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INZERCIA

Uvedený oporný múr je 

situovaný pod cintorínom 

Lazaret a zabezpečuje  

stabilitu cesty Dolná Resla. 

Kritický stav múru zabezpečené-

ho drevenými vzperami a stojka-

mi, ktoré vzhľadom na svoj vek boli 

značne poškodené a prestali plniť 

účel podpier, sa začal prejavovať naj-

mä poruchami týkajúcimi sa vydú-

vaním a vytláčaním kameňov z te-

lesa múru, ale aj na stave miestnej 

komunikácie, ktorej povrch bol v 

dĺžke narušeného múru preliačený. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

17.8.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnu-

tia MsZ v B.Štiavnici s dátumom 

17.august 2016 s doplnením do 

bodu rôzne: a) Dodatok č.1 k Ná-

jomnej zmluve č.153/2012 zo dňa 

3.4.2012 na prenájom nehnuteľ-

ností na Ul. Drieňová 12 v B.Štiav-

nici, b) Priamy prevod pozemkov 

p.č. C KN 4430, 4427 a 444/8 v k.ú. 

B.Štiavnica (žiadateľ Mgr.M.Bor-

lok)

- návrhovú komisiu v zložení: Mgr.

Ján Kružlic, predseda, Ing.Ján Ča-

maj, člen, Renáta Antalová, členka

- plnenie rozpočtu mesta podľa 

platnej rozpočtovej klasifi kácie a 

Monitorovaciu správu programové-

ho rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca k 30.6.2016

- plnenie rozpočtu Technických slu-

žieb, m.p., B.Štiavnica k 30.6.2016

- výročnú správu ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2015

- zvýšenie dotácie na originálne 

kompetencie pre Materskú školu 

Mierová a 1. mája

- rozšírenie predmetu obstaráva-

nia v rámci Zmien a doplnkov č.6 

ÚPN mesta Banská Štiavnica, a to 

o umiestnenie parkovacích plôch v 

lokalite „Pod Kalváriou“ B.Štiavnica

- Dodatok č.1 k Zmluve o nájme ne-

hnuteľného majetku č.153/2012 

zo dňa 3.4.2012 na prenájom ne-

hnuteľností na Ul. Drieňová 12 v 

B.Štiavnici

MsZ odvolalo:

- zapisovateľku komisie výstavby a 

rozvoja mesta pri MsZ v B.Štiavnici 

Ing.S.Piliarovú

Začali sa opravy na opornom múre 
na Ulici Dolná Resla

Z augustového rokovania MsZ

Oporný múr pod cintorínom Lazaret  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Výstava-JURAJ LAVROŠ, VLADIMIR GALAS

1.8.2016 - 15.9.2016
Kultúrne centrum Kammerhofská 1 

Banská Štiavnica

olejomalby - maliari insitného umenia Kovacica
otvorené v prac. dni: 8:00 - 16:00 hod. Salamandrové dni

7. - 1
1. 9

. 2016

Banská Štia
vnica

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

ultura

Pozvánka
Základná organizácia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov 

Banská Štiavnica spolu s Mestom 

Banská Štiavnica Vás pozývajú na 

oslavy 72. výročia Slovenského ná-

rodného povstania, ktoré sa usku-

točnia v Banskej Štiavnici pri pa-

mätníku SNP (terasa pri mestskom 

úrade) dňa 30. augusta 2016 s 

týmto programom: 14,00 – spo-

mienkové oslavy v Banskej Štiavnici 

s programom: hymna, báseň, priví-

tanie hostí, položenie kytíc k pamät-

níku SNP, príhovory, odovzdanie vy-

znamenaní, hymnická pieseň.

15,00 - stretnutie členov ZO SZPB a 

hostí v Klube dôchodcov na Námes-

tí svätej Trojice spojené s občerstve-

ním, položenie kytíc pri pamätníku 

na Počúvadlianskom jazere a Sitne.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizátori

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preruše-

ná distribúcia elektriny z dôvodu od-

straňovania porúch na zariadeniach 

distribučnej sústavy prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy spoločnos-

ti Stredoslovenská energetika - Dis-

tribúcia, a.s.. Bez el. energie budú v 

Banskej Štiavnici: 26.9.2016 v čase 

od 7:30 – 15:30 hod. na ulici: Strie-

borná. Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s. 

Sociálny 
taxík
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z programu
primátorky

22. 8.

„Láska je jediná mena, ktorá bude 

platná aj v nebi.“

Irmela Hofmannová

myšlienka
dňa

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie problému žiados-

tí o získanie fi nančných pro-

striedkov na pokračovanie 

projektu odpadového hospo-

dárstva.

  Redakčná rada VIO TV.

  Pracovné rokovanie s poslan-

com NR SR JUDr. Miroslavom 

Čížom.

23.8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Riešenie úprav priestorov v ob-

jekte Belházyovského domu.

  Riešenie úprav verejnej zelene 

v meste.

24.8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Riešenie problematiky cyklis-

tických tratí.

25.8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám. 

  Príprava Salamandrových dní 

2016. 

  Riešenie úpravy komunikácií 

mesta Banská Štiavnica.

26.8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Slávnostné prijatie absolven-

tov SVŠ po 50 rokoch. 

27.8.

 Občianske obrady – sobáše.

Vladimíra Staňová

K 20. výročiu vzniku nášho 

okresu II.

V  predchádzajúcom čísle ŠN som 

podrobne rozviedol, čo predchá-

dzalo vzniku nášho okresu pred 

2 desaťročiami. V  tejto súvislosti 

však chcem ešte vyzdvihnúť mimo-

riadnu osobnú statočnosť v tomto 

smere poslankyne NR SR za HZDS 

doc. MUDr. Zory Lazarovej, CSc. 

Vtedajší premiér a  súčasne pred-

seda HZDS Vladimír Mečiar „že-

leznou rukou“ ovládal aj vtedajšiu 

koalíciu v parlamente, ktorú tvorili 

okrem najsilnejšej politickej strany 

HZDS ešte aj SNS a Združenie ro-

botníkov Slovenska (ZRS). V inten-

ciách Vladimíra Mečiara si nedo-

volil zahlasovať za to, aby Banská 

Štiavnica bola opäť sídlom okresu 

žiaden poslanec za HZDS. Z  toh-

to radu mimoriadne výrazne vyč-

nievala poslankyňa Zora Lazarová, 

ktorá na 14. zasadnutí NR SR dňa 

22.3.1996 si trúfl a predniesť aspoň 

tento prejav na podporu Banskej 

Štiavnice:

Doc. MUDr. Zora Lazarová, CSc.: 

„Môj diskusný príspevok bude veľ-

mi krátky, pretože o Banskej Štiavni-

ci tu bolo povedané v podstate už všet-

ko, boli uvedené všetky dôvody, prečo 

by bolo žiadúce, aby sa stala okresným 

mestom. Vieme, že Banská Štiavnica 

patrí k prvým kráľovským mestám na 

Slovensku. Zapísaná je na Listine sve-

tového kultúrneho a prírodného dedič-

stva UNESCO, Rada Európy spraco-

váva pre ňu projekt technickej pomoci, 

a preto by bolo skutočne macošské od 

nás, keby sme práve my neschválili 

Banskú Štiavnicu ako okresné mesto. 

Banská Štiavnica je prirodzené geogra-

fi cké centrum všetkých okolitých obcí, s 

veľmi náročným terénom, kde samotné 

dochádzanie do vzdialenejšieho okres-

ného mesta by robilo tam žijúcim ob-

čanom veľké problémy. V blízkom i 

vzdialenejšom okolí mesta je vybudo-

vaná celá sústava tajchov pospájaných 

navzájom niekoľkokilometrovými jar-

kami. Je to unikátne prírodné dedič-

stvo, ktoré ovšem i dnes plní svoju dô-

ležitú zavlažovaciu funkciu, o ktoré sa 

však treba starať a sústavne ho udržia-

vať. Vzdialené okresné mesto by prí-

padne nemuselo venovať tejto umele 

vybudovanej vodnej sústave takú sta-

rostlivosť, akú si ona vyžaduje. Banská 

Štiavnica je kultúrne a vzdelanostné 

centrum celého kraja. Už v 18. storočí 

tu bola založená Banícka akadémia. Sú 

tam stredné školy chemická, banícka, 

lesnícka, Katedra UNESCO pre ekolo-

gické vedomie a trvale udržateľný roz-

voj. Nachádza sa tam tiež poliklinika a 

nemocnica. Vzhľadom na uvedené sku-

točnosti, dovoľte mi podporiť bod číslo 

6 spoločnej správy § 9 odsek 6, kde sa 

navrhuje zaradiť do územno-správne-

ho členenia Slovenskej republiky ďalší 

okres Banská Štiavnica.“

V  diskusii odznelo samozrejme 

viacero diskusných príspevkov od 

opozičných poslancov NR SR, kto-

rí sa vyslovovali za to, aby Ban-

ská Štiavnica sa stala opäť sídlom 

okresu. Všetci títo k svojim vystú-

peniam nemali žiadne zábrany, na 

rozdiel od Zory Lazarovej. V  tejto 

súvislosti si rád spomínam na Vla-

dimíra Gálika a  Jána Trubana – 

priateľov Zory Lazarovej, ktorí mi 

„prekliesnili“ cestu k  nej na viace-

rých stretnutiach na jej chate pri 

Richňavskom tajchu. Takže aj ta-

kéto cesty viedli ku vzniku nášho 

okresu pred 20 rokmi. Záverom už 

len toľko, že keď som sa Zory La-

zarovej pýtal, čo na jej prejav pove-

dal Vladimír Mečiar, len si smutne 

povzdychla a veľavravne odpoveda-

la len to, že v žiadnom prípade sa 

k tomu vyjadrovať nebude...

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

Dňa 23.8.2016 v Hlavných 

správach TA3 o 18,30 hod., 

odznela medzi iným aj 

informácia o tvrdení Mariana 

Kotlebu, predsedu BBSK, že 

rozostavené nemocničné 

pavilóny v Žiari nad Hronom 

a Rimavskej Sobote nemôže 

BBSK predať Svetu zdravia, 

a.s., ktorý ich chce dostavať 

„pretože práve Svet zdravia 

ich má prenajaté a nájomné 

zmluvy zaväzujú nájomcu Svet 

zdravia, a.s. dostavať tieto 

pavilóny do roku 2020“.

V tejto súvislosti treba však 

ešte uviesť ten fakt, že na obsah 

týchto nájomných zmlúv neupo-

zornil nikto iný ako naša primá-

torka Mgr. Nadežda Babiaková, 

ktorá je súčasne aj poslanky-

ňou BBSK na zasadnutí krajské-

ho parlamentu dňa 1.8.2016. K 

ďalšiemu osudu dostavby obi-

dvoch nemocničných pavilónov 

bude rokovať krajský parlament 

už 5. krát začiatkom októbra. 

Najdôležitejšie je, že naša pri-

mátorka od 1. zasadnutia kraj-

ského parlamentu k tejto téme, 

ktoré bolo 6.6.2016 stále zo-

trváva na jednej – jedinej pod-

mienke, aby interné oddelenie 

a gynekologicko-pôrodnícke od-

delenie sa opäť navrátili do Ban-

skej Štiavnice. 

Ján Novák

Rokovania o 
zdravotníctve pokračujú

K téme 
zdravotníctva
Vyjadrenie primátorky mesta Mgr. 

Nadeždy Babiakovej, ktoré pred-

niesla 18.mája 2016 na 27. sne-

me ZMOS a odovzdala ho minis-

trovi zdravotníctva SR, s ktorým 

sa aj osobne stretla a prerokovala 

problematiku zdravotníctva v Ban-

skej Štiavnici a zároveň sa dohod-

li na ďalšom postupe a krokoch po-

trebných na urýchlené zabezpečenie 

zdravotnej starostlivosti a rýchlej le-

kárskej pomoci (RLP) sme uverejni-

li v Štiavnických novinách č.19 dňa 

19. mája 2016 v úplnom znení. Uve-

dené vyjadrenie k téme zdravotníc-

tva zaujalo aj redakciu Zdravotníc-

kych novín, ktorá ho zverejnila v 

č.29 zo dňa 11.augusta 2016.  ŠN
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Keďže cesta, ktorú ten-

to oporný múr drží je využívaná 

ako miestna komunikácia, bolo po-

trebné na základe posúdenia stati-

kom začať s realizáciou prác. Sta-

vebné práce boli vysúťažené a v 

týchto dňoch Mesto Banská Štiav-

nica podpísalo Zmluvu o dielo na 

„Opravu oporného múru pod Ulicou 

Dolná Resla podľa statického posud-

ku“.

Sanácia poškodenej časti kamenné-

ho múru vyžaduje najmä realizáciu 

betónového základu pod kamennú 

časť múru a novú časť múru a rea-

lizáciu vonkajšieho železobetóno-

vého múru ukotveného ku kamen-

nému múru pomocou oceľových 

tyčových kotiev, ktorými sa nová 

železobetónová časť múru spojí s 

pôvodným kamenným múrom.

Termín ukončenia diela je do 2 me-

siacov. Cena stavebných prác je 

11.947,79 eur, zhotoviteľom re-

konštrukčných prác je fi rma RE-

KONBAU, s.r.o., Banská Štiavnica.

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

čriepok

„Najväčším šťastím človeka je ne-

byť nešťastným.“

Ján Petrík

MsZ zvolilo:

- zapisovateľku Komisie výstavby a 

rozvoja mesta pri MsZ v B.Štiavni-

ci Mgr.K.Hulinovú, zamestnanky-

ňu Mesta Banská Štiavnica

MsZ udelilo:

- verejné ocenenie osôb podľa VZN 

mesta Banská Štiavnica č.2/2009 

Štatút mesta Banská Štiavnica 

(viac na inom mieste ŠN)

MsZ uznieslo sa:

- na Dodatku č.3 k VZN mesta 

Banská Štiavnica č.2/2013 o ur-

čení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a škol-

ských zariadeniach, ktorých zria-

ďovateľom je Mesto Banská Štiav-

nica

MsZ zrušilo:

- uznesenie č.108/2016 a prijíma 

ho v upravenom znení

MsZ uložilo:

- preveriť možnosti usporiadania 

pozemkov podľa zák.č.66/2009 

Z.z. a do 31.10.2016 predložiť 

správu o možnostiach a  postupe 

pri usporiadaní pozemkov

MsZ vzalo na vedomie:

- Kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B.Štiavnici, kona-

ného dňa 6.7.2016

- informatívnu správu o vypraco-

vaní a prerokovaní Urbanistickej 

štúdie – rozšírenie obytnej zóny 

v lokalite – Sitnianska – Štefultov 

B.Štiavnica

- správu o kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra Mesta Banská 

Štiavnica za 1.polrok 2016

- informatívnu správu o  rekon-

štrukcii, úpravách a vysprávkach 

miestnych komunikácií v rokoch 

2015 – 2020

- informatívnu správa o príprave 

Salamandrových dní 2016

- informatívnu správu o činnosti 

Štiavnických novín v roku 2015

MsZ neprijalo uznesenie:

- k zámeru na prevod pozemku p. č. 

C KN 2278/8 v k.ú. Banská Hodru-

ša, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (kupujúci Ing. B.Bíreš)

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

- priamy prevod majetku na Počú-

vadlianskom Jazere v B.Štiavnici – 

Stavby bývalého autokempingu

- prevod pozemku p.č. C KN 

6698/19 a 6698/33 v k.ú. B.Štiav-

nica prípad hodný osobitného zre-

teľa (kupujúca R.Ivaničová)

- zámer na prevod pozemku p.č. C 

KN 6386/2 v k.ú. B.Štiavnica prí-

pad hodný osobitného zreteľa (ku-

pujúca M.Danišová)

- zámer na prevod časti pozemku 

p.č. E KN 6869/8 v k.ú. B.Štiavni-

ca prípad hodný osobitného zrete-

ľa (kupujúci T.Brisuda)

- prevod časti pozemku p.č. E KN 

59/1 v k.ú. B.Štiavnica, pre J.Mur-

gaša s manželkou, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa

- zámer na prevod pozemku p.č. C 

KN 1173/10 v k.ú. Št.Bane, pria-

mym predajom ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (žiadateľka M.

Valkovičová)

- návrh na vyhlásenie III. opakova-

nej OVS na odpredaj nadbytočné-

ho nehnuteľného majetku Mesta 

Banská Štiavnica – garáže na Špi-

tálskej ul. č. 6 s príslušenstvom

- návrh na vyhlásenie III. opakova-

nej OVS na odpredaj nadbytočné-

ho nehnuteľného  majetku Mesta 

Banská Štiavnica – Hala Maxšach-

ta s príslušenstvom

- schválenie poradia návrhov v II. 

opakovanej OVS na predaj nehnu-

teľného majetku Mesta Banská 

Štiavnica – Rodinný dom na Ul. 8. 

mája 10

- schválenie poradia návrhov v 

OVS na predaj nehnuteľného ma-

jetku Mesta B.Štiavnica – jeden 

a pol izbový byt s príslušenstvom 

na Ul. Exnára 3 v B.Štiavnici

- návrh na uzatvorenie zmluvy 

o  budúcej zmluve o  zriadení vec-

ného bremena v prospech SSE – D 

Žilina

- zámer na prevod pozemku p.č. C 

KN 4564/83 v k.ú. B.Štiavnica, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(kupujúci JUDr. D.Lukačko)

- schválenie poradia návrhov v II. 

opakovanej OVS na predaj nehnu-

teľného majetku Mesta Banská 

Štiavnica – Rodinný dom na Aka-

demickej ul. č.1

- priamy prevod pozemkov p.č. 

C KN 4430, 4427 a 4442/8 v k.ú. 

B.Štiavnica (žiadateľ Mgr. M.Bor-

lok)

Po interpeláciách a dopytoch 

poslancov primátorka rokovanie 

MsZ ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

1.str.

Z augustového rokovania MsZ

Začali sa opravy na opornom múre 
na Ulici Dolná Resla

Obchodné 
verejné súťaže
Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje obchodné verejné súťaže na 

predaj:

1.

- oceľovej haly súp. č. 591, posta-

venej na pozemku par. č. C KN 

7127/2, nachádzajúcej sa v lokali-

te „Maxšachta“

a pozemkov:

- par. č. C KN 7127/2, vo výme-

re 531 m2, zastavané plochy a ná-

dvoria

- par. č. C KN 7127/3, vo výmere  

3 642 m2, zastavané plochy a ná-

dvoria

Minimálna požadovaná cena za ne-

hnuteľnosti je vo výške 42.750,- €.

Vyhlásenie III. opakovanej obchod-

nej verejnej súťaže: 24.08.2016, 

Ukončenie predkladania ná-

vrhov súťaže je 21.09.2016 

o 15,00 hod.

2.

- 14 boxov garáží, súp. č. 2250 (ako 

celok), postavených na pozemku 

par. č. C KN 1388/2 a pozemku:

- par. č. C KN 1388/2, vo výme-

re 392 m2, zastavané plochy a ná-

dvoria

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na 

Ul. špitálska 6 v Banskej Štiavnici.

Minimálna požadovaná cena za ne-

hnuteľnosť je vo výške 42.100,- €

Vyhlásenie III. opakovanej obchod-

nej verejnej súťaže: 24.8.2016, 

ukončenie predkladania ná-

vrhov súťaže je 21.09.2016 

o 15.00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica.

Predmetom verejnej obchodnej sú-

ťaže je výber najvyššej cenovej po-

nuky na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujem-

covia môžu vyzdvihnúť na Mest-

skom úrade v  Banskej Štiavnici, 

odd. právnom a  správy majetku, 

tel: 045-6949642, email: marian-

na.orgoniova@banskastiavnica.sk. 

Podmienky verejnej obchodnej sú-

ťaže sú zverejnené na úradnej ta-

buli mesta a na www.banskastiav-

nica.sk. MsÚ
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Mestské zastupiteľstvo na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 17. augusta 

2016 Uznesením č. 117/2016 pod-

ľa VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

2/2009 – Štatútu mesta Banská Štiav-

nica udelilo:

v zmysle § 13 Čestné občianstvo: 

- Akad. mal. Naďi Rappensber-

gerovej – Jankovičovej - to čo zna-

menajú pre zviditeľňovanie Banskej 

Štiavnice v SR a v zahraniční svojou 

literárnou tvorbou spisovatelia Jo-

zef Horák a  Anton Hykisch, podob-

ne možno povedať v umeleckej tvor-

be v  súvislosti s  akad. Mal. Naďou 

Rappensbergerovou – Jankovičovou. 

Možno dokonca povedať bez akého-

koľvek zveličovania, že táto grafi čka 

európskeho významu dosiahla a stá-

le dosahuje v tomto smere ďaleko vý-

raznejšie svedectvá, pretože jej zvidi-

teľňovanie Banskej Štiavnice sa stalo 

jej nielen celoživotným zmyslom a ob-

sahom jej jedinečnej umeleckej tvor-

by, ale Banskú Štiavnicu počas celého 

svojho plodného umeleckého života 

zviditeľňovala a stále zviditeľňuje viac 

rozmerovo.

v zmysle § 15 Cenu za záchra-

nu kultúrneho dedičstva a  rozvoj 

mesta Banská Štiavnica:

- prof. Dr. Józsefovi Böhmovi - vy-

sokoškolskému pedagógovi, dekanovi 

Fakulty zemských náuk a inžinierstva 

na Univerzite v Miškolci (2001-2009). 

Jednému z  iniciátorov a  signatárov 

Deklarácie pokračovateľov duchovné-

ho dedičstva slávnej Baníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici (spolu s prof. 

Ing. Pavlom Rybárom, PhD. a  býva-

lým primátorom Banskej Štiavnice 

Ing. Mariánom Lichnerom, CSc.), čím 

sa zaslúžil o rozvoj, propagáciu a šíre-

nie duchovného dedičstva Baníckej 

akadémie na Slovensku i  v  zahrani-

čí. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti 

15. výročia podpisu Deklarácie pokra-

čovateľov duchovného dedičstva Ba-

níckej akadémie v Banskej Štiavnici.

- Akad. mal. Sergejovi Protopopo-

vi (In memoriam) - pri príležitosti 

40. výročia úmrtia toho významné-

ho akademického maliara, fotografa, 

fi lmára a dokumentaristu. Za propa-

gáciu mesta Banská Štiavnica v  SR 

a  v  zahraničí, zachovávanie a  doku-

mentovanie baníckych tradícií, foto-

grafi ckú reportáž zo stavby Trate mlá-

deže z Hronskej Dúbravy do Banskej 

Štiavnice, cyklus mikrofotografi e ban-

skoštiavnických drevín a  mnohých 

ďalších. Za mimoriadne významnú 

systematickú výchova jeho nasledov-

níkov, ktorí podobne ako on prezen-

tovali a  zviditeľňovali Banskú Štiav-

nicu veľa rokov nielen v  SR, ale aj 

v zahraničí.

v zmysle § 16 Výročnú cenu mesta 

Banská Štiavnica:

- Ing. Jurajovi Varínskemu, CSc. - 

občanovi mesta, ktorý sa aktívne za-

pájal do tvorby nového zákona o rast-

linolekárskej starostlivosti, v ktorom 

Lesnícky výskumný ústav (prostred-

níctvom Lesníckej ochranárskej služ-

by) zabezpečoval rastlinolekársku 

starostlivosť v  lesoch SR. Podieľal sa 

na príprave a presadení výskumného 

programu „Záchrana lesov a  ich obhos-

podarovanie v  zmenených ekologických 

podmienkach“. Je autorom a spoluau-

torom viacerých odborných prác. Svo-

jou zanietenou a  vysoko odbornou 

prácou šíri dobré meno mesta Banská 

Štiavnica doma i v zahraniční.

Okrem vyššie uvedených ocenení 

primátorka mesta Banská Štiavni-

ca Mgr. Nadežda Babiaková udelila 

v zmysle § 17 Cenu primátora mes-

ta Banská Štiavnica:

- Antonovi Gregussovi – občanovi 

mesta, ktorý svojimi dlhoročnými ak-

tivitami a  osobnou angažovanosťou 

pri organizovaní rôznych spoločen-

sko – kultúrnych podujatí dlhodobo 

prispieva k  rozvoju mesta, udržiava-

niu a zachovávaniu baníckych tradícií.

- Sergejovi Movsesianovi - jeho 

meno je v  Banskej Štiavnici spájané 

s  obľúbeným podujatím Živé šachy. 

Tu vzbudil u širokej verejnosti a hlav-

ne u mládeže záujem o šachovú hru. 

Svojou aktívnou účasťou na tom-

to podujatí každoročne priťahuje do 

Banskej Štiavnice množstvo priazniv-

cov tejto hry nielen zo Slovenska, ale 

aj z cudziny, čím naše mesto pozitívne 

zviditeľňuje.

- Vladimírovi Slezákovi - občano-

vi mesta, ktorý svojou dlhoročnou 

aktivitou v oblasti požiarnej ochrany 

prispel k zvýšeniu úrovne a povedo-

mia najmä mladých ľudí v oblasti po-

žiarnej ochrany. Významnou mierou 

sa podieľal na organizovaní celoštát-

neho kola hry PLAMEŇ 2016 v Ban-

skej Štiavnici.

Stalo sa už tradíciou, že ceny mes-

ta sa odovzdávajú na slávnostnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľ-

stva v Kostole sv. Kataríny, počas 

konania mestských slávností Sa-

lamandrové dni. Tento rok tomu 

bude rovnako, v piatok 9. septem-

bra o 13:00 hod. v Kostole sv. Ka-

taríny si ocenení prevezmú ceny 

mesta, ako výraz vďaky a uznania 

za ich prácu v prospech nášho mes-

ta a spoločnosti.

Ing. Ivana Ondrejmišková

prednostka MsÚ

Udelenie cien Mesta Banská Štiavnica

Vážení občania, 

Mesto Banská Štiavnica má záujem 

pomôcť občanom mesta, ktorí sú od-

kázaní na individuálnu prepravu, za-

bezpečením novej sociálnej služby – 

prepravnej služby, tzv. sociálny taxík.

Dňa 14.7.2016 nadobudlo účinnosť 

všeobecne záväzné nariadenie mes-

ta Banská Štiavnica č.7/2016 o sociál-

nych službách, kde táto sociálna služ-

ba bola zadefi novaná.

Na základe uvedeného VZN bola po 

predložení žiadosti uzatvorená zmlu-

va o zabezpečení poskytovania pre-

pravnej služby medzi Mestom Ban-

ská Štiavnica ako zabezpečovateľom 

sociálnej služby a neverejným posky-

tovateľom sociálnej služby S.O.V.I. 

n.o., ktorý je zaregistrovaný v regis-

tri poskytovateľov sociálnych služieb 

na úrade Banskobystrického samo-

správneho kraja. Auto, ktoré bude vy-

užívané ako sociálny taxík je vybave-

né nájazdovou rampou a kotevnými 

úchytmi pre vozík. V zmysle VZN č. 

7/2016 bude Mesto Banská Štiavni-

ca uhrádzať za poskytovanie preprav-

nej služby poskytovateľovi paušálny 

poplatok 0,30€ na jednu jednosmer-

nú jazdu v meste Banská Štiavnica za 

1 oprávneného prijímateľa a 0,10€ na 

1 km cesty mimo Banskej Štiavnice.

Prepravná služba v Banskej Štiavnici 

bude poskytovaná od 1.septembra 

2016. Služba bude poskytovaná obča-

nom s trvalým pobytom v meste Ban-

ská Štiavnica, konkrétne:

- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorá je odkázaná na in-

dividuálnu prepravu osobným moto-

rovým vozidlom, 

- fyzickej osobe s nepriaznivým zdra-

votným stavom s obmedzenou schop-

nosťou pohybu po rovine alebo po 

schodoch a obmedzenou schopnos-

ťou orientácie

- fyzickej osobe – seniorom nad 65 ro-

kov

Odkázanosť na individuálnu prepra-

vu osobným motorovým vozidlom sa 

preukazuje poskytovateľovi preprav-

nej služby právoplatným rozhodnu-

tím úradu práce, sociálnych vecí a   ro-

diny o odkázanosti na individuálnu 

prepravu alebo preukazom ZŤP. Ne-

priaznivý zdravotný stav fyzická oso-

ba preukazuje potvrdením poskyto-

vateľa zdravotnej starostlivosti, alebo 

časenkou k lekárovi. Seniori sa preu-

kazujú preukazom totožnosti.

Občania môžu prepravnú službu 

využiť: 

- na prepravu do zdravotníckych za-

riadení v meste Banská Štiavnica

- na prepravu do zdravotníckych za-

riadení mimo mesta Banská Štiavnica 

- na prepravu do zariadení sociálnych 

služieb v okrese Banská Štiavnica

- na prepravu na nástup/ukončenie 

kúpeľnej liečby mimo mesta Banská 

Štiavnica 

Sociálny taxík je možné od 1.9.2016 

objednať deň vopred u poskytovateľa 

prepravnej služby na tel.č. 0948 460 

700.

Eva Gregáňová, 

MsÚ

Sociálny taxík – prepravná služba 
v meste Banská Štiavnica
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kam v BŠ 
a okolí ?

V sobotu 20. augusta 2016 

patril Amfi teáter v Banskej 

Štiavnici legendárnej prešov-

skej skupine IMT Smile, ktorá 

si to raketovým štartom 

v roku 1996 nasmerovala 

priamo na vrchol rebríčkov 

slovenskej populárnej hudby, 

kde kraľuje už krásnych 20 

rokov. 

IMT Smile je pojem, nespútaná 

energia, hudba a texty, ktoré sa 

nám v  originálnom  podaní Iva-

na Táslera dostávajú hlboko pod 

kožu. IMT Smile je to, čo davy mi-

lujú, bravúrna živá show, odvážne 

projekty, ale aj skutočný život na-

plno vnímaný všetkými zmysla-

mi, rozum i  srdce, šteklivá emó-

cia lásky, či pravda zahryznutá do 

svedomia.

V  sobotu do Banskej Štiavni-

ce smerovali stovky priaznivcov 

tejto skvelej kapely z celého Slo-

venka, pricestovali aj fanúšiko-

via z Českej republiky a  Poľska, 

aby si naplno vychutnali jedineč-

ný dva a pol hodinový akustický 

koncert v podaní špičkových hu-

dobníkov: Ivan Tásler spev a gi-

tara, Miro Tásler klávesy a akor-

deón, Tomáš Slávik gitara, Ivan 

Korma bicie, Mário Gapa Garbe-

ra saxofón a  klarinet, Peťo Bar-

toník basgitara. Svoje umenie 

za mixážnym pultom predviedol 

skvelý Jano Došek.

Publikum dostávali do varu zná-

me hity: Po kvapkách, Opri sa 

o mňa, Nedá sa ujsť, Čo ak, Všet-

ko, Cesty II. triedy, Veselá pes-

nička, aj pieseň Nepoznám, ako 

prvý ofi ciálny singel z  r. 1996 

v  originálnom podaní. Chariz-

matický líder skupiny Ivan Tá-

sler je showman, ktorý si s pub-

likom naozaj rozumie, dokáže 

vytvoriť skvelú atmosféru, vy-

burcovať k  spevu, ale aj stíšiť 

k  šepotu, ako pri skladbe Viac, 

ktorú venoval svojej manželke. 

S famóznym saxofónom Mária 

Gapu si zaspomínali aj na mimo-

riadne úspešnú spoluprácu s Lú-

čnicou v piesni Cingi lingi bom, 

nechýbali známe skladby Exoti-

ka, Niekto ako kráľ, Ľudia nie sú 

zlí a na záver Bozk. Po neutícha-

júcom aplauze nasledoval slad-

ký prídavok v podobe piesne Vy-

vedený z miery, keď rozvášnené 

publikum vyvádzal z  miery ex-

celentný výkon Ivana a  Mária. 

A  potom sa stalo niečo, čo vy-

viedlo z miery aj famóznych hu-

dobníkov. Obrovské standing 

ovation sa postupne vykryšta-

lizovalo na zborové ,,cingilingi-

bom“, ktoré ich zo šatne opäť vrá-

tilo na pódium. V  rozvášnenom 

kotli banskoštiavnického amfi -

teátra zaznela záverečná skladba 

Kapela.

Diváci sa rozchádzali nabití tou 

správnou energiou. Nešetrili slo-

vami chvály a uznania na adresu 

muzikantov, technikov,  organi-

zátorov z  OZ Milan Štefánik a 

Jakuba, ktorý sa staral o čarov-

ný mikrofón, určený pre otáz-

ky z publika. Vďaka patrí aj sa-

motným divákom, ktorí nešetrili 

potleskom opuchnuté dlane, ani 

zachrípnuté hlasivky, čím dotvo-

rili fantastickú atmosféru kon-

certu.

Janka Bernáthová

IMT Smile: Acoustic

Prešovská skupina IMT Smile  foto Ján Koťo 

Slovenské národné povstanie 

bolo ozbrojené povstanie 

slovenského domáceho odboja 

počas 2. svetovej vojny proti 

vstupu nemeckého Wehr-

machtu na územie Slovenskej 

republiky.

SNP sa začalo 29. augusta 1944 

ako obrana pred nemeckými oku-

pačnými jednotkami, nepriamo 

bolo i útokom proti autoritatívnej 

vláde na čele s Jozefom Tisom, ako 

aj snahou byť na strane víťazných 

spojeneckých mocností druhej 

svetovej vojny. Centrom povstania 

bolo naše stredné Slovensko, kon-

krétne Banská Bystrica. Nemecké 

jednotky povstaleckú armádu po-

razili, v noci z 27. na 28. októbra 

1944. Časť jej jednotiek prešla na 

partizánsky spôsob boja. Partizá-

ni pokračovali v bojoch proti na-

cistom až do oslobodenia krajiny 

na jar 1945.

Dňa 29.augusta 2016 si pripome-

nieme 72.výročie od SNP. Vážení 

občania Banskej Štiavnice, celého 

regiónu a taktiež celý národ, neza-

budnime si pripomenúť SNP, voja-

kov a našich predkov, ktorí bojova-

li za nás všetkých. Buďme vďační, 

chráňme si štát, prírodu a  ľudské 

vzťahy. Buďme k sebe ľudskí, pria-

teľskí a nápomocní jeden k druhé-

mu...

„Pripájam úryvok z  básne ,,Prosba“ 

od Svetozára Hurbana Vajanské-

ho:

Myslite, píšte, plesajte a  žiaľte, 

striesajte duchov, zohrievajte, pá-

ľte!

Čítajte, chváľte, kritizujte, haň-

te, šľachetných ľúbte, napádaných 

bráňte!

Hovorte hlasno, počúvajte zbožne, 

hľadajte dobré, ničte neosožné!

Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, 

slobodu ducha, činy nezávislé!… 

Spomíname!

Filip Golian

Od SNP ubehlo 72 rokov

Do 27.8. Kammerhof: Haraburdy. 

Bazár (ne)potrebných vecí.

25.8. Koncert Ludvika Kašubu. 

U Blaškov, Počúvadl. jazero, 19:00.

25.-31.8. Terra Permonia. Den-

ne, 11:00-17:00 

25.-28.8. Lesnícke arborétum Ky-

sihýbel. str-ne 8:00-15:00. 

Víkend Art Cafe

25.8. Koncert: Andrea Bučko & 

Helio Flanders, 20:00.

26./27.8. DJ Yanko Kral vs. Bob-

san, 22:00.

27.8. Folk-rockový koncert: Boky 

citom, 21:30.

26.8. Divadlo: Paradájz Pikčr. 

Kaštieľ vo Sv. Antone, 19:00

26.8. Koncert: Duo Inferno. Ho-

tel Grand Matej, 20:00

26.8. Koncert: Boky Citom. Ar-

chanjel Caff e, 21:00.

26.8. Oldies disco. Cosmopolitan 

- bowling, 22:00

27.8. Podsitnianske dni hojnosti

Kráľovce – Krnišov. 

27.8. Slnko v duši. Festival prí-

behov, poznania a myšlienok pre 

ľudí, ktorí chcú žiť zdravo. Art 

Café, 11:00

27.8. Memoriál Dežka Štrbu. Ilija.

27.8. Jašterice Metal Fest 2016. 

Charitatívny minifestival na pod-

poru útulku OZ Túlavá labka. 

Jašterice, od 12:00.

27.8. Pečené prasiatko s country 

Paci Pacifi k. Terasa u Blaškov, Po-

čúvadl. jazero, 18:00.

27.8. Koncert: Zuzana Suchánko-

vá. Trotuar Cafe, 19:00.

27.8. Brazílska noc. Pražovňa, 

21:00

31.8. Intenzívny hlasový work-

shop. Luft coworking, 18:15.

3.9. Pečené prasiatko s ĽH Ková-

čovci a spevokolom Baďančianka. 

Terasa u Blaškov, Počúvadl. jaze-

ro, 18:00.

3.-4.9. Dni svätého Huberta. 

Kaštieľ vo Svätom Antone.

8.9. Vernisáž výstavy: Ako sa 

mapovalo v  baníctve. Bergge-

richt- Mineralogická expozícia, 

15:00

8.-10.9. Salamandrové dni. Nám. 

sv. Trojice

10.9. Podsitnianske dni hojnosti:

Hostina na „Husacom pľaci“. Ba-

ďan

10.-11.9. Netradičné víkendy v 

Starom zámku. Vstupy: 10:00, 

11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela po-

ďakovať p. Eduardovi Radovi za 

vrátenie mobilného telefónu, kto-

rý som stratila v sobotu pri pre-

chádzke lesom. Som mu nesmier-

ne vďačná a veľmi som sa potešila. 

M.J.

Poďakovanie
Chcela by som poďakovať perso-

nálu, ktorý slúžil na pohotovosti v 

Banskej Štiavnici dňa 14.8.2016, 

ktorý mi v nočných hodinách po-

skytol pomoc. Veľká vďaka patrí 

MUDr. Tariq Abu Murad, milej 

sestričke Soni Ondrušíkovej a zá-

chranárovi Pavlovi Pástorovi za 

ich starostlivosť a hlavne ľudský 

prístup. Ich prácu si nesmierne 

vážim.                  Daniela Uhliarová

V Banskej Štiavnici sa v 

nedeľu po piatich dňoch 

skončil 18. ročník Letného 

fi lmového seminára 4 živly, 

ktorý bol venovaný téme 

Mladosť. 

Takmer štyri desiatky projekcií 

predstavili publiku hrané, doku-

mentárne, animované aj experi-

mentálne fi lmy a vytvorili tak mo-

zaiku rôznorodých prístupov k 

téme, o ktorú sa 4 živly snažia kaž-

doročne. 

„Napriek tomu, že sme ponúkli niekoľ-

ko horúcich noviniek a štvoricu sloven-

ských premiér, náš  program netvoria 

len najnovšie fi lmy. Aby sme obsiahli 

tému čo najširšie, pátrame v archívoch 

a spolupracujeme s ďalšími poduja-

tiami či inštitúciami. Vďaka Goethe-

ho inštitútu sme napríklad tento rok s 

veľkým úspechom premietli sekciu ve-

novanú mladosti v Nemecku, už tradič-

ne pre nás sekciu animovaného fi lmu 

pripravil festival Fest Anča, sekciu do-

kumentárneho fi lmu Diana Tabakov, 

vedúca akvizícií platformy DAFilms.

cz, blok experimentálneho fi lmu zosta-

vil český fi lmár a teoretik Martin Či-

hák a videoartový program v priestore 

tzv. Videokocky kurátor Anton Čierny. 

Priestor každoročne venujeme aj do-

mácej tvorbe a v archívoch Slovenského 

fi lmového ústavu sa nám tento rok po-

darilo nájsť niekoľko vyslovených kle-

notov. V spolupráci s časopisom Kineč-

ko a Prehliadkou animovaného fi lmu 

v Olomouci sme predstavili prvý roč-

ník fi lmárskej súťaže Iné vízie SK, kto-

rý vyhodnotíme na zimnej verzii nášho 

podujatia,“ hodnotí aktuálny ročník 

jeho výkonná riaditeľka Daniela 

Chlapíková. 

18. ročník jedného z najväčších 

podujatí štiavnického kultúrne-

ho roka bojoval počas prvých dní s 

nepriazňou počasia, návštevníci a 

návštevníčky si však napriek tomu 

našli cestu nielen do kina, ale aj na 

obľúbený Amfi teáter či nádvorie 

Starého zámku, kde zvyknú 4 živ- 

ly premietať nemý fi lm so živým 

hudobným sprievodom. Najnavšte-

vovanejšími fi lmami podujatia sa 

okrem amfi teátrových projekcií le-

gendárnych snímok Carrie a Fame, 

stali slovenské premiéry fi lmov 

Môj svet je disco a Toto je môj svet, 

z ktorých druhý spomínaný do slo-

venských kín uvedie Asociácia slo-

venských fi lmových klubov v ok-

tóbri. Do distribúcie vstúpil vďaka 

distribučnej platforme Kinedok aj 

maďarský dokument Drifter, pre-

miérovaný v programe podujatia. 

Okrem fi lmov ponúkli svojim 

účastníkom a účastníčkami 4 živly 

aj päticu koncertov, tri prednášky, 

tri vernisáže a workshop nových 

médií projektu Neviditeľná Štiav-

nica, ktorý vniesol do priestorov 

mesta atraktívne vizuálne a audio-

vizuálne inštalácie už štvrtýkrát. 

Bohatý program bol pripravený tiež 

pre detské publikum – okrem pre-

mietaní fi lmov pre deti a  ich rodi-

čov sa mohli návštevníci a návštev-

níčky Detských 4 živlov zúčastniť 

tvorivej dielne či hudobného wor-

kshopu, na ktorom pod vedením 

šikovných a skúsených lektorov 

ozvučili krátky animovaný fi lm. 

Nasledujúci Letný fi lmový seminár 

4 živly sa v Banskej Štiavnici usku-

toční počas druhého augustového 

týždňa budúceho roku, predchá-

dzať mu bude na konci zimy 6. edí-

cia Zimného fi lmového seminára.

OZ 4 živly

4 živly v Banskej Štiavnici 
oslavovali mladosť

Vďační diváci v kine Akademik  foto Archív 4 živly 

Pomoc pre OZ Margarétka

V priestoroch Banského domu a ná-

dvoria pred Café barom U Jašte-

ríc sa dňa 20.8.2016 uskutočnil 

prvý ročník charitatívneho poduja-

tia Art for Marguerite. Cieľom ak-

cie bola pomoc občianskemu zdru-

ženiu Margarétka, ktoré pôsobí v 

Banskej Štiavnici už od roku 2003 a  

pomáha ľudom so zdravotným a te-

lesným postihnutím.

Podujatia sa zúčastnilo päť cer-

tifi kovaných tetovacích štúdií z 

rôznych kútov Slovenska, lokál-

ni výrobcovia so svojimi stánka-

mi, umelci a mnoho návštevníkov s 

chuťou pomáhať. 

„Podobná akcia sa organizuje už šiesty 

rok v Trnave pod názvom Kérky pre ži-

vot, no má i hlbšie korene v Amerike. 

Ideou bolo, aby sme niečo vrátili na-

späť do komunity a aby sme priblížili 

ľudom, že nie každý človek s tetovaním 

musí byť zákonite „grázel“, ale že sú to 

normálni ľudia so srdcom a tiež chcú 

pomôcť  druhým, ktorí  v živote toľko 

šťastia  nemali.“ hovorí jeden z orga-

nizátorov podujatia.

Počas dňa sa divákom predstavili 

aj lakrosový tím Punishers Zvolen 

lacrosse team, metalová skupina z 

Banskej Štiavnice Pox Vobiscum, 

Martin Herian so svojou žonglér-

skou svetelnou šou a iní.

Výťažok z podujatia poputuje už 

spomínanému občianskemu zdru-

ženiu Margarétka, ktoré si organi-

zátori vybrali, nakoľko je to jediný 

denný stacionár pre ľudí so zdravot-

ným a telesným postihnutím v na-

šom meste. „Určite plánujeme aj po-

kračovanie akcie. Snáď to bude tiež pre 

OZ Margarétka a veríme v to, že ľudia 

prispejú čo najviac a pomôžu ľudom, 

ktorí to potrebujú.“ dodáva na záver 

organizátor podujatia.

Miroslava Luptáková 

Art for Marguerite

Výstava 
diel Nadi Rappensbergerovej

Dňa 17.8.2016 odsúhlasilo Mest-

ské zastupiteľstvo v Banskej Štiav-

nici udelenie čestného občianstva 

akad. mal. Nade Rappensberge-

rovej, grafi čke európskeho výz-

namu, ktorej život i  dielo je ne-

odmysliteľne spojené s  našim 

mestom. Pri tejto príležitosti pre-

dajňa Diela a dielka na Námestí 

sv. Trojice otvorila predajnú výsta-

vu umeleckých diel tejto umelky-

ne. Výstava potrvá aj počas Sala-

mandrových dní 2016, kedy tejto 

umelkyni bude v kostole sv. Kata-

ríny dňa 9.9. o 13.00 hod. udelené 

čestné občianstvo mesta

Ján Novák
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OZNAMY

Poďakovanie

Nie je jedno-

duché sa lúčiť s 

milovaným člo-

vekom. S člo-

vekom, ktorý neodmysliteľne 

patril k nášmu životu a ktorý 

neúnavne svojím ľudským prí-

stupom a žiarivým úsmevom 

rozjasňoval naše okolie. Tým 

viac naša úctivá vďaka patrí 

všetkým, ktorí svojimi prejav-

mi hlbokej sústrasti a spolu-

patričnosti pomohli zmierniť 

našu bolesť a sprevádzali dňa 

18.8.2016 našu drahú Mir-

ku Kališekovú na jej posled-

nej pozemskej púti. Úprimne 

ďakujeme za kvetinové dary a 

všetkým tým, ktorí sa veľkou 

mierou pričinili k dôstojné-

mu priebehu poslednej rozlúč-

ky. Predovšetkým dôstojnému 

pánovi Vladimírovi Vlčekovi, 

speváckemu zoskupeniu oko-

lo Mgr. Irenky Chovanovej, 

pracovníkom pohrebnej služ-

by Cháron – Stanke Šakovej, 

ako aj členom DHZ zo Štiav-

nických Baní. 

Trúchliaci manžel, deti 

Miška a Dušan ako aj celá 

blízka rodina

Spomienka

„Slza v oku, v srdci žiaľ,

čo drahé nám bolo, osud vzal. 

Odišla si nám všetkým, ktorí 

Ťa radi mali, 

odišla si bez toho, aby nám 

Tvoje ústa zbohom dali. 

Len ten, kto niekoho navždy 

stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ, 

tá rana v srdci stále bolí a za-

budnúť nedovolí...“

Dňa 21.8.2016 sme si pri-

pomenuli 1.výročie od chví-

le, kedy nás navždy opusti-

la naša milovaná Gabriela 

Vavrincová.

S veľkou láskou a so slzami 

v očiach spomínajú 

dcéra Mirka s priateľom, 

sestra a netere s rodinami

Kolpašan celou dušou i telom, 

ale hlbokú pečať svojej 

dlhoročnej mimoriadne zodpo-

vednej a svedomitej práci 

zanechal hlavne v Banskej 

Štiavnici. Jubilant, Jaroslav 

Malatinec, ktorý sa 19.8.2016 

dožil životného jubilea 60. 

rokov. 

Po absolvovaní strojníckeho učiliš-

ťa v Hliníku nad Hronom nastúpil 

v roku 1973 do banskoštiavnického 

závodu Rudných baní ako údržbár, 

kde pracoval aj po absolvovaní zák-

ladnej prezenčnej vojenskej služby 

až do roku 1978, kedy začal praco-

vať ako strojný zámočník v bansko-

štiavnickom ZSNP. Neskôr praco-

val u  fi rmy Rűckschloss, následne 

na Strednom odbornom učilišti les-

níckom a  nakoniec u  fi rmy Bačík-

stav. Od začiatku tohto roku pracuje 

v penzióne Vitalita v Banskom Stu-

denci. Od mladosti až do súčasnosti 

je aj mimoriadne aktívnym členom 

Dobrovoľného hasičského zboru 

v Banskom Studenci, kde niekoľko 

rokov úspešne zastával aj funkciu 

veliteľa tohto zboru. Za túto svedo-

mitú a  zodpovednú činnosť dostal 

aj viacero vyznamenaní a to nielen 

v  Dobrovoľnom hasič-

skom zbore, ale aj v ban-

skoštiavnickom ZSNP. 

Uctilo si ho aj vedenie 

obce Banský Studenec, 

ktoré mu v  tomto roku 

udelilo ďakovný list obce 

za viacročnú poslaneckú 

činnosť, ako aj množstvo 

aktivít v prospech obce.

Vychoval so svojou ver-

nou a  milovanou man-

želkou Valikou zdarné 

deti Jaroslava a  Adria-

nu a v  ich kruhu, ako aj 

vzácnom a milom spolo-

čenstve 4 vnúčat si užíva 

zaslúženú rodinnú úctu, 

pohodu a  spokojnosť. 

Pevné zdravie a aj do ďal-

ších rokov života len tú najlepšiu ro-

dinnú pohodu a spokojnosť mu za 

jeho manželku, deti, vnúčatá, súro-

dencov, rodiny a premnohých pria-

teľov vinšuje

Adriana Melicherčíková

K životnému jubileu 
Jaroslava Malatinca

Jozef Ferenčík, vojak SNP, 

dlhoročný vodič autobusu, 

manžel, otec, starký 

a prastarý otec. (30.augusta 

1923 - † 13.8.2016)

Jozef Ferenčík, vojak SNP - Ban-

ský Studenec 201. Člen ZO SZPB 

v Banskej Štiavnici.

Jozef Ferenčík sa narodil 30.au-

gusta 1923 v Žemberovciach. Vyu-

čil sa za kováča. Ako 21.ročný vojak 

zúčastnil sa Slovenského národné-

ho povstania. Z  výpisu Minister-

stva obrany SR: od 1.10.1944 do 

30.6.1945 započítaná doba strá-

vená v Slovenskom národnom po-

vstaní a od 2.10.1945 do 1.1. 1947 

pokračovanie prezenčnej služby.

V roku 1947 pracoval na Trati mlá-

deže. V roku 1948 sa oženil s Má-

riou rodenou Zorvanovou.

V roku 1951 začal pracovať ako vo-

dič autobusu na trati Banská Štiav-

nica – Banský Studenec. Ako prvý 

vodič autobusu v Banskej Štiavnici 

začal v roku 1954 na trase Banská 

Štiavnica – Banská Bystrica. Do 

zaslúženého dôchodku odchádza 

v  roku 1983. Spolu s  Manželkou 

Máriou vychovali 4 deti, z  toho 

jedného syna  a tri dcéry. Veľkú ra-

dosť mal z 8 vnúčeniec a 8 pravnú-

čeniec. Pán Jozef Ferenčík je drži-

teľom vyznamenaní SNP. V  roku 

1944– 1945 Verný odkazu SNP. 

Pamätné medaily SNP 29.8.2004. 

13.júna 2013 vyznamenanie me-

dailou M.R.Štefánika III. stup-

ňa. 23.septembra 2009 vyzname-

nanie medailou M.R.Štefánika II. 

stupňa. 29.augusta 2005 pamät-

ná medaila pri 60. výročí SNP. 

28.8.2014 Čestné uznanie za zá-

sluhy v  národnooslobodzovacom 

boji za slobodu.

Posledná rozlúčka s našim členom 

ZO SZPB a konala dňa 17.augusta 

2016 v obci Banský Studenec.

Česť jeho pamiatke.

Vladimír Poprac, predseda ZO 

SZPO Banská Štiavnica

Spomíname...
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Program

3.9.2016 - sobota

Nádvorie: 

8.30-9.30 Dychová hudba Sitňanka

9.30-10.15 Slávnostný ceremoniál 

otvorenia Dní Svätého Huberta, De-

fi lé poľovníckych zástav, Hymna SPK 

v podaní sólistu Opery SND Otokara 

Kleina so sprievodom lesných rohov, 

Príhovor ministerky pôdohospodár-

stva a rozvoja vidieka SR Gabriely Ma-

tečnej, Odovzdávanie rezortných vy-

znamenaní zaslúžilým pracovníkom 

lesného hospodárstva na úseku po-

ľovníctva, Odovzdávanie ocenení Slo-

venského poľovníckeho zväzu, Uve-

denie ďalšej osoby zo Sieň úcty a slávy 

poľovníctva na Slovensku (J. Serdel)

10.15-11.00 Vtáky a hudba – zábavný 

i poučný program pripravený Klubom 

trubačov SR a Slovenským klubom so-

koliarov pri SPK

11.00-11.30 Prezentácia 750. výročia 

prvej písomnej zmienky o obci Svätý 

Anton, Predstavenie druhej najsilnej-

šej trofeje mufl óna na svete – strelec 

Vladimír Stračina zo Zverníka Mrá-

zov Kopec, uvedenie do života troch 

publikácií: „Vitajte v kaštieli vo Svätom 

Antone“ – vydavateľstvo Ab Art Press, 

„Hont z  neba“ – vydavateľstvo CBS 

a Zborníka Múzea vo Svätom Antone 

č. XXII/2016, Banskoštiavnická fanfá-

ra v podaní lesných rohov Klubu tru-

bačov SR

11.30-12.30 Módna prehliadka po-

ľovníckych odevov

12.30-13.00 Vyhlasovanie výsledkov 

súťaží: Poľovníctvo vo fotografi i, Po-

ľovnícky nôž 2016, Naj brada... naj-

dlhšia a  najkrajšia, Poľovnícky šperk 

2016, Poľovnícky klobúk... najkrajšie 

upravený poľovnícky klobúk

14.00-16.30 Majstrovstvá Slovenska 

vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri 

Halali, Majstrovstvá  Slovenska vo vá-

bení jeleňov Halali

kaštieľ

8.30-17.00 Prehliadka expozícií Mú-

zea vo Sv. Antone, Výstava Vtáky (vý-

tvarné práce, sokoliarstvo, pernatá 

poľovná zver, Ferdinand Coburg ako 

ornitológ, unikátne kolibríky, fotogra-

fi e biómov Brazílie, motívy vtákov na 

odznakoch, známkach, minciach), Po-

ľovníctvo vo fotografi i – celosloven-

ská súťažná prehliadka XXI. ročník, 

Výstava Slovenského rybárskeho zvä-

zu, Laserová strelnica

Park:

7.30-11.00 Hubertovská kvapka krvi 

– dobrovoľné darcovstvo návštevní-

kov slávností

8.30-17.00 Ukážky sokoliarstva - So-

koliari Sv. Bavona pri ZŠ M. Hella 

Štiavnické Bane, Slovenský klub so-

koliarov pri SPK, Sokoliari SOŠL B. 

Štiavnica, Stopami zveri, Poľovnícky 

chodník – poľovníctvo pre deti SOŠL 

B. Štiavnica, Poľovnícka kynológia, 

Ukážky streľby z lukov a historických 

kuší, Atraktívny rybolov a rybie špe-

ciality

8.30-13.00 Hádzanie fl inty do žita

10.00-12.00 5F – vtipná súťaž

10.00-15.00 Dychová hudba Sitňan-

ka

11.00-12.00 Antonský diviak 2016 – 

streľba lukom na terč diviaka 11. roč-

ník

11.00-16.00 Divadelné predstavenie 

– Paradájz Pikčr Banská Štiavnica

12.00-14.00 Špeciálna klubová výsta-

va alpských jazvečíkovitých duričov

13.00-14.00 Ukážky streľby z  replík 

historických poľovníckych zbraní – f. 

Bercík, Jenkovce

Sýpka:

8.30-17.00 Sieň úcty a  slávy poľov-

níctva na Slovensku, Unikátne tro-

feje Spiša, Výstava výtvarných prác 

akad. maliara a sochára Ladislava Sulí-

ka pri príležitosti životného jubilea 70 

rokov, Fotografi e Vladimíra Viciana 

a Jána Slováka z Asociácie fotografov 

prírody, Ukážky prác remeselníkov

4.9. 2016 - nedeľa

Nádvorie:

9.30-10.30 Koncert – hornové kvar-

teto Laugarício, Barbora Šalling-Le-

gényová (spev) a Svätoantonský chrá-

mový zbor

10.30 Svätohubertovská omša

14.00-15.00 Vystúpenie folklórneho 

súboru Sitňan

Kaštieľ:

8.30-16.00 Prehliadka expozícií Mú-

zea vo Sv. Antone, Výstava Vtáky (vý-

tvarné práce, sokoliarstvo, pernatá 

poľovná zver, Ferdinand Coburg ako 

ornitológ, unikátne kolibríky, fotogra-

fi e biómov Brazílie, motívy vtákov na 

odznakoch, známkach, minciach), Po-

ľovníctvo vo fotografi i – celosloven-

ská súťažná prehliadka XXI. Ročník, 

Výstava Slovenského rybárskeho zvä-

zu, Laserová strelnica

Park:

9.00-10.00 Poľovnícka kynológia

9.00-15.00 Ukážky sokoliarstva – 

Sokoliari Sv. Bavona pri ZŠ M. Hella 

Štiavnické Bane, Slovenská klub so-

koliarov pri SPK, Sokoliari SOŠL B. 

Štiavnica, Atraktívny rybolov a  ry-

bie špeciality, Ukážky streľby z lukov 

a historických kuší

12.00-15.00 Poľovnícka kynológia

12.00-15.00 Divadelné predstavenie 

Paradájz Pikčr Banská Štiavnica

sýpka

8.30-16.00 Sieň úcty a  slávy poľov-

níctva na Slovensku, Unikátne tro-

feje Spiša, Výstava výtvarných prác 

akad. maliara a sochára Ladislava Sulí-

ka pri príležitosti životného jubilea 70 

rokov, Fotografi e Vladimíra Viciana 

a Jána Slováka z Asociácie fotografov 

prírody, Ukážky prác remeselníkov.

Zmena programu vyhradená!

Múzeum vo Sv. Antone

Celoslovenské poľovnícke slávnosti 
Dni Svätého Huberta 2016 sú usporiadané pod záštitou Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

3. – 4. septembra 2016, Svätý Anton

Autobusové spoje kyvadlová doprava
Dni svätého Huberta

Odchody autobusov (sobota)

Banská Štiavnica, križ. - Svätý Anton

6:25 9:00 10:00 11:00 12:22 14:00 15:00 15:25 16:00 17:00 18:34

Svätý Anton - Banská Štiavnica, križ.

9:30 9:45 10:30 12:00 13:21 14:30 15:30 16:30 17:30 17:44 -

Odchody autobusov (nedeľa)

Banská Štiavnica, križ. - Svätý Anton

6:25 9:00 12:22 15:25 18:34

Svätý Anton – Banská Štiavnica, križ.

8:30 9:45 13:21 17:44 -

Anketa
Banská Štiavnica počas uplynu-

lých dní hostila účastníkov 18.roč-

níka fi lmového seminára 4 živly. 

Niektorí z nich sa s nami podelili 

o svoje zážitky.

,,Milujem toto divotvorné mesto, prí-

rodu a fi lmy, debaty s kamarátmi do 

neskorých nočných i skorých ranných 

hodín. Banskoštiavnické 4 živly sú už 

štyri roky najkrajšou súčasťou mojej 

dovolenky, veľa som tu toho zažil a 

spoznal veľa skvelých ľudí.“ 

Peter z Popradu

,,Ja som nadšený, snažil som sa absol-

vovať čo najviac premietaní a  neľutu-

jem, lebo každý fi lm vo mne zanechal 

silné zážitky a dôvody na premýšľanie.“

Roman zo Zvolena

,,Prišli sme sem s kamarátkou prvýkrát 

a veľmi nás mrzí, že sa už musíme vrá-

tiť, je tu iný svet, energia, kúzlo, páči sa 

nám tu a určite sa ešte vrátime.“

Zuzana z Čadce

,,Na ,,živloch“  som už šiestykrát, pek-

né mesto, príroda, tajchy, fi lmy, ktoré 

mám rád, navyše premietané v čarov-

nom prostredí,  kamaráti, pohostin-

nosť, srdečnosť.“

Ľubomír z Bratislavy

,,Páčilo sa mi, z bohatej ponuky pre-

mietaných fi lmov ma najviac zaujal 

,,Modrý vták“, ale aj kvalita a ceny za 

jedlo a ubytovanie, čo je pre študentov 

nezanedbateľná vec.“ 

Gabriela z Považskej Bystrice

,,Do Štiavnice chodím od svojho detstva, 

a to minimálne 2x ročne. Mňa sem vodi-

li rodičia a ja sem raz budem vodiť svo-

je deti, len sa obávam, aby mesto zvládlo 

nápor toľkých turistov bez ujmy, aby to, 

prečo sme sa tu vždy cítili dobre, neza-

niklo v hluku a tlačenici.“ 

Michaela z Nových Zámkov

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 19.8. o 19:30 hod.Piatok 19.8. o 19:30 hod.
Štvrtok 25.8. o 19:30 hod.Štvrtok 25.8. o 19:30 hod.

STAr Trek: STAr Trek: 

Do NezNÁMADo NezNÁMA

Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný, USA, Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný, USA, 
2016, MP. Vstupné: 4 €. Posádka 2016, MP. Vstupné: 4 €. Posádka 
hviezdnej lode U.S.S. Enterprise skú-hviezdnej lode U.S.S. Enterprise skú-
ma najvzdialenejšie kúty a nezmapo-ma najvzdialenejšie kúty a nezmapo-
vané miesta vesmíru. A tu sa stretá-vané miesta vesmíru. A tu sa stretá-
vajú s novým, záhadným nepriateľom, vajú s novým, záhadným nepriateľom, 
ktorý ich aj celú Federáciu vystaví ktorý ich aj celú Federáciu vystaví 
ťažkej skúške. V novej časti série Star ťažkej skúške. V novej časti série Star 
Trek s podtitulom Do neznáma bola Trek s podtitulom Do neznáma bola 
zničená loď Enterprise, jej posádka zničená loď Enterprise, jej posádka 
rozprášená do všetkých kútov vesmíru rozprášená do všetkých kútov vesmíru 
a časť z nej dokonca uvrhnutá do zaja-a časť z nej dokonca uvrhnutá do zaja-
tia. Tento veľmi depresívny vývoj prí-tia. Tento veľmi depresívny vývoj prí-
behu je dôsledkom ambicióznej misie, behu je dôsledkom ambicióznej misie, 
na ktorú vyslala Federácia Enterprise na ktorú vyslala Federácia Enterprise 
s cieľom rozšíriť hranice doteraz zná-s cieľom rozšíriť hranice doteraz zná-
meho vesmíru. Hneď za nimi totiž číha meho vesmíru. Hneď za nimi totiž číha 

hrozba väčšia a mocnejšia než všetky hrozba väčšia a mocnejšia než všetky 
protivenstvá, na ktoré doteraz Kirk a protivenstvá, na ktoré doteraz Kirk a 
jeho posádka narazili. jeho posádka narazili. 

Sobota 20.8. o 19:30 hod.Sobota 20.8. o 19:30 hod.
Utorok 23.8. o 19:30 hod.Utorok 23.8. o 19:30 hod.

VojNoví psiVojNoví psi

Komédia, USA, 2016, 114 min, MP Komédia, USA, 2016, 114 min, MP 
14. Vstupné: 4 €. Pravdivý príbeh 14. Vstupné: 4 €. Pravdivý príbeh 
dvoch mladých mužov, David Packouz dvoch mladých mužov, David Packouz 
a Efraim Diveroli, ktorí získali zákaz-a Efraim Diveroli, ktorí získali zákaz-
ku 300 miliónov dolárov od Pentago-ku 300 miliónov dolárov od Pentago-
nu na vyzbrojenie amerických spojen-nu na vyzbrojenie amerických spojen-
cov v Afganistane. cov v Afganistane. 

Nedeľa 21.8. o 17:00 hod.Nedeľa 21.8. o 17:00 hod.
Nedeľa 28.8. o 17:00 hod.Nedeľa 28.8. o 17:00 hod.

TAjNý živoT TAjNý živoT 

MAzNÁčikovMAzNÁčikov

Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, 
2016, 90 min, MP. Vstupné: 4 €. Max 2016, 90 min, MP. Vstupné: 4 €. Max 
a Katie sú spriaznené duše, najlepší a Katie sú spriaznené duše, najlepší 
kamaráti na svete. Čo na tom, že Max kamaráti na svete. Čo na tom, že Max 
je pes a Katie človek? Keby sa Katie je pes a Katie človek? Keby sa Katie 
každý deň na dlhé hodiny nestrácala každý deň na dlhé hodiny nestrácala 
a nenechávala Maxa v ich byte samé-a nenechávala Maxa v ich byte samé-

ho, bol by Max najspokojnejší pes na ho, bol by Max najspokojnejší pes na 
svete. Toto platilo však len do chvíle, svete. Toto platilo však len do chvíle, 
kým Katie nepriviedla domov z útul-kým Katie nepriviedla domov z útul-
ku chlpaté psie monštrum menom Ba-ku chlpaté psie monštrum menom Ba-
ron a nerozhodla sa, že odteraz budú ron a nerozhodla sa, že odteraz budú 
žiť šťastne v trojici. Medzi Maxom a žiť šťastne v trojici. Medzi Maxom a 
Baronom to bola nenávisť na prvý po-Baronom to bola nenávisť na prvý po-
hľad. Od prvej chvíle usilovne vymýš-hľad. Od prvej chvíle usilovne vymýš-
ľajú, ako jeden druhému čo najviac ľajú, ako jeden druhému čo najviac 
znepríjemniť život, a to ich privádza do znepríjemniť život, a to ich privádza do 
stále komplikovanejších situácií, aby stále komplikovanejších situácií, aby 
nakoniec skončili stratení, opustení a nakoniec skončili stratení, opustení a 
obkľúčení skupinou zvieracích bezdo-obkľúčení skupinou zvieracích bezdo-
movcov, ktorí ovládajú mestské pod-movcov, ktorí ovládajú mestské pod-
zemie pod vedením šialeného králika.zemie pod vedením šialeného králika.

Nedeľa 21.8. o 19:30 hod.Nedeľa 21.8. o 19:30 hod.

BUchTY A klobÁsYBUchTY A klobÁsY

Animovaný/Komédia, USA, 2016, Animovaný/Komédia, USA, 2016, 89 89 
min, MP 18. Vstupné: 4 €. Seth Rogan min, MP 18. Vstupné: 4 €. Seth Rogan 
a Evan Goldberg, tvorcovia úspešných a Evan Goldberg, tvorcovia úspešných 
komédii 50/50, Susedia na odstrel a komédii 50/50, Susedia na odstrel a 
To je koniec! prichádzajú tentokrát s To je koniec! prichádzajú tentokrát s 
animovaným fi lmom pre dospelých. animovaným fi lmom pre dospelých. 
Diváka pobaví originálny príbeh o klo-Diváka pobaví originálny príbeh o klo-
báske, ktorá sa rozhodne odhaliť sku-báske, ktorá sa rozhodne odhaliť sku-
točnú podstatu svojej existencie. točnú podstatu svojej existencie. 

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.27/2016: „Ži-

vot nie je to čo chceme, ale to čo máme.“ 

Výhercom sa stáva Jozef Hubač, 

Bratská 4, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme 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 5.9.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok George 

Gordon Byron: „Keď tí čo sa milova-

li zabudnú...(dokončenie v tajničke)

A., Domáca obuv j. č., zasial, pojem 

duše u Egypťanov,

B., 2. časť tajničky, rodinný pod-

nik,

C., Aj, náboženská skupina, po-

skok, stred slova Radana,

D., Dedina nárečovo, hviezda, 

chlieb,

E., Zvučal, vyper, brat Ábela, znač-

ka cínu,

F., Fotografi a nahého tela, oznámil 

úradom, zlatý slávik, latinský po-

zdrav,

G., Popevok, chobotnatec,  obojži-

velník, lido,

H., Argón, naparuj, Olina, šarkan, 

dusík,

I., Moslimský boh, poludňajšie 

jedlo, cez deň,

J., 3. časť tajničky, obilnina,

K., Označenie ruských lietadiel, ale-

bo rusky, ryčanie, pil, jednoduché 

plavidlo.

1., Strážne zvieratá, Koniec tajnič-

ky, lovkyňa perál,

2., Amerícium, súťažiaci na sán-

kach, pole,

3., Preletenie, nebdeli,

4., Usnoval, zľahol,

5., Číslo izby, tlak, vôňa, zrak,

6., Automobilový závod Adamov, 

spanilá skr., titan,

7., Miesto na spanie, ríny,

8., Mužské meno, vtipná poznám-

ka, český spevák,

9., Storočie skr., stred slova ekobal, 

cvik na hrazde,

10., Farba, zrubový dom, vo svo-

jom byte,

11., Označenie áut Rakúska a Nór-

ska, kremičitan trojvápenatý, mal 

vetry,

12., Január česky, meno speváka 

Mikušeka, výherná poukážka,

13., Morský rak, sváko, starogrécky 

boh vetrov,

14., Textová skratka, Začiatok taj-

ničky.

Pomôcky: Eol, Ave, Ili, Ama, Gag, 

Alit

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 29
Krížovka
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Ako sa hovorí, že každej piesni 

koniec býva, tak aj v našej 

obci sa skončili krásne a 

veľkolepé oslavy 750. výročia 

od prvej písomnej zmienky. 

Počasie prialo a vôbec sa nesnažilo 

pokaziť nádhernú balónovú výzdo-

bu, ktorá sa na nás usmievala z pó-

dia na Rínku. Oslavy otvorila krás-

nym príhovorom starostka obce 

Simona Guláková, v ktorom načre-

la do minulosti našej obce a  záro-

veň privítala všetkých prítomných. 

Zlatým klincom programu bol DĽS 

Lúčka Svätý Anton pod vedením 

Martina Kminiaka, DĽS Podhorčan 

a žiaci zo ZŠ z MŠ Ferdinanda Co-

burga s Legendou o svätom Huber-

tovi, ktorú so žiakmi nacvičili p. uči-

teľky: Mgr.Jurana Takáčová, Mgr.

Veronika Lipovská a Martina Hús-

ková. Vyhodnotenie najkrajšej pre-

dzáhradky a udelené vecné ceny ur-

čite potešili. Zatiaľ čo program na 

Rínku pokračoval, pozvaní hostia sa 

odobrali do kultúrneho domu, kde 

im boli odovzdané  ďakovné a  pa-

mätné listy. Na Rínku sa vystrieda-

li v  kultúrnom programe: hudob-

ná skupina Kružlicovci, spevokol 

Štiavničan, heligónkári a ĽS Lipka. 

O tretej hodine sa konalo na nádvo-

rí kaštieľa slávnostné odovzdáva-

nie čestného občianstva obce Svä-

tý Anton J.V. Simeonovi Sachsen 

– Coburgovi Gotha, ktoré prevza-

la v zastúpení mimoriadna a splno-

mocnená veľvyslankyňa  Bulharskej 

republiky na Slovensku J.E. pani 

Margarita Ganeva. Čestné občian-

stvo obce Svätý Anton si prevzal 

z  rúk starostky obce Simony Gu-

lákovej aj Ing. Marián Číž, riaditeľ 

Múzea vo Svätom Antone. O ume-

lecký zážitok sa v kaplnke kaštieľa 

postarala HUAJA z Banskej Štiavni-

ce. V priestoroch kaštieľa sa konala 

aj výstava  starých fotografi í a ruč-

ných prác, „Stará mať povedali“, kto-

rú pripravili Iveta Dragúňová s dcé-

rou Alexandrou. V záhrade kaštieľa 

prebiehali  divadelné predstavenia 

z histórie obce v podaní umeleckej 

skupiny Via Historica, boli odpre-

zentované tradičné remeslá a rôzne 

hry pre deti. Nechýbal chutný po-

ľovnícky guláš, ktorý sa podával za-

darmo a na jeho príprave sa podie-

ľali členovi DHZ vo Svätom Antone. 

Večerné predstavenie vokálnej sku-

piny Fragile sa začalo o osemnás-

tej hodine a  ukončením sobotňaj-

ších osláv bola zábava v kultúrnom 

dome. V nedeľu pokračovali oslavy 

slávnostnou omšou za obyvateľov 

a rodákov obce. Celé podujatie vyvr-

cholilo nádherným večerným kon-

certom svätoantonského cirkevné-

ho spevokolu v kaplnke kaštieľa vo 

Svätom Antone. Oslavy boli na vy-

sokej úrovni, čomu nasvedčuje aj 

veľká účasť nielen našich občanov, 

ale aj cudzích návštevníkov. Chceli 

by sme sa touto cestou poďakovať 

za pomoc mestu Banská Štiavni-

ca, obci Kozelník, Štiavnické Bane, 

Podhorie, ako aj sponzorom: OOCR 

Región Banská Štiavnica, Sibacol 

B.Štiavnica, H- Strechy – Ján Hikl 

Svätý Anton, Penzión Starý Hosti-

nec, Penzión Antolský mlyn, Poľov-

nícka spoločnosť pod Sitnom, Jozef 

Kružlic, Peter Lengyel alias Pinďo, 

XACT, Grizzly Slovakia, SAD Zvo-

len a.s., Komunálna poisťovňa a.s., 

Vemex Energo, s.r.o.. Veľkou cťou 

nám bolo privítať našich rodákov, 

delegáciu z  Bulharskej republiky 

poslankyňu NR SR Mgr. Evu Smo-

líkovú, poslanca NR SR a zástup-

cu riaditeľa BBSK Mgr. Rastisla-

va Schlosára, predsedu BBSK Ing. 

Mgr. Mariana Kotlebu, a PhDr. Mi-

kuláša Čelku. Organizátorom osláv 

bola Obec Svätý Anton, spoluorga-

nizátori: Múzeum vo Svätom Anto-

ne, ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo 

Svätom Antone. Poďakovanie patrí 

ale všetkým, ktorí sa stali súčas-

ťou osláv, našli si čas a prispeli k ich 

úspešnosti. Veríme, že podujatie 

zanechalo dobrý dojem a napomô-

že tak šíreniu dobrého mena našej 

obce. Ešte raz veľmi pekne ďakuje-

me.  Alica Gajanová

Oslavy 750. výročia obce Svätý Anton

Svätoantonské oslavy v priestoroch kaštieľa  foto Archív autora

Charitatívny koncert pre OZ 

Túlavá labka

Dňa 27.8.2016 sa v Banskej Štiav-

nici uskutoční druhý ročník cha-

ritatívneho metalového festivalu 

s názvom Jašterice Metal Fest. Or-

ganizátori sa tak rozhodli nadviazať 

na úspešný prvý ročník podujatia.

„Ohlasy boli veľmi pozitívne. Diváci boli 

spokojní s prostredím i atmosférou. No, 

a práve kapely boli nadšené. Viacerí sa 

po vzhliadnutí fotiek a  reakcií ozýva-

li, že by radi zahrali na tomto festivale, 

a tak sa bude konať aj tento rok.“ hovo-

rí spoluorganizátor Miron Brezno-

ščák. 

Na nádvorí pred Café barom U 

Jašteríc sa po roku opäť stretnú 

priaznivci metalovej hudby a  mno-

ho skvelých kapiel zo Slovenska 

i Českej republiky. 

„Dve z kapiel zahrajú na festivale už po 

druhýkrát, iné kapely sa revanšujú za 

neúčasť na minulom ročníku a prezen-

tovať sa budú aj dve nové mladé kapely. 

Následne sme s ťažkým srdcom vybera-

li z veľkého počtu, pretože o festival bol 

u nich veľký záujem. Odmietli sme sku-

piny z Poľska či Maďarska, zahrá však 

jedna kapela z Prahy. Inak sme formát 

nemenili. Jeden deň od obeda do de-

siatej večer vstúpi 11 skupín v pomer-

ne rôznorodých metalových žánroch. Ja 

osobne sa teším na Empyrion a hviezd-

ny ČAD.“ dodáva Miron Breznoščák.

Okrem už spomínaných skupín po-

čas festivalu vystúpia aj  Vultures 

Wake,  Hypnotic, Pox Vobiscum, 

Midnight Scream, Catastrofy, Ster-

core, Majster Kat, Beton a skupina 

Bajonet. 

Jašterice Metal Fest bude aj tento 

rok pomáhať občianskemu zdru-

ženiu Túlavá labka, pôsobiacemu 

v Banskej Štiavnici.

„Rovnako ako minulý rok, kedy sa vy-

zbieralo 1200 €, celý výťažok zo vstup-

ného bude venovaný Túlavej labke na 

ich činnosť. Pribudne však zbierka gra-

núl, vôdzok, obojkov či iných vecí pre psy 

a mačky. V tomto nás inšpirovali chlap-

ci zo skupiny Stercore, ktorý už niekoľko 

rokov organizujú koncerty pre ich útu-

lok.“ vysvetľuje Miron Breznoščák.

Ďalšie informácie o  festivale, 

programe či kapelách, nájdete na 

stránke https://sites.google.com/

site/jastericefest/home

Miroslava Luptáková

Jašterice Metal Fest 2016

Účinkujúci Metal Festu 2015  foto Ján Petrík
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Sezóna terénnych prekáž-

kových behov je v plnom 

prúde a jej ponuka priniesla 

aj zaujímavé nočné preteky 

Epic Race v Kokave-Línii, 

na ktorých sa skvelo darilo 

Atletom BS. 

Na kopcovitej, prevažne lúčnej tra-

ti dlhej 7 km vyznačenej svietiacimi 

tyčinkami v  tráve museli súťažiaci 

prekonať 22 prekážok zameraných 

najmä na preliezanie, podliezanie, 

rúčkovanie, dvíhanie a nosenie bre-

mien, ale aj streľbu z  airsoftovej 

zbrane, a to všetko po tme, len pri 

svetle čeloviek. V  konkurencii ne-

celej stovky pretekárov sa nám po-

darilo v  open kategórii dobehnúť 

na najvyšších priečkach – medzi 

ženami suverénne zvíťazila Eszter 

Hortobágyiová z Podhoria s časom 

38:07 s  náskokom viac ako 6 mi-

nút pred druhou pretekárkou, me-

dzi mužmi získal krásne druhé 

miesto 16-ročný Patrik Klein z Ko-

paníc s časom 38:08 a prvé miesto 

Tomáš Počai s časom 36:18. Ďaku-

jeme všetkým našim priaznivcom, 

trénerovi aj klubu Atleti BS, mestu 

aj všetkým sponzorom klubu. 

Tomáš Počai

Atleti BS ovládli nočný Epic Race

V. liga skupina "C"

3. kolo hralo sa 20.8.2016

Sitno Banská Štiavnica - Baník 

Štiavnické Bane 1:0 (1:0). Góly: 

44.min. Šima. ŽK: Číž, Sásik

Počet divákov: 250. Zostava: Pa-

žout – Číž, Necpal, Hanzlík A., Ku-

šión, Sásik (82.Adamov), Kmeť, Ba-

rák N., Beňadik (89.Javorský), Šima 

(90.Kuma), Kminiak

Po dlhšom čase sa hralo susedské 

derby,ktoré prilákalo na štadión 

peknú návštevu. Diváci videli veľmi 

dobrý bojovný zápas. Obe mužstva 

hrali celý zápas s plným nasadením, 

a na ihrisku si nič navzájom neda-

rovali. I keď sa hralo tvrdo,ale bolo 

to v rámci pravidiel. Od začiatku zá-

pasu sa hralo na oboch stranách so 

zabezpečenou obranou,ale mužstvá 

sa nebáli i zaútočiť. Taktika muž-

stiev bola založená na osobnej obra-

ne najlepších hráčov na oboch stra-

nách,čo obom mužstvám v zápase 

i vyšlo. Mnoho vyložených šancí si 

mužstvá v zápase nevypracovali, no 

i tak sa diváci mali na čo pozerať. 

Do prvej šance sa dostalo v 19.min. 

naše mužstvo, ale hlavičku Kmi-

niaka z 8 m brankár hostí kryl. Do 

vedenia mohli isť hostia v 40 min., 

ale ich kapitán zblízka trafi l loptu 

do brvna. V 44.min po peknej ak-

cii nášho mužstva sme sa ujali ve-

denia gólom Šimu, ktorý strelou po 

zemi prekonal brankára. Obraz hry 

sa nezmenil ani po prestávke. Muž-

stvá pokračovali vo veľkom nasade-

ní na oboch stranách a nechýbala 

dramatickosť v zápase,ale veľa gólo-

vých šancí si obe strany nevypraco-

vali. Za zmienku stoja aspoň po jed-

nej na oboch stranách. V 71.min. sa 

predviedol pekným sólom od po-

lovice ihriska Drexler, naša obrana 

ho zablokovala 10m pred bránou. V 

77.min. vystrelil bombu z 30m Ba-

rák, ktorú brankár Kalíšek s náma-

hou kryl. Do konca zápasu sa už nič 

na výsledku nezmenilo. Naše muž-

stvo si pripísalo do tabuľky tri body. 

Diváci oboch táborov mohli po zá-

verečnom hvizde odchádzať spokoj-

ní, lebo videli dobrý zápas o ktorý sa 

rovnakou mierou pričinili obe muž-

stvá.

VII.liga - II. trieda OBFZH

3.kolo hralo sa 21.8.2016. TJ 

Družstevník Lovčica Trubín - Sit-

no Banská Štiavnica "B" 4:1 (2:0). 

Góly: 87.min. Šemoda. ŽK: Javor-

ský, Gazda. Divákov: 50. Zostava: 

Kraják (46.Dudák) – Greguš (70.

Gazda), Adamov, Žikla, Ferenčík, 

Nedoroščík (46.Mudrák), Javorský, 

Kuma, Šemoda, Meňuš M. (34.min. 

Dolinský), Meňuš L.

Naša rezerva i v druhom polčase 

vyšla bodovo naprázdno. Výsledok 

mohol byť priaznivejší, keby boli 

chlapci premenili hlavne v druhom 

polčase niekoľko gólových šancí.

V. liga skupina "C"

TJ PS Hliník nad Hronom - ŠK Par-

tizán Čierny Balog 1:1 (0:1). Góly: 

90. Bosák - 15. Giertl, ČK: 37. Beňo 

(Hliník), rozhodoval Dobrocký - 

100 divákov.  

TJ Lovča - MFK Strojár Krupina 0:6 

(0:4). Góly: 8. Lietava, 19. Križan, 

37. Selecký, 39. Želiezka, 86. Str-

hásky, 88. Babiak, ČK: 85. Neuschl 

(Lovča), rozhodoval Markovič - 130 

divákov. 

Ostatné stretnutia: Selce - Hontian-

ske Nemce 5:4, Sásová - Dobrá Niva 

3:0, Hrochoť - Priechod 3:3, Liesko-

vec - Jakub 5:0

Kto? Kedy? a S kým?

V. liga

4. kolo hrá sa 28.8.2016 o 16.00 

hod.

TJ Lovča - Sitno Banská 

Štiavnica

VII.liga - II.trieda OBFZ 

ZH

4. kolo hrá sa 27.8.2016 

o 16.00 hod. Sitno Ban-

ská Štiavnica "B"- TJ 

Družstevník Janova Le-

hota

II. liga starších a mlad-

ších žiakov

4. kolo hrá sa 29.8.2016 

o 10.00 hod a 12.00 

hod. Sitno Banská 

Štiavnica - MFK Žarno-

vica

Ivan Javorský

Pred peknou návštevou sa hralo 
kvalitné derby

1. Banská Štiavnica 3 3 0 0 7:1 9

2. Dobrá Niva 3 2 0 1 8:3 6

3. Lovča 3 2 0 1 6:7 6

4. Krupina 3 1 2 0 8:2 5

5. Partizán Čierny Balog 3 1 2 0 5:3 5

6. Selce 3 1 2 0 7:6 5

7. Hontianske Nemce 3 1 1 1 7:6 4

8. Lieskovec 3 1 1 1 6:6 4

9. Hliník nad Hronom 3 0 3 0 2:2 3

10. Jakub 3 1 0 2 8:9 3

11. Sásová 3 1 0 2 4:5 3

12. Štiavnické Bane 3 0 1 2 2:5 1

13.  Priechod 3 0 1 2 4:10 1

14. Hrochoť 3 0 1 2 4:13 1

Výlet seniorov
Klub seniorov z Banskej Štiavnice 

chcel si uctiť pamiatku našich vie-

rozvestcov Cyrila a Metoda, a tak 

ako oni, aj my sme sa rozhod-

li putovať a  to do Svätého Anto-

na. Navštívili sme kaštieľ, kde nás 

sprevádzala slečna Radka Lova-

sová. Ešte nikdy sme nezažili tak 

vtipné a  zaujímavé rozprávanie 

o histórii a zakladateľoch kaštieľa, 

za čo jej ďakujeme. Mnohí z  nás 

už kaštieľ navštívili, ale pri koneč-

nom hodnotení sme sa zhodli, že 

aj pri opakovanej návšteve sa náj-

de niečo nové. Po prehliadke sme 

sa prešli po dedine a zakotvili na 

obed v  reštaurácii „Mlyn“. Popo-

ludní sme sa vrátili plní zážitkov 

domov. Ďakujeme našej vedúcej 

pani Boroškovej za zorganizova-

nie pekného dňa plného zážitkov.

Mária Krovinová

Mestská 
knižnica
Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež

Bude otvorená od 5. septembra 

2016. V priestoroch Základnej 

školy Jozefa Kollára na 1. posch.

Otváracie hodiny:

Po: 8:00 - 12:00

St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

Email: 

kniznica@banskastiavnica.sk

V nových priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

email: 

kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

 Dám do prenájmu rodinný dom v 

Banskom Studenci, tel.č.: 0907 712 

460

 Dám do prenájmu 2-izbový byt 

na ul. Križovatka v Banskej Štiav-

nici, cena 240,- Eur vrátane energií, 

tel. kontakt: 0910 920 946

  Prenajmem 2-izbový byt na Drie-

ňovej od októbra, tel.č.: 0904 255 

972

  Vymením byt na Križovatke za 

byt pod Kalváriou, tel. kontakt: 

0911 826 192

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Klampiarske práce od 6€/m2, 

podľa druhu krytiny. Telefónne čís-

lo: 0903 821 370

  Ponúkam rozkladacie fotely tma-

vozelené, zachovalé na chatu, cha-

lupu. Cena 10,-Eur/1 fotel, tel.č.: 

0908 524 294

  Predám včely, tel.č.: 0904 648 

815

reality

prácappppppppppp

 Hľadáme celoročne brigádnika 

do novinového stánku a rýchlo ob-

čerstvenia, bližšie info: 0905 418 

616

 Hľadáme hlavných a pomocných 

kuchárov. V prípade záujmu volajte 

na 0905 360 307.

Novootvorené PAPIERNÍCTVO a školské potreby

Otvárame dňa 22.8.2016

Dolná 2 (OPP – bývalá obuv)

Srdečne Vás pozývame na nákup!

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 €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

INZERCIA

Ponuka služieb:Ponuka služieb:

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
a vyžínanie trávnikov, drvenie a vyžínanie trávnikov, drvenie 
záhradného odpadu, pílenie záhradného odpadu, pílenie 
stromov, štiepanie a sekanie stromov, štiepanie a sekanie 

dreva, realizácia a poradenstvo dreva, realizácia a poradenstvo 
jednoduchej architektúry záhrad. jednoduchej architektúry záhrad. 

Kontakt: 0917 994 380.Kontakt: 0917 994 380.

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Martina Brosková

Energetikov 1, B. Štiavnica, Ordinačné hodiny
sídlisko Drieňová    Ut: 8:00 – 16:00
Objednávky na tel. čísle:    Str: 7:00 – 16:00
045/290 12 65    Štv: 7:00 – 15:30
Obed: 12:00 – 12:30    Pia: 7:00 – 13:30

Obec Baďan - 10. septembra 

2016. Hostina na „Husacom 

pľaci“

Program:

11.00 - 12.00 hod. 

Príprava na práce (zapriahanie 

koní, príprava na orbu, kúpanie a 

pasenie husí, príprava sudov a rôz-

ne iné...)

12.00 - 13.00 hod. 

FS Priechoďan z Priechodu 

13.00 - 14.00 hod. 

FS Javory A Liesky z Badína

14.00 - 15.00 hod. 

Jesenné práce, príprava hostiny 

(výroba vína z Perja - mletie, pre-

šovanie hrozna; príprava husí - što-

panie, čistenie; vyorávanie a vybe-

ranie krumplí; varenie slivkovýho 

lekváru; mletie obilia; strúhanie ka-

pusty do suda..)

15.00 - 16.00 hod. 

FS Carpona z Krupiny „Hontianske 

piesne a tance“ 

16.00 - 17.00 hod. 

FS Zobor z Nitry - „Gdo sce vino slo-

pat“

17.00 hod.: FSk Baďančanka a  jej 

hostia

Sprievodné akcie: 

od 12.00 hod.: Hostina na „Husa-

com pľaci“ (husacina, husacia pečen-

ka, lokše s masťou, lokše s kapus-

tou, podymníky, krumple s krvou, 

rudaška, domáci chlieb s  husacou 

masťou a  cibuľou...), remeselníci, 

atrakcie pre deti, miestne špeciality 

(guláš z diviny, pečené klobásy, pe-

čené prasa...), špeciality našich gaz-

diniek (koláče, zákusky, pagáče...), 

babka bylinkárka a  iné. Vstupné: 

1,- € / osoba. Na všetkých sa teší 

obec Baďan

Podsitnianske 
dni hojnosti


