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INZERCIA

Od 25.9.2016 bol vymenovaný 

do funkcie generálneho 

riaditeľa Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku v 

Banskej Štiavnici Ing. Stanislav 

Gáborík, ktorý vystriedal na 

tomto poste Ing. Mariana 

Supeka. V tejto súvislosti sme 

mu položili pár otázok:

1. Pán generálny riaditeľ, pred-

stavte sa našim čitateľom:

Pochádzam z Trenčína, kde som 

v roku 1983 ukončil maturitnou 

skúškou úplné stredné všeobecné 

vzdelanie na Gymnáziu J. A. Gaga-

rina. 

Koniec septembra a začiatok 

októbra okrem premenlivého 

jesenného počasia prináša 

so sebou aj chladnejšie rána i 

večery. 

V našich bytoch a bytových domov 

sa začalo vykurovať. O zimnom vy-

kurovacom období sme sa porozprá-

vali so správcom bytov a bytových 

domov Bytovej správy, s.r.o., Banská 

Štiavnica RNDr. Pavlom Bačíkom:

1. Kedy sa tento rok začalo s vy-

kurovacou sezónou?

„Bytová správa, s.r.o. má v správe tepel-

né hospodárstvo v meste Banská Štiav-

nica od roku 2001. Spravujeme 19 kotol-

ní, z toho 18 kotolní je na zemný plyn a 

jedna kotolňa na Ulici Na Zigmund šach-

tu je na pevné palivo. Začiatok vykurova-

nia v bytoch a bytových domoch je sta-

novený legislatívou - vyhláškou MH SR 

č.152/2005. Vykurovacia sezóna začí-

na 1.9. a končí 31.5. nasledujúceho roka. 

Dodávka tepla začína v prípade, ak dva 

dni po sebe klesne priemerná teplota pod 

13ºC a podobná predpoveď je aj na na-

sledujúce dni. Prerušiť dodávku tepla 

môžeme v prípade, ak je vonkajšia teplo-

ta dva dni po sebe nad 13°C a nie je vý-

hľad na jej zníženie. Tento rok sme začali 

dodávku tepla v pondelok 26.9.“

2. Ktoré rekonštrukčné práce sa 

vykonali v kotolniach počas pra-

videlnej odstávky?

„V čase mimo vykurovacej sezóny sa 

snažíme pripraviť tepelné hospodár-

stvo na zimu. V mesiaci september boli 

vykonané úradné skúšky vyhradených 

technických tlakových zriadení kotolní 

na Drieňovej a na uliciach Dolná a Kri-

žovatka. 

Nový generálny riaditeľ 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v Banskej Štiavnici

Vykurovacia sezóna sa začala

Zo stretnutia VSÚ MŽP SR Ľubomíry Kubišovej s GR SVP, š.p., 

Stanislavom Gáboríkom na Podnikovom riaditeľstve v Banskej 

Štiavnici.  foto SVP, š.p.�3.str.

�3.str.
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Kluby zdravia
a MsÚ, odd. KŠaMK Vás pozývajú na besedy dňa 4.10.2016 téma: 
"Hnev – jeho klady a zápory" s Mgr. Katarínou Kernovou a dňa 
18.10.2016 téma: "Ovocie a zelenina – sú ešte stále zdravé?" s Jaroslavom 
Novotom, ktoré sa uskutočnia o 17:00 hod. v priestoroch Kultúrneho 
centra, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. Viac na www.klubyzdra-
via.sk. Kluby zdravia organizuje Občianske združenie 

Život a zdravie

V Banskej 
Bystrici opäť 
o zdravotníctve
V súvislosti s tým, že 3. októbra 

bude v programe zastupiteľstva 

BBSK v Banskej Bystrici opäť prob-

lematika dostavby nemocničné-

ho pavilónu v Žiari nad Hronom, 

uskutočnilo sa dňa 26.9.2016 na 

pôde BBSK pracovné stretnutie ko-

misie k návrhu skupiny poslancov a 

potrebných materiálov pre rokova-

nie mestského zastupiteľstva. Pra-

covné rokovanie sa uskutočnilo aj 

za účasti predsedu VÚC BBSK Ing. 

Mgr. Mariana Kotlebu.

Rokovania sa zúčastnila aj poslan-

kyňa BBSK za náš okres a primá-

torka nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková. Tak, ako vždy doteraz, 

aj na tomto zasadnutí jednoznačne 

trvala na tom, aby dostavba rozo-

stavaného nemocničného pavilónu 

v Žiari nad Hronom bola realizova-

ná v nadväznosti na riešenie zdra-

votníctva v Banskej Štiavnici. O 

ďalšom vývoji situácie budeme in-

formovať našich čitateľov.

Ing. Ivana Ondrejmišková

prednostka MsÚ



2
číslo 34 • 29. september 2016

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

z programu
primátorky

26. 9.

O skanzene, Novom zámku, 

Kammerhofe i Klopačke II.

Po svojom nástupe do funkcie ria-

diteľa múzea v októbri 1965 som to 

nemal ani zďaleka jednoduché. Mal 

som síce polročnú prax vo všetkých 

oddeleniach Slovenského národné-

ho múzea v Bratislave a následne už 

ako samostatný odborný pracovník 

od júla do októbra 1965 na Starom 

zámku, moje grandiózne plány o bu-

dúcom svetoznámom múzeu bolo 

treba spracovať do ucelenej koncep-

cie ďalšieho rozvoja múzea. Spraco-

val som ju už do mesiaca od môjho 

nástupu do funkcie riaditeľa múzea 

a samozrejme som ju aj osobne do-

ručil a následne obhájil na všetkých 

kompetentných odboroch a  oddele-

niach nadriadeného orgánu – Pove-

reníctva SNR pre školstvo a kultúru.

Nikdy by táto moja predstava aj o zís-

kaní Nového zámku, Kammerhofu 

a Klopačky, všetko to havarijných ob-

jektov, ako aj podzemných i povrcho-

vých priestorov pre budúci skanzen 

nebola realizovala bez mimoriadne 

účinnej zainteresovanosti a  pomo-

ci zo strany viacerých významných 

osobností Slovenska, ktorých som 

mal sústredených vo Vedeckej 

rade múzea. Bezkonkurenčne naj-

významnejšiu úlohu v  tomto sme-

re zohrávala charizmatická osobnosť 

v súčasnosti už 92- ročného Ing. La-

dislava Sombathyho, riaditeľa ban-

skoštiavnického závodu Rudných 

baní, ktorý mal nielen najväčšiu au-

toritu v meste, ale veľkú úctu a váž-

nosť mal aj na nadriadenom orgáne 

múzea – Povereníctve SNR pre škol-

stvo a kultúru.

Celoslovenskú úctu a  vážnosť mali 

aj ďalší členovia vedeckej rady- pro-

movaný historik Jozef Vozár, riadi-

teľ Štátneho ústredného banského 

archívu v  Banskej Štiavnici, PhDr. 

Jozef Vlachovič, CSc., riaditeľ Slo-

venského národného múzea v Brati-

slave PhDr. Ján Tibenský, CSc., ve-

dúci oddelenia vedy a  techniky na 

Historickom ústave SAV v  Bratisla-

ve a predseda Slovenskej spoločnosti 

pre dejiny vied a techniky, Prof. Ing. 

Anton Sopko, dekan Baníckej fakulty 

VŠT v Košiciach, JUDr. Štefan But-

kovič, riaditeľ technického múzea 

v Košiciach i Ing. Jaroslav Štohl, CSc., 

zástupca celoslovenského Geologic-

kého ústavu Dionýza Štúra v  Brati-

slave. Na každého z  tejto excelent-

nej spoločnosti som sa mohol vždy 

spoľahnúť, keď bolo treba čokoľvek 

„dotlačiť“ na Povereníctve SNR pre 

školstvo a  kultúru. Prvý a  súčasne 

ten najrozhodujúcejší krok sa poda-

ril realizovať neuveriteľne rýchlo - za 

niekoľko mesiacov sa múzeum sta-

lo vlastníkom Nového zámku, Kam-

merhofu, Klopačky i  budúceho are-

álu skanzenu. Celý tento proces bol 

ukončený už presne pred polstoro-

čím – v  roku 1966. Nasledovala už 

„len“ dlhá a zložitá cesta, aby sa všet-

ky tieto skvosty nášho mesta zaskve-

li v  novom šate a  v  plnej nádhere. 

Musím ešte poznamenať, že v  mú-

zeu i v meste som bol prijatý prinaj-

menšom nevrlo. Neuveriteľne zlo-

žitá cesta bola k  získaniu potrebnej 

priazne u celého vedenia Slovenské-

ho ústavu pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody v Bratislave, preto-

že akéjkoľvek rekonštrukcii pamiat-

kových objektov musel predchádzať 

pamiatkový a zväčša aj archeologic-

ký prieskum alebo dokonca výskum. 

Najťažšie však bolo získať si priazeň 

jednej – jedinej stavebnej organizácie 

na Slovensku, ktorá mohla vykoná-

vať stavebno – rekonštrukčné práce 

pamiatkových objektov. Vtedy to bol 

Pamiatkostav Žilina. K tomu všetké-

mu, keď som sa stal riaditeľom mú-

zea, som sa ešte stále pretĺkal po 

štiavnických privátoch, pričom man-

želka s mojim niekoľkodňovým  pr-

vorodeným synom boli ešte v Brati-

slave, pretože som stále ešte nemal 

byt...

Aj napriek tomuto všetkému už 

v  roku 1966 boli do areálu skanze-

nu privezené a zabudované tri ťažné 

stroje, z ktorých bol a stále je najcen-

nejším exponátom vodnostĺpcový 

ťažný stroj z 260 m hĺbky v Hodruši, 

zostrojený ešte na princípe svetozná-

mych vodnostĺpcových strojov Joze-

fa Karola Hella, v roku 1967 sa začal 

Kammerhof už využívať na expozič-

né účely a v roku 1968 bola po rekon-

štrukcii Berggerichtu v tomto objekte 

sprístupnená unikátna celosloven-

ská geologická a ložiskovo-mineralo-

gická expozícia na dvoch podlažiach 

objektu aj s  expozične sprístupne-

nou štôlňou, ústiacou do nádvoria. 

V roku 1971 po komplexnej rekon-

štrukcii Nového zámku bola v ňom 

sprístupnená taktiež unikátna celo-

slovenská expozícia protitureckých 

bojov na Slovensku aj s vinárňou na 

prízemí. V roku 1974 bol sprístupne-

ný skanzen – jeho podzemná i povr-

chová časť, čo malo taktiež celoslo-

venský charakter. Súčasne múzeum 

sprístupnilo aj areál šachty Terézia 

a Weiden. Klopačka po rekonštrukcii 

v roku 1983 začala tiež slúžiť ako ce-

loslovenská expozícia prezentujúca 

sociálne postavenie a hnutia sloven-

ských baníkov v minulosti s vyakcen-

tovaním stredoslovenského banícke-

ho povstania v rokoch 1525-26, ako 

najväčšieho protifeudálneho baníc-

keho povstania v Európe.

Múzeum získalo do vlastníctva aj tri 

havarijné a  rozpadajúce sa objekty 

na Námestí sv. Trojice, kde po nároč-

ných rekonštrukčných prácach bola 

sprístupnená v roku 1992 Galéria Jo-

zefa Kollára.

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

Vážená pani primátorka,     

milá pani Nadežda.

Ďakujem veľmi pekne za milé po-

zvanie na Salamandrové dni. Veľ-

mi si toto pozvanie vážim a teším 

sa mu. Celá organizácia Salaman-

drových dní bola veľmi pekná a ako 

častý návštevník Štiavnice (aj tento 

mail píšem v BŠ) Vám chcem poďa-

kovať za Vaše úsilie. Chcela by som 

opäť potvrdiť našu pripravenosť po-

máhať Vám a mestu v aktivitách 

v oblastiach, ktoré sú pre nás rele-

vantné, vrátane konzultácií a po-

moci pri písaní a podávaní projek-

tov. Ešte raz ďakujem pekne a želám 

veľa úspechov vo Vašej ďalšej práci. 

Pripájam aj srdečný pozdrav od Dr. 

Ľubomíra Falťana. S pozdravom

Eva Majková, 

podpredsedníčka SAV

Poďakovanie

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a  vedúcich oddelení 

MsÚ.  

  Pracovné stretnutie k  riešeniu 

možností podania žiadostí o fi -

nančný príspevok v rámci pro-

jektu Interreg.

 Účasť na pracovnom stretnutí 

k pripravovanému poslanecké-

mu návrhu skupiny poslancov 

k Pavilónom B v nemocniciach 

v Žiari nad Hronom a v Rimav-

skej Sobote, ktoré sa uskutoč-

nilo na Úrade BBSK v Banskej 

Bystrici.

27. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na slávnostnej akadémii 

k  20. výročiu otvorenia Kraj-

skej hvezdárne a  planetária 

Maximiliána Hella v  Žiari nad 

Hronom.

28. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Riešenie úprav miestnych ko-

munikácií.

  Príprava programu plánovanej 

návštevy prezidenta SR v Ban-

skej Štiavnici.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Val-

ného zhromaždenia OOCR.

29. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na stretnutí ZMO – Žiar-

sky región.

  Pracovné stretnutie k  rieše-

niu problematiky poskytovania 

zdravotníckych služieb v  Ban-

skej Štiavnici.

30. 9.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava programu plánovanej 

návštevy prezidenta SR v Ban-

skej Štiavnici.

  Príprava podkladov pre ma-

jetkovo-právne vysporiadanie 

parkovísk.

 Občianske obrady – sobáš.

1. 10.

 Občianske obrady – sobáše.

Andrea Benediktyová
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Potom som pokračoval v 

štúdiu na Slovenskej vysokej ško-

le technickej v Bratislave, Staveb-

nej fakulte – v odbore vodné hos-

podárstvo, vodné stavby, kde som v 

roku 1989 získal titul Ing. Od roku 

1989 som pracoval v Slovenskom 

vodohospodárskom podniku, š.p., 

Odštepnom závode Piešťany ako 

technický pracovník v odboroch in-

žiniering, verejné obstarávania, sta-

vebný dozor a naposledy ako riadi-

teľ Správy povodia stredného Váhu 

II Piešťany.

2. Aké budú vaše priority pri ria-

dení Slovenského vodohospo-

dárskeho podniku, š.p. v Banskej 

Štiavnici?

Slovenský vodohospodár-

sky podnik je strategic-

ký podnik, ktorý sa stará 

o zverený štátny majetok. 

Našou úlohou je najmä sta-

rostlivosť o protipovodňo-

vú ochranu obyvateľov Slo-

venska. Treba si uvedomiť, 

že ide o tisícky kilometrov 

vodných tokov a  ochran-

ných hrádzí, stovky prie-

hrad, budov  a technických 

zariadení. Na to potrebuje-

me fi nancie aj adekvátne 

technické vybavenie. Mo-

jou prioritou bude preto 

zabezpečenie potrebných 

fi nančných zdrojov. Robí-

me tak v  súčinnosti s  na-

ším zriaďovateľom, Ministerstvom 

životného prostredia. Hľadáme tiež 

ďalšie, mimorozpočtové zdroje – 

rokujeme s Ministerstvom fi nancií 

o  použití mimoriadnych odvodov, 

ktoré zaplatia poisťovne. Práve tie-

to peniaze by mali byť použité aj na 

protipovodňové opatrenia. Do roku 

2021 bude možnosť čerpať zdro-

je z  Operačného programu Kvalita 

životného prostredia na výstavbu 

protipovodňových stavieb – ide cel-

kovo o 400 mil.€. Na úspešné čer-

panie týchto zdrojov musíme mať 

kvalitne pripravené projekty. Chcel 

by som sa tiež venovať konsolidá-

cii podniku (najmä po personálnej 

stránke) a zabezpečiť jeho ďalší roz-

voj.

3. Aký máte vzťah k Banskej 

Štiavnici, jeho okoliu a obyvate-

ľom nášho mesta?

Priznám sa, že doteraz som Ban-

skú Štiavnicu tak dobre nepoznal. 

Za posledné tri mesiace, ktoré som 

tu pracovne strávil, som mal mož-

nosť spoznať mesto i  jeho okolie. 

Banská Štiavnica je nádherné his-

torické mesto, ktoré dokáže zau-

jať nielen bohatou históriou, ale aj 

nádhernou prírodou. Plánujem trá-

viť v Banskej Štiavnici veľa času, tak 

dúfam, že postupne spoznám celé 

mesto i jeho okolie. Zatiaľ ma dosť 

trápi to neustále chodenie do kop-

ca (smiech).

4. Čo by ste chceli odkázať všet-

kým Banskoštiavničanom a čita-

teľom Štiavnických novín?

Náš podnik sídli v Banskej Štiavni-

ci takmer 20 rokov, počas ktorých 

sa plne preukázala správnosť toh-

to kroku. Obe strany, mesto aj náš 

podnik, pociťujú pozitíva a  vzá-

jomnú výhodnosť. V okolí Banskej 

Štiavnice sú najstaršie vodohospo-

dárske diela na Slovensku (tajchy), 

na čo sme veľmi hrdí. Postupne ich 

rekonštruujeme, aby sme aj pre bu-

dúce generácie zachovali toto uni-

kátne dedičstvo, ktoré chodí obdi-

vovať celý svet.

Za rozhovor poďakoval a poprial na 

novom poste veľa úspechov

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

V týchto kotolniach bol vy-

regulovaný systém teplej vody.  V  cir-

kulačných potrubiach sme osadili frek-

venčne riadené čerpadlá. Regulácia 

teplej vody výrazne prispela ku skvalit-

neniu dodávky teplej vody aj do vzdiale-

nejších odberných miest od zdroja tepla. 

Čiastočne sme obnovili fasádu objektu 

kotolne na Drieňovej. V kotolni na Bu-

dovateľskej 12 sme vykonali reguláciu 

doohrevu teplej vody, s čím sme aspoň 

čiastočne obmedzili stratu v  nočných 

hodinách, kedy sa teplá voda využíva 

minimálne. V kotolni Žemberov dom 

sme zabezpečili servis zariadenia a vý-

menu tesnenia spalinovodu. V  kotolni 

Rubigal zabezpečili  výmenu zariade-

nia a zabezpečenia kotolne. Zabezpečili 

sme overenie hospodárnosti prevádzky 

sústav tepelných zariadení po odberné 

miesto. Slovenská inovačná a energe-

tická agentúra nám po skúškach vyda-

la platné atestačné protokoly s výsled-

kom: “bez nehospodárnosti“. V  roku 

2016 sme zabezpečili overenie piatich 

meračov na odberných miestach, u kto-

rých vypršal čas overenia podľa legisla-

tívy. Overené merače tepla boli spätne 

namontované. Čakajú nás ešte úrad-

né skúšky plynových zariadení v kotol-

niach na Drieňovej a na Križovatke ako 

aj oprávnené meranie skutočne vypúš-

ťaných emisií v zmysle zákona o ovzdu-

ší v týchto kotolniach a v kotolni na Bu-

dovateľskej 12.“

3. Ako sa bude odvíjať cena tepla 

v tomto roku?

„Cenu tepla sa nám darí znižovať od 

roku 2012. Aj v  roku 2017 bude cena 

tepla nižšia ako v  tomto roku - 2016. 

Skutočnosť, či užívatelia bytov budú 

mať po vyúčtovaní za rok 2016 preplat-

ky alebo nedoplatky, závisí od doby tr-

vania zimy, od teplôt a od spotreby tepla 

v jednotlivých bytových domoch.“

4. Na koho sa môžu užívatelia by-

tov a bytových domov obrátiť v 

prípade porúch s dodávkou tepla 

a teplej úžitkovej vody?

„V prípade porúch, problémov pri do-

dávke tepla sa môžu užívatelia bytov a 

bytových domov obrátiť priamo na By-

tovú správu s.r.o. Dolná 2 osobne, ma-

ilom na: tepelnehospodarstvo@bsbs.sk, 

alebo konatel@bsbs.sk, telefonicky na 

čísla 0903 696 207, 0903 696 183, ale-

bo môžu prísť osobne do kotolne a na-

hlásiť poruchu kuričovi, ktorý je povin-

ný informovať o tejto skutočnosti svojho 

nadriadeného.“

Za aktuálne informácie poďako-

val

Michal Kríž

�1.str.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 18.10.2016 v čase od 8:30 – 

12:30 hod. na ulici: Dolná, Kato-

va, Križovatka, Malé trhovisko, 

Na Žigmund šachtu, Pod Trojic-

kým vrchom, Remeselnícka, Ro-

botnícka, Spojná a Tabaková.

- 20.10.2016 v čase od 8:30 – 

14:30 hod. na ulici: Brezová, Na 

Mária šachtu, Obrancov mieru a 

Rakytová.

- 21.10.2016 v čase od 8:30 – 12:30 

hod. na ulici: MUDr. J. Straku.

- 24.10.2016 v čase od 8:30 – 

11:30 hod. na uliciach: L. Svobo-

du a Učiteľská.

- 28.10.2016 v čase od 8:30 – 

12:50 hod. na uliciach: Bratská, L. 

Svobodu, SNP a Učiteľská.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s.

Výhercovia 
súťaže s Amplión

Správna odpoveď:

1. c/ Nový kabaret & pouličné 

umenie

Výhercami vstupeniek na Festi-

val Amplión, ktorý sa bude konať 

od 30.9. - 2.10. v Banskej Štiav-

nice sa stávajú: Alena Koledová, 

BŠ, Katarína Pištová, BŠ, Šte-

fan Bosák, BŠ, RNDr. Peter Ko-

leda, Sv. Anton, Soňa Budinská, 

BŠ, Peter Lichtner, BŠ, Eva Ko-

ledová, BŠ, Slávka Beňová, BŠ a 

Eva Ďurišová, BŠ. Srdečne blaho-

želáme! Vstupenky si môžete vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. 

Red.

Plaváreň
Otváracie hodiny:

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 Štiav-

nica

Bytová správa, BS

Nový generálny riaditeľ 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v Banskej Štiavnici

Vykurovacia sezóna sa začala
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V súčasnom období prebiehajú 

práce na obnove objektu 

Rubigall na Nám. sv. Trojice. 

Konkrétne na obnove čelnej 

a  zadnej fasády, ktoré sú hradené 

prevažne z  prostriedkov štátneho 

rozpočtu prostredníctvom Minis-

terstva kultúry Slovenskej republi-

ky, ale aj z vlastných prostriedkov 

mesta. Na časti čelnej fasády t.j. od 

Nám. sv. Trojice prebiehajú reštau-

rátorské práce a  práce na výme-

ne klampiarskych prvkov. Vzhľa-

dom na nedostatok fi nančných 

prostriedkov práce budú v  tomto 

roku ukončené len vo vrchnej čas-

ti fasády a to bez farebnej povrcho-

vej úpravy, ktorá bude prevedená 

až po celkovej obnove fasády. Na 

zadnej fasáde t.j. od schodišťa pod 

Starým zámkom prebiehajú prá-

ce na obnove fasády, pozostávajúce 

z opráv omietok, opráv dreveného 

podhľadu, odstránenie umeleckých 

diel po sprejeroch, výmena a dopl-

nenie klampiarskych prvkov, náter 

vonkajších omietok, náter dreve-

ných podhľadov, náter dverí a mre-

ží. Práce budú kompletne ukončené 

v  mesiacoch október až december 

2016.

Zhotoviteľom týchto prác je spoloč-

nosť SimKor, s.r.o. Banská Štiavni-

ca, reštaurátorské práce zabezpeču-

je autorizovaný reštaurátor Akad. 

soch. Ján Filo.

Róbert Vavro

Práce na obnove Rubigallu

Práce na novej fasáde Rubigallu sa začali  foto Michal Kríž

September je pomaly za nami 

a v prírode začína obdobie 

vegetačného pokoja. 

Od 1.októbra do 30. marca začína 

aj pre dreviny mimovegetačné ob-

dobie a preto je vhodný čas na ich 

orezanie, údržbu a  prípadne vypí-

lenie, ak to samozrejme zdravotný 

stav dreviny vyžaduje. Dovoľte, aby 

sme Vám v súlade zo zákonom č. 

543/2002 o ochrane prírody a kra-

jiny (ďalej len „zákon o ochrane príro-

dy a  krajiny“) pripomenuli, ako po-

stupovať v  prípade starostlivosti, 

ochrany a  samotného výrubu dre-

vín.

Vlastník, správca alebo nájomca po-

zemku na ktorom sa nachádza dre-

vina, je povinný sa o ňu starať, naj-

mä ju ošetrovať a udržiavať (§ 47 

ods. 2 zákona). Ochrana drevín je 

činnosť zameraná na udržanie eko-

logických a estetických funkcií v 

prírode a na predchádzanie ich ne-

odôvodnenému výrubu. Prvora-

dým cieľom ochrany drevín je ich 

nepretržité udržiavanie v dobrom 

zdravotnom stave tak, aby mohli pl-

niť funkcie podľa svojho umiestne-

nia vo voľnej krajine alebo v sídlach 

podľa zvoleného funkčného typu. 

Uvedený stav sa dosahuje neustá-

lym udržiavaním drevín alebo ich 

včasným a odborným ošetrovaním. 

Ošetrovanie drevín by preto malo 

byť vykonávané odborne spôsobilý-

mi osobami. Neodborné ošetrenie 

drevín môže mať práve opačný úči-

nok, ako sa od neho očakáva. Buďte 

zvlášť opatrní, lebo drevinu možno 

poškodiť aj neodborným zásahom 

pri zabezpečovaní starostlivosti o 

ňu, napríklad pri realizovaní rezu 

konárov, ktorý môže bezprostred-

ne alebo následne podstatne a tr-

valo znížiť ekologické a estetické 

funkcie dreviny alebo zapríčiniť jej 

odumretie.

Súhlas na výrub dreviny vydáva 

obec, teda Mesto Banská Štiavni-

ca, v súlade s § 47 a § 48 zákona o 

ochrane prírody a krajiny, a to for-

mou rozhodnutia a na jeho vydanie 

sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní. Konanie týkajú-

ce sa výrubu dreviny začína na zá-

klade písomnej žiadosti o vydanie 

súhlasu na výrub dreviny. Súhlas 

na výrub dreviny sa môže vydať len 

po posúdení ekologických a estetic-

kých funkcií dreviny a vplyvov na 

zdravie človeka a so súhlasom vlast-

níka alebo správcu, prípadne ná-

jomcu pozemku, na ktorom drevina 

rastie (§ 47 ods. 3).

Mesto Banská Štiavnica sa nachá-

dza v CHKO Štiavnické vrchy a pla-

tí ustanovenie § 47 ods. 5 zákona 

o  ochrane prírody a krajiny, ktorý 

hovorí o tom, že v prípade, ak drevi-

na rastie na území s druhým alebo 

tretím stupňom ochrany, na cinto-

rínoch alebo ako súčasť verejnej ze-

lene sa súhlas na výrub vyžaduje 

na všetky dreviny a krovité porasty. 

A preto pre nás neplatí ustanove-

nie § 47 ods. 4 písm. a) (na výrub 

stromov s obvodom kmeňa do 40 

cm, meraným vo výške 130 cm nad 

zemou a  súvislé krovité porasty v 

zastavanom území obce s výmerou 

do 10 m2 a za hranicou zastavané-

ho územia obce s výmerou do 20 m2 

sa súhlas nevyžaduje), ako si väčši-

na obyvateľov myslí.

Preto chceme upozorniť obyvateľov 

Mesta Banská Štiavnica, ktorí sa 

v tomto mimo vegetačnom období 

chystajú vypíliť dreviny na svojom 

pozemku, aby požiadali o súhlas na 

výrub a predišli tak tomu, že vyko-

naný výrub nebude v súlade so zá-

konom o ochrane prírody a krajiny.

Súhlas na výrub drevín sa v prípa-

de nášho mesta a  v  súlade so  zá-

konom o ochrane prírody a krajiny 

nevyžaduje na dreviny s obvodom 

kmeňa do 80 cm, meraným vo výš-

ke 130 cm nad zemou, ak tieto dre-

viny rastú v záhradách a záhrad-

kárskych osadách (pozemok musí 

byť vedený v katastri ako záhrada).

Zákon o ochrane prírody a krajiny 

berie do úvahy aj situácie, kedy sú 

dreviny narušené a poškodené rôz-

nymi poveternostnými vplyvmi. 

V  takýchto špecifi ckých prípadoch 

a  to pri bezprostrednom ohrození 

zdravia alebo života človeka alebo 

pri bezprostrednej hrozbe vzniku 

značnej škody na majetku sa súhlas 

na výrub nevyžaduje, pričom ten, 

kto z takéhoto dôvodu drevinu vy-

rúbal, je povinný túto skutočnosť 

písomne oznámiť a zároveň preu-

kázať nutnosť takéhoto výrubu naj-

neskôr do 5 dní od uskutočnenia 

výrubu.

Sme presvedčení o  tom, že každé-

mu obyvateľovi nášho mesta zá-

leží na tom, aby nedochádzalo 

k samovoľnému a nelegálnemu vý-

rubu drevín či už na vlastných, ale-

bo mestských pozemkoch. Preto by 

sme boli radi, keby ste akékoľvek 

úpravy konzultovali so zamestnan-

kyňou Mestského úradu, oddelenia 

výstavby, ÚP a ŽP, alebo sa obrátili 

aj na ochotných pracovníkov Okres-

ného úradu, odboru životného pro-

stredia a  Štátnej ochrany prírody, 

Správy CHKO Štiavnické vrchy.

Žiadosť na súhlas na výrub dre-

vín nájdete na internetovej stránke 

Mesta Banská Štiavnica (www.ban-

skastiavnica.sk) alebo priamo na 

Mestskom úrade, na oddelení vý-

stavby, ÚP a ŽP, miestnosť č. 5.

Katarína Herčková

Ošetrovanie zelene v našom meste

Pocta Emílii 
Vášáryovej 

Exštiavničanka Emília Vášáryová 

svoje detstvo a mladosť prežila v 

Banskej Štiavnici. 

Táto naj-

význam-

nejšia slo-

v e n s k á 

h e r e č k a 

20. sto-

ročia sa 

d o č k a l a 

ďalšieho 

významného ocenenia. V 27. roč-

níku najstaršej fi lmovej ceny na 

Slovensku vo fi lme Eva Nová zís-

kala cenu IGRICA za stvárnenie 

starnúcej herečky v hlavnej úlo-

he tohto fi lmu. Film, ktorý aj zá-

sluhou Emílie Vášáryoveh má už 

množstvo ocenení je aj kandidá-

tom Slovenska na Oskara v ka-

tegórii „Cudzojazyčný fi lm.“

Ján Novák
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kam v BŠ 
a okolí ?

V dňoch 22. – 25. 9. 2016 sa 

v meste Korfu na ostrove 

Korfu uskutočnilo záverečné 

stretnutie k projektu JoyNeet, 

ktorý bol zameraný na pomoc 

mladým nezamestnaným 

nájsť si prácu prostredníctvom 

získania skúseností na krátko-

dobej zahraničnej pracovnej 

stáži.

Záverečné stretnutie sa nies-

lo v  znamení uskutočnených stá-

ží. Mladí ľudia z  Poľska, Talian-

ska a  Slovenska absolvovali počas 

leta krátkodobé zahraničné stáže, 

prostredníctvom ktorých získa-

li neoceniteľné skúsenosti, ktoré 

využijú pri svojom budúcom za-

mestnaní. Na stretnutí sa s účast-

níkmi podelili o  svoje zážitky zo 

stáží, o  motiváciu, dôvody, prečo 

sa rozhodli pre stáž a  čo im stáže 

priniesli. O svojich stážach natoči-

li aj krátke videá, ktoré sú k dispo-

zícii na facebookej stráne projektu. 

Zo Slovenska sa stáže zúčastnila 

Mária Štupáková, študentka dok-

torandského štúdia na Fakulte me-

dzinárodných vzťahov Univerzi-

ty Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

V júni 2016 absolvovala stáž v ta-

lianskom mestečku Castriagno del 

Capo, Santa Maria di Leuca v  ne-

ziskovej organizácii Quaros Con-

sulting, kde sa aktívne podieľala na 

príprave prvého medzinárodného 

stretnutia začínajúceho dvojroč-

ného projektu NOT-GAP, ktorého 

úlohou je oboznámiť mladých ľudí 

o spôsoboch aktívnej účasti na roz-

hodovacích procesoch Európskej 

únie. Okrem toho účastníci disku-

tovali o možnej ďalšej partnerskej 

spolupráci a príprave ďalšieho pro-

jektu. Projekt JoyNeet bol vyni-

kajúcou príležitosťou pre mladých 

ľudí zúčastniť sa zahraničnej stáže 

v niektorej z partnerských organi-

zácií projektu. Je škoda, že ju vy-

užilo tak málo záujemcov. Pracov-

ná skúsenosť v zahraničí nie je iba 

o získavaní pracovných skúseností 

a rôznych príležitostí, ale aj o spo-

znaní novej kultúry, novom pohľa-

de na svet a  spoznávaní zaujíma-

vých ľudí a miest.

Henrieta Godová

Posledné stretnutie projektu JOYNEET

Piatkový podvečer v Galérii 

Jozefa Kollára odštartuje 

vernisážou skupinový 

výstavný projekt pedagógov 

Ústavu výtvarnej tvorby 

a multimédií Fakulty architek-

túry STU Bratislava.

Desať autorov, desať autonómnych 

osobností. Maliari, sochári, grafi -

ci, architekti, multimediálni tvorco-

via. Iné okruhy výtvarných problé-

mov, rôznorodé obsahy, špecifi cký 

výtvarný jazyk. Spoločná platforma 

– pedagógovia Fakulty architektúry 

STU Bratislava. Priestor, kde sa au-

tori stretávajú ako partneri. Paralel-

né svety majú presahy. U  študen-

tov architektúry rozvíjajú nielen 

výtvarnú gramotnosť, ale aj zmysel 

pre dobrodružstvo radosti z tvorby. 

Vystavujúci autori: Gabriela Gáspá-

rová Illéšová, Paulína Edbringero-

vá, Jozef Hobor, Martin Kellenber-

ger, Bohuš Kubinský, Milan Lukáč, 

Vladimír Petrík, Eva Ploczeková, 

Ján Šilinger, Michal Šuda. Vďaka 

tomu, že Fakulta architektúry má 

v Banskej Štiavnici detašované pra-

covisko, študenti a ich pedagógovia  

v meste absolvujú kresliarske tvori-

vé pobyty a sústredenia. V galérii sú 

častými hosťami, sme plní očakáva-

nia na výberovku ich tvorby. Srdeč-

ne pozývame na vernisáž piatok, 

30.9.2016 o 17.00 hod. 

Galéria Jozefa Kollára Banská Štiav-

nica, Námestie Sv. Trojice 8. 

Trvanie výstavy: 30.9.2016 – 

15.1.2017, www.muzeumbs.sk 

Iveta Chovanová, SBM

Paralelné svety

Henrieta Godová a Mária Štupáková na poslednom stretnutí pro-

jektu JOYNEET  foto JoyNeet 

29.9. Vernisáž výstavy: Štiavnic-

ké chuťovky. Výstava miestnych 

umelcov a  remeselníkov. Potrvá 

do 31.10. KC, 17:00

30.9. Vernisáž výstavy: Paralel-

né svety. Výstavný projekt peda-

gógov Ústavu výtvarnej tvorby a 

multimédií Fakulty architektúry 

STU Bratislava. Galéria J. Kollá-

ra, 17:00

30.9. Vernisáž výstavy: Štiavnic-

ké pomery 89:16. Odhalí Marko 

Vrzgula. Cosmopolitan-vežička, 

17:00.

30.9. Prezentácia knihy Pod zá-

stavou Marsa. Večerná prehliadka 

Nového zámku a prezentácia kni-

hy. Nový zámok, 18:00.

30.9. Uke Brothers Ensemble: 

Good bye summer, good bye Bill. 

Archanjel Caff e, 21:00

30.9. Oldies disco. Rezervácie: 

0918 601 149. Cosmopolitan - 

bowling, 22:00

30.9.-2.10. Festival Amplión. 

Nový kabaret & pouličné umenie. 

Info na: amplion.eu

30.9. Koncert: Svetlana Ryma-

renko s kapelou. Rezervácia po-

trebná. Trotuar Cafe, 20:00

1.10. Terra Permonia. Každú so-

botu, 13:00-17:00.

1.10. Koncert: SAN Borondon Cy-

clo Fanfaria. Trotuar Cafe, 16:30-

17:30.

1.-2.10. Umenie na bašte. Rez-

bárstvo, bubnovanie, dielnič-

ky a fi lm pre deti, koncert vážnej 

hudby, výstava. Štiavnické Bane, 

so: 11:00, ne: 13:00.

1.10. Pečené prasiatko s country 

Paci Pacifi k. U Blaškov, Počúvadl. 

jazero, 18:00.

5.10. Deň voľných stoličiek. Vy-

skúšaj si coworking na jeden deň 

zdarma! Luft Coworking, od 8:30.

5.10. Dni Bernarda. Oslavujte s 

nami sviatok piva...! Archanjel 

Caff e, 17:00-23:00.

6.10. Divný príves Jack Daniel's v 

Divnej Pani. Príves bude parkovať 

pred kaviarňou. Vstup voľný! Div-

ná pani, 18:00-22:00.

7.10. Vernisáž: Kde sa šťastie a ra-

dosť rodí... Spojená s  koncertom 

Nanyho Hudáka. Vinocentrum, 

17:00

14.10. Koncert: Kratochvíl, Ac-

kerman, Zangi. Koncert unikát-

neho jazzového tria. Pivovar ERB, 

19:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie

2 3 . 9 . 2 0 1 6 

sme občian-

skou rozlúč-

kou vypreva-

dili na poslednej ceste našu 

drahú a milovanú manžel-

ku, matku a babku Božen-

ku Petríkovú. Za nezišt-

nú pomoc, zmiernenie 

nášho veľkého smútku čo 

najúprimnejšie ďakujeme 

pani primátorke mesta Mgr. 

Nadežde Babiakovej a pani 

Jarmile Simonidesovej za hl-

boké obsahové a citlivé hod-

notenie životnej púte na-

šej drahej zosnulej, ZPOZ-u, 

spevokolu Štiavničan, dy-

chovej hudbe Sitňanka, všet-

kým príbuzným, priate-

ľom a známym, ktorí svojou 

účasťou a kvetinami zmier-

ňovali to, čo nás tak hlbo-

ko v našich srdciach ranilo. 

Osobitné poďakovanie vy-

slovujeme celému osaden-

stvu pohrebníctva Charon a 

zvlášť Stanke Šakovej, ktorá 

úspešne pokračuje v tradícii 

svojich predchodcov pri za-

chovávaní dôstojnosti rozlú-

čok so zosnulými. 

Milujúci: manžel Ján, 

synovia Ján a Rastislav 

s rodinami

Večerná 
prehliadka 
s prezentáciou knihy

Slovenské banské múzeum –Nový 

zámok a  Miroslav Eliáš srdečne 

pozývajú na večernú prehliadku 

Nového zámku spojenú s prezen-

táciou knihy Pod zástavou Marsa, 

ktorá sa uskutoční 30.septembra 

2016 o 18:00 hod. v Novom zám-

ku. Večer sa ponesie v duchu spo-

znania expozície Protitureckých 

bojov na Slovensku-Nový zámok 

a knihy Pod zástavou Marsa, kde 

sa autor zameria na osobu proti-

tureckého bojovníka Šimona For-

gáča. V  programe je aj autogra-

miáda autora spojená s predajom 

knihy.

Vstupné: 1,00 €

Viac informácií: www.muze-

umbs.sk, 045/691 15 43, histo-

rik@muzeumbs.sk.

Tešíme sa na stretnutie. 

SBM

Rímskokatolícky Kostol sv. 

Kataríny Alexandrijskej je 

dominantou historického 

centra Banskej Štiavnice 

na rozmedzí Radničného 

námestia a Námestia sv. 

Trojice. 

Neskorogotický Kostol sv. Kataríny 

Alexandrijskej bol postavený z ka-

meňa na nezastavanej ploche v sa-

mom centre mesta pri radnici v ro-

koch 1488-1491. Do roku 1500 sa 

pracovalo na vnútornej výzdobe kos-

tola, až nakoniec bol 16. novembra 

1500 vysvätený. Má jednu loď zakle-

nutú neskorogotickou hviezdicovou 

klenbou. Loď lemujú po oboch stra-

nách bočné kaplnky, ktoré sú od nej 

o polovicu nižšie a v každej kaplnke 

je iný kamenársky vzor klenby a iná 

kamenárska výzdoba okien. V roku 

1776 bola ku kostolu pristavaná 

kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Pod 

kostolom sa nachádza krypta, do 

ktorej pochovávali kňazov, richtárov 

a významných mešťanov. Z pôvod-

ného gotického zariadenia kostola sa 

zachovali kríž z 15. storočia, nesko-

rogotická socha Panny Márie a ka-

menná krstiteľnica. Organ je z diel-

ne Rieger z Budapešti z roku 1900. 

Zub času zanechal na ňom svoje sto-

py, a preto bolo potrebné ho čiastoč-

ne zrekonštruovať. V tomto období 

pokračujú rekonštrukčné práce fi -

nancované z dotácie Ministerstva 

kultúry SR z programu „Obnovme si 

svoj dom“. Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Banská Štiavnica získala v 

tretej etape na projekt: „Záchrana ha-

varijného historického krovu“ fi nanč-

né prostriedky vo výške dvadsaťtisíc 

eur. Tieto fi nančné prostriedky sú 

vyčlenené na rekonštrukčné práce, 

ktoré pozostávajú z opravy strešnej 

krytiny a krovu striech nad bočnými 

kaplnkami, predsieňou, schodiskom 

a sakristiou. Tejto tretej etape rekon-

štrukcie však predchádzali prvé dve 

etapy. V prvej etape sa urobil den-

drologický, dendrochronologický a 

pamiatkový výskum a zameranie 

krovu, na ktorých základe sa vypra-

covala projektová dokumentácia pre 

obnovu krovu. Výskumy potvrdili 

datovanie dreva krovu z roku 1655, 

čím je jedným z  najstarších v  oko-

lí. Výška poskytnutých fi nančných 

prostriedkov z dotácie Ministerstva 

kultúry SR bola vo výške desaťtisíc 

eur. V druhej etape sa rekonštruk-

cia zamerala na strechu nad hlavnou 

loďou kostola. Podľa projektovej do-

kumentácie sa menili poškodené 

pomúrnice, námetky a spodné čas-

ti krokiev. Táto rekonštrukcia bola 

realizovaná z dotácie Ministerstva 

kultúry SR vo výške tridsaťjedenti-

síc eur. Rekonštrukčné práce by mali 

byť ukončené do 31.12.2016.

Rekonštrukcia farského Kostola 

(nanebovzatia Panny Márie)

Farský Kostol nanebovzatia Pan-

ny Márie je trojloďovou románskou 

bazilikou z 30. rokov 13. storočia. 

Stavba prešla viacerými stavebný-

mi úpravami. Po požiari v roku 1806 

dostal kostol spolu s hlavným oltá-

rom pri rekonštrukcii dnešný klasi-

cistický ráz a nový interiér. Kostol 

nanebovzatia Panny Márie patril pô-

vodne dominikánom, ktorí ho spra-

vovali do roku 1536. V rokoch 1575 

- 1669 ho užívali evanjelici, od kto-

rých ho prevzali jezuiti. Tí ho spravo-

vali až do roku 1773, kedy bol zruše-

ný jezuitský rád. V roku 1776 zverili 

kostol svetskému kléru a stal sa hlav-

ným farským kostolom. Pri budove 

kostola bola až do začiatku 20. sto-

ročia umiestnená budova kláštora. 

Aj tento kostol prešiel čiastočnou re-

konštrukciou. Rímskokatolícka cir-

kev, farnosť Banská Štiavnica získa-

la na rekonštrukciu farského kostola 

dotáciu z Ministerstva kultúry SR z 

programu „Obnovme si svoj dom“ na 

projekt: „Dokončenie odvodnenia kos-

tola“ vo výške osemtisíc eur. V pred-

chádzajúcich rokoch sa realizovalo 

vybudovanie kanalizácie na odvod-

nenie dažďovej vody. V tomto roku 

sa pristúpilo k výmene žľabov a zvo-

dov, čím sa zamedzilo podmáčaniu 

dažďovej vody pod kostol. Aj tie-

to rekonštrukčné práce prispieva-

jú k záchrane kultúrneho dedičstva 

nášho mesta pre budúce generácie. 

Banská Štiavnica sa aj vďaka týmto 

skvostom stáva čoraz častejšie vy-

hľadávaným a každým rokom vo veľ-

kej miere navštevovanejším mestom 

nielen na Slovensku, ale aj vo svete!

Michal Kríž

Rekonštrukcia Kostola sv. Kataríny 
(Alexandrijskej)

Pri spoznávaní rodného 

mesta Banská Štiavnica 

deti z Materskej školy sv. Fr, 

Assiského navštívili HaZZ 

v Banskej Štiavnici, kde zažili 

poučné a zábavné predpoludnie. 

Vďaka hasičom: M. Hrudkovi, M. Ja-

ďuďovi, R. Ivaničovi, M Kukurovi vi-

deli rôznu techniku, ktorá pomáha 

hasičom pri ich náročnej práci. Mali 

možnosť si vyskúšať oblečenie hasi-

ča, zahasiť simulovaný požiar, povo-

ziť sa na štvorkolke. Deti ďakujú za 

zážitky, ktoré si budú dlho pamätať.

MK

Poďakovanie hasičom
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Osud je občas 

veľmi krutý, 

nevráti čo raz 

vzal… Zostanú 

iba spomienky 

a v srdci veľký žiaľ... 

Dňa 26. septembra pre-

šli už 2 roky, čo nás navždy 

opustil Milan Celder, náš 

milovaný otec, svokor, ded-

ko a priateľ. Spomíname na 

neho s úctou a láskou. Na-

vždy zostaneš v našich srd-

ciach.

Smútiaca rodina 

Spomienka

Dotĺklo srdce 

Tvoje unavené, 

zhasol oka svit, 

nech Ti je dra-

há mamička, za 

všetko srdečná vďaka. 

30. septembra uplynuli už 

štyri roky, keď nás navždy 

opustila naša drahá mamin-

ka, starinká a prastarinká 

Mária Parillová. Stále na 

ňu s láskou spomíname. Ve-

nujte jej, prosím tichú spo-

mienku. Ďakujeme všetkým, 

čo si spomenuli. 

Dcéry, zať, vnúčatá 

a pravnúčatá

Oznamy
pre záhradkárov

Výstava

V dňoch 14. - 16.10.2016 sa bude 

v Záhradkárskom dome na Šteful-

tove konať výstava ovocia a zele-

niny spojená s aranžmánmi. Vzor-

ky môžete doniesť (aj nečlenovia) 

dňa 14.10. t.j. v piatok od 18:00 – 

20:00 hod. Vyhodnotenie sa usku-

toční dňa 16.10. o 15:00 hod..

Prednáška

Dňa 23.10.2016 o 17:00 hod. 

sa bude konať v Záhradkárskom 

dome na Štefultove prednáška o 

reze ovocných stromkov s ukáž-

kou štepenia a očkovania (aj pre 

nečlenov). Za hojnú účasť Vám vo-

pred ďakujeme!

Výbor SZZ – ZO Štefultov

Absolventi vtedajšej Prie-

myselnej školy chemickej 

a potravinársko-chemickej, 

ktorí v Banskej Štiavnici v roku 

1955 maturovali v počte 171 

študentov sa toho leta stretli 

už po 61 rokoch. 

Keď sme mali 50. výročie skúšky do-

spelosti, tak sme si povedali, že sa 

budeme stretávať každý rok. Slovo 

sme dodržali. Príčina každoročné-

ho stretnutia bola taká, že mnohí 

nás už opustili, viacerí sú nezvestní, 

ďalší roztrúsení po celom svete a po-

merne veľa spolužiakov nemocných 

a pre svoj vážny zdravotný stav nie 

sú schopní prísť na naše stretnutia. 

Boli sme všetci radi, že nás prišlo na 

tohtoročné stretnutie aspoň 24. Zišli 

sme sa v aule Strednej priemyselnej 

školy Samuela Mikovíniho, kde te-

rajší riaditeľ tejto školy pán Ing. Ján 

Totkovič nám podal správu a infor-

mácie v akej podobe sa teraz nachá-

dza škola a aké rôzne odbory sa v nej 

dnes vyučujú. Od klasickej chémie je 

to hodne ďaleko. Na vlaňajšom sláv-

nostnom 60. výročí našich maturít 

sme v botanickej záhrade v blízkos-

ti školy zasadili pamätný stromček 

"sekvoju", ktorý nám bude pripomí-

nať krásne študentské časy a našu 

milovanú Banskú Štiavnicu. Pred 

našou takzvanou "študentskou spove-

ďou", kde každý povedal pár slov o 

svojich bolestiach a chorobách, sme 

sa v tomto roku dohodli, že bude-

me hovoriť na tomto stretnutí len 

veselé a žartovné zážitky zo škol-

ských lavíc, ktoré každý prežil svo- 

jim spôsobom. Bolo na čo spomínať, 

skutočných príhod a humorných ak-

cií bolo neúrekom. Zo školy sme sa 

premiestnili na slávnostný obed i ve-

čeru do Súkromnej hotelovej akadé-

mie na Drieňovej. Tu nám na naše 

milé prekvapenie bolo pripravené 

skutočne skvelé privítanie i pohoste-

nie, za čo naša úprimná vďaka patrí 

riaditeľke školy pani Ing. Jaroslave 

Maruškovej, manažérke Mgr. Zuza-

ne Maruškovej, majsterke odborné-

ho výcviku pani Vierke Faksovej a 

pani kuchárke Danke Mlynárikovej. 

Aj vzorná obsluha, ktorú tvorili milé 

študentky tejto akadémie bola na vy-

sokej úrovni. V areáli tejto školy sme 

vo veselej nálade spomínali na štu-

dentský život v tomto meste, ktoré 

sa skrášľovaním dostáva stále viac 

dopredu a dnes patrí medzi najviac 

navštevované mestá na Slovensku a 

to nielen domácimi, ale aj zahranič-

nými turistami. Zároveň moje po-

ďakovanie patrí dvom spolužiakom, 

ktorí tých 61 rokov pripravovali, or-

ganizovali a zabezpečovali všetky 

naše stretnutia. Hoci bývajú v Bra-

tislave, vždy s ochotou a obetavos-

ťou dochádzali do Banskej Štiavnice, 

aby naše "stretávky" boli na požado-

vanej úrovni, čo sa im vždy aj poda-

rilo. Vďaka vám páni: prof. Ing. Mi-

chal Uher, DrSc. a Ing. Milan Smolár. 

Často všetci spomíname na študent-

ské časy, prežité v Banskej Štiavnici. 

Veď spomienky na školu, prvé lásky 

a rôzne šibalstvá a príhody nám vždy 

ostávajú v pamäti. Uvedomujeme si, 

že toto mesto je pyšné na svoju mi-

moriadnu históriu, na svoj prínos do 

školstva a vedy, na bohaté pamiat-

ky minulosti, na zvláštnu architek-

túru a hlavne na oslňujúcu krajinu 

s legendárnym Sitnom. Spája sa tu 

príroda s ľuďmi čo tu žijú a pracu-

jú a spoločne vytvorili mesto, ktoré 

je zapísané do Zoznamu svetového, 

kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO. My, bývalí študenti Ban-

skej Štiavnice sme na túto skutoč-

nosť hrdí a k celému kraju pod Sit-

nom máme hlboký vzťah. Pokiaľ 

nám to naše zdravie dovolí, budeme 

sa sem každý rok vracať a stretávať 

sa na pôde našej "alma mater", až po 

"poslednú dvojicu", ktorá zavŕši naše 

pomaturitné spomienky a stretnu-

tia. Kto sa toho dožije, nevieme...

Števo Jonis

Dodržali svoje slovo 

Absolventi školy v botanickej záhrade  foto Archív autora 

Športovci nášho mesta - Atleti 

BS sa predstavili v rámci 

prípravy na krosovú sezónu 

v Trnavej Hore na 9.ročníku 

tamojšieho Michalovského 

behu.

V kategóriách kde sa naši športov-

ci predstavili brali pódiové umiest-

nenia. V mužskej kategórii na 6,6 

km trati zabojoval iba 16 ročný Ján 

Marko, keď dobehol na 3.mieste iba 

3 sekúnd za víťazom Šikom. Pre-

kvapila Eszter Hortobagyiová, kto-

rá v kategórii žien vyhrala v novom 

traťovom rekorde a trať dlhú 4,4 km 

zdolala za 15:29,14 min. a zlepšila o 

10 sekúnd starý traťový rekord.

Z ďalších výsledkov bežcov ŠK 

Atleti BS:

Najmladší žiaci:

300m: Jakub Škoda 1.miesto.

400m: Andrej Šramko 2.miesto.

Staršie žiačky:

800m: Barbora Švenková 1.miesto 

a Lola Soldanová 2.miesto.

Starší žiaci: 

800m: Juraj Jurica 2.miesto.

Dorastenci: 

2400m: Terézia Švenková 1.miesto.

Ďakujem Janke Tynkovanovej a 

Mariánovi Čiernemu za podporu na 

spomínaných pretekoch.

Róbert Petro

Eszter Hortobagyiová v traťovom rekorde!
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Stretnutie 
baníkov
Dávame na známosť bývalým aj 

terajším baníkom, že naše pra-

videlné mesačné stretnutie sa 

uskutoční 30.septembra 2016 

o 15:00 hod. Toto stretnutie sa 

bude konať v Banskej Belej v po-

hostinstve u pána Bosáka. Od-

chod autobusu je z Križovatky o 

14:15 hod.. Na hojnú účasť sa te-

šia organizátori. Zdar Boh! 

Anton Greguss

Dňa 15. augusta 2016 bol do 

CZ ECAV v Banskej Štiavnici 

menovaný nový evanjelický 

pán farár Peter Ferenčík. 

Pri tejto príležitosti sme ho 

požiadali o krátky rozhovor.

Mohli by ste sa predstaviť našim či-

tateľom?

,,Volám sa Peter Ferenčík. Narodil som 

sa 29. septembra 1963 v Prešove, kde 

som aj prežil svoje detstvo, kde som od-

malička mal možnosť poznávať Božiu 

lásku a milosť v Ježiša Krista. Postup-

ne som si uvedomil, že život má cenu 

len vtedy, keď je v mojom živote Boh. 

Po stredoškolských štúdiách som krát-

ko pracoval ako vodič a potom som na-

stúpil na vojenskú základnú službu. V 

tomto období sa zrodila v mojom srdci 

túžba pracovať a slúžiť v cirkvi. Po ná-

vrate z vojenskej služby som sa oženil. 

Moja manželka sa volá Darina. Prá-

ve v tomto čase som si podal prihlášku 

na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v 

Bratislave. Počas môjho štúdia sme žili 

v Evanjelickom cirkevnom zbore Svätý 

Jur, kde som zároveň vykonával aj služ-

bu kostolníka. V týchto rokoch sa nám 

narodili naše deti dcéra Anna /28/ a 

syn Peter /26/. Po teologickom štúdiu 

som nastúpil do môjho prvého cirkev-

ného zboru v Hybiach, kde som praco-

val viac ako päť rokov. Ďalší z  mojich 

cirkevných zborov bol Sabinov na vý-

chodnom Slovensku. Zotrval som tam 

šesť rokov. Môžem povedať, že aj tieto 

roky boli pre mňa požehnaním. V roku 

1993 som bol zvolený za riaditeľa Bis-

kupského úradu Východného dištrik-

tu v Prešove. Človek sa neraz ocitne na 

zložitých cestách a križovatkách živo-

ta, musí čeliť neľahkým skúškam a roz-

hodnutiam, ktoré ho preveria a posilnia 

v pokore, viere a  láske k  Bohu. Nebo-

lo tomu inak ani v mojom živote. Po dl-

hom a dôkladnom zvážení som sa roz-

hodol podať žiadosť na vedenie cirkvi 

a  opäť pracovať ako evanjelický farár. 

Moja žiadosť bola schválená a bratom 

biskupom západného dištriktu som bol 

menovaný za námestného evanjelické-

ho farára do vášho cirkevného zboru.“

V kostole sme vás už počuli spievať 

a v pracovni na fare pribudla jedna 

gitara. Máte okrem hudby aj iné /

voľnočasové/ záujmy? 

,,Keďže moja práca si vyžaduje sústre-

denie duchovného charakteru, kvôli rov-

nováhe uprednostňujem aktívny relax. 

Mám rád pohyb na čerstvom vzduchu, 

prírodu, turistiku a cyklistiku.“

Ako sa vám páči v Banskej Štiavni-

ci?

,,Musím sa priznať, že ešte nikdy pred-

tým som tu nebol. Keď sme so synom 

prišli prvýkrát do Banskej Štiavnice, 

len sme sa s úžasom na seba pozreli. 

Boli sme prekvapení krásou tohto mes-

ta a okolitej prírody. Pevne verím, že ľu-

dia ma medzi seba príjmu. Chcel by som 

byť pre toto neobyčajné mesto a  jeho 

ľudí prínosom, pokračovať v ekumenic-

kých snahách a spolupracovať so všetký-

mi veriacimi v meste, pretože rovnako si 

vážim všetkých ľudí, všetkých kresťa-

nov, ale aj tých, ktorí cestu k Bohu ešte 

iba hľadajú.“

Za rozhovor ďakuje

Janka Bernáthová

Som medzi vami

Evanjelický farár Peter Ferenčík  foto Janka Bernáthová

Vážení spoluobčania, dovoľte 

mi, aby som sa aj týmto 

spôsobom mohla poďakovať 

všetkým, ktorí sa zúčastnili 

na zdarnom priebehu zbierky 

Biela pastelka v dňoch 23. – 

24.septembra 2016.

Sú to predovšetkým: pán riaditeľ 

Strednej priemyselnej školy Samue-

la Mikovíniho, pani riaditeľka Gym-

názia Andreja Kmeťa, ktorí uvoľni-

li svojich študentov na túto zbierku 

a tiež študentom, ktorí svojim mi-

lým prístupom k  ľudom, prispeli 

k dobrému priebehu zbierky. Ďalej 

ďakujem pani riaditeľke ZŠ Joze-

fa Kollára, pánu riaditeľovi ZŠ Jo-

zefa Horáka a pánu riaditeľovi Ka-

tolíckej spojenej školy sv. Františka 

Assiského, ktorí organizovali zbier-

ku na pôde svojich škôl. Nesmiem 

zabudnúť ani na moju členku, kto-

rá počas piatka robila zbierku Bielej 

pastelky v obci Svätý Anton za vý-

datnej pomoci žiačok tunajšej ZŠ. 

V  sobotu 24. septembra ponúka-

li "Biele pastelky" ďalšie naše členky 

spolu so mnou, za čo im patrí tiež 

veľká vďaka. Môžem konštatovať, 

že tento rok zbierka Bielej pastel-

ky bola v  našom meste úspešná, 

nakoľko sme rozdali všetky pastel-

ky, ktoré nám boli pridelené. Veľké 

"Ďakujem" patrí aj vám milí naši spo-

luobčania, korí ste prispeli akoukoľ-

vek sumou do našej zbierky a takto 

Únia nevidiacich a slabozrakých na 

Slovensku bude môcť podať pomoc-

nú ruku ďalším nevidiacim v  roku 

2017. Zozbierané fi nančné pro-

striedky v našom meste budú zná-

me až v  priebehu ďalších dní, o ich 

výške vás budeme informovať.

Ešte raz srdečná vďaka všetkým!!!

Helena Šušková, predsedníčka 

ÚNSS č. 61, Banská Štiavnica

Poďakovanie

Výstava 
predĺžená!

„Muž z  divokého východu“ opäť 

prekvapuje. 

Na poslednú chvíľu sa podarilo 

predĺžiť výstavu ilustrácií Teodo-

ra Schnitzera „Muž z divokého vý-

chodu“. Výstavu v štiavnickej Ga-

lérii Jozefa Kollára videlo už viac 

ako 1500 hostí. Teodor Schnitzer 

/1933 – 2003/ je známy ako ilu-

strátor kníh edície Stopy - predo-

všetkým westernových románov 

Karola Maya – Winnetou, Poklad 

na striebornom jazere a  Čierny 

mustang, ktoré sa stali kultom. 

Greyovky, Cooprovky čitateľov 

fascinovali aj vďaka ich originál-

nej ilustrátorskej „výbave“. 

Výstava verejnosti predstavu-

je zabudnutého autora výberom 

originálov jeho najznámejších 

ilustrácii, ale aj jeho málo zná-

mu šperkársku tvorbu. Výstava 

je predĺžená do 30.10.2016. 

Galéria je otvorená v utorok – ne-

deľu od 9.00 – 16.00.

Iveta Chovanová 

SBM
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 30.9. o 17:00 hod.Piatok 30.9. o 17:00 hod.
Nedeľa 2.10. o 18:00 hod.Nedeľa 2.10. o 18:00 hod.
Štvrtok 6.10. o 19:30 hod.Štvrtok 6.10. o 19:30 hod.

DoMov pre DoMov pre 

NeobYčAjNé deTi NeobYčAjNé deTi 

slečNY PeregriNiovejslečNY PeregriNiovej

Fantasy, USA, 2016, MP. Vstupné: Fantasy, USA, 2016, MP. Vstupné: 
4 €4 €

Sobota 1.10. o 20:00 hod.Sobota 1.10. o 20:00 hod.

NeoN deMoNNeoN deMoN

Thriller/Horor/Mysteriózny, Fran-Thriller/Horor/Mysteriózny, Fran-
cúzsko/Dánsko/USA, 2016, 117 cúzsko/Dánsko/USA, 2016, 117 
min., MP 15. Vstupné: 4 €min., MP 15. Vstupné: 4 €
Jesse je mladá, krásna a má tú tajom-Jesse je mladá, krásna a má tú tajom-
nú esenciu, ktorá ju vyčleňuje zo zá-nú esenciu, ktorá ju vyčleňuje zo zá-
stupu dokonalých krások uchádzajú-stupu dokonalých krások uchádzajú-
cich sa o svojich pár rokov slávy na cich sa o svojich pár rokov slávy na 
módnych mólach v Los Angeles. módnych mólach v Los Angeles. „Kto „Kto 
by chcel zkysnuté mlieko, keď môže by chcel zkysnuté mlieko, keď môže 
mať čerstvé mäso"mať čerstvé mäso", utrúsi na jej adre-, utrúsi na jej adre-

su jedna zo závistlivých kolegýň. Neó-su jedna zo závistlivých kolegýň. Neó-
nový puls fashion sveta pohlcuje Jesse nový puls fashion sveta pohlcuje Jesse 
až tak, že prehliada varovné signály. až tak, že prehliada varovné signály. 
Za márnivými kulisami kultu krásy to-Za márnivými kulisami kultu krásy to-
tiž drieme dávne zlo, ktoré se živí ne-tiž drieme dávne zlo, ktoré se živí ne-
vinnosťou. vinnosťou. 

Nedeľa 2.10. o 20:00 hod.Nedeľa 2.10. o 20:00 hod.

HrA o živoTHrA o živoT

Dobrodružný/Krimi/Mysteriózny/Dobrodružný/Krimi/Mysteriózny/
Sci-Fi/Thriller, USA, 2016, 96 min., Sci-Fi/Thriller, USA, 2016, 96 min., 
MP 12. Vstupné: 4 €MP 12. Vstupné: 4 €
Vee (Emma Roberts) je obyčajná stre-Vee (Emma Roberts) je obyčajná stre-
doškoláčka, ktorá je s priateľmi na-doškoláčka, ktorá je s priateľmi na-
lákaná do online hry zvanej Nerve. lákaná do online hry zvanej Nerve. 
Táto hra je podobná hre Táto hra je podobná hre "Pravda ale-"Pravda ale-
bo úloha"bo úloha", akurát je bez úlohy. Každý , akurát je bez úlohy. Každý 
sa môže rozhodnúť, či bude hráč alebo sa môže rozhodnúť, či bude hráč alebo 
pozorovateľ. Vee sa rozhodne pre prvú pozorovateľ. Vee sa rozhodne pre prvú 
rolu, ktorá ju zatiahne do nekoneč-rolu, ktorá ju zatiahne do nekoneč-
ného virtuálneho kolotoča. V hre sa ného virtuálneho kolotoča. V hre sa 
spája s neznámym cudzincom (Dave spája s neznámym cudzincom (Dave 
Franco). Problém však nastáva, keď Franco). Problém však nastáva, keď 

im hra ukradne identitu a oni ju nemô-im hra ukradne identitu a oni ju nemô-
žu ukončiť... žu ukončiť... 

Utorok 4.10. o 19:30 hod.Utorok 4.10. o 19:30 hod.

Girl powerGirl power

Dokumentárny, Česko, 2016, 94 Dokumentárny, Česko, 2016, 94 
min., MP. Vstupné: 4 €min., MP. Vstupné: 4 €
Girl Power je dokumentárny fi lm, kto-Girl Power je dokumentárny fi lm, kto-
rý predstaví grafi ty writerky z pätnás-rý predstaví grafi ty writerky z pätnás-
tich miest sveta od Prahy cez Moskvu, tich miest sveta od Prahy cez Moskvu, 
Kapské Mesto, Sydney, Biel. Mad-Kapské Mesto, Sydney, Biel. Mad-
rid, Berlín, Toulouse, Barcelonu až po rid, Berlín, Toulouse, Barcelonu až po 
New York. Grafi ty komunita je tvore-New York. Grafi ty komunita je tvore-
ná v drvivej vätšine mužmi, medzi kto-ná v drvivej vätšine mužmi, medzi kto-
rými panuje často názor, že grafi ty - a rými panuje často názor, že grafi ty - a 
predovšetkým to ilegálne - nie je vec predovšetkým to ilegálne - nie je vec 
pre ženy. Cez to všetko sa ženy v gra-pre ženy. Cez to všetko sa ženy v gra-
fi ty za posledné roky stále viac eman-fi ty za posledné roky stále viac eman-
cipujú, vznikajú ženské grafi ty výsta-cipujú, vznikajú ženské grafi ty výsta-
vy, časopisy a weby. Dokumentárny vy, časopisy a weby. Dokumentárny 
fi lm Girl Power zachytáva príbehy fi lm Girl Power zachytáva príbehy 
žien, ktoré v prevažne mužskom gra-žien, ktoré v prevažne mužskom gra-
fi ty svete obstáli.fi ty svete obstáli.

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.32/2016: 

„Nikdy nehovor pravdu niekomu, kto 

si to nezaslúži.“ Výhercom sa stáva 

Marta Borošková, Križovatka 6, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii 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 10.10.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Denisa 

Diderota:

A., Prekopajú, Slovenský zväz inva-

lidov,

B., 3. časť tajničky,

C., Pomôcka na kálanie dreva, ovo-

cie z juhu, preškrtnutie,

D., Zvratné zámeno, prenášajú 

v rukách, čínske meno, malá káva, 

mimozemšťan,

E., Judejský kráľ, počet rokov, ozn. 

áut Švajčiarska a Luxemburska, Iva-

na, Stredoslovenské elektrárne skr.,

F., Riečica, mútila, melie sa v ňom 

zrno,

G., Tona, políčko, slov. strom, 

miesto zlomenia, draslík,

H., 100m2 , ozn. áut Martina, prí-

nos nevesty, kód na karte, astát,

I., Pečivo česky, vodováha, iste,

J., Stred slova galán, kaz, hl. mesto 

Nórska, hod v tenise,

K., Koniec tajničky,

L., Lada naopak, izbová rastlina, ro-

mán E. Zolu, ozn. ruských lietadiel.

1., Pedagogická fakulta Košice, 2. 

časť tajničky, osobné zámeno,

2., Ozn. áut Rumunska a Talianska, 

obyvatelia Moravy, vidina,

3., Patriaci Ele, atóm česky, poly-

nézsky nápoj,

4., Ruský veliteľ, turecké mesto, vy-

kastrovaný býk,

5., Ovocie-zelenina, stred slova pa-

seka, ozn. áut Rakúska a  Španiel-

ska, noha zvieraťa,

6., Mal v ponuke, badal očami,

7., Dúfal nárečovo, chleba, kyslič-

ník actínia,

8., Sonograf, sladkovodné ryby, je-

den anglicky,

9., Zvábila, fínsky hokejista,

10., Ozn. ruských lietadiel, nočný 

vták, Zákonník práce, frankovka,

11., Baška s dĺžňom, 1052 v Ríme, 

vajíčko v medicíne,

12., Malá os, chobotnatec, kvapka 

z oka,

13., Časti krajov, minerálka z Čiech,

14., Tmel česky, 1. časť tajničky, 

citoslovce spadnutia.

Pomôcky: Matoni, kyt, oon, bác, 

veka, Olta, aco, Konev.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Už 5. ročník podujatia 

Seniorské talentárium pripra-

vili tento rok spoluorganizátori 

Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko 

Banská Štiavnica, Klub 

dôchodcov v Banskej Štiavnici 

a Mesto Banská Štiavnica. 

A keďže sa tohto ročníka Seniorské-

ho talentária zúčastnilo rekordných 

132 účinkujúcich, museli organi-

zátori kinosálu, kde sa táto nesú-

ťažná prehliadka záujmovo-ume-

leckej činnosti seniorov doteraz 

konala, vymeniť za veľkú sálu Kul-

túrneho centra,  ktorá sa vo štvr-

tok 22.9.2016 dopoludnia zaplni-

la  účinkujúcimi  aj divákmi nielen 

z Banskej Štiavnice a okolia, ale aj 

z miest a obcí, odkiaľ k nám účin-

kujúci pricestovali Levice, Žembe-

rovce, Zvolen, Hodruša-Hámre, 

Pukanec...). Podujatie sa už každo-

ročne koná pod záštitou primátor-

ky Mesta Banská Štiavnica a keďže 

v tento deň bola pani primátorka 

služobne mimo Banskej Štiavni-

ce, prítomných pozdravila za MsÚ 

Bc. Eva Gregáňová. V dvaapolho-

dinovom programe účinkovalo 8 

súborov (a to sme ešte dva súbory 

s ťažkým srdcom museli odriecť) a 

11 sólistov. Boli to: spevácka sku-

pina Úsmev z Banskej Štiavnice, 

spevácky súbor Žemberovčan, spe-

vokol Senior z Hodruše – Hámrov, 

spevácko-tanečný súbor Jašterič-

ky z Banskej Štiavnice – Štefultov, 

spevácka skupina Lipa zo Šrobáro-

vej, spevácky súbor Nádej z Levíc, 

spevácka skupina Senior Hron zo 

Zvolena a spevácko-dramatický sú-

bor Bazalička z Pukanca. Jednotliv-

ci: Mária Krovinová, Júlia Popraco-

vá, Mária Székelyová, Ing. Tatiana 

Lukasová – prednes poézie, Milan 

Štencl – vlastná tvorba, manželia 

Debnárovci – scénka, Matúš Moj-

žiš – hra na heligónke, Božena Čer-

nayová – ľudové rozprávanie. Cenu 

Nádeje prevzala najstaršia účinku-

júca pani Cecília Andrášeková (90 

rokov). Príjemným a pekným spes-

trením podujatia bola minivýstav-

ka diel dvoch banskoštiavnických 

výtvarníčok Oľgy Kuchtovej a Da-

nice Košiarovej. Všetci účinkujú-

ci dostali magnetku, súbory a jed-

notlivci ďakovné listy, kvietok, 

knihu a malé darčeky od organi-

zátorov a sponzorov, ktorými boli 

Mesto Banská Štiavnica, pani pri-

mátorka Mgr. N. Babiaková, Ka-

rol Kozák, s.r.o., Žiar nad Hronom, 

Potraviny Ernek, Reštaurácia Gal-

lery, Diela a dielka slovenských vý-

tvarníkov, Galéria Banskoštiavnic-

ký betlehem, suveníry Trotuart, p. 

Ľudmila Blašková, p. Milan Celder, 

p. Mária Krovinová, Drogéria pani 

Martikánová. Ďakujeme. Ale zá-

roveň by sme chceli poďakovať aj 

všetkým dobrým ľuďom, ktorí ako-

ukoľvek formou prispeli k úspešné-

mu priebehu 5. ročníka Seniorské-

ho talentária, najmä však  skvelým 

účinkujúcim – seniorom, ktorí opäť 

potvrdili ono sládkovičovské "...mla-

dosť je túžba živá po kráse, je hlas ne-

beský v zemskom ohlase, je nepokoj 

duše svätý." Nech vám, naši milí, táto 

túžba  po kráse a nepokoj duše... vy-

držia čo najdlhšie. Želáme vám veľa 

zdravia, veľa tvorivých úspechov a 

tešíme sa na ďalšie Seniorské talen-

tárium. Za organizátorov 

Mária Petrová

Seniorské talentárium 2016

Členky Senior klubu Štefultov-Jašteričky  foto Archív POS

V sobotu 24.5.2016 sa Ranč 

Nádej vo Sv. Antone zmenil 

na rozprávku s rôznymi 

bytosťami, detskými súťažami 

a tvorivými dielničkami. 

Rodina Binderová a Durbáková tak 

vdýchla tomuto miestu nový šat a 

deti sa popri koníkoch mohli tešiť 

aj niečomu inému. Rodičov s  deť-

mi prišlo neúrekom. Akcia, ktorá 

niesla ofi ciálny názov Westerno-

vý ranč, sa začala od 10:00 hodi-

ne detskými a juniorskými wes-

ternovými pretekmi, ktorých sa 

zúčastnili deti do 12 rokov. Víťazi 

boli ocenení stužkami. Už od tejto 

chvíle však paralelne bežali aj súťa-

že ako: Lukostreľba, maľba na tvár, 

beh cez prekážky, skok v  mechu, 

preťahovanie s lanom pod vede-

ním Berca, jazda na koníkoch apd. 

O  14:00 hodine Šašo Plašo, ktorý 

moderátorsky sprevádzal deti ce-

lým popoludním, odštartoval hostí 

podujatia. Okrem bežných atrakcií 

príjemným osviežením boli ochot-

níci z Banskej Belej Th etare Bel – Ej, 

pod vedením Zuzany Dobákovej, 

ktorí deťom zahrali úžasné roz-

právky: Pipi dlhá pančucha, Janko 

Hraško a Tri prasiatka. Detičky sa 

mohli interaktívne zapojiť do deja. 

Následne sa predstavil Tanečný sú-

bor Aplaus z  CVČ Banská Štiavni-

ca s pásmom ľudového tanca a cho-

reografi ou  Like Star pod vedením 

Jany Machilovej. Deti na stanoviš-

tiach sprevádzali šikovní animáto-

ri, zároveň nadšenci ranča. Súťažia-

ci boli odmenení milými darčekmi 

podľa vlastného výberu. Nechýbal 

ani guláš starkej Binderky a  slad-

ké palacinky. Program zavŕšila 

detská diskotéka s dídžejom Slav-

kom, ktorý celý deň zabezpečoval 

aj ozvučenie akcie. Organizátori sa 

tešili z dobrého počasia a veria, že 

sa opäť stretneme na ďalšom roční-

ku. Touto cestou zároveň ešte  raz 

ďakujú všetkým sponzorom, ktorí 

akoukoľvek formou prispeli k zdar-

nému priebehu podujatia.

/Článok prešiel autorizáciou Kata-

ríny Durbákovej/

Daniela Sokolovičová

Na ranči rozprávky aj western

Futbal
24.9.2016 II.liga SŽ U15 skupi-

na JUH 

FK Sitno Banská Štiavnica 4:2 

(2:2) FK Mesta Tornaľa. Góly: 29" 

Taliga, 30" Weis, 36" Turcer, 63" 

Lupták. Začali sme úplne špatne, 

prehrávali sme 0:2 a to ani nevy-

schla lopta od rannej rosy, ale do 

prestávky sa nám podarilo vyrov-

nať skóre na 2:2. Osobná obrana 

Bindera úplne vyradila z hry naj-

lepšieho strelca sútaže. Chlapci 

konečne začali plniť trénerove po-

kyny a výsledok sa dostavil. Plus 

sa pridal Tomáš Zorvan zákrok-

mi v bráne a hra sa diametrálne 

otočila. Chlapci v pohode mohli 

pridať aj ďalšie góly. Z našich ví-

ťazstiev majú radosť aj miestne 

pizzérie.

II.liga MŽ U13 skupina Juh FK 

Sitno Banská Štiavnica 3:0 (2 :0) 

FK Mesta Tornaľa. Góly: 2" 48" 

Glézl, 22" Kováčik. Mužstvo osla-

bené chorobami a zraneniami po-

tvrdilo postavenie v tabuľke a 

svojou umnou hrou pohodlne do-

kráčalo za povinným víťazstvom.

Richard Neubauer

Účastníci westernových pretekov  foto Michal Durbák

Straty a nálezy
Prosím poctivého nálezcu, ktorý 

našiel mobilný telefón Huawei P 8 

Lite čiernej farby, aby sa ozval na 

tel.č.: 0908 136 414, príp. ho odo-

vzdal na MsPo. Ďakujem! 

Vlado B.
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 Prijmeme čašníčku/-ka do Tro-

tuar café brigádnicky príp. na stálo, 

nástup ihneď, bližšie info v kaviar-

ni, e-mail: daliborsuchanek@azet.sk

 Reštaurácia Valašský šenk prijme 

do zamestnania kuchára/-ku, po-

mocnú silu do kuchyne, čašníka/-ku 

za výhodnejších platových podmie-

nok, tel.č.: 0903 506 693

inzercia

 Kameň a štrky pre cesty a zaklada-

nie stavieb. Kameňolom Šobov Ban-

ská Štiavnica, tel.č.: 0911 343 051

 Zberateľ kúpi staré motocyk-

le Jawa, CZ, stabilné motory, staré 

traktory, príp. aj náhradné diely aj v 

zlom stave, tel.č.: 0903 506 693

 Dám do prenájmu RD v Banskom 

Studenci, tel.č.: 0907 712 460

 Kúpim 1-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0905 148 574

reality

služby

 Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, cena 

za m² od 35,-Eur. Kontakt: 0904 845 

562

 Poskytnem pôžičky M-Credit za-

mestnaným, dôchodcom, invalid-

ným dôchodcom, na materskej dovo-

lenke, SZČO, kontakt: 0904 334 071

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

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0902 852 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

INZERCIA

V dňoch 12-19.9.2016 sa v 

poľskom meste Bydgoszcz 

konali Akademické majstrov-

stvá sveta v športovej streľbe. 

Na základe splnených kritérií a re-

prezentačných limitov si svoje 

miesto zaslúžilo aj družstvo z Dukly 

BB, kde teraz pôsobí aj náš štiavnic-

ký odchovanec Patrik Jány. Po ťaž-

kej eliminačnej časti, kde participo-

valo skoro 50 športovcov sa celému 

slovenskému družstvu podarilo po-

stúpiť do hlavnej súťaže (tzv. kvali-

fi kácie) a bolo jasné, že po tejto eli-

minácii toto slovenské družstvo má 

na svojom konte bronzovú medailu. 

Nasledovala kvalifi kácia, z ktorej len 

8 najlepších mohlo postúpiť do fi ná-

lovej časti, kde sa bojuje o medaile 

pre jednotlivcov. V kvalifi kácii si už 

najlepšie počínal Patrik Jány, ktoré-

mu sa podarilo postúpiť z piateho 

miesta do fi nále. Vo fi nále sa Patrik 

snažil o medailu, ktorá mu ušla len 

o pár bodov, a tak si domov odnáša 

pekné 4.miesto. 1. Bartnik (POL), 

2. Nymbursky (CZE), 3. Tortungpa-

nich (THA), 4. Jany (SVK), 17. Hol-

ko (SVK), 27. Medveď (SVK)…

Patrik Jány

Akademické majstrovstvá sveta

Zľava Ondrej Holko, Patrik Jány, Matej Medveď a tréner Peter 

Buberník  foto Archív autora 

V.liga skupina "C"

8.kolo hralo sa 24.9.2016

Sitno Banská Štiavnica -ŠK Sáso-

vá 4:7 (1:3). Góly: 38., 90., 90.min. 

Kminiak, 82.min. Barák N. ŽK: Sá-

sik. Počet divákov: 100. Zostava: 

Pažout (61.Kraják) – Adamov (58.

Zupka), Hanzlík P., Roško, Kušión, 

Sásik, Barák N., Šima, Kmeť, Kmi-

niak, Barák Ľ. (57.Žikla)

Domáci zápas nášmu mužstvu vô-

bec nevyšiel a hostia nám strelili ne-

skutočných sedem gólov a až v zá-

vere zápasu sa nám podarilo upraviť 

výsledok,ktorý je i tak zahanbujúci. 

Už po prvej štvrťhodine bolo 0:3 a 

naše mužstvo prakticky bránu hos-

tí ani neohrozilo. Hostia mohli isť 

do vedenia už v 1.min.,ale hlavič-

ku útočníka hostí Pažout vyrazil 

na roh. V 6.min po rohovom kope 

sa hostia už radovali, keď ich hráč 

hlavou nedal šancu nášmu branká-

rovi .Zbytočný faul nášho hráča na 

pravej strane ihriska hostia znovu 

potrestali gólom, keď po rozohra-

ní trestného kopu dorazil loptu do 

siete ich nepokrytý útočník. Tre-

tí gól sme dostali v 15.min. po úni-

ku hráča hostí z ľavej strany, ktorý 

rozvlnil našu sieť strelou po zemi. 

Naší hráči ohrozili bránu súpera až 

v 26. min., keď peknú strelu Hanzlí-

ka spod brvna vytlačil bravúrne gól-

man hostí. Po priamom kope nás v 

32.min. zachránilo brvno, na kto-

rom skončila prudká strela z 28m, 

hráča hostí. Gólu sme sa dočkali i 

my v 38.min. po peknej akcii dvoji-

ce Baráka N. a Kminiaka. Posledný 

menovaný znížil na 1:3. Po prestáv-

ke kto si myslel, že aspoň vyrovná-

me sa mýlil, lebo hostia znovu ud-

reli a v čase od 52.min. do 63.min. 

nám strelili ďalšie štyri góly a o zá-

pase bolo rozhodnuté. V 70.min. 

nastrelil Kmeť tyč a odrazenú lop-

tu z 5 m nedal do prázdnej brány 

Roško. Výsledok sa nám podarilo 

trochu upraviť v závere zápasu. Pre-

krásnou strelou z 22 m anglickým 

gólom znížil na 2:7 v 82.min. Barák 

N. Dvomi gólmi Kminiak v 90.min. 

upravil skóre na konečný výsledok. 

Hostia vyhrali zaslúžene. 

Boli futbalovejší, hlavne 

prevyšovali naše muž-

stvo v rýchlosti a gólovo 

trestali hrubé chyby na-

šich hráčov.

VII. liga – II. trieda 

ObFZ ZH

8. kolo hralo sa 

25.9.2016

ŠK Jastrabá - Sitno Ban-

ská Štiavnica "B" 3:2 

(2:1). Góly: 30.min. 

Šuhajda, 48.min. Šima. 

ŽK: Šima. Divákov: 60. 

Zostava: Kraják – Ada-

mov, Dolinský, Žikla, 

Ferenčík, Šuhajda (81.

Gazda), Kmeť, Barák Ľ., 

Dudák, Šima, Meňuš M.

Kto? Kedy? a S kým?

V.liga skupina "C"

9. kolo hrá sa 2.10.2016 o 14.30 

hod.

ŠK Selce - Sitno Banská Štiavnica

VII. liga- II. trieda ObFZ ZH

9. kolo hrá sa 1. 10. 2016 o 14.30 

hod.

Sitno Banská Štiavnica "B" - TJ Slo-

van Sklené Teplice

II. liga starší a mladší žiaci

9. kolo hrá sa 1.10.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

OŠK Rádzovce - Sitno Banská Štiav-

nica

Ivan Javorský

Domáca prehra so 7-mi gólmi 
v našej sieti

V. liga skupina "C"

1. Krupina 8 4 3 1 14:4 15

2. Selce 8 4 3 1 20:16 15

3. Dobrá Niva 8 4 2 2 21:12 14

4. Čierny Balog 8 4 2 2 14:10 14

5. Sásová 8 3 3 2 19:12 12

6. Št. Bane 8 3 3 2 11:7 12

7. B. Štiavnica 8 4 0 4 14:16 12

8. Lovča 8 4 0 4 16:24 12

9. Hliník/Hr. 7 2 4 1 11:10 10

10. Lieskovec 8 2 3 3 10:11 9

11. Hrochoť 8 2 2 4 13:21 8

12. Jakub 8 2 1 5 14:19 7

13. Priechod 8 1 3 4 9:15 6

14. H. Nemce 7 1 1 5 9:18 4
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

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

TEPOVANIE TEPOVANIE 
KOBERCOV A SEDAČIEKKOBERCOV A SEDAČIEK

MOBIL – 0907 760 960MOBIL – 0907 760 960

MUDr. Renáta Podobenová. Gynekologicko- pôrodnícka ambulancia  

Poskytovateľ: Lakme, s.r.o., Dolná 906/33 Banská Štiavnica 

Miesto prevádzkovania: Križovatka 3, Banská Štiavnica (budova Ametystu)

Telef. číslo: 045/53 221 35
PONDELOK ,UTOROK, PIATOK Kremnica Dolná 21 (045/ 53 82 777)

STREDA  7,30 - 12,00      12,30 - 14,30.          ŠTVRTOK  7,30 - 12,00      12,30 - 14,30

Prestávka na obed od 12,00 - 12,30. Pacientky na vyšetrenie objednávame.

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.


