondelok 15.8. o 18:00 hod.Pondelok 15.8. o 18:00 hod.
Utorok 16.8. o 18:00 hod.Utorok 16.8. o 18:00 hod.

TAjNý živoT TAjNý živoT 

MAzNÁčikovMAzNÁčikov

Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, 
2016, 90 min, MP. Vstupné: 4 €2016, 90 min, MP. Vstupné: 4 €
Max a Katie sú spriaznené duše, naj-Max a Katie sú spriaznené duše, naj-
lepší kamaráti na svete. Čo na tom, že lepší kamaráti na svete. Čo na tom, že 
Max je pes a Katie človek? Keby sa Max je pes a Katie človek? Keby sa 
Katie každý deň na dlhé hodiny ne-Katie každý deň na dlhé hodiny ne-
strácala a nenechávala Maxa v ich strácala a nenechávala Maxa v ich 
byte samého, bol by Max najspokoj-byte samého, bol by Max najspokoj-
nejší pes na svete. Toto platilo však nejší pes na svete. Toto platilo však 
len do chvíle, kým Katie nepriviedla len do chvíle, kým Katie nepriviedla 
domov z útulku chlpaté psie monštrum domov z útulku chlpaté psie monštrum 
menom Baron a nerozhodla sa, že od-menom Baron a nerozhodla sa, že od-
teraz budú žiť šťastne v trojici. Medzi teraz budú žiť šťastne v trojici. Medzi 
Maxom a Baronom to bola nenávisť na Maxom a Baronom to bola nenávisť na 
prvý pohľad. Od prvej chvíle usilov-prvý pohľad. Od prvej chvíle usilov-

ne vymýšľajú, ako jeden druhému čo ne vymýšľajú, ako jeden druhému čo 
najviac znepríjemniť život, a to ich pri-najviac znepríjemniť život, a to ich pri-
vádza do stále komplikovanejších si-vádza do stále komplikovanejších si-
tuácií, aby nakoniec skončili stratení, tuácií, aby nakoniec skončili stratení, 
opustení a obkľúčení skupinou zvie-opustení a obkľúčení skupinou zvie-
racích bezdomovcov, ktorí ovládajú racích bezdomovcov, ktorí ovládajú 
mestské podzemie pod vedením šiale-mestské podzemie pod vedením šiale-
ného králikaného králika

Utorok 16.8. o 19:30 hod.Utorok 16.8. o 19:30 hod.

Hore zA lÁskoUHore zA lÁskoU

Romantický/komédia, Francúzsko, Romantický/komédia, Francúzsko, 
118 min, MP. Vstupné: 4 €118 min, MP. Vstupné: 4 €
Romantická komédia o tom, že láska Romantická komédia o tom, že láska 
nepozná hranice a v prípade 1,5 met-nepozná hranice a v prípade 1,5 met-
rového Jeana Dujardina – ani výšku. rového Jeana Dujardina – ani výšku. 
Diane (Virginie Efi ra) je krásna žena, Diane (Virginie Efi ra) je krásna žena, 
pracuje v renomovanej právnickej fi r-pracuje v renomovanej právnickej fi r-
me, má zmysel pre humor – je jedno-me, má zmysel pre humor – je jedno-
ducho ženou, za ktorou sa otočí každý ducho ženou, za ktorou sa otočí každý 
chlap. Diane však práve prešla ne-chlap. Diane však práve prešla ne-
šťastným manželstvom končiacim roz-šťastným manželstvom končiacim roz-
vodom, ale je znova pripravená nájsť vodom, ale je znova pripravená nájsť 
muža svojich snov. Existuje však nie-muža svojich snov. Existuje však nie-
čo také ako náhoda alebo osud? Asi čo také ako náhoda alebo osud? Asi 
nie! Raz večer Diane zazvoní domáci nie! Raz večer Diane zazvoní domáci 

telefón a príjme hovor od neznámeho telefón a príjme hovor od neznámeho 
Alexandra (Jean Dujardin), tajomné-Alexandra (Jean Dujardin), tajomné-
ho muža, ktorý práve našiel jej mobil. ho muža, ktorý práve našiel jej mobil. 
Alexander je zdvorilý, šarmantný a Alexander je zdvorilý, šarmantný a 
vtipný a – bohatý. Už počas telefón-vtipný a – bohatý. Už počas telefón-
neho rozhovoru medzi nimi presko-neho rozhovoru medzi nimi presko-
čí iskra a takmer okamžite si dohodnú čí iskra a takmer okamžite si dohodnú 
rande. Diane podľahne čaru Alexan-rande. Diane podľahne čaru Alexan-
drovho hlasu a sníva o tom, ako asi vy-drovho hlasu a sníva o tom, ako asi vy-
zerá v skutočnosti. Ako to už ale býva, zerá v skutočnosti. Ako to už ale býva, 
predstavy sú niekedy lepšie než sku-predstavy sú niekedy lepšie než sku-
točnosť a ich stretnutie nedopadne úpl-točnosť a ich stretnutie nedopadne úpl-
ne podľa Dianinho očakávania. ne podľa Dianinho očakávania. 

Štvrtok 18.8. o 19:30 hod.Štvrtok 18.8. o 19:30 hod.

BUchTY A klobÁsYBUchTY A klobÁsY

Animovaný/Komédia, USA, 2016, Animovaný/Komédia, USA, 2016, 
89 min, MP 18. Vstupné: 4 €89 min, MP 18. Vstupné: 4 €
Seth Rogan a Evan Goldberg, tvorco-Seth Rogan a Evan Goldberg, tvorco-
via úspešných komédii 50/50, Susedia via úspešných komédii 50/50, Susedia 
na odstrel a To je koniec! prichádza-na odstrel a To je koniec! prichádza-
jú tentokrát s animovaným fi lmom pre jú tentokrát s animovaným fi lmom pre 
dospelých. Diváka pobaví originálny dospelých. Diváka pobaví originálny 
príbeh o klobáske, ktorá sa rozhodne príbeh o klobáske, ktorá sa rozhodne 
odhaliť skutočnú podstatu svojej exis-odhaliť skutočnú podstatu svojej exis-
tencie. tencie. 

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.25/2016: „Ženy 

nemajú zmysel pre humor, pretože mi-

lujú mužov, namiesto toho, aby sa im 

smiali.“ Výhercom sa stáva Mária 

Zaďjorová, Prenčov 242. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 22.8.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Arnošta 

Lustiga:

A., Triesočka, iniciálky Hurbana, 

poľavil,

B., Začiatok tajničky,

C., Mesto v  Rusku, cudzie ženské 

meno, hudobný zvuk, kilometer,

D., Bývalý český spevák, vozy, pat-

riaci Eve, čínska nádoba,

E., Izbová rastlina, sieťka na ryby, 

hl. mesto Talianska, nočný vták,

F., Matka, časť Nemecka, narieka-

nie,

G., Boh vetrov, vytvorený z piesku, 

998 v Ríme,

H., Meter, mesto vo Švajčiarsku, 

drahý kameň, úsilie,

I., Vzduch po grécky, olej po latin-

sky, evidenčné číslo, ozn. elektros-

potrebičov, vlas,

J., Stred tajničky, textová skratka,

1., Stred slova krížavy, koniec taj-

ničky, lišajník,

2., Točila, dedina,

3., Družka Adama, veľké nádoby, 

solmizačná slabika,

4., Čierne zlato, textová skratka, 

promócie skrátene, 

5., Otília, ukolíš do spánku, zápor,

6., Korbáč, výraz v kartách, Olina,

7., Mocný muž, mal úspech,

8., Starší slovenský spevák, poska-

kuje,

9., Objasní, úder v  boxe, pohyb 

vzduchom,

10., Stred slova vletí, patriaci Imo-

vi, 100,

11., Severský boh, elektrický zapí-

nač,

12., Nie dnu, dávajú hlas, chráne-

ná oblasť,

13., Ihla patriaca Ičkovi,

14., Povrchová baňa, volanie na 

kačky, časť atlasu.

Pomôcky: spínač, Heler, zjaví, Eol, 

Muk, Ulla

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
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G

H

I

J

Kupón č. 27
Krížovka
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Banský Studenec, najčastejšie 

nazývaný Kolpachy, oslávil 

v dňoch 5.8.-7.8.2016 750-te 

výročie prvej písomnej 

zmienky o obci.

Prvý deň osláv začal slávnostným za-

sadnutím obecného zastupiteľstva, 

ktorého súčasťou bolo udelenie čest-

ného občianstva In memoriam kňa-

zovi Alfonzovi Pavlenovi, ktorý svo-

jou prirodzenou autoritou, ale hlavne 

odvahou, bol rešpektovaný medzi 

vojskom, ale aj obyvateľmi. Ku kon-

cu vojny uchránil obyvateľstvo od re-

presálií, ktoré im hrozili ako každej 

obci, zo strany nemeckej armády. Po-

moc neodoprel nikomu, kto ju po-

treboval. Za to mu patrí naša úcta a 

poďakovanie. Cenu starostu obce za 

osvetovú a kultúrnu činnosť v obci 

si s hrdosťou odniesla pani Marta 

Mlynáriková, ktorá nastúpila v roku 

1958 na svoje prvé a jediné učiteľské 

miesto v našej obci. Podieľala sa aj na 

kultúrnom i športovom živote. Do 

roku 2008 pracovala v miestnej ľu-

dovej knižnici ako obetavá knihov-

níčka. Pri tejto príležitosti boli odo-

vzdané ďakovné listy poslancom a 

starostom pôsobiacim od roku 1990 

do roku 2014. V sobotu 6.8.2016 

sa deň začal stretnutím rodákov. Po 

ňom nasledovala slávnostná svätá 

omša, ktorú celebroval dôstojný pán 

Th Lic. Miroslav Klimant pôsobiaci v 

Badíne. Ľudí vychádzajúcich z kosto-

la pred obecným úradom čakal Mar-

tin na koni (Jozef Bajnok) s úryvkom 

zo zakladacej listiny o obci. Hlavný 

program začal o 14:00 uvedením mo-

nografi e o obci do života s názvom 

Banský Studenec (Kolpachy). Sláv-

nostný obrad sa začal pod vedením 

Ing.Mariána Číža, kde boli prítom-

ní aj PhDr.Mikuláš Čelko, RNDr.Ma-

rián Skaviniak a starosta obce Pavol 

Santoris. Občania prijali novú knihu 

s veľkým srdečným potleskom. Na-

sledoval takmer päťhodinový kul-

túrny program, v ktorom účinkovali: 

Štiavničan-banícky spevokol Banská 

Štiavnica, FS Viešťanka-Ladomerská 

Vieska, FS Sitňan-Banská Štiavnica, 

Vartovka-ľudová hudba Krupina, FS 

Pohronka-Šášovské Podhradie, Do-

stavník-country skupina Vyhne a 

FS Háj Nová Baňa. Po skončení prí-

tomných hostí rozospievala dycho-

vá hudba Sitňanka z Banskej Štiavni-

ce a o 20:00 začala tanečná zábava s 

hudobnou skupinou RDS z Banskej 

Štiavnice.

Ukončením osláv v nedeľu 7.8.2016, 

bol tradičný futbalový zápas slobodní 

proti ženatým. Celou dedinou sa ozý-

vali melódie v podaní manželov Tril-

covcov zo Zvolena.

Úsilie všetkých ľudí tejto obce pod 

vedením pána starostu a obecného 

zastupiteľstva pripravilo nevšedný 

zážitok z osláv, ktorý dlho zostane v 

pamäti všetkých, ktorí tieto slávnost-

né dni spoločne prežili.

Sponzormi týchto osláv boli: Co-

mex Banská Štiavnica, POS Žiar nad 

Hronom, COOP Jednota Žarnovica, 

Školské lesy Kysihýbel, Peter Vazan s 

rodinou, Ovocie Zelenina-Szegéňo-

vá Jarmila, Ladislav Bakaljar, Jozef 

Fabián, Poľovný revír Sitno-MUDr.

Tichavský, Pivovar Steiger, Simkor 

Banská Štiavnica, Pekáreň Anton 

Antol, s.r.o., Región Štiavnica, Minis-

terstvo dopravy, výstavby a regionál-

neho rozvoja SR.

Eva Palečeková, ml.

Kolpachy 750.výročie

Dňa 29.7.2016 sa v priestoroch 

Schemnitz Gallery v Banskej 

Štiavnici uskutočnila vernisáž 

autorskej výstavy Doroty 

Sadovskej s názvom Malé vo 

veľkom. 

Za prítomnosti samotnej autor-

ky, kurátora Pavla Urbana, galeristu 

Ivana Ladzianskeho a  prítomných 

návštevníkov bola výstava v podve-

černých hodinách ofi ciálne otvore-

ná. Dorota Sadovská je považovaná 

za jednu z popredných slovenských 

predstaviteľov súčasnej maľby. Vy-

študovala Vysokú školu výtvarných 

umení v Bratislave a École Nationale 

des Beaux Arts vo francúzskom Dijo-

ne. Jej diela boli vystavované nielen 

na Slovensku ale i v USA, Francúz-

sku, Nemecku, Poľsku, Írsku, Švaj-

čiarsku, Litve, Mexiku a mnohých 

ďalších. Momentálne pôsobí a tvorí 

v Bratislave. Vo svojej tvorbe pracuje 

predovšetkým s telom a telesnosťou, 

realistickou fi guráciou, aktom, mo-

numentálnym portrétom a kresťan-

skou ikonografi ou.

,,Vybraný súbor vystavených diel a spô-

sob ich nekonvenčnej inštalácie v jed-

notlivých miestnostiach predstavujú pre 

autorku práve ten kľúčový umelecký mo-

ment, pomocou ktorého diváka ešte in-

tenzívnejšie asimiluje k priamej účasti na 

ďalšom spoluvytváraní, resp. interpre-

tovaní obrazu.  Sadovská prostredníc-

tvom tejto výstavy evokuje expanzívne 

možnosti maľby, v ktorej sa nateraz ilu-

zívne prelínajú priestory a v nich lokali-

zované fi gurálne objekty, pričom dochá-

dza k hravému významovému vrstveniu 

v poli danej vizuálnej informácie. Spôsob 

inštalácie obrazov poukazuje na neustá-

le prítomnú autorskú dialektiku medzi 

emóciu a rozumom s tým, že emócia ve-

die diváka - percipienta k akejsi spolupat-

ričnosti, resp. stotožneniu sa s výjavom 

a rozum naopak predstavuje určité „bie-

le miesto“ určené na vlastnú re/interpre-

táciu. Sadovskej dlhoročný program s pri-

vlastneným statusom „senzuálneho typu 

telesného autora“ jej umožňuje tak vy-

tvárať čisté maľby bez zbytočných deko-

ratívnych aditív, pričom sú iba prirodze-

ným dôsledkom prostej fascinácie telom 

ako vstupnej brány, fi ltrujúcej zaužívané 

stereotypy konvenčného prežívania kaž-

dodennosti." (kurátor: PhDr. Pavel Ur-

ban, PhD., krátené)

Počas vernisáže bol odpremiérovaný 

aj fi lm Malé vo veľkom o Dorote Sa-

dovskej v réžii Petra Kováča, ktorý si 

môžu návštevníci pozrieť aj počas ce-

lého trvania výstavy. 

Výstava potrvá do 12.9.2016 v 

priestoroch Schemnitz gallery, kto-

rá bude pre verejnosť otvorená každý 

štvrtok až pondelok v čase od 13:00 

do 18:00 hod.

Bližšie informácie nájdete na stránke 

www.schemnitz.sk.

Foto: Lukáš Rohárik

Miroslava Luptáková

Autorská výstava Doroty Sadovskej 
Malé vo veľkom v Schemnitz Gallery

Decibely 
hluku aj potlesku

sa niesli  v  nedeľu 31.7.2016 sá-

lou KC v Banskej Štiavnici na akcii, 

ktorá zavŕšila Festival peknej hud-

by 2016. Postaral sa o  to známy 

anglický hudobník a perkusionis-

ta Carl Palmer. Jeden z najuzná-

vanejších rockových bubeníkov 

je veterán z radu slávnych anglic-

kých kapiel ako napríklad Atomic 

Rooster, či neskôr ELP. Ako sám 

povedal, svojou formáciou prišiel 

vzdať poctu zosnulému klávesis-

tovi Keithovi Emersonovi. Doko-

nalým dynamickým úvodom o 20. 

hodine rozozvučal tóny svojich ná-

strojov a spolu so svojimi kolegami 

vyvolali rockovú búrku v publiku, 

ktorú diváci ocenili neutíchajú-

cim aplauzom. Samotný Carl kaž-

dý vstup oddelil hovoreným slo-

vom, žartovne aj vážne sa všetkým 

prihováral. Nedali sa zahanbiť ani 

ďalší členovia zoskupenia a po vý-

mene nástrojov aj oni ukázali svoje 

sólové kvality. V publiku som zah-

liadla aj členov  mladej začínajúcej 

skupiny Nácov kufor – Slavomíra 

a Matúša, ktorých som sa opýtala 

na ich pocity z koncertu: „Carl Pal-

mer predviedol svoje majstrovstvo na 

väčších bubnoch, čím jeho hra bola po-

sadená do hlbších tónov. Gitara mala 

tiež správny rockový drive a  miesta-

mi znela ako Formula 1. Basgitaris-

ta hral skôr na stredovom zvuku, čím 

viac zvýraznil svoju presnosť a  rých-

losť. Zopár skladieb dokonca zahral 

aj na špeciálnom nástroji Chapman 

Stick“. Najviac však títo mladí hu-

dobníci vyzdvihli Carlovo minúto-

vé sólo, počas ktorého ukázal svoju 

techniku. Toto považujú za skvelú 

inšpiráciu pre každého bubeníka. 

Kapela ELP Legacy sa predstavila 

v zložení elektrického tria. Okrem 

Palmera v  nej rezonovali gitaris-

ta Paul Bielatowicz a  basgitaris-

ta Simon Fitzpatrick. Všetci traja 

boli skutočnou lahôdkou pre fajn-

šmekrov tohto hudobného štýlu. 

Daniela Sokolovičová
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V. liga dospelých skupina "C"

1. kolo hralo sa 6.8.2016

Sitno Banská Štiavnica - TJ ŠK Sokol 

Jakub 3:1 (0:1). Góly: 70., 83.min. 

Kminiak, 47.min. Barák N. ŽK : Číž, 

Hanzlík P., Kmeť. Počet divákov: 100

Zostava: Pažout – Číž, Hanzlík P., 

Necpal (35. Kmeť), Roško, Beňadik 

(90.Javorský), Barák N., Šima, Ku-

šión, Kminiak, Čiliak (86.Nedoroš-

čík)

V úvodnom zápase súťaže dvoch no-

váčikov, videli diváci zápas dvoch 

rozdielnych polčasov. V 1.polčase sa 

hra nášmu mužstvu nedarila, viazla 

kombinácia, veľa lôpt strácalo ne-

presnou rozohrávkou. Bránu hostí 

sme v prvom polčase praktický ne-

ohrozili. Boli to naopak hostia ,kto-

rí sa dostávali do vyložených šan-

cí pri ktorých nás dvakrát podržal 

brankár Pažout a raz vykopol lop-

tu z bránkovej čiary Číž. Hosťom sa 

predsa podarilo skórovať v 41.min. 

po peknej kombinácii v našom poku-

tovom území a odchádzali do kabín s 

jednogólovým vedením. Do druhé-

ho polčasu naše mužstvo nastúpilo 

ako vymenené spresnilo, rozohráv-

ku a zvýšilo bojovnosť. Hneď v úvo-

de druhého polčasu v 47.min. prihral 

Beňadik Barákovi N., ktorý nebojác-

ne vnikol do šestnástky hostí a nedal 

brankárovi šancu. Strelou k tyči vy-

rovnal stav zápasu. Gól mužstvu her-

ne veľmi pomohol. Otočiť skóre mo-

hol v 68.min. Čiliak, ktorý po peknej 

prihrávke od spoluhráča išiel po ľa-

vej strane sám na brankára, trafi l 

však jeho nohy. Vedúceho gólu sme 

sa dočkali v 70.min., z ľavej strany 

Kušión centroval loptu do šestnást-

ky,obranca a brankár hostí si nerozu-

meli a pre Kminiaka už nebol prob-

lém dať do prázdnej brány hlavou náš 

vedúci gól. V závere zápasu sme vý-

sledok ešte prikrášlili. V pokutovom 

území hostí sa dostal k lopte Kmi-

niak, narazil si loptu s Čiliakom a sta-

novil konečný výsledok zápasu. Vo 

vyrovnanom zápase hostia doplatili 

na zahodenie tutových šancí, naopak 

zlepšená hra nášho mužstva v 2.pol-

čase a premenenie šanci boli cestou k 

trojbodovému zisku. Mužstvo treba 

pochváliť, že i napriek nepriaznivé-

mu stavu bojovalo a otočilo výsledok.

Obdivuhodné strelecké schopnosti

Chcel by som sa vrátiť k uplynulej se-

zóne ročníka 2015/16 a vyzdvihnúť 

obdivuhodné strelecké schopnosti 

Michala Kminiaka, ktorý sa pred jar-

nou časťou uplynulého ročníka vrátil 

do nášho mužstva. Počas 13 zápasov 

jarnej časti strelil v súťaži OBFZ ZH 

neuveriteľných 22 gólov a stal sa za-

slúžene najlepším strelcom súťaže. 

Svojím počtom gólov prestihol hrá-

čov, ktorí odohrali celú sezónu v tejto 

súťaži. Michal k Tvojmu úspechu Ti 

blahoželáme a prajeme si, aby Tvoje 

schopnosti strieľať góly pokračovali i 

v novom ročníku 2016/17 v ktorom 

budeme hrať V. ligu a Tvoje góly budú 

veľmi potrebné. Počas víkendu od-

štartoval nový ročník 2016/17 futba-

lových súťaží. V sobotu 6.8.2016/17 

otváracím zápasom, v ktorom sme 

privítali na našom štadióne o 16.30 

hod . v zápase V. ligy SSFZ mužstvo 

TJ Sokol Jakub, začal sa nový ročník 

futbalových súťaží. Po dlhšom čase 

sa naše mužstvo predstaví vo vyššej 

súťaži, v V. lige. Dúfame, že v novom 

ročníku a v novej súťaži sa mužstvu 

bude dariť. Káder mužstva bude de-

fi nitívne uzavretý preto o zmenách 

Vás budem následne informovať.

Mesačnú prípravu na novú sezónu 

sme okorenili tromi prípravnými zá-

pasmi s nasledujúcimi výsledkami:

Sitno Banská Štiavnica - FK Nová De-

dina 2:4 (0:0). Hralo sa 10.7.2016

Góly: Šima, Chmelina

Výsledky futbalového turnaja v 

Bzovíku

Hralo sa 24.7.2016

FK Bzovík - FK Sebechleby 0:0 na 

p.k. 3:0

FK Čabracký Vrbovok - Sitno Banská 

Štiavnica 1:3 (1:2). Góly: Chmelina, 

Šima, Barák N. Zostava: Pažout (36.

Kraják) – Číž, Hanzlík P., Kuma (60. 

Žikla), Javorský, Chmelina, Barák 

N., Necpal, Beňadik (55.Nedoroščík), 

Barák Ľ. (60.Chovan P.), Šima

Zápas o 3. miesto:

FK Sebechleby - FK Čabracký Vrbo-

vok 2:3 (2:1)

Finále:

FK Bzovík - Sitno Banská Štiavnica 

1:6 (0:3). Góly: Kminiak 3, Necpal, 

Chovan P., Beňadik. Zostava: Pažo-

ut (41.Kraják) - Číž, Šima, Kuma, Ja-

vorský, (62.Žikla), Chmelina (15.Ne-

doroščík), Barák N., Necpal, Beňadik, 

Kminiak, Barák Ľ. (65.Chovan)

Zápasy sa hrali 2x35 minút, fi nálový 

2x40 minút hralo sa 10.7.2016

Dva ďalšie prípravné zápasy boli z 

rôznych príčin zrušené.. Náš klub má 

v novom ročníku do súťaží prihláse-

né tieto mužstvá: "B" mužstvo dospe-

lých, ktoré bude hrať VII. ligu (II.trie-

da OBFZ ZH).

Starších a mladších žiakov, ktorí 

budú hrať II. ligu. Prípravku tá bude 

hrať Oblastné majstrovstvá U11.

Kto? Kedy? a S kým?

V. liga dospelí skupina "C"

2. kolo hrá s 14.8.2016 o 16.30 hod.

OFK 1950 Priechod - Sitno Banská 

Štiavnica

VII. liga - II. trieda ObFZ ZH dospelí

2. kolo hrá sa 13.8.2016 o 15.30 hod.

Sitno Banská Štiavnica - TJ Druž-

stevník Piteľová

Ivan Javorský

Zápas dvoch rozdielnych polčasov

Atleti BS sa konečne dočkali aj 

na Spartan Race! 

Napriek tomu, že viacerým z nás sa 

preteky nevydarili podľa predstáv, 

najmä čo sa týka preká-

žok, v sobotu 6. augusta 

sa vo Valči na mimoriad-

ne náročnej 17-kilomet-

rovej trati s  27 prekáž-

kami a prevýšením viac 

ako 1100 m ukázala sila 

tímu, ktorý sa predsta-

vil vo svojom doteraz 

najsilnejšom zložení. 

Vynikajúco si aj na ta-

kejto dlhej trati počína-

la Eszter Hortobágyiová 

z Podhoria, ktorá s pre-

hľadom vyhrala open 

kategóriu žien, ale obe-

tovala toto umiestnenie 

v prospech tímu (keďže 

tímoví účastníci podľa 

pravidiel nemôžu byť vyhodnotení 

individuálne). Ďalej sme v Open ka-

tegórii mužov dobehli z  1460 pre-

tekárov na 27. mieste Tomáš Po-

čai, 39. Michal Šimko, 47. Timotej 

Hudec, 77. Marek Rudinský, 104. 

Patrik Klein a  149. Peter Prokeš. 

Naše pocity po pretekoch boli roz-

poruplné, preto sme sa o to väčšmi 

prekvapili a potešili, keď sme zisti-

li, že náš tímový 

výkon nám vy-

niesol fantastic-

ké prvé miesto 

v  open kategó-

rii tímov, a naše 

nadšené „sme 

prví!“ sa nieslo 

celou Valčou... 

Atleti BS v žltom 

teda konečne na 

pódiu aj na Spar-

tan Race a  verí-

me, že tam ešte 

o  nás bude po-

čuť. Ďakujeme 

všetkým za pod-

poru a priazeň!

Tomáš Počai

Atleti BS prví na Spartan Race! 4.ročník 
Dovalského drapáku

25 km náročná horská cyklistika v 

daždivom počasí sobotu 6.8.2016 

preverila aj športovcov z ŠK Atleti 

BS. Dobrovič, Petro a Gibala zabo-

jovali a bol z toho výborný výsledok 

na horských bicykloch, čím potvrdi-

li všestranné zameranie spomínané-

ho klubu. Výsledky celkové pora-

die na 25 km prevýšenie 700m:  

1.miesto Róbert Glajza, 2.miesto 

Martin Stodola, 3.miesto Pavol 

Dobrovič (Atleti BS), 4. miesto Ró-

bert Petro ( Atleti BS), 7.miesto Jo-

zef Gibala (Atleti BS).

V hlavnej kategórii skončil Dob-

rovič druhý a Gibala tretí. Vo ve-

teránoch nad 40.rokov Robo Pet-

ro dojazdil na 2. mieste. Výsledky: 

http://www.sportsofttiming.sk/Of-

fi cialResults/2016/20160806_dra-

pak25mtb.pdf?201608.06.01.59. 

Spomínané preteky sme absolvovali 

za fi nančnej podpory mesta Banská 

Štiavnica. Ďakujeme!  R.Petro     Atleti BS na Spartan Race  foto Archív autora
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služby

inzercia

  Kúpim 1-izbový byt v Banskej 

Štiavnici, najlepšie v lokalite Drie-

ňová alebo Križovatka. Platba v ho-

tovosti. Tel.č.: 0919 356 737. Po-

nuky zasielať na e-mail: byvanie.

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Ponúkam rozkladacie fotely tma-

vozelené, zachovalé na chatu, cha-

lupu. Cena 10,-Eur/1 fotel. Da-

rujem obrazy gobelíny, prírodný 

motív, tel.č.: 0908 524 294

  Predám šteniatko (sučku) ratlíka, 

tel.č.: 0915 169 422

reality

prácappppppppppppp

 Hľadáme celoročne brigádnika do 

novinového stánku a rýchlo občer-

stvenia, bližšie info: 0905 418 616

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačicenosnice, morky, husi, kačice

Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 
tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247

Adresa predaja:Adresa predaja: 
Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica

Prenčov 234Prenčov 234

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

bs@gmail.com

  Predám 1-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0905 124 948

  Predám 12 á pozemok v lokalite 

Podsitnianska, tel.č.: 0907 487 251

 Dám do prenájmu rodinný dom v 

Banskom Studenci, tel.č.: 0907 712 

460

  Prenajmem zariadenú izbu v Št. 

Baniach, tel.č.: 0915 169 422

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát


