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INZERCIA

V pondelok 5. septembra 

sa začal nový školský rok 

2016/2017. 

Pre Gymnázium A. Kmeťa v Banskej 

Štiavnici to bol veľký deň, pretože 

slávnostné otvorenie školského roku 

sa uskutočnilo už v novej budove na 

Kolpašskej ulici 9. Tohto aktu v aule 

školy sa zúčastnili riaditeľka Gymná-

zia A. Kmeťa PhDr. Renata Mikulá-

šová, zástupkyňa riaditeľky Mgr. Ľu-

bica Herdová, predseda Študentskej 

rady Matúš Štefanča, pedagógovia, 

študenti a primátorka nášho mesta 

a poslankyňa Zastupiteľstva BBSK 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

Ako každý rok aj tento rok 

počas letných prázdnin je 

mestská krytá plaváreň - 

kúpele uzatvorená z dôvodu 

plánovanej odstávky a 

rekonštrukčných prác. 

O tom, aké práce sa v plavárni 

uskutočnili sme sa porozprávali s 

konateľom Bytovej správy, s.r.o., 

ktorá prevádzkuje Mestské kúpele - 

plaváreň v Banskej Štiavnici RNDr. 

Pavlom Bačíkom:

1. Pán konateľ, z celkovej výš-

ky 110 000,-Eur (100 000,- Eur 

ročné prevádzkové náklady pla-

várne), je fi nančná čiastka 10 

000,-Eur vyčlenená na drobné 

rekonštrukčné práce, čo sa po-

darilo za tieto prostriedky tento 

rok zrealizovať?

Bytová správa, s.r.o., zabezpeču-

je prevádzku Kúpeľov - plavárne 

a sauny od roku 2009. Prevádzka je 

od tohto dátumu otvorená 10 me-

siacov v kalendárnom roku. Mesto 

vyčlenilo v rozpočte na opravy a re-

konštrukcie tento rok 10 000 €. Po-

čas odstávky sme v sprchách opra-

vili časť dlažby a  vykonali drobné 

stavebné úpravy. Celkovou re-

konštrukciou prešla suchá sauna, 

priestor suchej sauny sme pod-

statne zväčšili a  zrealizovali sme 

vyspádovanie podlahy v  okolí re-

laxačného bazénu, samozrejme s 

novou dlažbou. Novú dlažbu dosta-

la aj odpočiváreň. Povrch bazénovej 

vane bol vytmelený a nanovo nat-

retý farbou, ako každý rok. Vyme-

nili sme čerpadlo v  technologickej 

časti. 

Gymnázium Andreja Kmeťa 
na začiatku školského roka v nových priestoroch

Plaváreň opäť otvorená!

Študenti a pedagógovia v aule  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.
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Budeme mať 
šéfa OSN?

Exštiavničan Miroslav Lajčák – mi-

nister zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí, ktorý v školskom 

roku 1980/81 absolvoval v Ban-

skej Štiavnici maturitné štúdium 

na prípravu štúdia v zahraničí a 

ktorý má trvale mimoriadne vre-

lý vzťah k nášmu mestu absolvoval 

dňa 29.8.2016 v Bezpečnostnej rade 

OSN už 3. kolo svojej prezentácie na 

jeho kandidatúru na funkciu gene-

rálneho tajomníka OSN. Kým v 2. 

kole z 11 kandidátov bol až na 10. 

mieste, teraz sa umiestnil už na 2. 

mieste. Takže šanca aj „nášho“ kandi-

dáta na post generálneho tajomníka 

OSN je už na dosah! Ján Novák

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: 9.9.2016 v čase 

od 8:30 – 14:30 hod. v časti Ban-

ky na ulici: Vyhnianska. 26.9.2016 

v čase od 7:30 – 15:30 hod. na uli-

ci: Strieborná. 27.9.2016 v čase od 

7:30 – 15:30 hod. na ulici: Počúvad-

lianske Jazero. Ďakujeme za poro-

zumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s. 
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z programu
primátorky

5. 9. K 20. výročiu vzniku nášho 

okresu IV.

Prvým prednostom Okresného 

úradu v Banskej Štiavnici v  rokoch 

1996 – 1998 bol Ing. Marian Lá-

slo. Po ňom nasledovali ďalší pred-

nostovia, ale aj významne organi-

začné zmeny. O tom všetkom, ako 

aj o  tom, aké poslanie v  súčasnos-

ti plní okresný úrad bližšie obozná-

mi našich čitateľov Ing. Štefan Fi-

lip, ktorý zastáva funkciu prednostu 

Okresného úradu v Banskej Štiavni-

ci od 26.2.2014 až do súčasnosti:

Ing. Štefan Filip: „Po Ing. Marianovi 

Láslovi nastúpil do tejto funkcie RNDr. 

Emil Mázik, po ňom nasledovali Mgr. 

Ján Kiripolský, Mgr. Peter Pitek, Ing. 

Peter Zorvan, JUDr. Eva Fajbíková a 

ešte raz Mgr. Peter Pitek. V rokoch 2004 

– 2013 okresný úrad nahradila špecia-

lizovaná štátna správa, ktorá prevzala 

funkcie okresného úradu, čo nebolo len 

špecifi kom pre Banskú Štiavnicu, ale 

táto reforma mala celoštátnu platnosť. 

Po opätovnom sfunkčnení okresných 

úradov v SR a teda aj v Banskej Štiavni-

ci  od. 1.10.2013 sa prednostom Okres-

ného úradu v Banskej Štiavnici opäť stal 

Ing. Marian Láslo, po ktorom som do tej-

to funkcie nastúpil 26.2.2014. Po roz-

siahlych rekonštrukčných prácach v ob-

jekte na Križovatke 4, kde sídli Okresný 

úrad v Banskej Štiavnici, plní tento úrad 

od 4.11.2015 nasledovné úlohy:

Rekonštrukcia priestorov bola pomer-

ne rozsiahla a  zahrňovala novo vybu-

dovanie všetkých priestorov pre výkon 

štátnej správy, priestorov pre klientov 

úradu vrátane vybudovania nového mo-

derného vstupu do klientskeho centra 

vhodného aj pre spoluobčanov so zníže-

nou pohyblivosťou. Pre občana to v pra-

xi znamená, že po príchode do Klient-

skeho centra si  každý klient musí vybrať 

z Kiosku vyvolávacieho systému lístok 

s poradovým číslom pre príslušný vý-

kon štátnej správy, ktorý požaduje, čím 

je zabezpečené poradie vybavenia pod-

ľa uplatnenia jeho požiadavky. Na zá-

klade zaregistrovanej objednávky bude 

klient vybavený v niektorom z pracovísk 

Klientskeho centra. Informácia o mies-

te vybavenia a príslušnom pracovisku si 

klient prečíta na elektronickej informač-

nej tabuli.

V  Klientskom centre úradu si klient 

môže vybaviť  úradné záležitosti na od-

boroch:

- Oddelenie dokladov - občianske preu-

kazy, cestovné doklady

- Dopravný inšpektorát - priestupky v 

cestnej doprave

- Dopravný inšpektorát - vybavenie 

osvedčení o vozidlách, doklady k moto-

rovým vozidlám pri predaji alebo nado-

budnutí motorových vozidiel, pridelenie 

resp. zmeny ŠPZ

- Katastrálny odbor – doklady k vlast-

níckym vzťahom k  nehnuteľnostiam 

a ich zmeny

- Odbor ochrany životného prostredia 

–  ochrana prírody, odpadové hospodár-

stvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, 

EJA

- Odbor živnostenského podnikania

V novozriadených odboroch

- Odbor pozemkový a  lesný –  každú 

stredu

- Odbor dopravy a pozemných komuni-

kácii - vybavovanie podaní na Živnos-

tenskom odbore

- Overovanie dokladov

- Elektronický kontraktačný systém

Pripravujeme:

- Integrované obslužné miesto - výpis 

z  Registra trestov a  odpis z  Registra 

trestov na právne účely

- výpis z Listu vlastníctva na právne úče-

ly

- výpis z Obchodného registra na práv-

ne účely

Platenie správnych poplatkov- pomo-

cou E- kolku, ktorý si klient, po zapla-

tení, vyberie z  E-kiosku umiestnenom 

v Klientskom centre.

Novovybudované priestory Klientske-

ho centra a tiež zavedenie nových tech-

nológii umožňujú zlepšenie výkonu štát-

nej správy a budú prínosom pre všetkých 

občanov nášho okresu“.

Záverom sa k  významu znovuzís-

kania sídla okresu do Banskej Štiav-

nice pred 2 desaťročiami vyjadrila 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátor-

ka nášho mesta:

Mgr. Nadežda Babiaková: „Okrem 

odstránenia historickej krivdy na oby-

vateľoch nášho mesta i  okresu a  etab-

lovania viacerých úradov a  inštitúcií s 

celookresnou pôsobnosťou, prispelo to 

výrazným spôsobom aj k  zvýšeniu tak 

prepotrebnej celospoločenskej prestí-

že nášho mesta i regiónu. Oveľa jedno-

duchšie nám bolo preto presadzovať aj 

etablovanie Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny, vysokoškolských ustanovizní, 

Slovenského vodohospodárskeho pod-

niku, š.p., Hlavného banského úradu, 

ale aj prijatie zákona v  NR SR o  Ban-

skej Štiavnici a priľahlom regióne v roku 

2002, ako aj historické zasadnutie vlády 

SR 3.9.2008 v Banskej Štiavnici k ďal-

šiemu rozvoju mesta i okresu“.

Ján Novák

Banskoštiavnické 
reminiscencie

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na slávnostnom zahá-

jení nového školského roka 

2016/2017 na Gymnáziu A. 

Kmeťa.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta Izoldou Petrikovi-

čovou.

6. 9.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Posledná rozlúčka s občanom náš-

ho mesta Ladislavom Debnárom.

7. 9.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovná porada k príprave a or-

ganizačnému zabezpečeniu podu-

jatia Salamandrové dni 2016.

8. 9.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava Salamandrových dní 

2016.

 Privítanie hostí Salamandrových 

dní 2016 a delegácií národných 

baníckych a hutníckych združení. 

 Slávnostný akt odhalenia pamät-

nej tabule – Ignác Born k 230. vý-

ročiu amalgamácie a založeniu 1. 

vedecko-technickej spoločnosti.

 Účasť na otvorení baníckych sláv-

ností tradičným podujatím – 

Slávnostný šachtág.

9. 9.

 Salamandrové dni.

 Účasť na Valnom zhromažde-

ní Slovenskej banskej komory so 

sídlom v Banskej Štiavnici.

 Akademici v  Banskej Štiavnici – 

slávnostná ceremónia pri príleži-

tosti 15. výročia podpisu Dekla-

rácie pokračovateľov duchovného 

dedičstva slávnej Baníckej aka-

démie v Banskej Štiavnici, odha-

lenie bronzovej pamätnej tabule 

a predstavenie nového medziná-

rodného centra fakúlt účastníkov 

Deklarácie.

 Slávnostné zasadnutie Mestské-

ho zastupiteľstva v Banskej Štiav-

nici.

 Účasť na celoslovenských osla-

vách Dňa baníkov, geológov, hut-

níkov a naftárov.

 Salamandrový sprievod.

Andrea Benediktyová

Dopravné 
obmedzenie 
počas osláv Salamandrových 

dní 2016 bude nasledovné:

Vo štvrtok 8.9.2016

Autobusová doprava bude bez 

zmien. Ostatná doprava bude 

mať obmedzený vjazd len na Ná-

mestie sv. Trojice. V popoludňaj-

ších hodinách bude zrušené par-

kovanie na Námestí sv. Trojice.

V piatok 9.9.2016

Autobusová doprava bude premá-

vať do centra mesta len do 8.00 

hod. Po tejto hodine budú všet-

ky autobusové spoje, ktoré majú 

zastávku MsÚ, alebo prechádzali 

mestom, budú končiť na zastáv-

ke Križovatka alebo sídlisko Drie-

ňová.

Od rána od 6.00 hod. bude úpl-

ná uzávierka Námestia sv. Troji-

ce a časti Radničného námestia 

– vjazd bude povolený len stán-

karom a usporiadateľským vo-

zidlám.

Na uliciach Kammerhofská, Dol-

ná, A. Sládkoviča dôjde k celoden-

nému zrušeniu parkovania a aj tu 

bude platiť zákaz státia.

Od 12.00 hod. sa uzatvorí vjazd 

do centra mesta v križovaní ulíc 

A. Kmeťa, Akademická a Kam-

merhofská a z opačnej strany na 

ulici A. Sládkoviča pri Frauenber-

gu. Do priestoru centra mesta 

budú púšťané vozidlá len pozva-

ných hostí a usporiadateľské vo-

zidlá s povolením.

Od 14.00 hod. sa uzatvorí na Aka-

demickej ulici jeden jazdný pruh 

komunikácie nad penziónom Ma-

tej a bude možné parkovanie na 

pravej strane až po Ulicu mierová.

Od 16.00 hod. sa uzatvorí aj vjazd 

z Mládežníckej ulice na Dolnú uli-

cu a Križovatka za druhým „kru-

hovým objazdom“ tak, aby sa ulice 

Dolná a Kammerhofská stali bez-

pečným korzom pre chodcov, čo 

bude aj od 19.00 hod. trasa Sala-

mandrového sprievodu.

V sobotu 10.9.2016

Bude uzatvorené len Námestie sv. 

Trojice a časť Radničného námes-

tia pod kostolom a za „Hríbom“. 

Autobusová doprava bude premá-

vať podľa platného CP.

Doprava bude riadená štátnou a 

mestskou políciou, ako aj uspo-

riadateľskou službou a bude osa-

dené príslušné dopravné znače-

nie.

MsÚ
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ktorá vo svojom prího-

vore vyjadrila radosť z toho, že sa pre-

sťahovanie školy podarilo úspešne 

zrealizovať v tak krátkom čase a zria-

ďovateľ školy BBSK vyčlenil fi nančné 

prostriedky na rekonštrukciu týchto 

priestorov a verí, že sa pedagógovia 

a žiaci budú cítiť v nových učebniach 

školy príjemne. Popriala všetkým pe-

dagógom i študentom školy nech sa 

im darí napĺňať všetky spoločné cie-

le, ktoré si predsavzali.

Riaditeľke školy p. Mikulášovej 

sme sa v súvislosti s rekonštruk-

ciou budovy opýtali na prvé dojmy 

z nových priestorov, či sa všetky 

plány naplnili podľa jej predstáv?

No, viete, plány sú vždy väčšie a pre-

to si ich také dávame, aby sme mali 

stále čo napĺňať, ale zhruba sa nám 

podarilo to, čo sme chceli do septem-

bra zrealizovať, čiže budova je zre-

konštruovaná. Prešla len čiastočnou 

rekonštrukciou , ale priestory už sú 

vhodné nato, aby sa mohlo vyučo-

vať, takže zahájili sme nový školský 

rok dnes už v našej novej aule. Zisti-

li sme hneď pri prvej našej akcii, že 

možno budeme potrebovať ešte väč-

ší priestor, ale napriek tomu sme veľ-

mi radi, že sa môžeme už pýšiť tým, 

že to niekoľkoročné úsilie sme napl-

nili, a teda priestory máme nové. Ja 

hovorím, že každý po čase príde na 

to, alebo si uvedomí, aká je to obrov-

ská a pozitívna pre nás zmena, pred-

sa len umiestniť skoro 400 žiakov 

v priestoroch, ktoré sme mali dote-

raz nebolo práve jednoduché, naozaj 

sme sa tam už ako sa hovorí, tlačili. 

Teraz sú priestory naozaj priestran-

né, svetlé a je to budova, ktorá je ty-

picky školská, čiže má všetko, čo 

škola má mať, má dostatočný počet 

tried, má dve laboratóriá, dve poslu-

chárne, aulu, proste všetko, čo vyža-

duje školský priestor. Ja som nao-

zaj veľmi rada, že sme to stihli počas 

prázdnin. Veľká vďaka patrí našim 

žiakom, ktorí ku koncu školského 

roka naozaj priložili ruku k dielu, po-

máhali baliť starú školu a  v  novom 

priestore zase vybaľovať. Možno, že 

sa bude zdať, že chodby sú ešte prí-

liš čisté a sterilné, ale ešte sme sa len 

nasťahovali a  ja teda verím, že naši 

študenti, keď tento priestor uvidia 

a keď si ho osvoja, prídu na to, ako 

ho skrášliť a spríjemniť tak, aby sa 

v škole naozaj cítili dobre. Samozrej-

me, že budeme ešte robiť všetko pre-

to, aby sme rekonštrukciu dokončili, 

týka sa to hlavne výmeny okien a za-

teplenia budovy, pretože naozaj sú už 

okná a  výplne dverí pomerne staré 

a mohlo by byť problém školu efek-

tívne udržiavať, takže uvidíme či sa 

nám to podarí, verím, že áno.

Školský rok môže začať fungovať 

bez problémov, práce sú už ukon-

čené. Nič sa už nebude opravovať? 

Nie, už sa nevyžadujú žiadne opravy. 

My sme zmenili už aj rozhodnutím 

Ministerstva školstva SR sídlo školy, 

čiže naša adresa už nie je na Gwerko-

vej Göllnerovej, ale na Kolpašskej 9 a 

na tejto adrese teda ofi ciálne so všet-

kým fungujeme.

Vnímam to veľmi pozitívne, taktiež 

aj študenti sú veľmi radi, že konečne 

sme sa presťahovali sem, do nových 

priestorov školy. Tu sa im tu bude aj 

lepšie učiť a pochopiteľne sú tu krás-

ne priestory, kde aj my sami môže-

me priložiť ruku k dielu a máme sa-

mozrejme aj voľnú ruku. Študenti už 

aj v minulosti, pred tromi mesiacmi 

priložili veľkú ruku k  dielu tým, že 

pomáhali sťahovať, ja som bol samo-

zrejme jeho súčasťou a myslím, že sa 

uberá dobrým smerom.

Na hlavné pozitíva presťahovania 

do nových priestorov sme sa opý-

tali aj predsedu Študentskej rady 

školy Matúša Štefanča:

Pozitíva sú hlavne v tom, že je tu 

neporovnateľný priestor, je tu viac 

miesta ako predtým na Ulici Gwer-

kovej Göllnerovej a jedno veľké po-

zitívum je hlavne pre internátnych 

študentov, ktorí bývajú len o desať 

metrov ďalej.

Sú ešte nejaké negatíva, ktoré by 

bolo treba zlepšiť?

Áno, určite, teraz je zavedený nový 

systém, kde vlastne každý profesor 

má svoju osobitnú miestnosť a učeb-

ňu, kde sa študenti budú pomaly, ale 

iste sťahovať na každú jednu hodi-

nu. Tento systém je ešte „neokresaný“, 

ideme do niečoho nového a je to ešte 

nevyskúšané, ale školstvo sa moder-

nizuje, celý svet sa modernizuje a 

musíme ísť vpred.

Za rozhovor poďakoval a pedagogic-

kému zboru Gymnázia A. Kmeťa ako 

aj študentom poprial veľa úspechov v 

nových priestoroch

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

čriepok
„Ak niekto zametá veci pod kobe-

rec, zoberte mu koberec.“

Ján Petrík

Zabezpečili sme po-

trebné revízie zariadení a  opravy. 

V  súčasnosti natierame strechu 

v časti nad šatňami.

2. Dlhodobo absentuje prevádz-

ka bufetu a fi tnescentra. Poda-

rilo sa tieto priestory  prenajať, 

aké služby pribudnú tento rok?

Prevádzkovateľa bufetu a posilňov-

ne sa nám napriek úsiliu zatiaľ ne-

podarilo nájsť. Služby masérske zo-

stávajú v prevádzke aj naďalej.

3. Od utorku 6.9. je otvorený ba-

zén na plavárni, ako to vyzerá s 

prevádzkovaním sauny, kedy sa 

otvorí pre verejnosť?

Prevádzka plaveckého bazéna zača-

la 6.9. Saunu vzhľadom na realizá-

ciu skúšobnej prevádzky po rekon-

štrukcii plánujeme otvoriť 13.9.

4. Budú sa meniť otváracie ho-

diny plavárne, ostáva pre verej-

nosť zatvorený bazén v čase od 

15 - 17. hodiny pre výcvik Pla-

veckého klubu Banská Štiavni-

ca?

Cenník a otváracie hodiny ostávajú 

nezmenené. Teda v utorok od 11.00 

do 20.30 hod. V stredu až v piatok 

od 13.00 do 20.30 hod. a v sobotu 

a v nedeľu od 14.00 do 20.00 hod. 

V čase od 15.00 do 17.00 hodiny je 

plavecký bazén vyhradený plavec-

kému klubu.

Týmto všetkých priaznivcov pláva-

nia, saunovania a zdravého život-

ného štýlu srdečne pozývame do 

vynovených priestorov mestskej 

krytej plavárne. Tešíme sa na vašu 

návštevu!

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

�1.str.

Plaváreň opäť otvorená!

Program 
Salamandrové pódium

Prinášame vám program vystúpe-

ní na Námestí sv. Trojice počas Sa-

lamandrových dní.

Piatok, 9. septembra 2016

14:45 Nácov kufor

15:30 Wuashica, Rusto & Pati B.

16:15 Silvayovci

17:15 +- 40

18:15 Juraj Hnilica

19:15 Gnomus 

 Salamandrový sprievod

21:00 Kandráčovci

22:30 Hex

Sobota, 10. septembra 2016

10:00 Ján Hrubovčák: 

 Poznaj svoje dedičstvo

11:00  Divadlo Juraja Benčíka:

 Krajina pirátov

12:00 Juraj Fáber Dance 

13:00 Zábava s Erikom

14:00 Divadlo Juraja Benčíka:

 Čin Čin (premiéra!)

15:00 Divadlo Maškrta: 

 Maškrtníček

16:00 Kud Pionit zo Zrenjaninu  

 (SRB) – destský folkórny   

 súbor

Upozornenie:

Pôvodne avizovaná Grand Prix Sa-

lamander v  pretláčaní rukou sa 

v tomto roku nebude konať!

Zmena programu vyhradená.

OKŠaMK

Spoločenská kronika

Odišli z našich radov

2.8. Janka Ivaničová vo veku 71 

rokov, 2.8. Roman Kalaj vo veku 

51 rokov, 11.8. Anna Krunková vo 

veku 83 rokov, 16.8. Peter Ladický 

vo veku 64 rokov, 27.8. Oľga Daub-

nerová vo veku 82 rokov, 1.9. Izol-

da Petrikovičová vo veku 93 rokov.

Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali

6.8. Marcel Masarovič a Ivana Mol-

čanová, 12.8. Mgr. Ivan Lukáč 

a Zuzana Tkáčiková, 20.8. Ondrej 

Daubner a Karen Michalská, 20.8. 

Ľuboš Benko a  Lucia Zahradní-

ková, 27.8. Ján Esterházy a Ing. 

Zuzana Dénéšiová, 27.8. Mgr. Ba-

lázs Jarábik a Yaheniya Boidak, 2.9. 

Marek Kováč a Katarína Tatárová.

J. Simonidesová

Gymnázium Andreja Kmeťa 
na začiatku školského roka v nových priestoroch
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Mnohí ale nevedia, aký odpad 

do akého kontajnera patrí!

Slováci triedia málo. Hovoria to vý-

sledky štúdií európskeho štatistic-

kého úradu Eurostat. Z  celkového 

odpadu putuje len asi 6 % na re-

cykláciu, 12 % končí v  spaľovni, 6 

% sa kompostuje, ale až 76 % končí 

na skládkach. Často aj nelegálnych. 

Táto štatistika radí Slovensko na 

chvost EÚ v nakladaní s odpadom. 

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná 

abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol 

štyri základné farby kontajnerov. 

Žltá je určená na plasty, modrá na 

papier, zelená na sklo, červená na 

kovy. Mnohí ale nevedia, čo všet-

ko môžu do nich vhadzovať. Ak aj 

vy ešte váhate, kam patrí polysty-

rén, ponúkame vám pomôcku pri 

triedení.

Do žltého kontajnera na plasty 

patria:

PET fľaše, plastové obaly z  potra-

vín, kozmetiky a čistiacich prí-

pravkov, fólie, vrecká,  igelitové 

tašky, vedrá, obaly z CD či preprav-

ky z fl iaš. Pred vyhodením je vhod-

né ich jemne vypláchnuť a  ich ob-

jem zmenšiť na minimum. Do žltej 

nádoby môžete pokojne hodiť aj 

polystyrén.

Nepatria sem:

pneumatiky, hrubo znečistené 

plasty z mastných olejov či pást, ne-

bezpečných látok, zeminy a farieb. 

Do modrého kontajnera na pa-

pier patria:

papierové obaly, noviny, časopisy, 

knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, 

kancelársky papier, lepenku, krabi-

ce, kartóny, katalógy, letáky, plagá-

ty, obálky, pohľadnice, ba aj krepo-

vý papier.

Nepatria sem:

nápojové kartóny, silne znečistený 

či mastný papier, papier s hliníko-

vou fóliou, voskovaný papier, obaly 

na mrazené potraviny, škatuľky z ci-

gariet, kopírovací papier, termopa-

pier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo 

patria:

sklenené nádoby, obaly , fľaše, po-

háre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, 

sklenené črepy, okenné sklo bez rá-

mov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem:

zrkadlá, pozlátené a  pokovované 

sklo, žiarovky a  žiarivky, drôtené 

sklo, autosklo, technické sklo, sklo 

s  obsahom chemických látok, TV 

obrazovky a monitory, porcelán, ke-

ramika, dymové sklo a ani plastové 

štuplíky a korky zo sklenených fl iaš.

Do červeného kontajnera na 

kovy patria:

plechovky, konzervy, kovové sú-

čiastky, drôty a káble (bez bužírky), 

alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem:

kovové obaly obsahujúce zvyšky 

nápojov a potravín, tuby z krémov 

a  pást, chemicky znečistené kovy, 

mäkké vrecká z kávy a instantných 

polievok. 

Všetky informácie o triedení môže-

te nájsť na www.triedime.sk. Strán-

ka nielen inštruuje, kam s ktorým 

druhom odpadu, ale aj odhaľuje „ži-

vot“ odpadu po jeho vyhodení do 

správneho kontajnera.

ENVI – PAK, a.s.

Triedenie je hračka, tvrdia SlováciOznámenie
Mesto Banská Štiavnica 

v  zmysle § 9a odst. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskor-

ších predpisov zverejňuje:

- Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

15/2016 na priamy odpredaj čas-

ti pozemku parc. č. C KN 4564/83 

o  výmere 22 m2 , kupujúcemu 

JUDr. Dušanovi Lukačkovi s man-

želkou, Ľ. Štúra 1895/27A, Ban-

ská Štiavnica, za kúpnu cenu pod-

ľa znal. posudku, najmenej však 

10,- €/m2 ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa. Ide o priľahlý po-

zemok k záhrade kupujúceho.

- Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

16/2016 na priamy odpredaj čas-

ti pozemku parc. č. C KN 1173/10 

o  výmere 13 m2 , po odčlenení 

GOP, kupujúcej Miroslave Valko-

vičovej, Svätý Anton 173, za kúp-

nu cenu podľa znaleckého posud-

ku, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Jedná sa o priľahlý poze-

mok k záhrade kupujúcej.

- Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

17/2016 na priamy odpredaj  po-

zemku parc. č. C KN 6386/2 o vý-

mere 200 m2, v k. ú. Banská Štiav-

nica, odčleneného GOP, kupujúcej 

Michaela Danišovej, Študentská 

16, Zvolen, za kúpnu cenu do-

hodou 2000,- €, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa. Jedná sa 

o priľahlý pozemok k majetku ku-

pujúcej.

- Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

18/2016 na priamy odpredaj čas-

ti pozemku parc. č. E KN 6869/8 

o  výmere cca 189 m2, po odčle-

není GOP kupujúcemu Tomášovi 

Brisudovi, Socovce 15, za kúpnu 

cenu podľa znal. posudku, naj-

menej však 10,- €/m2, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Jedná 

sa o  priľahlý pozemok k  záhrade 

kupujúceho.

Bližšie informácie: Mestský úrad, 

oddelenie právne a správy majet-

ku, tel. 045/6949637. 

MsÚ

V dňoch 29.8. - 4.9.2016 

sa v Štiavnických Baniach 

uskutočnila letná škola o 

národnostných menšinách pre 

17 mladých účastníkov z krajín 

V4, ktorej organizátorom bolo 

Kolpingovo dielo na Slovensku 

a v Poľsku. 

V rámci tohto týždenného boha-

tého programu účastníci navštívili 

aj Komunitné centrum na Šobove, 

kde sa stretli aj s obyvateľmi danej 

lokality. Pracovníci centra ich oboz-

námili s prácou v Komunitnom 

centre a aktivitami s cieľovou sku-

pinou. Deti zo Šobova si v Komu-

nitnom centre pripravili pre účast-

níkov hudobný program - spev, 

tanec a s dospelými  diskutovali na 

rôzne témy týkajúce sa miestnej ko-

munity.

V závere programu letnej ško-

ly v sobotu 3.septembra pripravili 

účastníci fl ash mob – predstavenie  

na Nám. sv. Trojice, počas ktorého 

chceli ukázať, že napriek rozdiel-

nostiam medzi jednotlivými ná-

rodmi a národnosťami je možné 

zjednotiť náš spoločný život, reš-

pektovať a vážiť si odlišnosti, ktoré 

majú prispievať práve k obohateniu 

našej spoločnosti a nášho vzájom-

ného života.

Eva Gregáňová

Návšteva letnej školy 
o národnostných menšinách na Šobove

Účastníci letnej školy z krajín V4 na Šobove  foto Iveta Kováčová 

Mestská 
knižnica
v nových priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

email: kniznica@banskastiavni-

ca.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Slovenské národné povstanie 

– veľká dejinná etapa v histórii 

nášho národa. 

V tomto otvorenom ozbrojenom po-

vstaní sa synovia a dcéry slovenské-

ho národa postavili na stranu demo-

kratických síl celého sveta, postavili 

sa proti zvôli neľudského režimu, po-

stavili sa na stranu života, života pre 

všetkých ľudí bez rozdielu národnos-

tí, bez rozdielu farby pleti,  vierovy-

znania a politických názorov. Do bo-

jov sa zapojilo 60 tisíc príslušníkov 

povstaleckej armády, 12 tisíc partizá-

nov, medzi ktorými bojovali prísluš-

níci tridsiatich národov.

Tohtoročné oslavy 72. výročia sa 

v  našom meste uskutočnili 30. au-

gusta o  14,00 pri pamätníku SNP. 

Povstanie bolo významné i z pohľa-

du nášho mesta, pretože v jeho oko-

lí už niekoľko rokov pred 29. au-

gustom 1944 pôsobila partizánska 

skupina Jánošík, ktorá sa v neskor-

šom období, po príchode väčšieho 

počtu povstalcov, stala partizánskym 

oddielom Sitno. Po slovenskej hym-

ne privítal účastníkov osláv tajomník 

základnej organizácie Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov. 

Medzi hosťami boli pani primátor-

ka Mgr. Nadežda Babiaková, zástup-

ca primátorky Ing. Marián Zimmer-

mann, poslanec MsZ pán RNDr. 

Pavel Bačík a  pán Ivan Beňo, pred-

nosta Okresného úradu v  Banskej 

Štiavnici Ing. Štefan Filip, zástupca 

Oblastného výboru SZPB pán Mgr. 

Ľubomír Jančo, zástupcovia politic-

kých strán SNS a Smer-SD a zástup-

kyne spolku Živena. Na oslave sa zú-

častnili členovia ZO SZPB a občania 

Banskej Štiavnice. Obzvlášť nás po-

tešila účasť detí zo Základnej školy 

Jozefa Horáka spolu s pánom riadi-

teľom. Zúčastnení položili k pamät-

níku SNP kytice vďaky. Po položení 

kytíc predniesla príhovor o historic-

kom význame povstania a význame 

pre súčasnú dobu pani primátor-

ka. Priebeh povstania v  okolí Ban-

skej Štiavnice prítomným pripome-

nul pán predseda ZO SZPB Vladimír 

Poprac. Po príhovoroch boli za prácu 

v  SZPB ocenení Čestnými uznania-

mi Ústrednej rady tohto zväzu viace-

rí členovia a obce Ilija, Prenčov a Svä-

tý Anton. Na záver zaznela hymnická 

pieseň Kto za pravdu horí.

Hostia a členovia ZO SZPB sa po sláv-

nostnom akte presunuli do klubu dô-

chodcov, kde bolo krátke posedenie. 

Kyticu vďaky položili zástupcovia ZO 

SZPB i  pri pamätníku na Počúvad-

lianskom jazere.

Za účasť na oslavách patrí naše po-

ďakovanie všetkým zúčastneným 

a sponzorom podujatia: MsÚ Banská 

Štiavnica, pánovi Ľ. Barákovi, a ML 

Banská Štiavnica.

Za výbor ZO SZPB

Jaroslav Dudík

72. výročie Slovenského 
národného povstania

V dňoch 17. – 28.8. 2016 sa 

v Prahe konali Majstrovstvá 

Európy mládeže v šachu. 

Na podujatí, ktorého sa zúčastni-

lo približne 1200 šachistov zo všet-

kých kútov starého kontinentu 

malo netradičné zastúpenia aj naše 

mesto, a to prostredníctvom vystú-

penia Štiavnického živého šachu, 

ktoré sa stalo súčasťou otvorenia 

podujatia. Bola to bezpochyby zaují-

mavá skúsenosť aj pre ostrieľaných 

šermiarov z nášho zoskupenia. Nie-

koľko stoviek divákov totiž tvori-

li prevažne deti a mládež, „nažhave-

ní“ na prvé kola turnaja. A tak sme 

v úvode často namiesto burácajúce-

ho potlesku, na ktorý sme zvyknutí 

z Banskej Štiavnice sledovali hĺbavé 

tváre a  diskusie, ktoré analyzova-

li ťahy partie Navara – Movsesian, 

ktorú sme pre toto podujatie zvo-

lili. Postupne sa však aj publikum 

uvoľnilo a  záver partie ocenilo dl-

hým potleskom, ktorú si predvede-

né výkony a skvele zrealizované sú-

boje aj zaslúžili. Sme veľmi radi, že 

sme aj takouto formou mohli nielen 

spropagovať našu akciu a región, ale 

zároveň aj „odmeniť“ skupinu skve-

lých mladých ľudí, ktorí sa vždy od 

októbra venu-

jú tréningom 

s  cieľom jedi-

ného vystúpe-

nia v  Banskej 

Štiavnici. Po-

tešilo nás zá-

roveň, že už 

po niekoľký-

krát sa táto 

partia ukáza-

la ako veselá, 

ale slušná, bezproblémová a  zod-

povedná. Aj to nám dáva pocit, že 

pracovať s mládežou má zmysel a že 

aj v  tomto prípade ide o  viac, ako 

o šerm. Za celú sezónu 2016 patrí 

našim fi gúrkam (ako ich už famili-

árne voláme) i ich trénerovi Kami-

lovi Fojtíkovi jedno veľké Ďakuje-

me!

Rastislav Marko

Štiavničania otvárali 
Majstrovstvá Európy

Účastníci spomienkových osláv SNP  foto Michal Kríž 

8.-10.9. Salamandrové dni. Pod-

robný program na banskastiavni-

ca.travel.

8./15.9. Koncert Ludvika Kašu-

bu. U Blaškov, Počúvadl. jazero, 

19:00.

8.-10.9. Kammerhof: Haraburdy. 

Bazár (ne)potrebných vecí. Kam-

merhof 10:00-16:00.

9.9. Salamander party. Pražovňa.

10.8. Podsitnianske dni hojnos-

ti: Hostina na „Husacom pľaci“. Ba-

ďan, od 11:00

10.-11.8. Netradičné víkendy v 

Starom zámku. Vstupy: 10:00, 

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

10./17.9. Terra Permonia. Každú 

sobotu, 13:00-17:00.

10./24.9. Pečené prasiatko s 

country Hurikán. U Blaškov, Po-

čúvadl. jazero, 18:00.

11.9. Kalvárska púť 2016. Po-

výšenia svätého Kríža. Kalvária, 

10:30.

15.9. Divadielko Concordia: Me-

tamorfózy ženy. Divadelný mono-

lóg pre ženy a mužov, čo sa nebo-

ja. Divadielko Concordia, 19:00.

16.-29.9. Kačičky a husičky. Info 

k menu na FB: Penzion Cosmopo-

litan-bowling.

17.9. Pečené prasiatko s country 

skupinou Paci Pacifi k. U Blaškov, 

Počúvadl. jazero, 18:00.

17.9. Podsitnianske dni hojnosti. 

Folklórne slávnosti a oslavy obce. 

Žibritov.

17.9. Koncert: Tibor Borský Qu-

artet. Trotuar Cafe, 20:00-23:00

17.9. Narodeniny Jacka Danielsa. 

DJ Stano Repický. Vstup voľný. 

Kaviareň Divná pani, 20:00. 

18.9. Nohejbalový turnaj. Žibri-

tov.

24.9. Poďakovanie za úrodu. Be-

luj.

24.9. Skrotenie mladého vína. 

Ochutnávka nových vín. Rezerv.: 

045 692 11 13. Cosmopolitan-ve-

žička, 19:00.

30.9. Oldies disco Hrá: Dj Bukňa 

a Jordy. Rezervácie: 0918 601 149. 

Cosmopolitan - bowling, 22:00

30.9.-2.10. Festival Amplión – 

Nový kabaret & pouličné umenie. 

Festival nových foriem kabaretné-

ho divadla a živých pouličných 

performancií.

30.9. Koncert: Svetlana Rymaren-

ko. Rezervácia potrebná. Trotuar 

Cafe, 20:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Partia živého šachu  foto www.eycc2016.eu
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V dobe mobilov a moderných 

komunikačných technológií, 

si už ani nedokážeme pred-

staviť, aké ťažké bolo kedysi 

dorozumievať sa na veľké 

vzdialenosti. 

Ovládanie poľovných signálov roz-

hodovalo nielen o  úspechu a  ne-

úspechu poľovačky, ale niekedy aj 

o živote a smrti. Pred otvorením, v 

priebehu, ale aj po skončení poľovač-

ky, zvuky hudobných nástrojov - po-

ľovných rohov, slúžili nielen pri or-

ganizácii poľovačky, ale dotvárali tú 

nádhernú, neopakovateľnú atmosfé-

ru spoločných lovov. Dnes sa poľov-

nícke fanfáry okrem poľovačky po-

užívajú aj pri rôznych slávnostných 

udalostiach. Vynikajúci rakúsky pro-

fesionálny sokoliar Josef Hiebeler /

každoročný účastník Lovov s orla-

mi organizovanými SOŠL v Banskej 

Štiavnici/ sa už niekoľko desaťročí 

snaží oboznamovať širokú verejnosť 

so sokoliarstvom a s poľovníckymi 

tradíciami, ktoré sú podľa neho kul-

túrnym dedičstvom každého náro-

da. V duchu tejto myšlienky sa niesol 

aj Veľký poľovnícky koncert, ktorý 

zvýraznil  prekrásny augustový ve-

čer v dolnorakúskom centre sokoliar-

stva a dravcov na zámku Waldreichs. 

Úctu poľovníckej hudbe pred viac 

ako tristodvadsať platiacimi návštev-

níkmi svojím vystúpením preukáza-

lo 10 skupín tvorených 60 hudob-

níkmi. Trubači z Rakúska, Nemecka, 

Čiech, Francúzska a Slovenska zahra-

li 2 – 3 skladby, ktoré boli sprevádza-

né ukážkami sokoliarstva a  jazdec-

kého umenia. Trubači zo Strednej 

odbornej školy lesníckej v  Banskej 

Štiavnici: Štefan Petrikovič, Monika 

Malatincová, Terézia Haviarová a Va-

lentín Priehoda, predstavili publiku 

Oravskú fanfáru od M. Olosa, Hym-

nu slovenských poľovníkov od E. Ha-

tiara a skladbu Gloria z Hubertovskej 

omše B dur od P. Vacka. Ich vystú-

penie, ktoré sprevádzal nadšený po-

tlesk, vyvolalo veľký záujem tamoj-

šieho publika o našu školu a mesto 

Banská Štiavnica.

Eleonóra Valovičová

Lesníci z Banskej Štiavnice 
na poľovníckom koncerte v Dolnom Rakúsku

Lesnice zo Strednej odbornej školy lesníckej  foto Matúš Malatinec 

Hudba bola fenoménom 

ľudstva od jej prapočiatku. 

Melódie, ktoré skladatelia, či 

prostý ľud prostredníctvom 

ľudových a umelých piesní 

vytvoril a zaznamenal, si 

našťastie môžeme vypočuť aj 

dnes. 

Veľká vďaka patrí umelcom, ktorí 

obetujú svoj voľný čas, aby svojou 

usilovnou prácou a úsilím nacvičili 

skladby a odovzdali posolstvo skla-

dateľov nám, poslucháčom. Mesto 

Banská Štiavnica má šťastie, že pár 

takýchto hudobníkov vo svojich 

útrobách má. Naša banskoštiavnic-

ká dychová hudba Sitňanka nás už 

o tom desaťročia ubezpečuje. V ob-

dobí, keď ešte neexistovali rádiá či 

CDčká, dychová hudba plnila dô-

ležitú funkciu šíriteľa svetozná-

mej kvalitnej hudby. Jej priaznivci 

a nadšenci sa pravidelne stretávajú 

na rôznych podujatiach či festiva-

loch. Jedným z nich je aj Medziná-

rodný súťažný festival malých dy-

chových hudieb Dychovky v Preši, 

ktorý v tomto roku oslávil svoj XVI. 

ročník. Tradičný, vysoko uznávaný 

a populárny festival je organizova-

ný od roku 2000 každý rok v Pez-

inku a v tomto roku, pre všetkých 

fanúšikov dychovej hudby, otvo-

ril svoje brány  18., 19., 20. a  21. 

augusta 2016. Tohto podujatia sa 

zúčastnili malé dychové hudby zo 

štyroch krajov Slovenska, Čiech 

a  Rakúska, samozrejme vrátane 

našej dychovky Sitňanky. Súťažný 

festival Dychovky v Preši je vrchol-

ným podujatím v  žánri dychovej 

hudby v Malokarpatskom regióne, 

ktorého centrom je mesto Pezinok 

a  je najväčší na Slovensku. Hlav-

ným cieľom je prezentovať a rozví-

jať národnú hudobnú tradíciu a me-

dzinárodnú spoluprácu, prehlbovať 

tvorivosť autorov skladieb dycho-

vej hudby a  samozrejme aj kon-

krétnych umelcov. Dôležitým cie-

ľom  je upevňovať hrdosť na našu 

ľudovú kultúru a  hudobné ume-

nie, pomáhať viesť mladú generá-

ciu ku skutočným hodnotám našej 

hudobnej kultúry a v neposlednom 

rade prezentovať umeleckú úroveň 

a výsledky činnosti malých dycho-

vých hudieb. Dychové hudby, kto-

ré sa festivalu zúčastnili, upriami-

li svoje úsilie na nácvik programu, 

odprezentovaného medzinárod-

nej odbornej porote. Výkony účast-

níkov boli hodnotené podľa mno-

hých kritérií, ako sú napríklad 

ladenie a intonácia, zvuková a hla-

sová kvalita, technické prevedenie, 

dynamika, rytmické prevedenie 

a  samozrejme aj umelecký celko-

vý dojem. Hodnotenie programu 

sa odzrkadlilo v  konkrétnom bo-

dovom ohodnotení. Touto cestou 

by sme chceli srdečne zagratulovať 

našej štiavnickej Sitňanke, ktorá 

sa s počtom bodov 84,5 umiestni-

la v Zlatom pásme a získala špeci-

álnu cenu za spevácku zložku. Je 

obdivuhodné, že naše krásne malé 

mestečko v  sebe schováva kvalit-

ných hudobníkov, ktorých umenie 

vedia oceniť aj renomovaní odbor-

níci z mnohých kútov Európy.

Takže ešte raz, z celého srdca gra-

tulujeme, prajeme veľa podobných 

úspechov a žiadne falošné tóny.

Za spokojných poslucháčov 

Nikola Salanciová

Úspech našej Sitňanky

Návštevnosť 
IC Banská Štiavnica

V auguste navštívilo Informač-

né centrum Banská Štiavnica 11 

275 návštevníkov, čo je najvyššia 

mesačná návštevnosť IC v histó-

rii jeho pôsobenia. Bolo to o 316 

návštevníkov viac ako v auguste 

2015.

Z toho bolo napr. 655 z Čiech, 

209 z Maďarska, 146 z Nemecka, 

163 z Francúzska, 90 z Poľska, 60 

z Holandska, 58 z Talianska, 54 

zo Španielska, 50 z Ruska a 47 z 

Izraela.

Z "exotických" destinácii to boli 

napr. návštevníci zo Singapúru - 

6, z Barbadosu a Nepálu - po 1, z 

Brazílie - 2, z Nigérie - 3, z Austrá-

lie - 7, z Južnej Afriky - 2 a z Juž-

nej Kórey - 38.

V sezóne, teda v mesiacoch júl-au-

gust, navštívilo IC spolu 20 845 

návštevníkov, čo je o 2 359 viac 

ako v sezóne 2015.

Ján Sedilek, IC BŠ

Haraburdy
Hľadáte zberateľské unikáty, sta-

rožitnosti, starodávne dekorá-

cie, chcete kúpiť  staré súčiastky, 

riad, nábytok, sklo, vercajg alebo 

Vám je len ľúto vyhodiť haraburdy 

z  padláša? Tak Vás pozývame na 

tradičné podujatie Slovenského 

banského múzea Haraburdy ale-

bo bazár (ne)potrebných vecí, kto-

ré sa uskutoční v priestoroch Diel-

ničky v Kammerhofe.

Kde: Slovenské banské múzeum, 

Dielnička, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica

Termíny:  8.-10. september 

2016

Kedy:  10:00- 16:00

Kontakt:  Mgr. Anna Ďuricová, 

045/694 94 51, 694 94 36, mar-

keting@muzeumbs.sk

Web podujatia: www.muzeumbs.

sk

Tešíme sa na stretnutie.

SBM

Mestské kúpele 
– plaváreň
Otváracie hodiny: Plavecký bazén

PO: Zatvorené, UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK), ST 

– PI: 13:00 – 20:30 (15:00 – 17:00 

– celý bazén PK), SO – NE: 14:00 – 

20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiavnica



7
číslo 31 • 8. september 2016

sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Jazdecká Škola
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici a Ranč Nádej vo Svätom 

Antone otvárajú pre všetkých mi-

lovníkov koní a jazdectva Jazdec-

kú školu. Zápis sa uskutoční dňa 

13.9.2016. na Ranči Nádej vo 

Svätom Antone od 15,00 hod. do 

17,00 hod. Bližšie informácie v 

CVČ na č.tel.: 0907 598 567

J. Machilová

Štiavnica, žitia môjho 

kolíska....

Takto poeticky oslovuje mesto svo-

jich študentských rokov básnik „krá-

sy, lásky a mladosti“ Andrej Sládkovič. 

Láska, ktorú stretol na krivolakých 

uliciach Štiavnice sa stala inšpirač-

ným zdrojom jednej z  jeho prekrás-

nych skladieb – Maríny. Čas – vla-

dár žitia – popohnal sled udalostí, aj 

naše roky mladosti  sa stratili do ne-

návratna.

Samozrejme, človek je už taký, že 

väčšinou  pozerá dopredu, ale zaují-

mavý a istým spôsobom uchvacujú-

ci, či vzrušujúci môže byť aj pohľad 

na cestu, ktorou sme prešli my všetci, 

ktorí sme sa zišli posledný augustový 

týždeň na stretnutí jubilantov, absol-

ventov 3. A SVŠ.

Sú chvíle v  živote človeka, veselé či 

smutné, kedy sa žiada na chvíľu za-

staviť, obzrieť sa a hádam aj trocha 

bilancovať jednotlivé etapy života.

Nechce sa tomu veriť, ale prešlo nao-

zaj neuveriteľných 50 (slovom päťde-

siatok) rokov od chvíle, čo sme opus-

tili brány našej školy. Potom prišiel 

pocit šťastia a uspokojenia z úspešné-

ho absolvovania ďalších štúdií, kto-

rý zakrátko vystriedal smú-

tok a vnucujúca sa nostalgia 

za prežitými rokmi mlados-

ti. Priateľstvo, ktoré vznik-

lo a utužovalo sa v školských 

laviciach je priateľstvom na 

celý život. I dnes s odstupom 

značného času  patria spolu-

žiaci a  spolužiačky k  najlep-

ším priateľom. Je to možno 

tým, že sme sa denne stretá-

vali, pomáhali si, mali spoloč-

né záujmy a  vzájomne sme 

si dôverovali. S odstupom 

času si uvedomujem, že sme 

niekedy boli príliš prísni pri hodno-

tení našich učiteľov. Dnes viem, že 

mnohí z nich nám dali vedomosti na 

celý život. Osobitne by som sa chce-

la poďakovať našim triednym učite-

ľom, za ich prísnosť a spravodlivosť 

a mnohým ďa1ším, ktorí nám otvo-

rili bránu dospelosti. Boli sme nao-

zaj šťastní, že sme stretli tak úžas-

ných ľudí,  ale vtedy sme o tom ešte 

nevedeli. Našinec si občas nostalgic-

ky povzdychne: všetko čo bolo dob-

ré už bolo. Priateľstvá, lásky nádeje... 

Už sa to nikdy nevráti.

Ľudia zo skúseností opakovane tvr-

dia, že najkrajšie roky života sú roky 

študentské, osobitne roky na gym-

náziu, čiže na vtedajšej našej SVŠ. 

To človek ešte nie je celkom dospe-

lý, no už prestal byť dieťaťom. Všet-

ko je otvorené, všetko je možné. Ja 

som bola presvedčená (a som aj do-

siaľ), že to bola najlepšia škola a my 

sme boli veľmi dobrá trieda. Mož-

no to bolo aj tým, že sme boli trieda 

orientovaná na matematiku a  prí-

rodovedné predmety a  okrem po-

vinného ruského jazyka sme mali aj 

francúzsky jazyk a  nepovinný aj ja-

zyk latinský. Vďaka našej milovanej 

triednej (našej Táničke Protopovo-

vej) sme sa dostali aj k  svetovej li-

teratúre, prežívali sme éru Beatles, 

francúzskych šansónov, šťastní, že 

sme poznali slová v origináli (pamä-

táte na Beacoudovu „Natalie“?). Nie-

kedy nás však škola zaujímala len 

okrajovo. Ako inak, keď v škole vzni-

kali a zanikali prvé malé i veľké lás-

ky, malé i  veľké milostné roman-

ce i „tragédie“. K tým prvým láskam 

prirodzene patrili spolužiaci a  spo-

lužiačky. Písali sme básničky, zami-

lované listy, dokonca aj pesničky. Po-

tom sme sa stretávali na štiavnickom 

Trotuári, chodili na rande na Piar-

gsku bránu. Takmer všetci študenti, 

aj z ostatných   stredných škôl, sme 

sa poznali osobne aj vďaka rôznym 

súťažiam (hudobným, literárnym, 

športovým), besedám a najmä obľú-

beným nedeľným mládežníckym od-

poludniam (študentským čajom), v 

usporiadaní ktorých sa stredné školy 

v Banskej Štiavnici pravidelne strie-

dali. Aj keď sa stretneme po rokoch, 

máme sa o čom rozprávať. Ako v tej 

piesni: „Pri poslednom litri vína, každý 

rád si zaspomína, na ten čas pomalý, čas 

malín“. Stretli sme sa všetci, ktorým 

to dovolila vzdialenosť a zdravotný 

stav na Trojičnom námestí, po prija-

tí na radnici pani primátorkou mesta 

sme sa prešli tradičnou cestičkou do 

našej školy (niektorí aj za pomoci pa-

ličky). Cesta síce neubehla tak rýchlo 

ako za mladých čias, ale sme si aspoň 

pospomínali na príhody zo študent-

ských čias, pripomenuli neúnav-

nú prácu pedagógov a ostatných za-

mestnancov našej školy, úspechy jej 

žiakov, ich plány, priania a túžby do-

siahnuť stále vyššie méty, pretože 

„človek musí ísť za týmto rýchlo sa me-

niacim svetom...“ Tak ako v  ľudskom 

živote aj v živote školy striedajú sa 

úspešné obdobia s tými menej úspeš-

nými. Od riaditeľa cirkevnej školy p. 

Karola Palášthyho, sme sa dozvedeli, 

že gymnázium je od nového školské-

ho roka presťahované v obnovených 

školských priestoroch na Drieňovej. 

Po prehliadke priestoru našej bývalej 

triedy, ktorý sa nám teraz zdal oveľa 

menší ako keď sme tam sedávali ako 

študenti v laviciach, sme sa odobrali 

do slávnostne vyzdobenej neďalekej 

reštaurácie v hoteli Salamander, kde 

sa konala ako každých päť rokov sláv-

nostná triedna schôdzka 3.A triedy. 

Túto viedla ako vždy, so šarmom jej 

vlastným, naša triedna Tánička. Kaž-

dý z prítomných spolužiakov pripo-

menul, čo sa za posledných 5 rokov 

zaujímavé udialo v jeho živote. Minú-

tou ticha sme si pripomenuli nášho 

spolužiaka Karola Rendlu, ktorý nás 

navždy opustil začiatkom roka 2016, 

ktorého zvonivý smiech 

a dobrá nálada nám už 

na stretnutí chýbali. 

Spoločne sme zablaho-

želali Magde Vášáryo-

vej a  Oľge Kuchtovej, 

ktoré mali presne v deň 

nášho stretnutia naro-

deniny. Piatim spolužia-

kom, ktorí sa nemohli 

stretnutia zúčastniť sme 

poslali pohľadnicu Ban-

skej Štiavnice s 23 pod-

pismi spolužiakov a 

podpisom našej tried-

nej. Záverom chcem poďakovať za 

prijatie na radnici  pani primátorke 

a rodine Angušovej za obsluhu a vy-

tvorenie príjemného prostredia v ho-

teli Salamander.

Na starom maturitnom table, už tro-

cha vyblednutom, sme stále všet-

ci mladí, krásni, usmievame sa na 

celý svet, na všetky budúce dni, ako-

by sme nikdy nemali zostarnúť… To 

naše tablo nás tak trocha klame, ale 

aspoň nám vždy bude pripomínať 

s trochou nostalgie tú najkrajšiu pie-

seň - pieseň mladosti, ktorá ako po-

vedal náš Andrej Sládkovič je „túžba 

živá po kráse, je anjel v prachu zaviaty“.

Marta Pavlíková – Smrtičová, 

Banská Bystrica

→50← rokov od maturity

DOD v SBA
Slovenský národný archív, špe-

cializované pracovisko Sloven-

ský banský archív v  Banskej 

Štiavnici pripravil v  poradí už 

8. ročník Dňa otvorených dverí. 

9. septembra 2016 od 9:00 do 

18:00 hodiny budú naše dvere 

otvorené všetkým, ktorí sa chcú 

opäť dozvedieť niečo nové. Náv-

števníci sa oboznámia s  histó-

riou archívu od jeho vzniku až 

po súčasnosť, môžu si prezrieť 

originály archívnych dokumen-

tov k histórii baníctva, ako aj ar-

chívnych dokumentov, ktoré by 

v  špecializovanom archíve ne-

hľadali. Malí i veľkí sa môžu za-

hrať netradičné pexeso a poskla-

dať archívne puzzle; precvičia si 

banícku a  hutnícku terminoló-

giu, prekreslia si parergu banskej 

mapy. V  suteréne im pripome-

nieme zavedenie novej metódy 

získavania drahých kovov, naj-

mä striebra, pomocou nepriamej 

amalgamácie; šikovní si nájdu aj 

poklad a v prvom „banskom kine“ 

uvidia ukážky z  rozprávky „Ako 

baník k zlatu prišiel“. Najšikovnejší 

získajú upomienkové predmety. 

Janka Schillerová

    Pomaturitné stretnutie  foto Archív autora 

Plaváreň
Poskytuje služby:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

- prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

- predaj jednorázových vstupe-

niek a permanentiek

Bytová správa
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Dňa 25.8.2016 sa uskutoč-

nilo v Prezidentskom a 

kniežacom salóne Baníckej 

krčmy pri štôlni Glanzenberg 

priateľské posedenie s doc. 

Ing. Ladislavom Welwardom, 

PhD., významnou osobnosťou 

Slovenska v oblasti chémie 

a mikrobiológie. Príhovor Dr. 

Milana Augustína, podpred-

sedu baníckeho spolku, 

obsahoval aj nasledovné 

údaje o jubilantovi. 

„Narodil sa 17.8.1936 v  rodine ban-

skoštiavnického lekára MUDr. Rudol-

fa Welwarda (1892 – 1949), ktorý sa 

do histórie zapísal aj tým, že vo svojej 

ordinácií na prízemí domu č. 12 na te-

rajšej ulici Kammerhofská používal od 

polovice 20. rokov 20. storočia ako prvý 

na území Slovenska röntgen a  elek-

troliečebné zariadenie. Počas 2. sveto-

vej vojny bol ako dieťa spolu s rodičmi 

v koncentračnom tábore. V roku 1946 

bol ako postihnuté dieťa vybraný Me-

dzinárodným červeným krížom na pol-

ročný pobyt vo Švajčiarsku do skupiny 

tzv. švajčiarskych detí.  Stredoškolské 

vzdelanie získal štúdiom na Strednej 

priemyselnej škole chemickej v  Ban-

skej Štiavnici, ktoré ukončil maturitou 

v roku 1955. Vysokoškolské vzdelanie 

získal štúdiom na Chemicko-technolo-

gickej fakulte SVŠT v Bratislave, ktoré 

ukončil v roku 1960 a získal titul „che-

mický inžinier“. Jeho prvým zamestná-

vateľom bola Biotika Slovenská Ľup-

ča, kde pracoval od roku 1960 do roku 

1974 vo funkcii vedúceho laborató-

rií. V roku 1974 sa dal na vedecko-vý-

skumnú dráhu vo Výskumnom ústave 

liečiv v  Modre – detašované pracovis-

ko v Sl. Ľupči, kde bol zamestnaný do 

roku 1992 v pracovnej pozícii vedúceho 

detašovaného pracoviska, zameraného 

na výskum antibiotík. Súčasne pôsobil 

aj ako externý pedagóg na Farmaceu-

tickej fakulte UK v Bratislave. V  roku 

1992 sa dal na pedagogickú dráhu na 

Fakulte ekológie a environmentalistiky 

TU vo Zvolene, kde pôsobil na Kated-

re environmentálneho inžinierstva do 

roku 2006. V roku 2000 získal na TU 

vo Zvolene docentúru. Ako mikrobiológ 

sa zaoberal aj štúdiom železitých a sír-

nych baktérií, špecializoval sa na vody 

z haldy kameňolomu na Šobove, ako aj 

na analyzovanie vôd z Dolného Michal-

štôlnianskeho tajchu. Členom banícke-

ho spolku je od roku 2012 a pravi-

delne sa zúčastňuje jeho podujatí, 

osobitne vzdelávacej sekcie Utor-

kové popoludnia.  Jeho životo-

pis bol v  roku 2016 zaradený do 

Oxfordskej encyklopédie v  oblas-

ti vedy a  výskumu.“ V progra-

me stretnutia bol aj slávnostný 

šachtág, počas ktorého jubi-

lant absolvoval čestný skok cez 

kožu, ku ktorému ho privied-

la ako krstná mama Ing. Dal-

ma Štepáneková. Pri jeho 80-

tke mu do ďalších rokov života 

želáme hlavne pevné zdravie 

a veľa osobných úspechov. 

Zdar Boh!

Milan Durbák

K osemdesiatinám doc. Welwarda

Slovenské banské múzeum 

prispieva do programu 

Salamandrových dní 2016 

otvorením výstavy venovanej 

banskému meračstvu a karto-

grafi i. 

Tento projekt vznikol vďaka podpo-

re Environmentálneho fondu. Vý-

stava - Ako sa mapovalo v baníctve 

prepája viaceré tematické okruhy 

tak, aby návštevník získal informá-

cie ako sa spôsob zobrazovania pro-

stredníctvom mapy vyvíjal. Ban-

ská Štiavnica má svoje unikátne 

postavenie aj v tejto oblasti, vďaka 

tomu, že bola sídlom Baníckej ško-

ly, ktorú založil Samuel Mikovíni a 

neskôr Baníckej a  lesníckej akadé-

mie. Pôsobenia osobností, pedagó-

gov, ovplyvnilo úroveň mapovania 

a tiež aj využívanú geodetickú tech-

niku. V prípade viacerých osobnos-

tí sa jedná o  unikátne patenty vo 

výrobe meračských pomôcok a prí-

strojov. Napriek tomu, že sa jedná 

o výstavu, kde sa prezentuje zloži-

tá téma spracovania banskej mapy, 

sú jednotlivé témy podané tak, aby 

boli prístupné aj detskému náv-

števníkovi. V  jesenných mesiacoch 

pribudnú interaktívne prehliad-

ky s programom pre predškolákov 

a školákov.

Slovenské banské múzeum pripra-

vilo výstavu v spolupráci so Sloven-

ským banským archívom, preto-

že poklady mapovej dokumentácie 

predovšetkým z fondov Hlavný ko-

morskogrófsky úrad Banská Štiav-

nica a  Banské meračstvo, Vin-

dšachta, sú základom výstavy. 

Originálna mapová dokumentácia 

je zo zbierkových fondov Sloven-

ského banského múzea, rovnako 

ako vystavené predmety. Unikátne 

banskomeračské prístroje a pomôc-

ky do Štiavnice zapožičalo aj Slo-

venské technické múzeum v  Koši-

ciach.  Na výstave je prezentovaný aj 

3D model bane zo Smolníka a krát-

ke prezentácie dopĺňajúce proble-

matiku banského mapovania.

Na výstave vás radi privítame od 

9.9.2016 vo výstavných   priesto-

roch na Námestí sv. Trojice v  Ber-

ggerichte, v septembri od 9.00 hod 

do 17.00 hod. Výstava bude otvore-

ná do augusta 2017.

Magdalena Sombathyová,

SBM

Pozvánka na vernisáž výstavy 
Ako sa mapovalo v baníctve

Podsitnianske 
dni hojnosti

obec Baďan - 10. septembra 2016. 

Hostina na „Husacom pľaci“

Program: 11.00 - 12.00 hod.: Prí-

prava na práce (zapriahanie koní, 

príprava na orbu, kúpanie a pasenie 

husí, príprava sudov a rôzne 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, 

prešovanie hrozna; príprava husí - 

štopanie, čistenie; vyorávanie a vy-

beranie krumplí; varenie slivkový-

ho lekváru; mletie obilia; strúhanie 

kapusty do suda..), 15.00 - 16.00 

hod.: FS Carpona z  Krupiny „Hon-

tianske piesne a tance“ , 16.00 - 17.00 

hod.: FS Zobor z Nitry - „Gdo sce vino 

slopat“, 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

Kronikár obce
Obec Beluj hľadá kronikára obce 

pre písanie obecnej kroniky. Kro-

nikár obce počas roka chronolo-

gicky zaznamenáva čo najvernej-

šie dôležité fakty a  udalosti zo 

života našej obce do návrhu (kon-

ceptu), ktorý predkladá na schvá-

lenie obecnému zastupiteľstvu.

Požiadavky na uchádzača:

- Písať gramaticky správne

- Znalosť metodiky písania kroni-

ky

- Schopnosť získavania, zhromaž-

ďovania, selektovania a  overova-

nia informácií

- Časová fl exibilita a  záujem zú-

častňovať sa na akciách a poduja-

tiach obce

Záujemcovia o prácu kronikára sa 

môžu hlásiť písomne na Obecnom 

úrade, 969 01 Beluj 43. v termíne 

do 30.9.2016. Bližšie info: Bc. 

Monika Zlesíková, starostka obce, 

tel.č.: 0911 963 593, e-mail: obec-

nyuradbeluj43@gmail.com.
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Sobota 10.9. o 19:30 hod.Sobota 10.9. o 19:30 hod.

MUž v TeMNoTeMUž v TeMNoTe

Horor/thriller, USA, 88 min, MP:15. Horor/thriller, USA, 88 min, MP:15. 
Vstupné: 4 €. Partia mladých zlode-Vstupné: 4 €. Partia mladých zlode-
jov sa vláme do domu starého, slepého jov sa vláme do domu starého, slepého 
muža v domnení, že im prejde perfekt-muža v domnení, že im prejde perfekt-
ný zločin. Nemôžu sa však mýliť viac... ný zločin. Nemôžu sa však mýliť viac... 

Nedeľa 11.9. o 17:00 hod.Nedeľa 11.9. o 17:00 hod.

PeTe A jeho drAkPeTe A jeho drAk

Rodinný/dobrodružný, 110 min, Rodinný/dobrodružný, 110 min, 
USA, MP. Vstupné: 4 €. USA, MP. Vstupné: 4 €. 

Nedeľa 11.9. o 19:30 hod.Nedeľa 11.9. o 19:30 hod.

NezhAsíNAjNezhAsíNAj

Horor, 90 min, 2016, USA, MP:15. Horor, 90 min, 2016, USA, MP:15. 
Vstupné: 4 €. Keď Rebecca odišla z Vstupné: 4 €. Keď Rebecca odišla z 
domu, myslela si, že za sebou nechala domu, myslela si, že za sebou nechala 
aj svoje strachy z detstva. Keď v čase aj svoje strachy z detstva. Keď v čase 
dospievania zhasla, nebola si nikdy dospievania zhasla, nebola si nikdy 
úplne istá, čo je skutočné a čo nie je ... úplne istá, čo je skutočné a čo nie je ... 
a teraz jej braček Martin prežíva rov-a teraz jej braček Martin prežíva rov-

nako nevysvetliteľné a desivé udalosti, nako nevysvetliteľné a desivé udalosti, 
ktoré kedysi vystavovali skúškam jej ktoré kedysi vystavovali skúškam jej 
príčetnosť a ohrozovali jej bezpečnosť. príčetnosť a ohrozovali jej bezpečnosť. 
Znovu sa objavila desivá bytosť tajom-Znovu sa objavila desivá bytosť tajom-
ne prepojená s jej matkou Sophiou. ne prepojená s jej matkou Sophiou. 
Ale tentoraz, s tým, ako sa Rebecca Ale tentoraz, s tým, ako sa Rebecca 
približuje k odhaleniu pravdy, treba si približuje k odhaleniu pravdy, treba si 
priznať, že životy všetkých sú v ohro-priznať, že životy všetkých sú v ohro-
zení... ako náhle sa zhasnú svetlá.  zení... ako náhle sa zhasnú svetlá.  

Utorok 13.9. o 19:30 hod.Utorok 13.9. o 19:30 hod.

SlobodA pod SlobodA pod 

NÁklAdoMNÁklAdoM

Dokumentárny, SR, 2016, 61 min, Dokumentárny, SR, 2016, 61 min, 
MP. Vstupné: 3 €. So stovkou kíl na MP. Vstupné: 3 €. So stovkou kíl na 
chrbte sa brodia v snehu, stúpajú la-chrbte sa brodia v snehu, stúpajú la-
vinóznymi svahmi, odolávajú búrke vinóznymi svahmi, odolávajú búrke 
i víchrici. Ich remeslo nie je len prá-i víchrici. Ich remeslo nie je len prá-
cou a zárobkom, ale i cestou k vnútor-cou a zárobkom, ale i cestou k vnútor-
nému pokoju. V dokumentárnom fi l-nému pokoju. V dokumentárnom fi l-
me Sloboda pod nákladom spoznáme me Sloboda pod nákladom spoznáme 
najstaršiu generáciu tatranských nosi-najstaršiu generáciu tatranských nosi-
čov, ktorí zásobujú vysokohorské cha-čov, ktorí zásobujú vysokohorské cha-
ty. Dozvieme sa, prečo si zvolili tento ty. Dozvieme sa, prečo si zvolili tento 
spôsob života a ostali poslednými mo-spôsob života a ostali poslednými mo-

hykánmi na európskom kontinente. A hykánmi na európskom kontinente. A 
možno sa zamyslíme aj nad vlastným možno sa zamyslíme aj nad vlastným 
nákladom, ktorý všetci nosíme. nákladom, ktorý všetci nosíme. 

Štvrtok 15.9. o 20:00 hod.Štvrtok 15.9. o 20:00 hod.

THE BEATLES: THE BEATLES: 

EighT dAYs A Week - EighT dAYs A Week - 

The ToUriNg YeArsThe ToUriNg YeArs

Dokumentárny fi lm, 100 min, VB/Dokumentárny fi lm, 100 min, VB/
USA, 2016, MP:12. Vstupné: 4 €USA, 2016, MP:12. Vstupné: 4 €
Oskarový režisér Ron Howard vás Oskarový režisér Ron Howard vás 
vezme na nevšednú cestu s najslávnej-vezme na nevšednú cestu s najslávnej-
šou skupinou všetkých čias, The Be-šou skupinou všetkých čias, The Be-
atles. Tento jedinečný fi lmový pro-atles. Tento jedinečný fi lmový pro-
jekt autenticky zachytáva obdobie ich jekt autenticky zachytáva obdobie ich 
koncertných rokov 1962-1966 z per-koncertných rokov 1962-1966 z per-
spektívy samotných členov The Beat-spektívy samotných členov The Beat-
les. Z bezprostrednej blízkosti sa sta-les. Z bezprostrednej blízkosti sa sta-
nete svedkami toho, ako tieto udalosti nete svedkami toho, ako tieto udalosti 
ovplyvnili každého z členov The Beat-ovplyvnili každého z členov The Beat-
les – ich vzťahy, hudobný vývoj, život-les – ich vzťahy, hudobný vývoj, život-
ný štýl a vyrovnávanie sa so slávou. ný štýl a vyrovnávanie sa so slávou. 
Zažite historické momenty, ktoré pre-Zažite historické momenty, ktoré pre-
menili hudbu na čosi nadčasové a ab-menili hudbu na čosi nadčasové a ab-
solútne. solútne. 

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. Správ-

ne znenie krížovky z č.29/2016: 

„Keď tí, čo sa milovali zabudnú na než-

nosť smrti zostane málo, čo by im vza-

la.“ Výhercom sa stáva Oľga Dubo-

vanová, Prenčov č. 242. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii 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 19.9.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Marcusa 

Julliusa Cicera:

A., Osvetlenie, okno, listnatý 

strom,

B., Začiatok tajničky, 3. pád slo-

va Alena,

C., Povzdych, citoslovce kŕkania, 

malý šál, ruský veliteľ,

D., Citoslovce výsmechu, český kla-

virista, cudzie ženské meno, Maj-

strovstvá Európy,

E., Oblasť na Slovensku, dá radu, 

pohrebná hostina,

F., Číra tekutina, koniec tajničky, 

ničí,

G., Stred slova neodlej, hlavná myš-

lienka, zdravím hostí,

H., Matka Romula a Réma, lekárska 

komisia, ruský súhlas, pracuj ihlou, 

rovno,

I., Hrabala sa vo vlasoch, nie sú sle-

pí, Amatérska atletická asociácia,

J., 2. časť tajničky, 4. časť tajničky,

K., Dovedú na miesto, zostáva po 

mlátení obilia, automobilka pri Ži-

line,

1., Očko, 5. časť tajničky, ovocie- 

zelenina,

2., Slečna, kráľ, ktorý chcel zabiť Je-

žiška, citoslovce pritakania,

3.,Viola, odcudzovala veci, pohyb 

kyvadla,

4., Patriaca Imrovi, lká,

5., Taška nárečovo, klenoty v truh-

lici,

6., Stred slova korále, priložia,

7., Existoval, výrobca bielizne, spo-

luhlásky v slove vynes,

8., 57 v Ríme, rozhlasové vysielanie 

Trnava, išiel,

9., Okrem iného, hrada, malá Ida,

10., Papagáj, varím sa,

11., Nakláňa, bio s dĺžňom v stre-

de, Adriana,

12., Lenka, lodný hák, Univerzita 

Komenského,

13., Iba nárečovo, Aurélia, existuj,

14., 3. časť tajničky, ampér.

Pomôcky: Lilana, Enem, Herodes.

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

K

Kupón č. 31
Krížovka
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Už tretí rok sa schádzajú 

priaznivci zjazdu na horských 

bicykloch v Banskej Štiavnici, 

aby si zmerali sily v tejto 

kráľovskej disciplíne.

Tento rok sa organizátori rozhod-

li usporiadať pretek v auguste z dô-

vodu výstavby novej trati. Nová trať 

sa nachádza v  kameňolome Šobov, 

je dlhá približne 2 km, a v porovna-

ní s  predchádzajúcou sa dá hovoriť 

o  zjazdovej trati, ktorá obsahuje 2 

rockgardeny, 14 skokov a viacero klo-

pených a neodklopených zákrut.

Po zaregistrovaní 59 jazdcov v  šty-

roch kategóriách sa o 9:00 začal tré-

ning, ktorý trval do 12:30. tréning 

prebiehal bez väčších problémov, ri-

deri sa zoznamovali s  traťou, kto-

rá bola prevažne suchá a dosť to na 

niektorých miestach šmýkalo. Fi-

nále bolo naplánované na 13:00, 

ale z dôvodu pádu jedného preteká-

ra sme štart museli presunúť o hodi-

nu neskôr. Na štart sa postavila prvá 

kategória do 15 rokov, v ktorej si to 

medzi sebou rozdali Fullkári s HTč-

kármi, ďalej nasledovala kategória 

HT a nakoniec Full. Pretekári išli na 

plný plyn, diváci ktorí sledovali pre-

tek v cieľovej rovine len žasli nad vý-

konmi súťažiacich a považovali ich za 

bláznov. Po dojazde posledného pre-

tekára sa všetci presunuli k  občer-

stveniu a  vychutnali si skvelý guláš 

s pivom alebo kofolou.

Na štart druhej fi nálovej jazdy sa 

postavili všetci v  takom istom po-

radí ako na prvú jazdu, čiže podľa 

štartovného čísla. Do druhej fi nálo-

vej jazdy išli niektorí rideri s cieľom 

zlepšiť si svoj čas a  napraviť chyby 

z tej prvej, no žiaľ technické problé-

my s časomierou im to neumožnili, 

a tak organizátori po niekoľkých de-

siatok minútach museli pretek ukon-

čiť. Do vyhodnotenia sa bral teda čas 

z prvej fi nálovej jazdy. Po vyhodnote-

ní vývoz ďalej fungoval a pretekári si 

mohli zajazdiť trať aj po preteku. Trať 

na Šobove bola pretekom ofi ciálne 

otvorená, vidíme sa na ďalšom roční-

ku a na pojazdoch o ktorých vás bu-

deme informovať na Facebook strán-

ke Geoclub racing team. Výsledky:

Žiaci do 15 rokov

1. Samo Božík 107,49

2. Allan Nemček 113,15

3.Tomáš Marko 114,15

Hardtail

1. Adam Haviar 108,26

2. Andrej Pálenik 111

3. Erik Jakuš 122,34

Full

1. Lukáš Plátek 97,51

2. Peter Nováčik 98,41

3. Patrik Krátky 99,11

Ženy

1. Ester Barteková 128,95

Na záver chcem poďakovať všetkým 

sponzorom a  Mestu Banská Štiav-

nica, bez ktorých by pretek nebolo 

možné zorganizovať. Ďakujeme. 

Martin Kučera

Downhill Race Banská Štiavnica 2016

Záujmová 

krúžková činnosť 
Centra voľného času v šk. r. 

2016/2017

Športové ZK:

Aerobik – I. a II. stupeň + študen-

ti SŠ, zápis 12.9.2016 /pondelok/ 

od 14,30 do 16,00 hod. v CVČ 

Atletika – 1.- 6. roč. ZŠ

Bedmintonové ZK – I. a II. stupeň 

ZŠ + študenti SŠ

Plávanie /Plavecký klub/ – I. a II. 

stupeň ZŠ + študenti SŠ – zápis 

08.09.2016 /štvrtok/ na plavár-

ni od 14,30 do 16,00 hod. a 12.9. 

2016 /pondelok/ od 14,30 do 

16.00 hod. v CVČ

Futbal /FK Sitno/ – od 5 do 12 ro-

kov, zápis na štadióne TJ Sitno 

každý utorok, stredu a piatok od 

14,30 hod. do 17.00 hod.

Florbalové ZK – I. a II. stupeň ZŠ + 

študenti SŠ

Jazdecká škola – Ranč Nádej vo Sv. 

Antone – zápis 13.9.2016 /uto-

rok/ na Ranči Nádej vo Sv. Antone

Turistické ZK – I. a II. stupeň ZŠ

Športový ZK – II. stupeň ZŠ

Strelecký ZK – II. stupeň ZŠ

Športovo-pohybový – I. stupeň ZŠ

Šach – I. a II. stupeň ZŠ + študen-

ti SŠ

Prírodovedné ZK:

Matematické ZK – II. stupeň ZŠ

Jazykovedné, spoločenské a 

umelecké ZK :

Anglický jazyk – MŠ

Angličtina nás spája – 7. roč. ZŠ

Aplaus – prípravka + tanečný sú-

bor – zápis 12.09.2016 /ponde-

lok/ o 14,30 – 16,00 hod. v CVČ

MiniKlub CVČ – I. stup. ZŠ /zába-

va, hry, „z každého rožku trošku“.../ 

Mladý dizajnér – 7.- 9. roč. ZŠ

Slovenčina hrou – 9. roč. ZŠ

Talentárium – 1.- 4. roč. ZŠ - zák-

lady tanca, spevu, dramatizácie, 

malé formy javiska + zoznamo-

vanie sa s ľudovou piesňou a tan-

com...

Permoník – Hudobno-dramatický 

ZK pre MŠ

Veselé maľovanie – I. stupeň ZŠ

Výtvarné ZK – MŠ, I. a II. stupeň 

ZŠ 

Technické ZK:

Lego – 5.-9. roč. ZŠ

Počítačové ZK – I. stupeň ZŠ

Na uvedené ZK sa môžete prihlá-

siť v CVČ, do 14.9.2016, na Ul. 

L. Svobodu 40, B. Štiavnica + na 

ZŠ, č. tel.: 0907 598 567, 045 691 

1626, e-mail: cvcbanskastiavni-

ca@centrum.sk.

J.Machilová

14.2.2016 sa konali 

v Rakúskom Zeltwegu 

Majstrovstvá sveta v zimnom 

triathlone. 

Bohuš nastúpil vo svojej vekovej ka-

tegórii nad 55 rokov na štart so zra-

neným kolenom. Týždeň pred pretek-

mi si natiahol krížový kolenný väz na 

pravej nohe. Hneď po štartesa bežalo 

v kašovitom snehu, čo bolo náročné 

pre jeho zranené koleno. Na bežeckej 

7 kilometrovej trati stratil niekoľko 

minút. Cyklistická 18 km trať sa jaz-

dila v  rozblatenom poli v daždi. Bi-

cykel bol ťažší o pár kíl od blata. Ťažko 

sa šliapalo do pedálov, na niektorých 

miestach v hlbokom blate sa musel bi-

cykel tlačiť. Po cyklistickej časti sa kor-

čuľovalo na bežkách 9 km. V rozmoče-

nom  snehu cítil bolesť kolena hlavne 

v zákrutách . Bohuš skončil v kategó-

rii so zdravotným hendikepom na 14. 

mieste. Bol to jeho 6. svetový šampio-

nát v zimnom triathlone, na ktorých 

dohromady získal 3 bronzové medai-

ly-Štrbské Pleso 2005, Flassin Talian-

sko 2007 a Cogne Taliansko 2013.

Ďalšie Majstrovstvá sveta ktorých 

sa zúčastnil boli Majstrovstvá sve-

ta v behu do vrchu 27. augusta 2016 

v  Talianskej Suse, v oblasti konania 

zimných olympijských hier 2006. 

Všetci pretekári sa zhodli, že to bol 

najťažší svetový šampionát v  behu 

do vrchu, ktorý sa organizoval vo ve-

teránskych kategóriách. Na štart pri 

teplote 35 stupňov v centre mesta  sa 

postavilo 120 bežcov. Po štarte be-

žali 2 km po rovine v uliciach mesta. 

Bohuš sa dotiahol  do čelnej skupiny 

kde bežali 4. najlepší bežci. Od 2. po 

7. km bolo prevýšenie 700 m. Sloven-

skí bežci v behu do vrchu to prirovna-

li so stúpaním na Slavkovský štít vo 

Vysokých Tatrách. Bohuš sa vtom-

to preteku umiestnil na 13. mieste 

časom 50 min. 23 sek. Bol to jeho 4. 

svetový šampionát v behu do vrchu. 

V  roku 2013 v  Čechách v  behu na 

Čiernu Horu získal bronzovú medailu 

v družstvách. Pri záverečnom ceremo-

niáli svetového šampionátu prebrala 

slovenská delegácia vlajku svetového 

šampionátu od Talianov, čo zname-

ná že, 2.9.2017 sa bude konať svetový 

šampionát veteránov v behu do vrchu 

po 17. rokoch na Slovensku.

Svetové a európske súťaže v zimnom 

a  letnom kros triatlone sú náročné 

hlavne na materiálne vybavenie. ces-

tovné, ubytovanie, štartovné, stravu, 

výživové doplnky, regeneráciu. Preto 

Bohuš ďakuje primátorke Mgr.Nadež-

de Babiakovej, poslancom Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ako 

aj všetkým, ktorí mu pomáhali.

V jeseni začína s  prípravou na zim-

ný triathlon a v budúcom roku sa za-

meria hlavne na bežecké preteky. Do 

ďalšej športovej činnosti mu prajeme 

veľa zdravia a  športových úspechov, 

keďže nás už bude v budúcom roku re-

prezentovať v kategórii nad 60 rokov.

Foto: Miroslav Sobek

Roman Kuruc

Bohuš Melicherčík absolvoval 
v tomto roku 2 svetové šampionáty
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služby

  Staviam kamenné múry, klen-

by, podlahy a iné podľa požiada-

viek, cena za m² od 35,-Eur. Kon-

takt: 0904 845 562

  Klampiarske práce od 6€/m2, 

podľa druhu krytiny. Tel.č.: 0903 

821 370

INZERCIA

inzercia

  Kameň a štrky pre cesty a za-

kladanie stavieb. Kameňolom Šo-

bov Banská Štiavnica, tel.č.: 0911 

343 051

Banskoštiavnickí atléti sa v B.

Bystrici zviditeľnili!

6.miesto na 16. ročníku Zelenej sto-

py SNP v Banskej Bystrici bolo pre 

Jozefa Gibalu v kategórii open, bez 

rozdielu veku na 30 km solídnym 

výsledkom a začal sa úspešný sep-

tember 2016 pre Atletov BS. Pavol 

Dobrovič potvrdil kvalitnú výkon-

nosť v silnej hlavnej kategórii svoj-

im 10.miestom na 52 km polmara-

tónskej MTB trati. Vo veteránoch 

40-50 ročných dojazdil Róbert Pet-

ro na 52 km na 2.mieste.

Výsledky: http://www.sport-

s o f t t i m i n g . s k / O f f i c i a l R e -

s u l t s / 2 0 1 6 / 2 0 1 6 0 9 0 1 _ S e l -

ce_52km.pdf?201609.01.05.25

O 3 dni po MTB pretekoch sa At-

leti BS zúčastnili aj O2 maratónu. 

Na trati štafi et polmaratónu súťa-

žilo 142 družstiev, za klub sa posta-

vili Gibala, Ursíny a Kačáni. V čase 

1:14,23 hod. skončili na skve-

lom 2.mieste a  vylepšili vlaňajšie 

3.miesto.

Výsledky: http://www.sport-

s o f t t i m i n g . s k / O f f i c i a l R e -

sults/2016/20160904_bb_stafety.

pdf?201609.04.02.14

Všetkých pozývame do obce Píla pri 

Žarnovici, kde náš rodák tamojší 

starosta obce Eugen Čižmárik orga-

nizuje 1. ročník behu o "Putovný po-

hár starostu obce", kde ŠK Atleti BS je 

spoluorganizátorom podujatia.

Róbert Petro

Zelená stopa SNP na horských 
bicykloch a O2 Maratón

Banskoštiavnickí atléti Kačáni, Ursíny a Gibala  foto Archív autora

V. liga

5. kolo hralo sa 3.9.2016

Sitno Banská Štiavnica - MFK Stro-

jar Krupina 0:2 (0:0). ŽK: Číž, Ku-

šión, Hanzlík A., Hanzlíik P. ČK: 

Hanzlík A. Počet divákov: 120. Zo-

stava: Kraják – Číž (76.Adamov), 

Hanzlík A., Hanzlík P, Kušión (81.

Javorský), Barák N., Necpal, Kmeť, 

Beňadik, Barák Ľ. (86.Nedoroščík), 

Kminiak

Po nepresvedčivej hre stratilo naše 

mužstvo prvé body i na domácej 

pôde. Od začiatku zápasu sa hra 

nášmu mužstvu nedarila,chýbala 

presnosť prihrávok a hlavne rých-

losť. Hostia pôsobili na ihrisku fut-

balovejšie a vypracovali si i viac šan-

cí. V 1.polčase sme ohrozili bránu 

hostí až v 35.min., ale pekná kom-

binácia bola ukončená nepresnou 

prihrávkou v pokutovom území. O 

minútu neskôr hostia mohli isť do 

vedenia, ale ich hráč ukončil dobrú 

šancu slabou strelou vedľa brány. V 

40.min. zahrával Kminiak priamy 

kop, jeho dobre umiestnenú strelu z 

25 m vyrazil brankár hostí na tyč a 

odrazenú loptu poslala obrana hostí 

do bezpečia. Gól do šatne mohol dať 

v 45.min., ktorý však po vniknutí z 

ľavej strany do 16-tky hostí ich brá-

nu vysoko prestrelil. Priebeh zápasu 

ovplyvnilo vylúčenie Hanzlíka A., po 

druhej žltej už v 47.min. Naše muž-

stvo i o jedného hráča menej sa sna-

žilo, ale do vyloženej šance sa nedo-

stalo. Bránu hostí sme ohrozili iba 

strelou Kminiaka z 25, ktorá tes-

ne minula brvno brány hostí a pek-

nou akciou Kminiaka s Barákom N., 

ktorú zneškodnil včasným vybehnu-

tím brankár hostí. Hostia postupne 

začínali mať prevahu a čoraz viac sa 

prejavovalo to, že mali na ihrisku o 

jedného hráča viac. V 63.min. sa vy-

znamenal Kraják, ktorý vyrazil stre-

lu útočníka hostí, ktorý šiel z pravej 

strany sám na našu bránu. O vý-

sledku hostia rozhodli v poslednej 

štvrťhodine zápasu, kedy nám stre-

lili dva góly a odviezli si z nášho šta-

dióna domov 3 body.

VII. liga - II.trieda skupina "B"

5. kolo hralo sa 

1.9.2016

FK FILJO Lado-

merská Vieska - Sit-

no Banská Štiavnica 

"B" 4:3 (3:2). Góly: 

Šima 2, Barák N. 

Zostava: Dudák – 

Nedoroščík, Kuma, 

Žikla, Macko, Beňa-

dik, Adamov, Barák 

N., Javorský (63.

Dolinský), Barák Ľ., 

Šima

Hoci naša rezerva 

prehrala, domácim 

bola vyrovnaným 

súperom. O výsledku rozhodlo pre-

mieňanie šancí na oboch stranách.

Kto? Kedy? a S kým?

V.liga skupina "C"

6. kolo hrá s 10.9.2016 o 15.30 hod.

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Hrochoť

VII. liga

6. kolo "B" mužstvo má voľno

II.liga starší a mladší žiaci

6. kolo hrá sa 10.9.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FTC Fiľa-

kovo

Oblastné majstrovstvá U11 (prí-

pravka)

1. kolo hrá sa 8.9.2016 o 16.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - Baník Štiav-

nické Bane

Ivan Javorský

Prvá strata bodov na domácom ihrisku
1. Partizán Čierny Balog 5 3 2 0 10:4 11

2. Selce 5 2 3 0 14:10 9

3. Banská Štiavnica 5 3 0 2 8:6 9

4. Lovča 5 3 0 2 10:12 9

5. Krupina 5 2 2 1 10:3 8

6. Dobrá Niva 5 2 2 1 14:9 8

7. Lieskovec 5 1 3 1 6:6 6

8. Štiavnické Bane 5 1 2 2 5:5 5

9. Sásová 5 1 2 2 5:6 5

10. Hliník nad Hronom 4 0 4 0 5:5 4

11. Hontianske Nemce 4 1 1 2 8:10 4

12. Jakub 5 1 1 3 10:14 4

13. Hrochoť 5 1 1 3 8:17 4

14. Priechod 5 0 3 2 4:10 3

Netradičné 
víkendy 
v Starom zámku

„Na známosť sa všetkým dáva, mimo-

riadne dobrá správa. Navštívte nás malí, 

veľkí, zabavia Vás vtipné scénky. Prezra-

dia Vám, čo sa dialo, keď sa ľudstvo vyví-

jalo. Budú sa diať veľké veci, neváhajte, 

príďte všetci.” 

Slovenské banské múzeum, histo-

rické hudobné a divadelné združe-

nie Tormen a skupina historického 

šermu Ricasso pozývajú zažiť netra-

dičné víkendy na Starom zámku v 

Banskej Štiavnici. Pre všetkých náv-

števníkov sú pripravené netradič-

né prehliadky Starého zámku pod 

názvom Z minula do budúcna, po-

čas ktorých sa na jednom mies-

te stretnú dejiny z celého sveta od 

praveku až po dvadsiate storočie v 

netradičnej podobe spracované...

Termíny netradičných víkendov: 

10.-11. september 2016

Vstupy: 10.-11.september: 10:00, 

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

Miesto konania: Slovenské banské 

múzeum - Starý zámok, Banská 

Štiavnica

Vstupné: v predpredaji (Predpre-

daj končí deň pred začiatkom podu-

jatia o 16.00 hod.), deti (5-18 rokov) 

3,00€, dospelí 4,00€, v deň podu-

jatia: deti (5-18 rokov) 3,50€, do-

spelí 5,00€. Rezervácie vstupeniek: 

045/694 94 72, marketing@mu-

zeumbs.sk. .Minimálny počet náv-

števníkov je 10. Počas víkendu nie je 

v prevádzke aj bežná expozícia Sta-

rého zámku. Web podujatia: www.

muzeumbs.sk. Mediálny partner: 

rádio Expres, Štiavnické noviny

S fi nančnou podporou BBSK

SBM
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 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

 Dám do prenájmu RD v Banskom 

Studenci, tel.č.: 0907 712 460

reality

prácapppppppppppppp

 Hľadáme celoročne brigádnika 

do novinového stánku a rýchlo ob-

čerstvenia, bližšie info: 0905 418 

616

  Prijmeme pracovníka/čku na we-

llness recepciu do Salamandra Re-

sort, Hodruša-Hámre. Pozícia je 

vhodná aj pre absolventov, masér, 

fyzioterapeut. Info na tel.č.: 0908 

941 617, e-mail: wellness@sala-

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

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

Novootvorené PAPIERNÍCTVO a školské potreby

Otvárame dňa 22.8.2016

Dolná 2 (OPP – bývalá obuv)

Srdečne Vás pozývame na nákup!

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

mandraresort.sk 

  Prijmeme recepčnú do hotela Sa-

lamander. Bližšie info: 0908 878 

664, e-mail: hotelsalamander@

gmail.com


