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V stredu 5.10.2016 navštívil 

naše mesto prezident SR J. E. 

Andrej Kiska. 

Pred budovou historickej radnice 

ho privítala primátorka nášho mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková. Spe-

vokol Štiavničan zaspieval pieseň 

„Štiavnica je pekné mesto“. Následne 

po zaspievaní mu deti z MŠ 1. mája 

v baníckom oblečení odovzdali malý 

darček na privítanie.

Program prezidenta SR Andreja Kis-

ku pokračoval v obradnej sieni bu-

dovy radnice, 

Od júna tohto roku sa dňa 3. 

októbra 2016 zišli poslanci 

Banskobystrického samo-

správneho kraja už šiestykrát, 

aby rozhodli o budúcnosti 

rozostavaného a čoraz viac 

chátrajúceho nemocničného 

objektu v Žiari nad Hronom.

V zmysle schváleného uznesenia by 

sa mal objekt defi nitívne dostať do 

vlastníctva spoločnosti Sveta zdra-

via a.s. za sumu 725 000 € s pod-

mienkou, že Svet zdravia, a.s. musí 

uvedený objekt dostavať a uviesť do 

prevádzky za 4 roky odo dňa prevo-

du vlastníckeho práva tak, aby sa 

stala súčasťou Všeobecnej nemoc-

nice Žiar nad Hronom a bola pou-

žívaná na účely poskytovania zdra-

votnej starostlivosti, v  opačnom 

prípade bude musieť zaplatiť poku-

tu 5. mil. € Banskobystrickému sa-

mosprávnemu kraju. Na zasadnutí 

zastupiteľstva BBSK bola prítom-

ná aj primátorka nášho mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková, ktorá je sú-

časne aj poslankyňou BBSK za náš 

okres. Nepodarilo sa jej síce dopl-

niť do uznesenia BBSK, aby sa táto 

transakcia uskutočnila len za pod-

mienky, že v Banskej Štiavnici bude 

opätovne sprevádzkované interné 

a  gynekologicko – pôrodnícke od-

delenie banskoštiavnickej nemocni-

ce, ale bol daný prísľub predsedom 

VUC BBSK, že z  predajnej sumy 

725 000 € bude v  rozpočte VUC 

BBSK vyčlenená fi nančná čiastka aj 

pre zlepšenie podmienok, resp. prí-

strojové vybavenie pre poskytova-

nie zdravotníckych služieb v  Ban-

skej Štiavnici.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

Návšteva prezidenta SR 
v Banskej Štiavnici

Poslanci Banskobystrického 
samosprávneho kraja rozhodli

Privítanie prezidenta SR Andreja Kisku  foto Ján Petrík �3.str.

Premiéra:

Štvrtok 13.10. o 19:30 hod.Štvrtok 13.10. o 19:30 hod.
Mysteriózny/Thriller. Vstupné: 4 €.Mysteriózny/Thriller. Vstupné: 4 €.
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Pozvánka

Živena - spolok slovenských žien

a Mesto Banská Štiavnica Vás pri 

príležitosti Mesiaca úcty k star-

ším 13.októbra o 15:30 srdečne 

pozývajú na príjemné posedenie v 

Kultúrnom a spoločenskom stre-

disku. O dobrú zábavu sa posta-

rá hudobná skupina Jewel a ďal-

ší kultúrny program. Tešíme sa 

na Vašu účasť! Prosíme členky Ži-

veny, aby priniesli niečo pečené z 

domácej kuchyne,Ďakujeme!

SSZ Živena

Oznam
Bytová správa, s.r.o. Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a  návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že dňa 8.10.2016 (so-

bota) a  9.10.2016 (nedeľa) bude 

prevádzka Mestské kúpele – plavá-

reň  pre verejnosť zatvorená, z dô-

vodu konania sa plaveckých pre-

tekov Štiavnický kahanec 2016. 

Zatvorená bude aj prevádzka 

sauny. Za pochopenie ďakujeme.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky
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z programu
primátorky

3. 10.

čriepok
„Mať na ružiach ustlané ešte nezna-

mená víťazstvo. Veď ruže majú tŕne 

a pichajú.“                                  Ján Petrík

Lekcia nášho poslanca 

Miroslava Číža

Minulý mesiac bolo v stredobo-

de pozornosti občanov SR ďalšie 

zasadnutie NR SR s neobyčajným 

množstvom prerokúvaných bodov. 

Vo verejnosti určite utkvelo z tohto 

nášho najvyššieho zákonodarného 

orgánu množstvo invektív, urážok 

a osočovania zo strany mnohých 

poslancov NR SR. V tomto pléne 

viac razy zaznel múdry, erudova-

ný a rozvážny hlas po smrti Ondre-

ja Bindera už len jedného poslan-

ca z nášho okresu JUDr. Miroslava 

Číža zo Štiavnických Baní. Dal tak 

naozajstnú, tu najrukolapnejšiu a 

najpresvedčivejšiu lekciu z ústav-

nosti i dodržiavania elementár-

nych etických princípov a noriem 

nielen pre auditórium NR SR, ale 

aj pre našich spoluobčanov. Vďaka 

za tieto múdre rozvážne a nanajvýš 

presvedčivé slová a argumenty!

Salamandrové dni 2016

Je všeobecne známe, že tohtoročné 

Salamandrové dni 2016 sa uskutoč-

nili v duchu 15. výročia podpísania 

mimoriadne významnej medziná-

rodnej Deklarácie o duchovnom 

vplyve banskoštiavnickej Baníckej 

akadémie, ktorej signatármi je k 

dnešnému dňu až jedenásť univer-

zít, vysokých škôl a fakúlt. Pri tejto 

príležitosti sa v Kammerhofe usku-

točnil slávnostný ceremoniál, po-

dobne v Belházyovskom dome pri 

odhalení pamätnej tabule a aj naša 

primátorka Mgr. Nadežda Babiako-

vá vo svojom prejave na slávnost-

nom zasadnutí mestského zastupi-

teľstva dňa 9.9.2016 v Kostole sv. 

Kataríny zaslúženú pozornosť ve-

novala samozrejme aj svetoznáme-

mu významu, ale aj odkazu Baníc-

kej akadémie. V doterajšej histórii 

Slovenska nebolo a určite v dohľad-

nej dobe ani nebude už taká ško-

la ako práve naša chýrečná Banícka 

akadémia. Bola nielen prvou vyso-

kou školou technického charakte-

ru na svete ale od prvých predná-

šok, ktoré na tejto škole odzneli v 

septembri 1764, sa počas jej exis-

tencie do školského roku 1918/19 

viaže množstvo priorít. Na lepšie 

pochopenie uvádzam jeden-jediný, 

ten najaktuálnejší a súčasne najná-

zornejší príklad. Koncom septem-

bra bolo v mnohých médiách uve-

rejnené poradie najvýznamnejších 

vysokých škôl sveta. Zo Slovenskej 

republiky sa najlepšie na 601. mies-

te umiestnila Univerzita Komen-

ského v Bratislave a na 801. mies-

te Slovenská technická univerzita 

v Bratislave. Takže aj v tomto kon-

texte treba vnímať historický výz-

nam našej niekdajšej svetoznámej 

alma mater.

Ján Novák

Septembrové rezonancie

V týchto dňoch prebieha 

obnova poškodených 

vstupných dverí do Domu 

poslednej rozlúčky Frauen-

berg, ktorá je realizovaná 

umelecko-remeselným 

spôsobom prostredníctvom 

fyzickej osoby, ktorá má 

preukázateľné skúsenosti 

s realizáciou predmetných 

prác. 

Mesto Banská Štiavnica s týmto re-

alizátorom remeselných prác pod-

písalo Zmluvu o dielo. Predmetom 

zmluvy o dielo je “Obnova vstupnej 

brány do Kostola Panny Márie Snež-

nej” na ulici J. K. Hella 1 v Banskej 

Štiavnici. Financovaná obnova je 

realizovná z rozpočtu Mesta Ban-

ská Štiavnica. Práce sa vykonajú 

v termíne do 16.10.2016. Aj tou-

to rekonštrukciou vstupných dverí 

Mesto Banská Štiavnica prispieva k 

zachovaniu národnej kultúrnej pa-

miatky.

Miroslav Peťko, 

správca mestských pohrebísk

Obnova vstupných 
dvojkrídlových dverí s kovovým kovaním 

do Domu poslednej rozlúčky Frauenberg

Vstupná brána Kostola Panny Márie Snežnej  foto Miroslav Peťko

Poďakovanie
Vážená pani primátorka Babiako-

vá, dovoľte, aby som sa Vám poďa-

koval za láskavé a priateľské priví-

tanie. Bolo mi cťou vidieť tradície 

Banskej Štiavnice priamo v  mies-

te ich zrodu. Očarila ma jedineč-

ná atmosféra Salamandrových dní 

a hoci som mohol ostať iba krátko, 

užil som si ich a domov som sa vrá-

til s príjemnými spomienkami.

Ešte raz Vám ďakujem za pohostin-

nosť. Som si istý, že budúca spolu-

práca medzi našimi mestami bude 

plodná a úspešná. S pozdravom

Tamás Fodor, primátor Šoprona

 Účasť na súdnom pojednávaní 

k pozemku SPF.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Zastu-

piteľstva BBSK v Banskej Bystrici. 

4. 10. 

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi Krajského pamiatkového úra-

du Banská Bystrica.

 Príprava a zabezpečenie plánova-

nej návštevy prezidenta SR v Ban-

skej Štiavnici. 

5. 10. 

 Návšteva prezidenta SR Andre-

ja Kisku v  Banskej Štiavnici, ro-

kovanie s vedením mesta, tlačo-

vá konferencia, prehliadka mesta, 

stretnutie so zástupcami baníkov, 

pedagógov a  študentov Gymná-

zia A. Kmeťa. 

6. 10. 

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám. 

 Príprava materiálov pre Mestskú 

radu v Banskej Štiavnici.

7. 10.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Príprava návrhu na zmenu roz-

počtu na rok 2016 a príprava roz-

počtu na rok 2017.

8. 10.

 Občianske obrady – sobáš.

Andrea Benediktyová

Mestská 
knižnica

Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch.

Otváracie hodiny:

Po: 8:00 - 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

V priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

Email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK



3
číslo 35 • 6. október 2016

sn@banskastiavnica.sk

kde sa konalo rokova-

nie s vedením mesta v zložení: Mgr. 

Nadežda Babiaková, primátorka 

mesta, Ing. Marián Zimmermann, 

zástupca primátorky mesta, Ing. 

Juraj Čabák, poslanec MsZ, Mgr. 

Karol Palášthy, poslanec MsZ, Ing. 

Ivana Ondrejmišková, prednost-

ka MsÚ, Ing. Vladimír Gallo, maji-

teľ fi rmy Combin, s.r.o. Hlavnými 

témami rokovania boli: zamestna-

nosť, školstvo, zdravotníctvo, roz-

vojové plány mesta a obnova pa-

miatok v lokalite UNESCO.

Na záver rokovania sa konal zá-

pis do pamätnej knihy mesta a 

odovzdanie daru od primátorky 

mesta v podobe obrazu, grafi ky 

od akad. mal. Nadi Rappensber-

gerovej – Jankovičovej s temati-

kou baníctva – baníckej akadémie 

viažúcej sa k Banskej Štiavnici.

Po rokovaní nasledovala prehliad-

ka mesta po Radničnom námes-

tí, pokračovala ulicou Starozámoc-

ká, cez Námestie sv. Trojice,  so 

vstupom do štôlne Michal, cez uli-

cu Andreja Kmeťa a Kammerhofská 

do objektu Slovenského banského 

múzea Kammerhof. Tu sa uskutoč-

nilo krátke stretnutie so zástupca-

mi Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku a s riaditeľom 

PhDr. Jozefom Labudom, CSc. s 

krátkou prehliadkou expozície Ba-

níctvo na Slovensku.

Odtiaľ sa prezident SR Andrej Kis-

ka presunul na Gymnázium Andre-

ja Kmeťa na ulici Kolpašská, kde ho 

privítala riaditeľka školy PhDr. Re-

náta Mikulášová. V zasadačke školy 

sa uskutočnilo pracovné stretnutie 

s vedením školy, nasledovalo odo-

vzdanie daru a zápis do pamätnej 

knihy školy. Následne sa delegácia 

presunula do auly školy. Tu sa usku-

točnila diskusia prezidenta SR J. E. 

Andrej Kisku so študentmi gymná-

zia z najvyšších ročníkov. V  rám-

ci svojej návštevy absolvoval aj pre-

hliadku Návštevníckeho centra pod 

kalváriou, ktorá bola spojená s vý-

kladom a výstupom na kalváriu. 

Týmto bodom programu prezident 

SR ukončil svoju návštevu v  Ban-

skej Štiavnici, kde podľa jeho vyjad-

renia sa mu veľmi páčilo a podnetné 

boli jeho rozhovory s primátorkou 

mesta na tému zdravotníctva, pa-

miatkovej obnovy a  ďalších rozvo-

jových programov mesta. Veľmi rád 

sa do Banskej Štiavnice opäť vráti aj 

ako prezident SR aj ako občan. 

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Začiatkom októbra 2016 bol po 

dlhšom plánovaní a prípravách 

položený základ Fit zóny 

Klinger. 

Podarilo sa to zásluhou aktivity 

Mestského úradu v BŠ, ktorý v spo-

lupráci s Nadáciou SPP za výdatnej 

pomoci a študentov Strednej od-

bornej škola služieb a lesníctva osa-

dili prvé prvky určené pre cvičenie 

verejnosti v  prírode. Tajch Klinger 

bol v  nedávnej minulosti centrom 

športového života najmä počas let-

ných mesiacov. Dnes, keď nastáva 

renesancia záujmu o šport a pohyb, 

sa táto lokalita nachádza v príjem-

nej vzdialenosti od centra mesta, 

či priamo od parkoviska pod No-

vým zámkom. Úzky chodník, kto-

rý k jazeru vedie je vhodný pre re-

kreačných bežcov či cyklistov, tajch 

sám pobáda v teplých dňoch ku kú-

paniu. Aj preto sme pri zvažovaní 

o tom, kde osadiť prvé externé po-

silňovacie a  workoutové zariade-

nia v Banskej Štiavnici zvolili práve 

toto miesto. Pôvodný plán, podpo-

rený aj Nadáciou SPP, bol pokúsiť 

sa vybudovať priestor ešte pre let-

nou turistickou sezónou. Žiaľ, ad-

ministratívny proces a letná sezóna 

predĺžili realizáciu o  pár mesiacov. 

Veríme ale, že teplejšie jesenné po-

časie sa ešte vráti a už počas októbra 

bude môcť byť tento nový priestor 

otestovaný športovými nadšencami 

rôzneho veku. 

Samotný základ novej fi tzóny v sú-

časnosti tvoria tri stroje na posil-

ňovanie a  tri workout prvky. Do 

budúcnosti v  prípade záujmu ve-

rejnosti a po dohodne s miestnymi 

podnikateľmi zvažujeme ďalšie roz-

širovanie novovytvoreného športo-

viska. Za pomoc pri osadení patrí 

naša veľká vďaka tímu študentov 

SOŠSaL pod vedením riaditeľky V. 

Gregáňovej a majstrom odborného 

výcviku M. Osvaldovi a M. Hrnčia-

rovi, bez ktorých pomoci by sa die-

lo nepodarilo. Za pomoc ďakujeme 

aj subdodávateľom V. Dobšovičovi 

(„Kukovi“) a J. Čamajovi, ktorí doká-

zali promptne vypomôcť pri realizá-

cii v neľahkom teréne. 

Za odborné poradenstvo pri výbere 

strojov ďakujeme R. Petrovi a verí-

me, že aj úspešní bežci a „sparťania“ 

klubu Atléti BS využijú túto novú 

ponuku športovania v prírode.

R. Marko

Fit zóna Klinger

Workout prvky na Klingeri  foto Rastislav Marko 

Návšteva prezidenta SR v Banskej Štiavnici

Predstavitelia samosprávy mesta s prezidentom  foto Ján Petrík 

Primátorka mesta odovzdáva dar  foto Michal Kríž
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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 Stredoslovenská 

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 Trojickým vr-

chom, Remeselnícka, Robotnícka, 

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. Svobodu 

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.

Mesto Banská Štiavnica 

v roku 2015 v rámci dotácií 

z Environmentálneho fondu 

odstraňovalo čierne skládky 

v 8 lokalitách katastrálneho 

územia Banskej Štiavnice. 

Konkrétne v častiach Principlac, 

Staré mesto - Úvozná ulica, Max 

šachta, Povrazník - Hutnícka uli-

ca, Mládežnícka ulica, Šteful-

tov - Pažite, Štefultov smer Ilija a 

Drieňová. Celkové náklady na od-

stránenie týchto skládok predsta-

vovali 30 984,22 €. Spolufi nancova-

nie mesta bolo vo výške 1 549,22 € , 

čo predstavuje 5 % celkových nákla-

dov. V roku 2016 sme opäť žiadali 

o  podporu formou dotácie z  Envi-

ronmentálneho fondu na odstráne-

nie ďalších čiernych skládok v loka-

litách Červená studňa, Horná Resla, 

Matej štôlňa (nová), Križovatka (za 

kotolňou), Štefultov, Teplý potok 

(k. ú. Banky). Celková výška ná-

kladov na tento projekt bola vy-

číslená na 33  636,- €, požadovaná 

dotácia z  Environmentálenho fon-

du: 31 954,- € výška spolufi nanco-

vania 1 682,- €, projekt však nebol 

podporený.  Aj napriek veľkej  sna-

he mesta vyčistiť tieto miesta, in-

formovať občanov o  možnostiach 

likvidácie odpadu a  úsilí vytvárať 

krajšie a  bezpečnejšie miesta pre 

všetkých obyvateľov mesta a hlav-

ne pre naše deti, nájdu sa medzi 

nami obyvatelia, ktorí stále pova-

žujú les, lúku za miesto „najvhod-

nejšie“ na umiestnenie odpadu. Vr-

chol drzosti je umiestniť odpad 20 

cm od tabuľky s nápisom „Skládka 

nelegálneho odpadu na tomto pozemku 

bola odstránená v rámci projektu Mes-

ta Banská Štiavnica… priestor je moni-

torovaný fotopascami“. Vážený spolu-

občan, veríme, že svoj nerozvážny 

čin v krátkej dobe odstránite bez zá-

sahu Mestskej polície. Mesto Ban-

ská Štiavnica musí náklady na lik-

vidáciu takýchto skládok, ktorých 

odstránenie mestu ukladá zákon 

o  odpadoch, vynaložiť z  vlastného 

rozpočtu. Sú to aj vaše dane, ktoré 

sa používajú na takéto účely. Váže-

ní spoluobčania, nebolo by lepšie 

ich investovať napr. do komuniká-

cií, chodníkov a  iných naozaj dôle-

žitých vecí? Sú však medzi nami aj 

občania, ktorým to nie je ľahostajné 

a nahlasujú nám takéto skládky, za 

čo im srdečne ďakujeme a pevne ve-

ríme, že nelegálne skládky budú pre 

naše mesto už len minulosťou.

RRaMV

Čierne skládky 
– náklady na ich odstránenie sú aj z vašich daní

Umiestnenie odpadu na odstránenej čiernej skládke na Prin-

ciplaci  foto RRaMV

Od prvého októbra tohto 

roku nastáva zmena na 

poste riaditeľa nemocníc 

Svet zdravia Žiar nad Hronom 

a Banská Štiavnica. 

Evu Páleníkovú v  tejto funkcii vy-

strieda Branislav Jaďuď, ktorý pri-

chádza s  bohatými skúsenosťami 

zo zdravotníckeho sektora.

„Rád by som poďakoval Eve Páleníko-

vej za jej prácu vykonanú počas uply-

nulých takmer dvoch rokov v obidvoch 

nemocniciach. Musela prekonať veľmi 

náročné transformačné obdobie, kto-

ré sa však ešte stále neskončilo. Svoje 

ciele sme verejne deklarovali a budeme 

aj naďalej tvrdo pracovať na ich dosiah-

nutí. Verím, že nový riaditeľ nadviaže 

na všetko dobré a výrazným spôsobom 

sa zasadí o ďalšie napredovanie oboch 

nemocníc. Čakajú nás veľké výzvy, kto-

ré sa musia pretaviť do zvýšenej kva-

lity zdravotnej starostlivosti o našich 

pacientov,“ zdôraznil Ľuboš Lopat-

ka, generálny riaditeľ siete nemoc-

níc Svet zdravia.

Branislav Jaďuď je absolventom 

Univerzity veterinárskeho lekár-

stva v Košiciach a následne Fakul-

ty manažmentu Univerzity Ko-

menského v  Bratislave. Nedávno 

ukončil štúdium MBA na Central 

European Management Institute v 

Prahe v oblasti manažmentu zdra-

votníctva. Trinásť rokov aktívne 

pôsobil na rôznych manažérskych 

postoch v  zdravotníckom sekto-

re. Najprv ako obchodný manažér 

v americkej korporácii Johnson & 

Johnson, neskôr aj na Ministerstve 

zdravotníctva SR. Pochádza z No-

vej Bane, je ženatý a má dvoch sy-

nov.

„Som rád, že sa po rokoch môžem vrá-

tiť späť do domáceho prostredia a ak-

tívne sa pričiniť o  rozvoj dvoch regio-

nálnych nemocníc. Sú určené všetkým 

pacientom, spĺňajú verejný záujem, 

a preto z môjho nového postu spravím 

maximum, aby pacienti zo širokého 

okolia boli so zdravotnou starostlivos-

ťou o nich čo najviac spokojní. Dúfam, 

že pre tento cieľ dokážem nadchnúť aj 

mojich nových kolegov,“ doplnil Bra-

nislav Jaďuď, nový riaditeľ nemoc-

níc Svet zdravia Žiar nad Hronom 

a Banská Štiavnica.

Tomáš Kráľ, 

PR & Marketing manager

Novým riaditeľom nemocníc 
v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici je Branislav Jaďuď

ponuka
práce

1. Manažér obchodnej skupiny, 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa 

a.s., p. Gažová, tel.: 0905532865, 

miroslava.gazova@wuestenrot.

sk, USO, VŠ – 1 VPM, nástup 

1.11.2016

2. Lekár záchrannej služby, Zá-

chranná a  dopravná zdravotnícka 

služba Bratislava, Kolpašská ces-

ta 4, Banská Štiavnica, p. Vido, tel.: 

0911408520, e-mail: vido@emer-

gency-ba.sk, VŠ – 1 VPM, nástup 

ihneď

3. Horizontkár – obsluha sústruhu, 

SO – 1 VPM; Zvárač, SO – 1 VPM; 

Štiavnické strojárne s.r.o., Tra-

te mládeže 1, Banská Štiavnica, p. 

Hriňáková, tel.: 06920479, e-ma-

il: renata17h@gmail.com, nástup: 

ihneď

4. Odborný pracovník v poisťovníc-

tve, p. Holečka, tel.: 0911166254, 

e-mail: pali.holecka@gmail.com, 

USO – 8 VPM, nástup ihneď

5. Čašník/čka – obsluha hote-

lových hostí, Topky s.r.o., Počú-

vadlo 199, Ing. Makovínyová, tel.: 

0905812761, SO, USO – 2 VPM, 

nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Štiavnické Bane

V dňoch 12. - 14. septembra 2016 

sme na našej základnej škole ZŠ s MŠ 

M. Hella, Štiavnické Bane privíta-

li vzácnu návštevu spoza polárneho 

kruhu, z nórskeho mestečka Vardø. 

Tam pôsobil aj rodák zo Štiavnických 

Baní Maximilián Hell, podľa ktoré-

ho dostala meno naša škola a ktorý 

v mestečku Vardø pozoroval druhý 

prechod Venuše popred slnečný disk. 

Touto expedíciou si Hell získal sveto-

vé vedecké uznanie presným výpoč-

tom slnečnej paralaxy. My máme tú 

česť, že sme s mestečkom Vardø nad-

viazali úzku spoluprácu, ktorú sme 

spečatili podpísaním memoranda. 

Zástupcovia mesta, základnej i stred-

nej školy vo Vardø - starosta Robert 

Jensen, projektový manažér školy 

Leif Haughom i vyučujúci Filozofi e 

a Nemeckého jazyka Gunnas Søren-

sen a tri študentky (Hedda, Oda, Iris) 

merali dlhú cestu, aby sa zúčastnili 

slávnostného otvorenia Prírodného 

(vtáčieho) parku - Aves v areáli školy, 

v rámci pokračovania projektu Mod-

rá škola vo Vardø, i Náučného chod-

níka, súčasťou ktorého je aj zrekon-

štruovaná bašta Štiavnických Baní s 

expozíciou venovanou Maximiliáno-

vi Hellovi - za pomoci nórskeho pro-

jektu. V priestoroch školy nám zau-

jímavou prezentáciou priblížili život 

v meste, fungovanie nórskeho škol-

stva i dopad klimatických zmien na 

prostredie, v ktorom žijeme. Staros-

ta obce Vardø, Robert Jensen,na pa-

miatku vysadil v areáli školy vzácny 

strom ginko dvojlaločné.

Zora Červenáková

Návšteva od severného pólu

Podpísanie memoranda s nórskym mestečkom Vardø  foto ZŠsMŠ MH ŠB 

V piatok 30. septembra v 

Banskej Štiavnici odštartoval 

prvý festival kabaretných 

divadiel a pouličného umenia 

na Slovensku – Amplión.

Jeho zakladatelia Ján Fakla, Jana 

Mikitová a Dušan Krnáč z Kremnic-

kého divadla v podzemí, n.o. chce-

li obohatiť Banskú Štiavnicu o nový 

druh umenia a formou úsmevných 

zážitkov prepojiť umelcov a divá-

kov. Slávnostného otvorenia festiva-

lu sa zúčastnila a všetkým popriala 

príjemnú pohodu primátorka náš-

ho mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 

Na Festivale Amplión – od piatku 30. 

septembra do nedele 2. októbra 2016 

mohli návštevníci Banskej Štiavni-

ce na 10 scénach po celom meste po-

čuť a vidieť až 40 programov, z toho 

takmer polovica bola zadarmo. Do 

Banskej Štiavnice prišli známi, zvuč-

ní a vynikajúci kabaretní a pouliční 

umelci z piatich štátov Európy. Ťa-

húňom 1. ročníka bol legendárny 

program „Večer Milana Markoviča po 

20 rokoch“ so svetoznámym klaviris-

tom a skladateľom  Petrom Breine-

rom. 3-dňový víkendový program 

tvorili najmä 3 české kabaretné di-

vadlá – Divadlo Bolka Polívky, Bo-

dyVoiceBand a Cabaret Calembour z 

Prahy, dve poľské a  maďarské pou-

ličné divadlá s upokojujúcou snovou 

prechádzkou a perfektnou ohňovou 

show. Štiavnický „Hontmartre“ rozo-

zvučali 2 energické kapely a 2 šan-

sónové koncerty. Prešovské národ-

né divadlo zarezonovalo autorskou 

komédiou pre mladých o veľkých 

ideáloch v malom meste Good Place 

To Die. Kremnické divadlo v podze-

mí malo premiéru nového kabaretu 

v podkroví Rubigallu Koza a kladivo. 

Na Starom zámku zase očarila neví-

daná hudobno-divadelná púť z Fran-

cúzska, na ktorú sa vydal spolu s di-

vákmi pouličný headliner festivalu 

– Vtáčí muž a jeho chimera orches-

tra. Okrem toho na podujatí odzneli 

pútavé prednášky Slovenskej debat-

nej asociácie pre mladých, či farebné 

rozprávky a putovné kvízy pre deti 

aj dospelých. Bonusom festivalu bol 

aj populárny Havranov kabaret. Dis-

kutérmi a hosťami boli významné 

osobnosti: P. Hunčík, J. Smatana, K 

Král, J. Mesík, A. Bán a ďalší. V sobo-

tu neskoro večer v Kultúrnom cen-

tre vyhrával Fats jazz band a ich Ka-

baretná tančiareň. Nový festival z 

verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia, Stredoeurópska 

nadácia a Vyšegrádsky fond. Mesto 

Banská Štiavnica a Slovenské ban-

ské múzeum poskytli svoje interiéry 

a exteriéry. S organizáciou festivalu 

pomáhali mladí dobrovoľníci z mes-

ta a regiónu Banskej Štiavnice, za čo 

im patrí veľké poďakovanie. Počasie 

prialo k zdarnému priebehu poduja-

tia, a preto už teraz sa môžeme tešiť 

o rok na 2. ročník festivalu Amplión 

2017!

Michal Kríž

Festival Amplión – Nový kabaret 
& pouličné umenie v Banskej Štiavnici

Premiéra predstavenia Koza a kladivo  foto Lubo Lužina 

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 šťastie a  ra-

dosť sa rodí... Spojená s  koncer-

tom Nanyho Hudáka. Vinocen-

trum, 17:00 

8.10. Čítanie s Antikvariátikom: 

Irena Brežná. Moderuje Zuzka 

Lukáčová. Vstup voľný. Antikva-

riátik, 17:00

8.10. Vernisáž výstavy: Helena 

Tóthová - Hibiscus Horcrux. Vý-

stava potrvá do 6.11.2016. Art 

Cafe, 18:00.   

8.10. Koncert: Ondrej Krajňák, 

Elia Kačiová. Archanjel Caff e, 

20:00-23:00.

11.10. Významné osobnosti slo-

venského národa. S. H. Vajanský, 

V. P. Tóth, Ľ. M. Šuhajda, J. Botto. 

Evanjelický kostol, 10:00. 

13.10. Huncút Gašpar. Divadiel-

ko Concordia, 16:00. 

14.10. Vernisáž: Šedomodrá línia.

Jakub Roček a  Marie Lukáčová. 

Galéria J. Kollára, v priestoroch 

Display BSC, 18:00.   

14.10. Koncert: Kratochvíl, Ac-

kerman, Zangi. Koncert unikát-

neho jazzového tria. Pivovar Erb, 

19:00

15.10. Koncert: Andrea Zimá-

nyiová. Trotuar Cafe, 20:00-23:00

15.10. Koncert: Henry David´s 

Gun. Traja hudobníci z Poľska, se-

dem nástrojov, podmanivá hudba. 

Archanjel Caff e, 20:00

18.10. Koncert: Retro Stefson [Is-

land]. Multikultúrny večer. Art 

Cafe, 19:00

21.10. Divadlo Pivovaru Erb: Ilú-

zie. Horko-smiešna komorná drá-

ma 2 manželských párov v poda-

ní E. Vášáryovej/ Z. Kocúrikovej, 

B. Turzonovovej, D. Jamricha, M. 

Hubu. Novozámocká 2, B. Štiavni-

ca, 19:00

22.10. Snúbenie vína a jedál. Divi-

nové špeciality s výborným vínom. 

Rezerv.: 0915 321  205. Penzión 

Altmayer, Horná Roveň, 18:00

22.10. Koncert: Ivan Mihok 

Band. Divná pani, 20:00, vstup 

voľný.

22./29.10. Pivný raj. Ochutnávka 

piva. Cosmopolitan-bowling.  

24.10. Deň úcty k starším. Štiav-

nické Bane, Kultúrne stredisko, 

15:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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V krátkej refl exii nadväzu-

jeme na článok, uverejnený 

v Štiavnických novinách dňa 

25.8.2016, v ktorom bola 

zo strany Mesta Banská 

Štiavnica prezentovaná nová 

sociálna služba, ktorá vzišla 

so zmluvnej spolupráce 

s neverejným poskytovateľom 

S.O.V.I. n.o zo dňa 22.7.2016, 

ktorá sa týmto stala prvou 

v praxi realizovanou aktivitou 

organizácie zameranej 

prioritne na pomoc starším 

a zdravotne znevýhodneným 

osobám. 

Vo viacerých mestách, a  aj men-

ších obciach na Slovensku, vznik-

li a vznikajú sociálne taxíky (senior 

taxíky a  pod.), ktoré využíva práve 

skupina týchto osôb. Zriaďujú ich 

buď príslušné mestské, alebo obec-

né úrady v polohe zriaďovateľa, ale-

bo si službu objednajú u  poskyto-

vateľa s  možnosťou dohodnutej 

a  samosprávou schválenej dotácie, 

ako podpora služby občana mesta 

v  rámci jeho sociálneho programu, 

ako sa to stalo aj v prípade Bansko-

štiavnického sociálneho taxíka. Pri 

konštituovaní tejto služby sme vy-

chádzali z  reálnej situácie potrieb 

zabezpečenia prepravy osôb s  ťaž-

kým telesným znevýhodnením, na 

invalidnom vozíku, a takisto o zvý-

hodnenie cestovania pre seniorov 

nad 65 rokov (oproti možnostiam 

súkromných poskytovateľov taxi 

služieb).

Ako sa podarilo realizovať tieto 

zámery v priebehu prvého mesia-

ca fungovania služby (poskytova-

ná od 1.9.2016)? 

Podľa detailnej evidencie jednotli-

vých jázd za príslušné obdobie jed-

ného mesiaca službu využilo spolu 

viac ako 460 osôb (pre porovnanie 

v  jednom nemenovanom väčšom 

meste využilo službu za celý rok oko-

lo 1900 osôb), zo všetkých skupín 

znevýhodnenia, alebo seniorského 

veku, medzi nimi aj osoby z  pros-

tredia domovov dôchodcov, Sloven-

ského Červeného kríža, OZ Mar-

garétka. Účely ich prepravy sú takto 

prirodzene diferencované na prepra-

vu do okolitých nemocničných za-

riadení (Žiar nad Hronom, Zvolen, 

B. Bystrica), na prepravu za účelom 

rehabilitácie do kúpeľných zariade-

ní (Sliač, Dudince, Kováčová), alebo 

len presuny v rámci mesta B. Štiav-

nica za účelom zabezpečenia základ-

ných úkonov (nákupy, lekárne, úra-

dy a  pod.), pravidelné presuny za 

duchovnou obnovou (kostoly, púte).

Aké sú ohlasy ľudí na predmetnú 

podpornú sociálnu aktivitu?

Na túto otázku by mala odpovedať 

síce druhá strana, ale objektívne 

a úprimne môžeme s radosťou kon-

štatovať, že prichádzajú len pozitív-

ne ohlasy zo strany vlastných klien-

tov, ich doprovodu, alebo rodinných 

príslušníkov. Určitým limitom, ktorí 

môžu pocítiť záujemcovia o túto pre-

pravu je skutočnosť, že v  prevádz-

ke je len jedno vozidlo, ktoré síce za-

tiaľ saturuje dopyt (aj vďaka dobrej 

organizácii a  profesionalite vodiča), 

ale zvyšujúci sa záujem o túto službu 

v určitých prípadoch presahuje časo-

vo-priestorové operatívne možnos-

ti jedného vozidla (cesta s klientom 

na vyšetrenie do B. Bystrice „blokuje“ 

súčasných záujemcov o prevoz v B. 

Štiavnici a pod.). Situáciu vyhodno-

cujeme a pokúsime sa ju v blízkej bu-

dúcnosti aj za pomoci mestskej sa-

mosprávy riešiť. Ďakujeme v  tejto 

súvislosti všetkým za trpezlivosť a   

porozumenie.

Pre úplnosť a  upresnenie infor-

mácií z  posledného článku uvá-

dzame pre prehľadnosť jednotnú 

cenu dohodnutú mestom s posky-

tovateľom služby:

Pre oprávnenú a  doprevádzajúcu 

osobu spolu:

- 1 euro v  rámci mesta B. Štiavni-

ca (mesto dopláca poskytovateľovi 

0,30 eur) 

- 0,4 euro/1 km cesty mimo B. Štiav-

nice (mesto dopláca poskytovateľovi 

0,10 eur/1 km)

Sociálny-Senior taxík je možné ob-

jednať deň dopredu u poskytovate-

ľa prepravnej služby na tel. č. 0948 

460 700. 

Hubert Hilbert, S.O.V.I. n.o.

Bilancovanie prvého mesiaca 
prevádzkovania prepravnej služby: Sociálny - Senior taxík

Chata Asissi, tajch Bakomi, 

či Bašta, sa stali v posled-

ných septembrových dňoch 

miestami, na ktorých klienti 

Domova sociálnych služieb 

pre deti, mládež a dospelých 

s mentálnym postihnutím 

strávili niekoľko pekných 

a netradičných okamihov. 

Predovšetkým vďaka ústretovosti 

starostu obce Štiavnické Bane, pá-

novi Stanislavovi Neuschlovi, sme 

mali možnosť navštíviť novozre-

konštruovanú Baštu ešte pred jej 

ofi ciálnym otvorením. V  Bašte je 

zriadená expozícia venovaná Maxi-

miliánovi Hellovi, významnému ro-

dákovi obce, ktorý svojím dielom 

a pôsobením vo svojej dobe, presia-

hol hranice Slovenska. Prostredníc-

tvom pútavého výkladu sme sa do-

zvedeli mnoho zaujímavých faktov 

o histórii obce i nášho regiónu.

Ďakujeme obci Štiavnické Bane 

i kolektívu Chaty Asissi za spríjem-

nenie nášho pobytu.

Andrea Kočalková

Dotknúť sa hviezd
– klienti DSS pri SČK v B. Štiavnici v Štiavnických Baniach

Klienti DSS v BŠ pri chate Asissi  foto Archív autora

Fotografi cká 
súťaž
BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica, Mesto 

Banská Štiavnica, Múzeum vo 

Svätom Antone vyhlasujú 19. roč-

ník fotografi ckej súťaže Najkrajšia 

dovolenková fotografi a

Kategórie súťaže:

1. Pamiatky UNESCO vo fotografi i

2. Príroda a krajina

3. Múzeá – oživená minulosť /

fotografi e z  kultúrnych podujatí 

v múzeách/

4. Dovolenka dýcha človečinou – 

reportážne zábery a momentky z 

dovolenky

5. Môj najkrajší prázdninový záži-

tok - pre deti a mládež do 16 rokov

6. Čiernobiela fotografi a

7. Šport – fotografi e športových 

aktivít  počas celého roka

Podmienky súťaže:

Súťaž je vyhlásená pre fotografov 

bez obmedzenia veku (s výnimkou 

5. kategórie, ktorá je určená pre 

deti a mládež do 16 rokov) v čierno-

bielej a farebnej fotografi i

Súťažiaci môže poslať do každej ka-

tegórie najviac 5 fotografi í. Rozme-

ry fotografi í: minimálne 18x24cm 

(na fotopapieri), zároveň prosíme 

zaslať elektronickú formu súťaž-

ných fotografi í v minimálnom roz-

mere 700px dlhšia strana na ma-

ilovú adresu: mariangarai@gmail.

com. Na zadnú stranu každej foto-

grafi e treba uviesť: Kategóriu, ná-

zov fotografi e a miesto fotografo-

vania, meno, priezvisko a adresu 

autora (príp. aj č. telefónu al. mail), 

v 5. kategórii aj vek autora

Uzávierka súťaže: 20. október 

2016

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž zo 

súťažných prác: november 2016

Fotografi e treba poslať al. osobne 

doručiť (v pevnom obale zabezpe-

čenom proti poškodeniu) na adre-

su: Pohronské osvetové stredisko, 

Nám. sv. Trojice 7, 969 01 Banská 

Štiavnica

Mediálni partneri podujatia:

Marian Garai – mgphoto.sk (www.

facebook.com/zivotbs)

Štiavnické noviny

Bližšie info: Pohronské osvetové 

stredisko, Nám. sv. Trojice 7, 969 

01 Banská Štiavnica, mobil: 0915 

819 989,  www.facebook.com/

ndf.sk, e-mail: petrova@osveta-

ziar.sk a na webstránke súťaže 

www.ndf.pagestory.sk. 

POS
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Oznamy pre 
záhradkárov
Výstava

V dňoch 14. - 16.10.2016 sa 

bude v Záhradkárskom dome 

na Štefultove konať výsta-

va ovocia a zeleniny spojená 

s aranžmánmi. Vzorky môže-

te doniesť (aj nečlenovia) dňa 

14.10. t.j. v piatok od 18:00 – 

20:00 hod. Vyhodnotenie sa 

uskutoční dňa 16.10. o 15:00 

hod..

Prednáška

Dňa 23.10.2016 o 17:00 hod. 

sa bude konať v Záhradkárskom 

dome na Štefultove prednáš-

ka o reze ovocných stromkov 

s ukážkou štepenia a očkova-

nia (aj pre nečlenov). Za hojnú 

účasť Vám vopred ďakujeme!

Výbor SZZ – ZO Štefultov

Klub zdravia
a MsÚ, odd. KŠaMK Vás pozý-

vajú na besedu dňa 18.10.2016 

téma: Ovocie a zelenina – sú 

ešte stále zdravé? s Jaroslavom 

Novotom, ktorá sa uskutoční o 

17 hod. v priestoroch Kultúr-

neho centra, Kammerhofská 1, 

Banská Štiavnica. Viac na www.

klubyzdravia.sk. Klub zdravia 

organizuje Občianske združe-

nie 

Život a zdravie.

V Beluji, malej obci neďaleko 

Banskej Štiavnice, sa v pred-

posledný septembrový týždeň 

ostošesť pieklo. 

Tunajšie gazdinky pripravova-

li ovocný koláč so želatínovou po-

levou, s ktorým sa uchádzali o slo-

venský rekord. A podarilo sa. Koláč 

s veľkosťou 8,42 m2 komisár Sloven-

ských rekordov Igor Svítok zmeral, 

zhodnotil kvalitu a udelil obci certi-

fi kát. A potom nasledovalo hromad-

né degustovanie. Koláč bol skutoč-

ne skvelý.

Toto sa udialo na úvod podujatia Po-

ďakovanie za úrodu s podtitulom 

Belujský jarmok. Už tradične sa na 

ňom prezentuje nielen to, čo sa v 

belujských záhradách urodilo, ale aj 

to, čo dokážu obyvatelia obce a aj zo 

širšieho okolia. Návštevníci si mohli 

pozrieť zaujímavé expozície v sta-

rých domoch, ktoré ukazovali ako 

sa kedysi v tomto prostredí praco-

valo a žilo. Každá z expozícií mala 

svoj originálny názov, ktorý vychá-

dzal z pôvodných mien – Krajčo-

jo čierna kuchyňa a chyža, Jančojo 

komora, padláš a pivnica a Pivarčo-

jo pajta. Veci dávno zabudnuté, po-

znamenané zubom času, nestratili 

nič zo svojej pôvodnej krásy – kro-

je, nezničiteľné čižmy, plstené kabá-

ty, plátenné oblečenie, obrusy i ob-

liečky, hlinené krčahy i smaltované 

misy, ale aj starý drevený rebrinák, 

či sane. Rovnaký pôvab mali aj staré 

dobové fotografi e, ku ktorým mohli 

návštevníci a rodáci pripísať mená, 

ak na fotkách kohosi spoznali.

Tak, ako si bolo možné pozrieť svet 

vecí, ktoré človeka kedysi obklopo-

vali, v Múzeu belujského hrnčiar-

stva sa dalo vidieť naživo niektoré 

staré ľudové remeslá – točenie ná-

dob na hrnčiarskom kruhu, tkanie 

tkaníc, alebo prácu s priadzou. Staré 

remeslá ešte ani zďaleka celkom ne-

vymreli, ba naopak stále žijú a čím 

ďalej viac ľudí o ne prejavuje záujem. 

Jarmok je ako stvorený na príjemné 

stretnutia. Preto sa na každom kro-

ku dalo naraziť na čosi dobré pod 

zub, či na uhasenie smädu. Slivko-

vé gule zo zemiakového cesta, lokše, 

guláš z diviny, pečené prasa, kapust-

níky, cibuľovníky, rozmanité domá-

ce zákusky i slané pečivo, zelenino-

vé nátierky, alebo aj domáci chlieb 

s masťou a cibuľou. A dalo sa aj na-

kúpiť domov, či už tradičné remesel-

né výrobky z plátna a z dreva, alebo 

niečo dobré do špajze – medy, si-

rupy ovocné i bylinkové, sušené by-

linky, zaváraniny, lekváre, zelenino-

vé nátierky, nakladaná zelenina a aj 

výrobky z ovčieho mlieka. Celkovú 

sobotňajšiu pohodu umocňovala ľu-

dová hudba v podaní mužskej spe-

váckej skupiny Bátovčan, Pohronky 

zo Šášovského Podhradia, Viešťan-

ky z Ladomerskej Viesky, Vartovky z 

Krupiny a nádherný sólový spev Be-

lujčanky Barborky Boroškovej.

Leto nám už odišlo, postupne na-

stúpi sychravé počasie, ale posledná 

septembrová sobota nesklamala – 

bolo krásne slnečno a aj vďaka tomu 

sa Belujský jarmok vydaril.

Alena Dzvoníková 

Slovenský rekord v Beluji

Belujský ovocný koláč so želatínovou polevou  foto Lubo Lužina 

Čistenie a kontrola komínov sa za-

bezpečuje v lehotách a spôsobom, 

ktorý ustanovuje vyhláška MV SR 

č. 401/2007 Z.z. o technických pod-

mienkach a požiadavkách na proti-

požiarnu bezpečnosť pri inštalácii 

a  prevádzkovaní palivového spot-

rebiča, elektrotepelného spotrebiča 

a  zariadenia ústredného vykurova-

nia a pri výstavbe a používaní komí-

na a dymovodu a o lehotách ich čis-

tenia a vykonávania kontrol, podľa 

výkonu jednotlivých typov spotre-

bičov. 

Vzhľadom k  tomu, že v  stavbách 

fyzických osôb sa používajú skoro 

výhradne tepelné spotrebiče s  vý-

konom do 50 kW lehoty kontroly 

a čistenia sú nasledovné :

- komíny pre spotrebiče na tuhé a 

kvapalné palivá - 1x za 4 mesiace

- komíny s vložkou pre spotrebiče na 

plynné palivá - 1x za 12 mesiacov

- komíny bez vložky pre spotrebiče 

na plynné palivá - 1 x za 6 mesiacov

Na vykonávanie prác spojených 

s  čistením, kontrolou a  preskúša-

ním komína musí mať ten, kto ich 

vykonáva, vyhovujúce nástroje, prí-

stroje a zariadenia. Nedostatky, zis-

tené pri čistení a kontrole komína 

alebo dymovodu, sa uvedú v potvr-

dení alebo zápisom do denníka čis-

tenia a kontroly. Ak sú zistené ne-

dostatky závažného charakteru z 

pohľadu protipožiarnej bezpeč-

nosti, komín alebo dymovod sa až 

do odstránenia nedostatku nemô-

že používať. Odborné preskúšanie 

komína pred pripojením spotrebi-

ča na komín musí vykonať odborne 

spôsobilá osoba. Potvrdenie o vyko-

naní čistenia a kontroly vydáva ten 

kto čistenie a kontrolu vykonal, pri 

preskúšaní komína a dymovodu to 

vydáva odborne spôsobilá osoba. 

Samostatnou kapitolou je vypaľo-

vanie komínov, ktoré sa môže vy-

konávať iba vo výnimočných prí-

padoch, ak nemožno odstrániť 

usadeniny spalín iným spôsobom. 

Komíny môže vypaľovať iba osoba, 

ktorá má odbornú spôsobilosť, s po-

mocou najmenej jednej ďalšej osoby. 

Vypaľovanie komína sa musí ozná-

miť obci. Vážení spoluobčania, dú-

fame, že naše dobre mienené rady 

padnú na úrodnú pôdu, lebo len ich 

dôsledným dodržiavaním predíde-

te možnému vzniku požiarov vo Va-

šich domovoch. Veríme, že prežijete 

vykurovacie obdobie bez požiarov a 

želáme vám spokojné prežitie zim-

ného obdobia v teple vášho domova

Slavomír Búci, Vedúci odd. po-

žiarnej prevencie, OR HaZZ v ZH

Čistenie a kontrola komína

Pozvánka
Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko 

Banská Štiavnica Evanjelický 

cirkevný zbor a.v. Banská Štiav-

nica, Mesto Banská Štiavni-

ca, Mestská knižnica v Banskej 

Štiavnici srdečne pozývajú Vás 

a Vašich priateľov na podujatie 

Významné osobnosti sloven-

ského národa. Svetozár Hurban 

Vajanský, Viliam Pauliny -Tóth, 

Ľudovít Matej Šuhajda, Ján 

Botto. Utorok, 11.10.2016 

od 10.00 hod. Evanjelický kos-

tol Banská Štiavnica. Bližšie in-

formácie na č.t.: 0915 819 989, 

mail: petrova@osvetaziar.sk.

POS
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Skúšala som dať aj iné názvy 

tomuto príspevku. 

Cesty k umeniu. Radosť z umenia. 

Sila umenia. Ale nič presnejšie ne-

vystihovalo podstatu toho čo chcem 

napísať, než tento nadpis. Žiť izolo-

vane neviem a ak sa mi dá, vždy sa 

rada stretnem s  akýmkoľvek dru-

hom umenia. Nebolo tomu ináč ani 

teraz. Ktosi múdry kedysi dávno 

povedal, že nielen chlebom je člo-

vek živý. Mal stopercentnú pravdu. 

Umenie bez výnimky má silu vod-

ného prúdu, ktorý sa nedá len tak 

ľahko zahatať. A tak ako bez vody je 

život nemysliteľný, tak je pre mno-

hých nemysliteľný ani bez umenia. 

Koľkým, žiaľ, stačí len ten „chlieb“. 

Nejeden z nás však patrí k tým, kto-

rí hodnotia veci nie podľa ceny, ale 

podľa významu. Honba za úspe-

chom a  peniaze nenapĺňajú naše 

životy. Neuspokojuje nás ilúzia TV 

kulisy, ktorá sa hrnie z obrazoviek 

hádéčkovej kvality. A  tak hľadáme 

cesty k  umeniu, z  ktorých čerpá-

me nielen radosť ale aj silu. Stalo sa 

tak i 29. septembra 2016 v štvrtko-

vý podvečer v Špecializovane učeb-

ni a galérii moderného umenia pri 

SOŠ služieb a  lesníctva v  B. Štiav-

nici, na podujatí nazvanom Ume-

nie v škole, ktoré už tradične a s lás-

kou pripravilo Pohronské osvetové 

stredisko Žiar n. Hronom, Praco-

visko v B. Štiavnici s  jej dušou, ve-

dúcou pracoviska, poetkou Máriou 

Petrovou, v  spolupráci so Špeciali-

zovanou učebňou - PhDr. Bohumí-

rom Bachratým CSc., štiavnickým 

Autorským klubom literátov, hu-

dobníkov a  výtvarníkov, mestom 

B.Štiavnica a  miestnou Spojenou 

odbornou školou služieb a lesníc-

tva, v ktorej sa umenie už dlhé roky 

reálne snúbi s jej vyučovacím proce-

som. Punc kvality mu dodal špičko-

vý teoretik umenia, pedagóg, veľ-

ký priateľ Banskej Štiavnice a okolia 

spoluorganizátor Bohumír Bachra-

tý, ktorého zasvätené rozprávanie 

o obrazoch, sochách a umení vôbec, 

je vždy jedinečný zážitok. S nadše-

ním jemu vlastným nás vtiahol do 

tajov umeleckých diel. Previedol 

nevšednou školskou galériou, his-

tóriou jej vzniku i históriou vzniku 

obrovského množstva vystavených 

umeleckých diel (sôch, reliéfov a ob-

razov). Boli vytvorené pred desaťro-

čiami na povestných sochárskych 

a  maliarskych sympóziách, kona-

ných na pôde nášho mesta, ktorých 

bol práve on otcom aj matkou. Tieto 

vzácne artefakty sú dôkazom toho, 

že tu mali rande umelci z takmer ce-

lého sveta a vytvorili dielo nepred-

staviteľnej hodnoty, ktorú verte 

neverte bezplatne zanechali tomu-

to mestu. To však nebolo všetko. 

O svojej láske k umeniu presvedči-

li svojim vystúpením aj mladé spe-

váčky ľudových piesní z  tejto ško-

ly, skvelý  huslista Dušan Kabina, 

študentka gymnázia Barbora Bo-

rošková a poetky Lucia Beňová, Ka-

tarína Kiššová,  Zdenka Turáneko-

vá a  už spomenutá Mária Petrová 

prostredníctvom ukážok ich úžas-

nej básnickej tvorby. Milým prího-

vorom prispela aj riaditeľka ško-

ly pani Viera Gregáňová. Neustále 

rozmýšľam ako je možné, že z pre-

važnej väčšiny mladých ľudí a je jed-

no, či im je 20, 30 alebo 40, je bez-

tvará amorfná hmota, ktorú len 

sporadicky na podobných poduja-

tiach možno stretnúť? Prečo ich nič 

nenúti, aby sa odlíšili od stupídnej 

televíznej a tabletovej kultúry? Od-

poveď nepoznám, len tuším. Chýba 

láska k umeniu. Keby nebolo tejto 

lásky, nezažijeme ani tento nádher-

ný podvečer. Za všetkých prítom-

ných ďakuje organizátorom autor-

ka príspevku

Oľga Kuchtová

S láskou k umeniu

Bohumír Bachratý rozpráva o umení  foto Lubo Lužina

Dňa 3.októbra sme si pripome-

nuli 254 rokov od narodenia 

Antona Bernoláka.

Pochádzal zo slovenskej zemianskej 

rodiny. Študoval v  rokoch 1774-

1778 na gymnáziu v  Ružomber-

ku rétoriku, fi lozofi u a  poetiku na 

Emerciáne v  Bratislave. Štúdium 

ukončil v roku 1787 v generálnom 

seminári v Bratislave. Po štúdiách 6 

rokov pôsobil vo funkcií tajomníka 

arcibiskupského Vatikánu v Trnave. 

Od mája 1797 až po jeho smrť 15.ja-

nuára 1813 pôsobil ako farár v No-

vých Zámkoch. Anton Bernolák 

ovládal viacero cudzích jazykov, mal 

široké znalosti v  oblasti jazykove-

dy, zo všeobecných dejín, ekonomi-

ky, fi lozofi e, medicíny, prírodných 

vied, estetiky, hudby a politiky. Na 

základe kultúry západoslovenči-

ny, tzv. Bernolákovčinu, ustanovil 

v roku 1787. Do dejín slovenského 

národa sa zapísal ako prvý kodifi ká-

tor spisovnej slovenčiny (1787) ako 

národného spisovného jazyka. Jeho 

historický prínos a priekopníctvo 

je v tom, že vedome nadväzoval 

na súčasné ekonomicko-spoločen-

ské vývinové tendencie a slúžil za-

čínajúcemu sa procesu formovania 

novodobého slovenského národa. 

Bernolákom kodifi kovaná spisov-

ná slovenčina, tzv. bernolákovčina, 

aj keď sa nepresadila ako celonárod-

ný spisovný jazyk, vychádzala zo ži-

vej reči, zo zanietenia vzdelancov 

- západoslovenčiny, pričom ju tvori-

vo rozvíjal a dopĺňal. Anton Berno-

lák vydal viacero ukážok, no aspoň 

pár známych na obnovenie pamäte: 

1790 – Slovenská gramatika (Gram-

matica Slavica), prvá normotvorná 

gramatika slovenského jazyka, bola 

tak významná, že v roku 1817 vyš-

la v nemeckom preklade. 1796- Ka-

techizmus s otázkami a odpoveďa-

mi. 1825/1827 – Slowár Slowenskí, 

Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uher-

skí: 6- dielny slovník. Vyčerpávajú-

ca literárna i kňazská práca, mnoho 

starostí s blízkou rodinou a ďalšie 

okolnosti mu podlomili zdravie na-

toľko, že nečakane zomrel na srdco-

vú porážku. Milí Štiavničania, žia-

ci a učitelia slovenčiny, pripomeňte 

si tento deň, ako deň významný pre 

slovenský jazyk a jazykovedca A. 

Bernoláka.

Foto: zdroj https://sk.wikipedia.org/

Filip Golian

254.výročie od narodenia 
jazykovedca Antona Bernoláka

Mestské kúpele 
– plaváreň
Otváracie hodiny plavecký ba-

zén:

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

Poskytuje služby:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, 

dôchodcov a  osoby so zdravot-

ným postihnutím

- prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné oso-

by

- oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a mužov s odpočivárňou, re-

laxačným a  ochladzovacím bazé-

nom

- predaj jednorázových vstupe-

niek a permanentiek

Bytová správa, BS
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 7.10. o 19:30 hod.Piatok 7.10. o 19:30 hod.

KIKI: PoďMe NA ToKIKI: PoďMe NA To

Erotická komédia, Španielsko, 102 Erotická komédia, Španielsko, 102 
min., MP:15. Vstupné: 4 €. Počas ho-min., MP:15. Vstupné: 4 €. Počas ho-
rúceho madridského leta sa odvíja päť rúceho madridského leta sa odvíja päť 
príbehov lásky, partnerských vzťahov príbehov lásky, partnerských vzťahov 
a ich vtipných sexuálnych úchyliek. a ich vtipných sexuálnych úchyliek. 
Milenecké páry musia prelomiť spolo-Milenecké páry musia prelomiť spolo-
čenské konvencie, aj vlastné zábrany, čenské konvencie, aj vlastné zábrany, 
aby preskúmali svoje skutočné erotic-aby preskúmali svoje skutočné erotic-
ké túžby a obnovili vzájomnú vášeň. ké túžby a obnovili vzájomnú vášeň. 
Postupne objavujú nezvyčajné zdroje Postupne objavujú nezvyčajné zdroje 
sexuálneho pôžitku, ktoré majú za cieľ sexuálneho pôžitku, ktoré majú za cieľ 
okoreniť ich partnerský život. okoreniť ich partnerský život. 

Sobota 8.10. o 19:30 hod.Sobota 8.10. o 19:30 hod.

DievčA vo vlAkUDievčA vo vlAkU

Mysteriózny / Thriller, USA, 2016, Mysteriózny / Thriller, USA, 2016, 
112 min., MP:15. Vstupné: 4 €. Ra-112 min., MP:15. Vstupné: 4 €. Ra-
chel každé ráno cestuje tým istým vla-chel každé ráno cestuje tým istým vla-
kom do Londýna. Vie, že pri jednom kom do Londýna. Vie, že pri jednom 
návestidle spoj vždy zastaví a že si návestidle spoj vždy zastaví a že si 

chvíľu môže prezerať domy s malými chvíľu môže prezerať domy s malými 
záhradkami. Dokonca má pocit, akoby záhradkami. Dokonca má pocit, akoby 
obyvateľov jedného z nich už poznala. obyvateľov jedného z nich už poznala. 
Až kým sa jej to nevypomstí.Až kým sa jej to nevypomstí.

Nedeľa 9.10. o 17:00 hod.Nedeľa 9.10. o 17:00 hod.

KUbo A kúzelNý MečKUbo A kúzelNý Meč

Animovaný / Fantasy / Rodinný, Animovaný / Fantasy / Rodinný, 
USA, 2016, 101 min., Vstupné: 4 €. USA, 2016, 101 min., Vstupné: 4 €. 
Kubo je úplne normálny teenager, kto-Kubo je úplne normálny teenager, kto-
rý žije obyčajný život v rodnej dedi-rý žije obyčajný život v rodnej dedi-
ne. Jedného dňa mu na dvere zaklopú ne. Jedného dňa mu na dvere zaklopú 
temní démoni zo záhrobia, ktorých do-temní démoni zo záhrobia, ktorých do-
káže zahnať len Kubova mimoriadna káže zahnať len Kubova mimoriadna 
odvaha a kompletná magická výzbroj odvaha a kompletná magická výzbroj 
jeho otca, o ktorom Kubo zistí, že bý-jeho otca, o ktorom Kubo zistí, že bý-
val legendárnym samurajom. val legendárnym samurajom. 

Nedeľa 9.10. o 19.30 hod.Nedeľa 9.10. o 19.30 hod.

DieťA BridgeT DieťA BridgeT 

JoNesovejJoNesovej

Komédia / Romantický, Veľká Bri-Komédia / Romantický, Veľká Bri-
tánia / Francúzsko / Írsko / USA, tánia / Francúzsko / Írsko / USA, 
2016, 123 min., MP:15. Vstupné: 4 €2016, 123 min., MP:15. Vstupné: 4 €

Utorok 11.10. o 19:30 hod.Utorok 11.10. o 19:30 hod.

V lúčoch slNkAV lúčoch slNkA

Dokumentárny, Rusko / Česko / Ne-Dokumentárny, Rusko / Česko / Ne-
mecko / Severná Kórea / Lotyšsko, mecko / Severná Kórea / Lotyšsko, 
2015, 106 min., Vstupné: 4 €. Seve-2015, 106 min., Vstupné: 4 €. Seve-
rokórejské dievča Zin-mi sea pripravu-rokórejské dievča Zin-mi sea pripravu-
je na oslavy výročí najvyššieho vodcu je na oslavy výročí najvyššieho vodcu 
Kim Čong-ila. Uznávaný ruský doku-Kim Čong-ila. Uznávaný ruský doku-
mentarista dostáva povolenie sledovať mentarista dostáva povolenie sledovať 
celú jej rodinu. Avšak je mu umožne-celú jej rodinu. Avšak je mu umožne-
né fi lmovať iba podľa dôkladne pripra-né fi lmovať iba podľa dôkladne pripra-
veného scenára, aby nič nenarušovalo veného scenára, aby nič nenarušovalo 
obrázok života spokojeného ľudu. obrázok života spokojeného ľudu. 

Štvrtok 13.10. o 19:30 hod.Štvrtok 13.10. o 19:30 hod.

INferNoINferNo

Mysteriózny / Thriller ,USA, 2016, Mysteriózny / Thriller ,USA, 2016, 
122 min., MP:12. Vstupné: 4 €. Pro-122 min., MP:12. Vstupné: 4 €. Pro-
fesor Robert Langdon sa zobudí na fesor Robert Langdon sa zobudí na 
nemocničnom lôžku vo Florencii a ne-nemocničnom lôžku vo Florencii a ne-
pamätá si nič, čo sa odohralo za po-pamätá si nič, čo sa odohralo za po-
sledných niekoľko dní. Jeho život je v sledných niekoľko dní. Jeho život je v 
ohrození a všetko závisí od toho, či do-ohrození a všetko závisí od toho, či do-
káže rozlúštiť najťažšiu hádanku svoj-káže rozlúštiť najťažšiu hádanku svoj-
ho života ho života 

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 vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.33/2016: „Žijeme vo 

svete, ktorý si tvoríme svojimi myšlienka-

mi.“ Výhercom sa stáva Tomáš Bar-

tolovic, Ľ. Štúra 15, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na konzu-

máciu 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 17.10.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok H. F. 

Amiela: „Naozaj milovať… (dokonče-

nie v tajničke).

A., Zn. zubnej pasty, obal na spisy, 

zn. áut Košíc, vajíčko medicínsky,

B., 1. časť tajničky,

C., Citoslovce kvičania, malý íver, 

opera Verdiho,

D., Výrobca bielizne, meno Mikuše-

ka, slovenský básnik,

E., Meno s  bydliskom, zn. kyslíka 

a uhlíka, obdrala,

F., 2003 v Ríme, citoslovce napodob-

ňujúce žabu, poľovnícke sedadlo na 

strome,

G., Spúšťala sa česky, vlastní, 550 

v Ríme, N foneticky, pohrozenie,

H., Stará mama nemecky, koniec 

tajničky, súčasť aromatických ole-

jov, 1004 v Ríme,

I., Solmizačná slabika, pary s hrubi-

cou, ozn. áut Komárna, príslušník 

starovekého národa, Boh mesta Eri-

du,

J., Vyhynutý statok, z  rodnej dedi-

ny, okul,

K., Pokračovanie tajničky, znak 

rodu.

1., Ruská rieka, nepravdivý obraz, 

cukrárenský výrobok,

2., Príčinu máme, už aj,

3., Osvetlila, prsník básnicky,

4., Lék bez dĺžňa, záporná predpona, 

dvojhláska, kúzlo,

5., Ruská polievka s dĺžňom, približ-

ne, maród česky,

6., Meno Edisona, nejaká, Demokra-

tická strana skr.,

7., Dukát patriaci Noelovi,

8., Obvracal Anku,

9., Chem. prvok Ne, čistič na okná, 

cicavec z pralesa,

10., Rasistická organizácia v  USA, 

spoluhlásky v  slove vydup, sloven-

ský spevák,

11., Družka Adama, jedovatá rastli-

na, prvá slabika slova lýra,  ruská rie-

ka,

12., Ostala som žiť, trhá básnicky,

13., Určitá časť nemocničných 

priestorov, argón,

14., Ozn. lietadiel USA a Afganista-

nu, patriaca Kadovi, iniciálky mode-

rátora Boučka.

Pomôcky: NYA, Nosko, Loana, Šči, 

Áron

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 35
Krížovka
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Základná organizácia Únie 

nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska v Banskej Štiavnici 

zorganizovala dňa 27. 

septembra 2016 poznávací 

zájazd do Levoče pre svojich 

členov a sympatizantov.

Levoča je od r. 2009 zapísaná na zo-

zname svetového kultúrneho de-

dičstva UNESCO a  prvá písomná 

zmienka o  nej pochádza z  r.1249. 

Na každom kroku dýcha krásou 

a  históriou. Už naše prvé zastave-

nie s  kyticou kvetov pri pamätní-

ku Ľudovíta Štúra v nás vzbudzo-

valo hlbokú  úctu k našej národnej 

minulosti. Bolo to známe Levoč-

ské lýceum, kde prišli v r. 1844 po 

zosadení Štúra z katedry jeho štu-

denti z Bratislavy na čele s Jankom 

Franciscim. Pôsobili tu také osob-

nosti ako Ján Botto, Janko Kráľ, 

Ľudovít Kubáni, Pavol Dobšinský, 

a  i. Navštívili sme Spojenú školu 

internátnu pre zrakovo postihnu-

tých žiakov. Tradícia ústavu siaha 

až do roku 1922.Od tých čias pre-

šiel viacerými zmenami a dnes je to 

moderná  škola s  internátom, kto-

rá vzdeláva a  pripravuje pre život 

žiakov nevidiacich, slabozrakých 

i  kombinovane postihnutých. Pri-

jali sme aj pozvanie do Slovenskej 

knižnice Mateja Hrebendu pre ne-

vidiacich, kde sme mali možnosť 

prejsť oddeleniami, kde sa bež-

ný návštevník knižnice nedostane. 

Oboznámili sme sa s kníhtlačou v 

braillovom písme,  navštívili sme 

nahrávacie štúdio, kde vznikajú na-

hrávky zvukových knižných diel, 

i  oddelenie zabezpečujúce bezplat-

nú zásielkovú službu nevidiacim 

a  slabozrakým z  celého Slovenska. 

Knižnica pre nich vydáva knihy, ča-

sopisy, kalendáre, informačné letá-

ky, hmatové pohľadnice, organizuje 

besedy s autormi a súťaže pre deti, 

ktoré aj napriek strate zraku litera-

túru milujú a možno prečítajú viac 

kníh, než deti vidiace. Prechádz-

ka historickým Námestím Majstra 

Pavla nás priviedla na iné myšlien-

ky a  na obdiv ponúkla množstvo 

architektonických skvostov. Budo-

vy sú krásne, zrekonštruované, ale-

bo na nich rekonštrukcia práve pre-

bieha, v parkoch poskytujú chládok 

staré košaté stromy s okrúhlymi la-

vičkami okolo kmeňov a pôvab ná-

mestia dotvára zeleň a okrasné kve-

tinové záhony. Videli sme starobylú 

radnicu s ,,klietkou hanby“ ,navštívili 

sme veľkolepý evanjelický kostol so 

vzácnou knižnicou, kde nás priví-

tal miestny brat farár. Po chutnom 

obede sme navštívili legendárnu 

Katedrálu sv. Jakuba, kde nás oslnil 

svojou  krásou a majestátnosťou  ol-

tár Majstra Pavla z Levoče. Zavŕše-

ním prehliadky starobylej Levoče  

bola návšteva známeho pútnického 

miesta na Mariánskej hore s neogo-

tickou Bazilikou Navštívenia Panny 

Márie. Pohľad na malebnú panorá-

mu mesta pod blankytnou oblohou 

v nás zanechal tie najkrajšie dojmy 

a túžbu vrátiť sa sem zas.

Program zájazdu bol bohatý, nálada 

i počasie slnečné, a my sme si ten-

to výnimočný deň naozaj vychutna-

li. Plný nádherných zážitkov ďaku-

jeme ZO ÚNSS v Banskej Štiavnici 

a pod vedením p. Heleny Šuškovej 

a  šoférovi autobusu p. Pavlovi Ha-

lajovi.

Janka Bernáthová

Levoča, mesto videné srdcom

Členovia ZO UNSS v BŠ pri pamätníku Ľ.Štúra  foto Archív autora

V 19-miliónovom čínskom 

meste Tianjin v októbri toho 

roku predstavia aj našu len 

10-tisícovú Banskú Štiavnicu. 

Stane sa tak zásluhou štiavnické-

ho rodáka Vladimíra Bártu a  jeho 

syna, tiež Vladimíra. Týchto dvoch 

špičkových slovenských fotogra-

fov oslovil čínsky Konfuciovský in-

štitút, ktorý má svoje zastúpenie aj 

v Bratislave, aby zo svojich najkraj-

ších obrazových kníh, ktoré vydali 

o Slovenskej republike vytvorili re-

prezentačný výber charakterizujúci 

Slovensko. V oslovení spomenutým 

autorom píšu:

Veľmi radi by sme predstavili prie-

rez Vašej tvorby, keďže nádherne 

mapujete Slovensko, jeho mestá i 

prírodu. Zároveň by sme veľmi radi 

predstavili 10 kníh z Vášho vydava-

teľstva, ktoré darujeme zástupcom 

čínských univerzít a touto formou 

prezentujeme obraz Slovenska.

Oslovení autori výzvu prijali a ich 

kolekcia slovenských fotoobrazov 

pre Čínu bude predstavovať výber 

33 špičkových fotografi í. Bansko-

štiavnický rodák sa aj tentoraz pre-

javil ako správny lokálpatriot a  do 

zostavy reprezentujúcej Slovensko 

zaradil aj 3 obrázky charakterizu-

júce Banskú Štiavnicu a náš región.

A tak na pôde slávnej čínskej Tian-

jinskej univerzity, kde bude výsta-

va 10. októbra otvorená, budú môcť 

jej návštevníci obdivovať aj fotogra-

fi u nášho Starého zámku, z  baníc-

kych technických pamiatok tajch 

Počúvadlo a  barokovo-klasicistický 

kaštieľ vo Svätom Antone. Popri fo-

tografi ách poletí do Tianjinu, ktorý 

je len 120 km vzdialený od hlavné-

ho mesta Pekingu, aj 10 najkrajších 

reprezentačných obrazových kníh 

o Slovensku, ktoré vytvorili obidva-

ja autori. Možno medzi nimi ne-

bude chýbať ani najnovšia kniha 

Bártovcov o  štiavnickom regióne: 

Banská Štiavnica UNESCO - Vitajte 

v kaštieli Svätý Anton.

Tri spomenuté fotografi e sú prvý-

mi lastovičkami, ktoré v najľudna-

tejšej krajine na svete zvestujú, že 

kdesi ďaleko v Európe leží aj malé, 

ale čarovné mestečko, ktoré sa na-

zýva Banská Štiavnica. 

Vladimír Bárta a jeho syn opäť do-

kázali, že Banská Štiavnica je ich 

srdcu blízka, lebo okrem zviditeľne-

nia svojej fotopublicistickej a kniž-

nej tvorby propagujú aj naše mesto 

vo vzdialenej ázijskej krajine, ktorá 

možno už v skorej budúcnosti bude 

aj pre nás turisticky i  ekonomicky 

zaujímavá.

KFP

Banskú Štiavnicu propagujú aj v ČíneBoľavá láska
Prečo láska až tak bolí,

keď človeku vládne?

Snáď sa bojí, že raz na ňu

spadnú siete zradné?

Nepýta si povolenie,

vojde bez klopania. 

Možno ma raz tie jej vpády

veľmi kruto rania.

Prečo láska až tak bolí,

keď sa stráca v diali?

To vie iba naše srdce, 

ktoré sa vždy spáli.

Čakanie
Že prídeš, píšeš v každom liste.

Ja smutne chodím alejou.

Možno raz,

v jedno ráno hmlisté,

povie mi iný, „Buď mojou.“

A ďalej budú tvoje listy 

chodiť na starú adresu.

No nebudeš si v láske istý,

keď jeden späť ti prinesú.

Z novej zbierky básní 

Dotyky života 

od Alice Gajanovej
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Rusovecké jazero a jeho 

okolie bolo dňa 24.9. miestom 

konania posledného triatlono-

vého preteku sezóny 2016. 

Na štart prvej plaveckej disciplí-

ny nastúpilo viac než 400 preteká-

rok a pretekárov z Talianska, Čiech 

a  samozrejme domácich vyznáva-

čov tohto pekného vytrvalostného 

športu.

Súťažilo sa v  olympijskom preve-

dení 1500 plávanie, 40 km cyklisti-

ka a 10 km beh a v šprinte 750-20-

5 km.

Pretek bol zároveň bojom o  body 

do Slovenského pohára. Na štart 

šprintu sa postavil aj náš roky naj-

úspešnejší triatlonista, účastník 

OH v Riu, kde obsadil výborné 11. 

miesto – Richard Varga, ktorý sa-

mozrejme vyhral. Richard sa lúčil 

nielen so sezónou, ale aj so slobo-

dou a  tak vyhlasovanie výsledkov 

sa predĺžilo až do polnoci a oslavná 

párty končila v skorých ranných ho-

dinách. Sloboda je sloboda.

O body do SP bojovali aj Rado a To-

máš Nemčokovci  a  opäť úspešne. 

Tomáš v kategórií 31-35 rokov ob-

sadil 3. miesto a  Rado v  kategó-

rií 36-39 rokov dobehol do cieľa 

na 2. mieste. Celá sezóna bola opäť 

úspešná pre náš Klub moderného 

trojboja a tým aj pre naše mesto – 

Banská Štiavnica.

Vlado Nemčok KMT

Koniec triatlonovej sezóny

VII. liga - II. trieda ObFZ ZH

V.liga skupina "C"

9. kolo hralo sa 2.10.2016

ŠK Selce - Sitno Banská Štiavnica 

2:1 (1:0)

Góly: 51.min. Necpal

ČK: Pažout, Číž.

ŽK: Pažout, Číž, Necpal, Zupka, 

Necpal

Divákov: 120

Zostava: Pažout – Číž, Hanzlík P., 

Necpal, Roško, Zupka (88.Nedoroš-

čík), Kmeť, Barák N., Kušión, Kmi-

niak, Barák Ľ.

V priemernom a nerôznom zápa-

se naše mužstvo vyšlo znovu bodo-

vo naprázdno i keď o bodový zisk 

prišlo 5 minút pred koncom. Už v 

1.min. sme mohli prehrávať, keď 

po faule Zupku v pokutovom úze-

mí nariadil rozhodca pokutový kop, 

ktorý Pažout zneškodnil. Domáci sa 

predsa dostali do vedenia v 11. min. 

Úvod do 2. polčasu vyšiel našim 

hráčom a v 51.min. sa im podarilo 

vyrovnať gólom Necpála. Záver zá-

pasu naše mužstvo nezvládlo a do-

máci po zahranom rohovom kope 

gólom v 85. min. strhli víťazstvo 

na svoju stranu. Okrem straty bo-

dov prišlo naše mužstvo dvoch vy-

lúčených hráčov najskôr po druhej 

žltej bol vylúčený v 82. min. Číž a 

po zápase pri odchode do šatní do-

stal červenú kartu i Pažout,čo pri 

úzkom kádri je dosť veľká strata do 

ďalších zápasov.

VII.liga ObFZ -ZH

9.kolo hralo sa 1.10.2016

Sitno Banská Štiavnica "B" - Slovan 

Sklené Teplice 5:0 (1:0)

Góly: 48., 87.min. Dolinský, 23. 

min. Necpal, 62.min. Nedoroščík, 

87.min. Zupka

Zostava: Kraják – Adamov, Žikla, 

Dolinský, Greguš, Zupka, Necpal, 

Barák Ľ. (46.min. Šuhajda), Beňa-

dik (46.min. Beňadik), Meňuš M., 

Nedoroščík

Naša rezerva si v zápase dvoch 

mužstiev z konca tabuľky pripísala 

do tabuľky prvé víťazstvo.

Kto? Kedy? a S Kým?

V.liga

10. kolo hrá sa 8.10.2016 o 14.30 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - TJ PS Hli-

ník nad Hronom

VII.liga - II.trieda ObFZ ZH

10. kolo hrá sa 9.10.2016 o 11.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica "B" - TJ 

Ostrý Grúň

II.liga starších a mladších žiakov

10. kolo hrá sa 8.10.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

MFK Detva - Sitno Banská Štiavni-

ca

Ivan Javorský

V závere zápasu sme prišli o bod 
a dvoch vylúčených hráčov

1. Selce 9 5 3 1 22:17 18

2. Krupina 9 4 4 1 15:5 16

3. Dobrá Niva 8 4 2 2 21:12 14

4. Čierny Balog 8 4 2 2 14:10 14

5. Hliník / Hr. 8 3 4 1 13:11 13

6. Sásová 9 3 3 3 20:14 12

7. Št. Bane 8 3 3 2 11:7 12

8. B. Štiavnica 9 4 0 5 15:18 12

9. Lovča 9 4 0 5 17:26 12

10. Hrochoť 9 3 2 4 15:22 11

11. Lieskovec 9 2 4 3 11:12 10

12. Jakub 8 2 1 5 14:19 7

13. Hont. Nemce 8 2 1 5 13:20 7

14. Priechod 9 1 3 5 11:19 6

Futbal
II.liga MŽ U13 skupina JUH

OŠK Radzovce 0:8(0:2) FK Sitno 

Banská Štiavnica. Góly: 5"40"Me-

liš, 26"31"43"Glézl, 36"57" Pa-

rilla, 28" Červenák. Mne ako 

predstaviteľovi futbalového prag-

matizmu, trochu koncepčne ko-

relovali aspekty spokojnosti, pre-

dovšetkým defenzívnej línie na 

stranových variáciách, čo bolo 

prioritným elementom apelu-

júc na barikádu hostí, kde eska-

lujúcou sínusoidou kompaktnej 

vertikály sa hráči s nadmerným 

rýchlostným kapitálom, získava-

li rozsiahle strategické pole pô-

sobnosti, kde kolmicové výpady 

hráčov s nadmerným koefi cien-

tom kultúry kopacej techniky za-

znamenávali miestami účinnú a 

pragmaticky modelovo smrtiacu 

divergenciu ofenzívneho vyjad-

renia.

II.liga SŽ U15 skupina JUH

OŠK Radzovce - FK Sitno Banská 

Štiavnica 1:1 (1:0). Gól: 42"Bar-

toš. Ako sme sa s Lubom Choch-

líkom zhodli, dnešný zápas roz-

hodli tri kľúčové faktory priamo 

úmerne kokmitujúce s futbalovou 

renesanciou. Po prvé náš tréner 

vytiahol variabilnú rotáciu s ex-

portne bohatým pohybovým ka-

pitálom konzistujúci teritoriálne 

pragmatizujúci kolorit, rozbíjajú-

ci stratégiu parcipiálnej detroni-

zácie súpera už v zárodku. Predo-

všetkým mix antolskej kreatívnej 

rovnobežne devizujúci haviarsky 

bojovný status kulminujúci z fy-

ziologických dispozícii deštruktu-

rálnej konzistencie. Tým pádom 

presilenie kvalitatívnej hierarchie 

bola agilne umocnenie rozsahom 

mentálno kreatívnej variabili-

ty vystihujúca celozónove rotač-

né vyjadrenie. Myslím si, že zápas 

snov na posvätnom radzovskom 

chráme bude silno kulminovať 

dva pozične diagonálno lyrické a 

kontinuálne rotačno-variabilné 

protipóly navzájom ovplyvňujúce 

derivačno artemické komponen-

ty združené do aerodynamického 

zhluku patologicky despirických 

elementov.

Richard Neubauer
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

  Kúpim 1-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0905 148 574

 Hľadám do prenájmu garáž v 

Banskej Štiavnici, č. tel. 0905 761 

044

  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, invalidným 

dôchodcom, na materskej dovolenke, 

SZČO, kontakt: 0904 334 071

  Zberateľ kúpi staré motocyk-

le Jawa, CZ, stabilné motory, staré 

traktory, príp. aj náhradné diely aj v 

zlom stave, tel.č.: 0903 506 693

reality

prácappppppppppppp

  Prijmeme čašníčku/-ka do Tro-

tuar café brigádnicky príp. na stá-

lo, nástup ihneď, bližšie info v ka-

viarni, 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

Skupina poslancov MsZ Renáta Anta-Skupina poslancov MsZ Renáta Anta-
lová, Dušan Beránek, Ing. Juraj Čabák, lová, Dušan Beránek, Ing. Juraj Čabák, 
Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, Mgr. Helena Koťová, Mgr. Ján Kružlic, Mgr. 
Mikuláš Pál, Mgr. Karol Palášthy - Ze-Mikuláš Pál, Mgr. Karol Palášthy - Ze-
lená partia si Vás dovoľujú pozvať na lená partia si Vás dovoľujú pozvať na 
diskusiu k téme diskusiu k téme „Názory obyvateľov „Názory obyvateľov 

na turistickú sezónu 2016“na turistickú sezónu 2016“. Stretnutie . Stretnutie 
sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho 
centra centra 20. októbra 201620. októbra 2016 o 17:00 hod.  o 17:00 hod. 

Všetky názory a podnety sú vítané!Všetky názory a podnety sú vítané!

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

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

á ž

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


