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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

v týchto dňoch zabezpe-

čuje opravu poškodeného 

oporného múru , ktorý drží 

cestu k hotelu Grand – Matej 

na ulici Kammerhofská. 

Múr už dlhodobo vykazuje stra-

tu tvarovej stability, to znamená 

je naklonený smerom na existujú-

ci chodník pre peších. Tento stav 

sa pôsobením tlakov a  zatekajú-

cou vodou zhoršoval a  preto bolo 

rozhodnuté o  jeho rekonštrukcii. 

Celý stav bol podrobne sledovaný 

od roku 2010, kedy bol vypracova-

ný aj statický posudok Ing. Jánom 

Ďuricom. V ňom sú uvedené všetky 

príčiny straty stability, ako aj pod-

robný návrh opatrení na jeho re-

konštrukciu. 

Stalo sa už tradíciou, že 

október je mesiacom úcty 

k starším. 

Tento mesiac má pripomenúť kaž-

dému z  nás, že raz budeme aj my 

prežívať jeseň života a zároveň fakt, 

že seniori potrebujú našu pozor-

nosť i  poďakovanie za všetko, čo 

urobili a stále robia pre svoje rodi-

ny či spoločnosť. Banská Štiavnica 

patrí medzi tie mestá, ktoré v tom-

to období pravidelne organizu-

jú spoločné stretnutia samosprávy 

a starších obyvateľov. Cieľom tých-

to stretnutí je potešiť dušu každého 

prítomného pútavým programom, 

ale zároveň aj umožniť seniorom 

neformálne stretnutie s  primátor-

kou mesta či poslancami Mestské-

ho zastupiteľstva, porozprávať sa 

o problémoch, ktoré ich trápia a za-

pojiť sa tak aktívnejšie do diania 

v meste. V tomto roku sa budú tieto 

stretnutia konať v dňoch 20. a 21.

októbra 2016 v Kultúrnom centre, 

Banská Štiavnica.

Práce na opornom múre 
na ulici Kammerhofská

Október – mesiac úcty k starším

Rekonštrukcia oporného múru  foto Michal Kríž 
3.str.


3.str.

Sobotné rozprávkovanie
Bratislavské bábkové divadlo 

O červenej čiapočke
29.10. 2016 o 16:00 hod., Kino Akademik, vstupné 4 €

Pozvánka
V zmys-

le záko-

na SNR č. 

369/1990 

Zb. o obec-

nom zria-

dení, v 

znení ne-

skorších zmien a doplnkov, §-u 12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici na deň 19. 

októbra 2016 (streda) o 13 hod. 

Zasadnutie sa uskutoční v zasada-

cej miestnosti historickej radnice, 

prízemie č.dv. 4. Priestor pre ob-

čanov je od 15:00 hod. Srdečne 

Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Pozvánka
Skupina poslancov MsZ Rená-

ta Antalová, Dušan Beránek, Ing. 

Juraj Čabák, Helena Koťová, Mgr. 

Ján Kružlic, Mgr. Mikuláš Pál, 

Mgr. Karol Palášthy - Zelená par-

tia si Vás dovoľujú pozvať na dis-

kusiu k téme „Názory obyvateľov na 

turistickú sezónu 2016“. Stretnutie 

sa uskutoční v priestoroch Kultúr-

neho centra 20. októbra 2016 o 

17:00 hod. 

Všetky názory a podnety sú víta-

né!

Skupina poslancov MsZ
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z programu
primátorky

10. 10.

V predchádzajúcom čísle 

Štiavnických novín Ing. Ivana 

Ondrejmišková, prednostka MsÚ, 

v príspevku „Poslanci Bansko-

bystrického samosprávneho 

kraja rozhodli“ síce podrobne 

informovala o výsledku 

rokovania poslancov BBSK dňa 

3.10.2016, celá záležitosť mala 

však aj ďalšie pokračovanie. 

Dňa 5.10.2016 bola v Rádiu Regina 

medzi 14.00 – 15.00 hod. samostat-

ná relácia venovaná nielen dostavbe 

rozostavaného nemocničného pavi-

lónu v Žiari nad Hronom, ale aj ku 

ďalšiemu osudu zdravotníckych 

služieb v našom meste. V relácii ho-

vorili popri našej primátorke Mgr. 

Nadežde Babiakovej, ktorá je sú-

časne aj poslankyňou BBSK za náš 

okres, ešte aj v zastúpení predsedu 

BBSK Mariana Kotlebu riaditeľ Úra-

du BBSK Milan Uhrík, ktorý je sú-

časne aj poslancom NR SR, Ladislav 

Kukolík, poslanec BBSK za okres 

Žiar nad Hronom a Tomáš Kráľ, ho-

vorca Sveta zdravia. Najdôležitejšie, 

čo v tejto relácii odznelo, bolo ubez-

pečenie Milana Uhríka za BBSK, že 

kraj v budúcom rozpočte poskytne 

pre Banskú Štiavnicu do budúceho 

zdravotníckeho zariadenia 200 – 

300 tisíc €. Zdôrazňujem aj v tejto 

súvislosti, že naša primátorka toto 

presadzovala nielen na všetkých 6 

posledných rokovaniach BBSK, ale 

aj pri viacerých osobných rokova-

niach s predsedom BBSK.

Ján Novák

O zastupiteľstve 
po zastupiteľstve

Spoločenská 
kronika
Navždy nás opustili

1.9. Izolda Petrikovičová vo veku 

93 rokov, 1.9. Ladislav Debnár vo 

veku 59 rokov, 13.9. Simona Be-

nešová vo veku 45 rokov, 9.9. Du-

šan Žigmund vo veku 61 rokov, 

17.9. Božena Petríková vo veku 

74 rokov, 20.9. Attila Meszáros 

vo veku 70 rokov, 23.9. Helena 

Jágerská vo veku 84 rokov, 26.9. 

Ing. Vlasta Solárová vo veku 52 

rokov, 30.9. Zdeno Ivanič vo veku 

63 rokov.

Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

2.9. Marek Kováč a  Katarína Ta-

tárová, 3.9. Michal Girlák a  Ve-

ronika Farbiaková, 14.9.Michal 

Kminiak a Ing. Martina Zimmer-

mannová, 17.9. Jaroslav Kamen-

ský a Jana Rádiková.

J.Simonidesová

Kto bol pred Andrejom Kiskom

V predchádzajúcom čísle Štiavnic-

kých novín bola podrobná infor-

mácia o  návšteve prezidenta SR 

v  našom meste dňa 5.10.2016. 

Nebol u  nás prvý raz, ale nebo-

la to ani jediná hlava štátu, kto-

rá naše mesto navštívila. Súčasný 

prezident SR bol prvý raz v  Ban-

skej Štiavnici na Salamandrových 

dňoch 2015 a pred ním naše mesto 

navštívili aj všetci jeho 3 predchod-

covia. V dňoch 23. – 24.4.1996 to 

bol Michal Kováč a ďalší preziden-

ti SR Rudolf Schuster a Ivan Gaš-

parovič poctili naše mesto svojimi 

návštevami viac razy nielen počas 

ich funkčného obdobia, ale až do 

súčasnosti udržujú trvalý kontakt 

s primátorkou nášho mesta. Za ich 

zásluhy im obidvom naše mesto 

udelilo aj čestné občianstvo náš-

ho mesta. Z predchádzajúcich pre-

zidentov Československej republi-

ky prišiel na návštevu do Banskej 

Štiavnice 25.8.1923 Tomáš Gar-

rique Masaryk a 28.8.1949 zavítal 

medzi budovateľov Trate mláde-

že z Hronskej Dúbravy do Banskej 

Štiavnice Klement Gottwald. Ban-

skú Štiavnicu v  minulosti často 

navštevovali aj panovníci, resp. 

predstavitelia panovníckych ro-

dín, ale aj renomovaní vedci, od-

borníci a  cestovatelia, o  čom zo-

stalo dodnes množstvo svedectiev 

v publikáciách, ktoré vychádzali aj 

v  tých najvýznamnejších európ-

skych mestách.

„Strieborný“ Miroslav Lajčák

Členovia Bezpečnostnej rady OSN 

rozhodli o  budúcom generálnom 

tajomníkovi OSN. Dali prednosť 

pred absolventom banskoštiavnic-

kého gymnázia a súčasným minis-

trom zahraničných vecí a  európ-

skych záležitostí SR Miroslavom 

Lajčákom, niekdajšiemu portu-

galskému premiérovi a  vysoké-

mu komisárovi OSN pre utečen-

cov. Z  pôvodných 13 kandidátov 

však obsadil vynikajúce 2. miesto, 

čo je v histórii slovenskej diploma-

cie i Slovenska fantastický úspech. 

Nie je však vylúčené, že „striebor-

ný“ Miroslav Lajčák neobsadí pre 

roky 2017 – 2018 ďalšiu celosveto-

vú prestížnu funkciu – post pred-

sedu Valného zhromaždenia OSN.

Celoeurópska pocta Vazilovi 

Hudákovi

Dňa 10.10.2016 sa stal podpred-

sedom Európskej investičnej ban-

ky Vazil Hudák, v  predchádzajú-

cej vláde minister hospodárstva 

SR. Pre úplnosť však ešte rád do-

dávam, že tak ako Miroslav Lajčák, 

aj on je absolventom banskoštiav-

nického gymnázia, ktoré pripravo-

valo študentov z celého Slovenska 

pre vysokoškolské štúdium v  za-

hraničí.

Ján Novák

Októbrové rezonancie Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamu-

jeme Vám, 

že bude 

prerušená 

distribú-

cia elektriny z dôvodu odstraňo-

vania porúch na zariadeniach dis-

tribučnej sústavy prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy spoločnosti 

Stredoslovenská energetika - Dis-

tribúcia, 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. Stra-

ku.

- 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.

- 3. - 4.11.2016 v čase od 7:00 – 

17:30 hod. na uliciach: Drieňová, 

Kysihýbelská, Ovocná a Roľnícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.

 Účasť na otvorení XIX. ročníka 

medzinárodného podujatia pod 

názvom Kolokvium slovenských, 

českých a  moravských bibliogra-

fov, ktoré sa uskutočnilo v  Štát-

nej vedeckej knižnici v  Banskej 

Bystrici.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

11. 10.

 Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k  rekon-

štrukcii a  následnému využitiu 

objektu na Ul. akademická 11 

s vlastníkmi objektu.

 Príprava materiálov pre Mestskú 

radu v Banskej Štiavnici.

12. 10.

 Účasť na zasadnutí Mestskej rady 

v Banskej Štiavnici.

 Pracovné stretnutie so zástupca-

mi spoločnosti Cora Geo, s. r. o. 

k aplikácii informačných techno-

lógií.

13. 10.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Prerokovanie vizualizácie vianoč-

nej výzdoby.

 Odborný seminár venovaný tech-

nológii katalytická mineralizácia.

14. 10.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie k pripravova-

nému vydaniu knižnej publiká-

cie o Banskej Štiavnici pri príleži-

tosti 800. výročia prvej písomnej 

zmienky.

 Príprava materiálov pre Mestské 

zastupiteľstvo v Banskej Štiavni-

ci.

 Slávnostné prijatie účastníkov 

stretnutia banských inžinie-

rov-veteránov.

 Príprava rozpočtu mesta.

Andrea Benediktyová
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V  zmysle zákona o  ve-

rejnom obstarávaní bol vybraný 

dodávateľ stavebných prác, čo je 

spoločnosť Combin Banská Štiav-

nica, s.r.o., s  fi nančným nákla-

dom 29 tisíc euro. Postup prác sa 

bude týkať predovšetkým rozobra-

tia vrchných častí múru plniaceho 

funkciu zábradlia v  úseku dlhom 

17 metrov. Všetky kamenné časti 

sa očistia , označia a znovu zapra-

cujú. Všetky poškodené kamenné 

prvky sa nahradia novými, aby na-

novo postavený múr si zachoval 

terajší architektonický výraz. Pod-

statným riešením je to, že uvede-

ný kamenný múr sa ochráni pred 

tlakom zeminy a  tlakom dopravy 

vybudovaním nového uholníkové-

ho železobetónového múru, ktorý 

bude za ním a v podstate nebude 

viditeľný, nakoľko bude schova-

ný v  telese komunikácie. Súčas-

ťou prác sú výkopové práce ako 

aj demontáž a spätná montáž ka-

mennej dlažby na komunikáciách. 

Predpokladaný rozsah prác je sta-

novený na dva mesiace od jeho za-

čatia.

Dušan Vahlandt

NOVINKY

1.str.

ponuka
práce

Ako nám prezradila Jar-

mila Simonidesová zo Zboru pre 

občianskej náležitosti „pre pozvaných 

občanov nášho mesta je pripravený bo-

hatý kultúrny program, ktorým by sme 

sa chceli poďakovať všetkým za prežité 

pracovné roky, za to, čo všetko vykona-

li pre naše mesto a samosprávu mesta 

Banská Štiavnica v uplynulom období 

hovoreným slovom, hudbou, tancom a 

spevom.“ Ako je to už zvykom, pod-

statnú časť kultúrneho programu 

budú tvoriť vystúpenia detí a mlá-

deže, ktorých mladosť sa počas 

podujatia aspoň symbolicky prelie-

va do publika. Ak patríte medzi po-

zvaných, určite využite túto príleži-

tosť, príďte sa stretnúť so svojimi 

rovesníkmi, podeliť sa s nimi i  zá-

stupcami mesta o svoje radosti i sta-

rosti a potešiť sa z programu, ktorý 

s úctou pripravili len pre vás desiat-

ky účinkujúcich a organizátorov.

ŠN

1.str.

Práce na opornom múre 
na ulici Kammerhofská

Október – mesiac úcty k starším

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

ca, prevádzka Mestské kúpele – pla-

váreň, oznamuje obyvateľom a náv-

števníkom mesta Banská Štiavnica, 

že dňa 15.10.2016 (sobota) bude z 

dôvodu konania sa plaveckých pre-

tekov plavecký bazén pre verejnosť 

zatvorený. Otváracie hodiny pre 

saunu ostávajú nezmenené.

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky

Leto je už len v spomienkach 

a pomaly nastáva čas prezú-

vania pneumatík. 

Tie letné prezimujú v garážach, diel-

ňach či pivniciach. Kam však dať tie 

ojazdené? Odpoveď je jednoduchá: 

Do servisu!

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 

Z. z. jednoznačne prikazuje moto-

ristom odovzdávať ojazdené pne-

umatiky do servisov, obchodov, 

skrátka distribútorom (§ 72 zákona 

79/2015 Z. z.). Za porušenie tejto 

povinnosti hrozí pokuta až do výš-

ky 1 500 €.

Distribútori, teda všetci tí, kto-

rí predávajú či menia pneumatiky 

(servisy, obchody) sú povinní bez-

platne takéto odpadové pneuma-

tiky odobrať bez ohľadu na kúpu 

nových pneumatík alebo iného to-

varu, bez ohľadu na značku a vek 

pneumatiky. Nazýva sa to spätný 

zber odpadových pneumatík (§ 69 

ods. 8  a § 71 ods. 1 písm. a) záko-

na 79/2015 Z. z.). Za porušenie tej-

to povinnosti hrozí fi rme pokuta 

v rozsahu 800 – 80 000 €.

Zákon myslí aj na internetový pre-

daj – distribútor musí zabezpe-

čiť aspoň 1 zberné miesto v  kaž-

dom okrese a informovať na svojom 

webe kupujúcich, kde možno odpa-

dové pneumati-

ky odovzdať.

Máme ohlasy 

od občanov, že 

viaceré štiavnic-

ké servisy a ob-

chody nechcú 

bezplatne odo-

berať ojazdené 

pneumatiky, ak 

si občan súčas-

ne nekúpi nové 

p n e u m a t i k y 

a pýtajú od mo-

toristov 1,5 – 4 

€ za pneumati-

ku. Toto je jednoznačne v  rozpore 

so zákonom a hrozí za to spomína-

ná pokuta v rozsahu 800 – 80 000 €.

Odpadové pneumatiky teda patria 

do servisov a  nie do kontajnerov, 

ani ku kontajnerom a ani na zberný 

dvor. Dnes už existujú organizácie, 

ktoré odpadové pneumatiky servi-

som a obchodom bezplatne odobe-

rú, takže s nimi nebudú mať žiadne 

ďalšie náklady.

Ak však občania pneumatiky vy-

ložia ku kontajnerom, či pred dom 

spolu s  triedeným zberom, alebo 

privezú na zberný dvor, vytvárajú 

tak náklad mestu, ktorý zaplatíme 

všetci v poplatkoch za odpad, pre-

tože odber pneumatík zo zberné-

ho dvora na zhodnotenie nie je za-

darmo.

Preto prosíme motoristov o  odo-

vzdávanie ojazdených pneumatík 

tam, kam skutočne patria - do ser-

visov a  obchodov. Taktiež prosíme 

prevádzkovateľov servisov a obcho-

dov, aby si plnili zákonné povinnos-

ti a odoberali odpadové pneumati-

ky bezplatne a bez ohľadu na vek, 

značku či kúpu nových. Sankcie by 

mali byť až posledným nástrojom, 

keď už iné nepomôže. My všet-

ci sme zodpovední za naše životné 

prostredie a  za to, ako nakladáme 

s našimi odpadmi.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Ojazdené pneumatiky 
patria do servisu

1. Vodič nákladného motoro-

vého vozidla, kamiónu, SO – 1 

VPM; Vodič nákladného moto-

rového vozidla, kamiónu, ZŠ – 9 

VPM; STD Donivo a.s., odštep-

ný závod Banská Štiavnica, Dolná 

5, p. Petríková, tel.: 0917628264, 

e-mail: petrikova@std.sk, nástup 

ihneď

2. Pomocná sila v  kuchyni, ZŠ, 

SOU – 1 VPM; Čašník, servírka, 

SOU, USO – 1 VPM; HGM s.r.o., 

p. Kaníková, tel.: 0903518316, 

kanikova@grandmatej.sk, nástup 

ihneď

3. Zlievárenský robotník – formo-

vač, SOU – 3 VPM; Zlievárenský 

robotník – odlievač do kokíl, SOU 

– 4 VPM; Four Trade s.r.o., Antol-

ská 27, Banská Štiavnica, Ing. Se-

kerešová, tel.: 0908676304, e-ma-

il: ft@ft.sk, nástup ihneď

4. Šička, Falco SK s.r.o., Zigmund 

šachta 13, Banská Štiavnica, tel: 

0911294198, e-mail: info@falco.

sk, SOU, SO – 4VPM, nástup ih-

neď

5. Kuchár/kuchárka, SO, USO  – 

1 VPM; Pomocný kuchár/pomoc-

ná sila, SOU, SO, USO – 1 VPM; 

Čašník, servírka, SOU, USO  – 2 

VPM; Erb – Eduard Rada Brewe-

ries, s.r.o., Novozámocká 2, Ban-

ská Štiavnica, Ing. Siváková, tel.: 

0918356744, e-mail: maria.siva-

kova@pivovarerb.sk, nástup ihneď

6. Automechanik, Durpal – Mi-

loš Ďurica, s.r.o, Exnára 11, Ban-

ská Štiavnica, p. Psotná, tel: 

0456913278, 0903510953, e-ma-

il: durpal@bsnet.sk, SO – 1VPM, 

nástup ihneď

7. Čašník, servírka, barman, Div-

ná pani s.r.o., A.Kmeťa 8, Banská 

Štiavnica, e-mail: divnapani@div-

napani.sk, SO, USO – 2 VPM, ná-

stup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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V stredu 5. októbra 2016 

navštívil Banskú Štiavnicu 

prezident SR J. E. Andrej Kiska. 

Počas svojho programu sa stretol a 

rokoval s vedením mesta, absolvo-

val krátku prehliadku historického 

centra, stretol sa so zástupcami Ban-

skoštiavnicko-hodrušského baníc-

keho spolku v priestoroch Sloven-

ského banského múzea, diskutoval 

so študentmi Gymnázia A. Kmeťa, 

navštívil banskoštiavnickú kalváriu a 

jeho cesta pokračovala do obce Pod-

horie, kde sa stretol s vedením a ob-

čanmi obce, odkiaľ pokračoval jeho 

program v Bratislave.

Prinášame vám rozhovor s preziden-

tom SR J. E. Andrejom Kiskom:

Pán prezident, aký je cieľ vašej 

návštevy v Banskej Štiavnici?

Ako prezident sa snažím navští-

viť každý región, pokiaľ je to možné 

každé mesto, mestečko a som veľmi 

rád, že som tu zavítal teraz na ofi ci-

álnu návštevu. V  Banskej Štiavni-

ci už som bol a teraz som tu na ofi -

ciálnej návšteve. Banská Štiavnica 

je úžasné mesto, je to úžasne krás-

ne mesto a je mi až ľúto, že som tu 

možno iba piatykrát v živote. Často-

krát vidím, keď chodím po Slovensku 

akú úžasnú históriu máme, čo všetko 

máme skryté a čo možno máme len 

neobjavené. Tým, že Banská Štiavni-

ca je skutočne takým klenotom má 

to svoje plusy a má to aj svoje mínu-

sy. Plusy to má, že je tu ochrana a je 

tu nejaký fi nančný prísun prostried-

kov, na druhej strane ale turisti a ná-

val turistického ruchu prináša so se-

bou problémy o ktorých som vravel 

s  pani primátorkou, o  parkovaní, 

o  potrebe fi nančných prostriedkov, 

ktoré ešte toto mesto potrebuje. Jed-

ným z problémov o ktorom sme dis-

kutovali je zdravotná starostlivosť. 

Môžem vám povedať môj súkrom-

ný príbeh. Keď sa nám mala narodiť 

dcéra pred dvanástimi rokmi, tak tu 

bola asi najlepšia pôrodnica na Slo-

vensku, tak sme si to prišli s  man-

želkou pozrieť a povedali sme si, že 

tu by sa naša dcéra mohla narodiť, 

že skutočne tu bola jedna z  najlep-

ších pôrodníc na Slovensku. Pochopi-

li sme ale, že tie cesty sú veľmi kľuka-

té a prístup je tu veľmi ťažký a keďže 

pôrod mal byť v  januári tak sme si 

povedali, že sa to asi nedá. Odvte-

dy uplynula nejaká doba a zdravotná 

starostlivosť, žiaľ, jej prístup a hlavne 

lôžkové časti sa tu výrazne zmenili, 

a tak sme s pani primátorkou rozprá-

vali o tom, že pri poskytovaní zdra-

votnej starostlivosti sa nemôžeme 

pozerať vždy len na hustotu obyva-

teľstva, ale aj na časovú dostupnosť. 

A je skutočne na každé jedno rozhod-

nutie, a to hlavne pod kontrolou štá-

tu, z pohľadu dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti. Je veľmi potrebné zva-

žovať, aby na záver občania sa nedo-

stávali do takýchto problémov, že ak 

sa deje niečo horšie, tak zrazu musia 

cestovať v tých lepších podmienkach 

v lete 30 minút, ale už keď je zima tak 

hodinku, hodinku a pol.

Ako sa dá zdravotníctvu pomôcť?

Ako prezident, vždy keď cítim, že 

dochádza k javu, ktorý vyvoláva ob-

jektívne nespokojnosť občanov, tak 

kladiem otázky. Pri zdravotníctve je 

táto otázka koncepčná, pretože štát 

má nejakú povinnosť, ja mám neja-

kú povinnosť vo vzťahu k občanom, 

a aj v tomto prípade túto otázku bu-

dem s ministrom zdravotníctva dis-

kutovať. Prezident nemá exekutívu, 

prezident nemôže rozhodnúť, ale je 

úlohou prezidenta klásť otázky. Dnes 

v  rámci návštevy sa idem pozrieť, 

idem sa prejsť po meste, idem si to 

všetko tu obzrieť, neskôr sa chys-

táme na kalváriu, idem diskutovať 

s mladými ľuďmi na gymnázium ako 

sa im tu darí, ako vidia našu spoloč-

nosť, ako vidia nás politikov a teším 

sa, že celý jeden deň budem v tom-

to krásnom mestečku môcť stráviť 

svoj čas.

Michal Kríž

Prezident SR o Banskej Štiavnici 
aj o zdravotníctve

Anketa
účastníkov a dobrovoľníkov fes-

tivalu Amplión

Prvý ročník Festivalu Amplión som 

si veľmi užila. Podľa môjho názo-

ru ho organizátori zvládli famózne! 

Vynikajúci herci plní energie, dych 

vyrážajúce vystúpenia a čarovná at-

mosféra. Som vďačná, že som sa fes-

tivalu zúčastnila a už teraz sa teším 

na druhý ročník!

Mne osobne sa najviac páčilo pred-

stavenie Freak Fusion Cabaret na 

nádvorí Starého zámku. Umelci boli 

skvelí a prostredie dodalo predstave-

niu neopakovateľnú atmosféru.

Mne sa festival Amplión veľmi pá-

čil. Myslím si, že je to skvelý nápad. 

Festival sa aj hodí do Štiavnice. Uži-

la som si program, ktorý bol úžasný.

Festival je krásnym ukončením kul-

túrneho leta. Priniesol do Štiavni-

ce niečo, čo tu aj napriek bohatému 

kultúrnemu programu chýbalo. Od-

nášam si mnoho skvelých zážitkov.

Amplión bol podľa mňa jeden super 

festival v Banskej Štiavnici. Festival 

mal úžasnú atmosféru a vystúpenia 

boli nádherné. Už sa teším na ďalší 

ročník.             Miroslava Luptáková

Pri príležitosti životného 

jubilea 85 rokov Dr.h.c. Ing. 

Júliusa Bindera bola táto 

mimoriadne významná 

osobnosť Slovenska – exce-

lentný vodohospodár, projek-

tant, ale aj verejný činiteľ 

medializovaná vo viacerých 

celoslovenských médiách. 

Samozrejme, že tam neboli uvede-

né jeho mimoriadne zásluhy o naše 

mesto, za čo dostal v  roku 1997 aj 

Cenu za záchranu kultúrneho dedič-

stva a rozvoj mesta Banská Štiavnica. 

Kto teda je náš jubilant?

Je absolvent Fakulty inžinierskeho 

staviteľstva Slovenskej vysokej ško-

ly technickej v Bratislave. Dlhé roky 

pôsobil ako pedagóg nielen na svojej 

alma mater, ale prednášal aj v USA, 

Kanade, Venezuele, Číne, Japonsku 

a takmer vo všetkých štátoch Euró-

py. V roku 1955 začal pracovať v Hy-

droprojekte, kde skoro štyri desaťro-

čia pôsobil ako projektant, výrobný 

námestník a hlavný inžinier podni-

ku. Následne bol generálnym riadi-

teľom Vodohospodárskej výstavby 

š.p. v Bratislave, ale aj poslancom NR 

SR. Práve on zohral významnú úlo-

hu pri výstavbe a dokončení Vodné-

ho diela Gabčíkovo. V rokoch 1992 

a 1993 ho vyhlásili za najlepšieho 

manažéra Slovenska, v roku 1994 

sa stal Osobnosťou roka. V rovna-

kom roku mu vedecká rada Sloven-

skej technickej univerzity udelila ti-

tul Doctor honoris causa. Patrí mu 

štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta 

Štúra I. triedy, Zlatý dvojkríž za zá-

sluhy o národnú kultúru i prestíž-

na cena Štefana Moysesa za prínos 

k slovenskému národnému životu. V 

roku 2004 ho pápež Ján Pavol II. vy-

menoval za Rytiera rádu sv. Gregora 

Veľkého, čo je najvyššie cirkevné vy-

znamenanie pre laika. A  čo sa týka 

jeho zásluh o  naše mesto, najlepšie 

to vystihla naša primátorka Mgr. Na-

dežda Babiaková v pozdravnom liste, 

ktorý mu zaslala pri príležitosti jeho 

85. narodenín, z ktorého listu vybe-

ráme: „V roku 1997 Vám naše mesto síce 

udelilo Cenu za záchranu kultúrneho de-

dičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica, 

toto ocenenie však bolo naozaj len symbo-

lickým gestom za všetko to, čo ste všetko 

spravili pre naše mesto. Všetko mám v ži-

vej pamäti a robím aj všetko pre to, aby 

nielen súčasná, ale aj budúce generácie 

mali vryté v pamäti, že nebyť Vás, nebo-

lo by došlo ani k etablovaniu Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., Hlav-

ného banského úradu i  dvoch vysokých 

škôl v našom meste. Opäť Vám za toto 

všetko vyslovujem najvrúcnejšie a  naj-

vrelejšie poďakovanie  a nielen v mojom 

mene, ale aj v mene pre mnohých Štiavni-

čanov Vám prajem do ďalších rokov živo-

ta hlavne dobré zdravie, šťastie a spokoj-

nosť.“ Ján Novák

K životnému jubileu Dr.h.c. Ing. Júliusa Bindera

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658. Obedňaj-

šia prestávka: 11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Za účasti 311 pretekárov 

sa v dňoch 8. a 9.10.2016 

uskutočnil v Mestskej krytej 

plavárni 36.ročník medziná-

rodných plaveckých pretekov 

Štiavnický kahanec. 

Na pretekoch sa zúčastnili plavci z 3 

českých klubov /Opava, Frýdek - 

Místek a  Vyškov/ a  23 klubov bolo 

zo Slovenska. Staručká krytá plavá-

reň prežila riadny nápor, keď v  jej 

priestoroch sa vystriedalo viac ako 

450 ľudí. Uznanie a  poďakovanie 

patrí personálu plavárne za prípravu 

priestorov, všetkým organizátorom, 

ale predovšetkým sponzorom, ktorý 

venovali hodnotné ceny pre víťazov 

jednotlivých disciplín súťaže.

Výsledky pretekov:

Cena Primátorky mesta Banská 

Štiavnica na 100m voľný spôsob:

Muži: 1.miesto: Čmeľ Miroslav 

VŠKUK Bratislava čas 53,15 sek., 

2.miesto: Světlík Alexander SPK Bra-

tislava čas 53,41 sek., 3.miesto: Klá-

tik Juraj VŠKUK Bratislava čas 53,67 

sek. Vo fi nále skončil Matej Ernek 

na 5.mieste a Šimon Ernek bol na 

9.mieste.

Ženy: 1.miesto: Potocká Tama-

ra Aquap Poprad čas 57,87 sek., 

2.miesto: Pavlikovská Zuzana SPK 

Bratislava čas 58,92 sek., 3.miesto: 

Potančoková Timea PK BŠ čas 

1:01,16 sek. V ostatných disciplínach 

sa z plavcov PK Banská Štiavnica naj-

lepšie umiestnili:

Ernek Matej: 1. miesto na 100m 

motýlik muži čas 57,65 sek., 2. 

miesto na 50m motýlik muži čas 

26,54 sek.

Harčár Nicolas: 1.miesto na 100m 

motýlik žiaci C čas 1:42,82 sek., 

1.miesto na 50m motýlik žiaci C čas 

41,62 sek.

Ernek Šimon: 2. miesto na 100m 

znak muži čas 1:01.91 sek., 3. miesto 

na 50m znak muži čas 29,96 sek.

Maruniak Patrik: 2. miesto 100m 

prsia žiaci C čas 1:43.04 sek.

Borguľa Martin: 3. miesto 50m 

prsia žiaci C čas 47,91 sek.

Chladná Stacy: 3. miesto 100m 

prsia žiačky C čas 1:47.17 sek.

V  prvej desiatke sa ešte umiestni-

li Balázs M., Berlanský A., Čamaj J., 

Hriňák D., Konečný M., Adamský 

M., Hornická A., Kašiarová T., Meli-

cherčíková T., A Šavoltová I.

Hlavným sponzorom 36. ročníka 

plaveckých pretekov o  Štiavnický 

kahanec bolo Mesto Banská Štiavni-

ca. Sponzormi podujatia boli: Bring 

Trucking, a.s. Žiar nad Hronom, 

Cereal Partners Slovak Republick, 

s.r.o., Nestlé Slovensko, s.r.o., Tidly, 

s.r.o., Penzión Continental fi rma 

Betacar, s.r.o., Penzión Starý Hosti-

nec Svätý Anton, Čamaj Ján, s.r.o., 

Divná pani, s.r.o., Zámočníctvo Ruc-

kschloss, s.r.o. Poďakovanie patrí aj 

všetkým ubytovacím zariadeniam 

v našom meste, kde boli preteká-

ri ubytovaní a zvlášť pracovníčkam 

kuchyne a jedálne Katolíckej školy v 

Banskej Štiavnici.

Za organizátorov pretekov 36.roč-

ník Štiavnický kahanec 

Ján Čamaj st.

36. ročník plaveckých pretekov 
Štiavnický kahanec

Otvorenie plaveckých pretekov na mestskej plavárni  foto Diana Berlanská 

Margarétka denný stacionár 

vďaka nadácii VÚB banky 

pravidelne realizuje artete-

rapiu formou projektu Umenie 

vlastnej duše. 

Ide o projekt, ktorý je určený pre oso-

by so zdravotným a telesným postih-

nutím vo veku od 18 do 40 rokov, 

ktorí navštevujú denný stacionár. 

Cieľom je prostredníctvom artetera-

peutických aktivít rozvíjať a  zlepšiť 

schopnosti klientov v  jednotlivých 

oblastiach života. V  tomto projek-

te sme sa zamerali na tri konkrétne 

oblasti v ktorých chceme u klientov 

dosiahnuť zlepšenie. Ide o  interper-

sonálne vzťahy, rozvoj sociálnych 

zručností a  vzťah k  sebe samému. 

Vzhľadom k  rôznorodým typom 

zdravotného postihnutia  sme sa za-

merali na práve na tieto tri zjedno-

cujúce oblasti, ktoré sú kľúčové pre 

všetkých klientov denného stacioná-

ra. Arteterapeutické aktivity spočíva-

jú vo využívaní výtvarného umenia 

s použitím rôzneho materiálu – akry-

lové farby, veľkoformátové papiere, 

hlina ale aj prírodné materiály. Každé 

arteterapeutické stretnutie prebie-

ha formou skupinovej práce. Artete-

rapia bola pre klientov Margarétky 

novým prv-

kom, no za-

ujali k  nej 

naozaj pozi-

tívny prístup 

a  prejavili 

veľmi  ústre-

tovú partici-

páciu na ak-

tivitách. Už 

teraz v  prie-

behu projek-

tu vieme jednoznačne konštatovať, 

že arteterapia má na klientov pozitív-

ny vplyv a napomáha k zlepšeniu už 

spomínaných oblastí života klientov. 

Po ukončení projektu Umenie vlast-

nej duše, plánujeme arteterapiu zara-

diť do pravidelného programu aktivít 

v dennom stacionári.

Lucia Jokalová, sociálna pracovníč-

ka Margarétka denný stacionár

Umenie vlastnej duše

Arteterapeutické aktivity  foto OZ Margarétka 

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

14.10. Ladie´s Night s Dj Maťa. 

Pražovňa, 21:00

15./22.10. Terra Permonia. Kaž-

dú sobotu: 13:00-17:00.

15.10. Nočný výstup na Sitno. Po-

sledný tohtoročný nočný výstup. 

Výstup z  Ilije/Počúvadl. jazera o 

1:00, v noci zo soboty na nedeľu. 

Chata A. Kmeťa - Sitno

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

19./20.10. Dielnička v Kammer-

hofe. Hlinené vtáčie búdky, 14:00-

16:00.

19.10. Tvorivá dielňa fotografov 

a fi lmárov. Zameraná na fotogra-

fovanie architektúry a prírody. Sú-

kromná hotelová akadémia, 15:00

20.10. Kristína Strapcová: Ta-

jomstvo Wom marketingu. Luft 

coworking, 18:00-20:00

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. 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

26.10. Dielnička v Kammerhofe. 

Batikovanie tašiek, 14:00-16:00. 

26.10. Halloweenske popoludnie 

v Divnej Pani. Plné kúziel, čarov a 

mágie! Vítané sú detičky aj rodičia 

v kostýmoch! Divná pani, 16:00.

27.10. Prednáška: Pavel “Hirax” 

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Náš spevácky zbor sa dlhšiu 

dobu čitateľom neprihovoril 

samostatným článkom. 

Tento rest chceme napraviť 

a informovať o našej súčasnej 

situácii.

Pokračujeme nepretržite v  činnos-

ti a  pravidelný čitateľ iste postre-

hol, že sa podieľame na kultúrnom 

živote v meste i regióne. Trúfam si 

tvrdiť, že i  v  celoštátnom meradle 

a niekoľkokrát sa nám podarilo re-

prezentovať našu vlasť i naše mesto 

aj v  zahraničí. Spomeniem len ak-

tuálny stav, za ktorý by sa snáď dali 

považovať uplynulé dva roky. Tra-

dične hodnotíme našu činnosť pod-

ľa baníckych rokov, teda približne 

od jedného Salamandra po nasledu-

júci Salamander. 

V  roku 2015 sme absolvovali 46 

skúšok a  40 vystúpení, z  ktorých 

treba osobitne vyzdvihnúť samo-

statné koncerty v Pukanci (vianoč-

ný) a doma v Banskej Štiavnici (vý-

ročný v apríli, za účasti pozvaných 

hostí). Oba mali výbornú odozvu, 

čo nás teší a povzbudzuje. Vystúpi-

li sme nielen doma, ale aj v Handlo-

vej, Veľkom Krtíši, Banskej Bystrici, 

Pezinku a v Českej republike v nád-

hernom historickom meste Český 

Krumlov.

V  roku 2016 sme absolvovali 43 

skúšok a  48 vystúpení, z  ktorých 

treba osobitne vyzdvihnúť účasť na 

dvoch festivaloch zborového spe-

vu a to 35.festivale zborového spe-

vu V.F.Bystrého v  Banskej Bystrici 

a  XII.horehronských dňoch zboro-

vého spevu v  Brezne. Porovnanie 

s  inými zbormi je vždy užitočné. 

Opäť sme vystúpili aj vo vzdiale-

nejších mestách, kde treba osobit-

ne spomenúť Stretnutie banských 

miest a obcí SR v Gelnici a Európske 

dni baníkov a hutníkov 2016 v ďal-

šom významnom historickom mes-

te Příbram v Českej republike. 

Na činnosti zboru sa podieľalo 28 

mužov vo veku od 22 do 81 rokov. 

Osobitné poďakovanie patrí nepo-

chybne nášmu zbormajstrovi Mgr.

Jánovi Kružlicovi, ale ďakujem 

všetkým členom, ktorí si vedia nájsť 

čas pre túto činnosť. 

Ani my sa nezaobídeme bez podpo-

ry, ktorú nám poskytuje predovšet-

kým mesto Banská Štiavnica. Aj to-

uto formou sa chceme poďakovať 

mestu, jeho samospráve a osobitne 

primátorke mesta Mgr.Nadežde Ba-

biakovej. Mesto nám poskytuje nie-

len priestory na skúšanie, ale aj fi -

nančnú podporu, ktorá je pre nás 

podstatná. Na jeho podporu neza-

búdame a pripomíname ju v rámci 

sprievodného slova našich vystúpe-

ní, či inými slovami jeho moderova-

nia, ktoré zabezpečujeme buď sami, 

alebo organizátori podujatí. Ďalší-

mi podporovateľmi sú nepochyb-

ne rodiny, predovšetkým manželky, 

ktorým takisto ďakujeme. V nepo-

slednom rade treba spomenúť Ban-

skoštiavnicko-hodrušský banícky 

spolok, s ktorým pravidelne spolu-

pracujeme. Ďakujeme aj ostatným 

fyzickým a právnickým osobám, 

spoluobčanom a  podnikateľom, 

ktorí nás podporili a dúfame, že nás 

podporia aj v budúcnosti. 

Máme mnoho plánov a cieľov, ktoré 

by sme chceli dosiahnuť. Napríklad 

vydať ďalšie CD, prípadne knihu 

o  našom speváckom zbore. Limi-

tuje nás predovšetkým personál-

ne obsadenie zboru. Preto aj touto 

cestou vyzývam mužov, ktorí majú 

chuť ukázať, že Slováci sú spevavý 

národ a niečo dokážu, aby sa prihlá-

sili za členov. Nájdu nás každý pon-

delok o  17.00 hod. v  skúšobni na 

prízemí kultúrneho centra, prípad-

ne si kontakt nájdu na www.spevo-

kolstiavnican.sk. 

Zdar Boh!

Rudolf Fajbík

Spevokol Štiavničan dnes

Mužský spevácky zbor Štiavničan  foto Lubo Lužina 

Chladné večery, slnečné dni, 

pestrá farba stromov – to 

všetko nám naznačuje, že 

máme jeseň v plnom prúde. 

Október je jedným z jesenných me-

siacov, ale je i  mesiac pre našich 

starších ľudí. Je to mesiacom úcty 

k starším.

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou 

súčasťou nášho života. A tento me-

siac, ktorý sme nedávno začali, nám 

pripomína jednu z najvzácnejších 

cností, ktorá môže byť zrodená v 

duši človeka, je ňou úcta k starším. 

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, 

aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, 

ktorí sa každý deň vzdávali radostí, 

ktoré im život ponúkal, aby urobili 

šťastnými nás, ich deti. Úcta k na-

ším otcom a k našim mamám. K na-

ším prarodičom. Ku všetkým, ktorí 

si zodrali svoje ruky, aby naše zo-

stali hladké a nepoškvrnené. Pre-

to sme my, mladší, vám za všetko 

vďační! Ďakujeme...

Spolu s bratom Tonym by sme chce-

li poďakovať našim tetám Valike, 

Evke, starkej Anke a ujovi Edkovi za 

nesmiernu obetavosť, krásne preži-

tie detských čias spolu s vami. Ďa-

kujeme za všetky výlety, hry, pre-

chádzky... proste za všetko čo ste 

pre nás urobili... ďakujeme vám aj 

teraz, že vás máme. Nedá sa to slo-

vami opísať, za čo všetko sme vám 

vďační. Máme vás radi a ešte raz za 

všetko - Ďakujeme.

Milí Štiavničania, mladšia generá-

cia – nezabudnite na vašich starých 

rodičov, poďakovať im za všetko čo 

pre Vás urobili a  robia. Drahí se-

niori, prajem Vám pokojné prežitie 

Vám patriaceho mesiaca. Užite si ho 

naplno, ešte väčším oddychom, elá-

nom a hlavne s úsmevom na tvári...

Všetko dobré!

Filip Golian

Október - Mesiac úcty k starším...

Jesennou 
prírodou
Členovia SZTP z Banskej Štiavni-

ce sa opäť, ako každý rok, vydali na 

prechádzku jesennou prírodou. V 

stredu 28.9.2016 sa päťdesiatšty-

ri nadšencov turistiky vydalo tra-

sou od Piargskej brány smerom 

na Štiavnické Bane pod vedením 

Jožka Osvalda. Tu ich čakala pre-

hliadka Bašty, ktorú spoločne s od-

borným výkladom viedol starosta 

Štiavnických Baní Stanislav Ne-

uschl. Za čo mu srdečne ďakuje-

me. Poďakovanie patrí aj skvelé-

mu tímu Kláštornej vinárne, kde 

sa o nás príkladne postarali a pri-

pravili naozaj skvelé občerstvenie.

Za všetkých ďakuje výbor 

SZTP

Vernisáž 
výstavy

Slovenské banské múzeum - Ga-

léria Jozefa Kollára a Banská St 

a nica Contemporary pozývajú na 

vernisáž výstavy mladej autorskej 

dvojice /CZ/ Jakub Roček - Marie 

Lukáčová pod názvom Šedomodrá 

línia, ktorá sa uskutoční v piatok 

14.10.2016 o  18.00 hod., Nám. 

sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. 

SBM

Mestské 
kúpele 
Otváracie hodiny: 

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiavnica

Bytová správa, BS
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Blahoželanie

1.októbra sa 

dožil krásne-

ho životného 

jubilea, 85 ro-

kov, profesor 

matematiky a fyziky na Ba-

níckej škole v Banskej Štiavni-

ci Mgr. Štefan Bosák. Je tiež 

jedným zo zakladajúcich čle-

nov banskoštiavnického ša-

chového klubu Opevnenie BŠ, 

v ktorom je stále aktívnym 

hráčom a rozhodcom. Pri tej-

to príležitosti by sme mu radi 

ako šachisti, priatelia, bývalí 

žiaci, ale hlavne rodina srdeč-

ne popriali veľa zdravia, ra-

dosti, pohody a životného elá-

nu do ďalších rokov.

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

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 Novo-

tom, ktorá sa uskutoční o 17 hod. 

v priestoroch Kultúrneho centra, 

Kammerhofská 1, Banská Štiavni-

ca. Viac na www.klubyzdravia.sk. 

Klub zdravia organizuje Občian-

ske združenie 

Život a zdravie.

Október je jeden z najkrajších 

mesiacov v roku. 

Dozrievajú plody prírody, ľudskej 

práce, a  babie leto ponúka paletu 

farieb a  tvarov nevídanej krásy. Aj 

prvý októbrový deň bol plný slnka 

a v malebnej obci Ilija sa vďaka pani 

Márii Remeňovej zmenil na sláv-

nosť radosti, priateľstva a lásky.

Pani Mária Remeňová – Štangová je 

autorkou nežnej zbierky básní s ná-

zvom Cesta životom. Básne sú odzr-

kadlením ciest jej vlastného života, 

a predsa sa v nich môžu nájsť mno-

hí z nás. Láskavá a usmievavá dáma  

sa vie aj na prahu osemdesiatky 

úprimne tešiť z  každého slnečné-

ho dňa, z každého stretnutia, z kaž-

dého kvietka, ale aj z každej  vzác-

nej spomienky. Práve mnohé z nich 

sú v podobe básní uložené v jej kni-

he, ktorú spoločne ,,pokrstili“ autor-

kine štyri deti, Mária, Róbert, Ján 

a Slávka so slovami: ,,Krstím ťa rod-

nou zemou z chotára obce Svätý Anton, 

po ktorej kráčali tvoje nohy z  detstva 

k  dospelosti. Krstím ťa vodou, ktorá 

vytryskla na povrch zeme v chotári de-

dinky Ilija, ako slová básní zo srdca.“ 

Dojímavý príhovor autorky, v  kto-

rom  nezabudla poslať bozk do neba 

pre svojho milovaného manžela Ra-

domíra, rozochvel dojatím nejedno 

srdce. Veď práve on bol jej najväč-

šou inšpiráciou a oporou v tvorbe, i 

živote. Práve on jej dodával odvahu, 

aby svoje dielka posielala do časopi-

su Slovenka a  iných periodík, kde 

boli uverejňované. Čitateľsky obľú-

bené boli najmä jej mikropoviedky, 

inšpirované príbehmi ľudí, ktorí sa 

ocitli v súdnej sieni, kde pani Mária 

pôsobila ako sudca z ľudu. Manžel 

ju pravidelne sprevádzal na kultúr-

nych podujatiach a tešil sa z ocene-

ní, ktoré získala za poéziu i prózu. 

Žiaľ, radosti z vydania jej knihy sa 

už nedožil, ale prišli deti, vnúčatá, 

príbuzní, priatelia, rodáci.

Súčasťou oslavy bol kultúrny 

program, ktorý pripravili hudobní-

ci Majka Beňová, Fedor Kazanský a 

Ondrej Remeň. Program moderoval 

Róbert Remeň, básne z novej knihy 

predniesli Janka Bernáthová a Bož-

ka Kubalová.

Nasledovali nespočetné gratulá-

cie, objatia a poďakovania s kytica-

mi kvetov vzácnej žene s poetickou 

dušou, Márii Remeňovej. Atmosfé-

ra v sále ilijského kultúrneho domu 

bola nádherná, ľudia si našli na seba 

čas, aby sa stretli v dobrej vôli a ná-

lade, tešili sa spolu, spievali, spomí-

nali. A to je tá najschodnejšia cesta 

životom. Cesta človeka k človeku.

Janka Bernáthová

Cesta životom Márie Remeňovej

Vážení občania,

s príchodom chladného počasia sa 

začína vykurovacie obdobie a s ním 

aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku 

požiarov. Počas tohto obdobia hasi-

či už tradične evidujú zvýšený po-

čet výjazdov k požiarom rodinných 

domov.

V roku 2015 a za prvých 6 mesia-

cov v roku 2016 po zahájení vy-

kurovacej sezóny na základe vyššie 

spomínaných faktorov vzniklo cel-

kovo z dôvodov poruchy a nevyho-

vujúceho stavu vykurovacích telies, 

dymovodov a 

komínov 207 

požiarov, pri 

ktorých bola 

vyčíslená pria-

ma škoda 377 

820 € kde boli 

zranené 4 oso-

by a 1 osoba 

usmrtená.

Preto je potreb-

né aby ste dba-

li na to, že ko-

mín, na ktorý 

je pripojený 

spotrebič s celkovým tepelným vý-

konom do 50 kW musí byť pravi-

delne čistený a kontrolovaný v na-

sledovných lehotách :

- raz za 4 mesiace, ak sú do komí-

na pripojené spotrebiče na tuhé 

palivá alebo spotrebiče na kvapal-

né palivá

- raz za 6 mesiacov, ak sú do komí-

na pripojené spotrebiče na plynné 

palivá a ak ide o komín bez vložky

- raz za 12 mesiacov, ak sú do komí-

na pripojené spotrebiče na plynné 

palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak je na komín pripojený spotrebič 

s celkovým tepelným výkonom nad 

50 kW a ide o spotrebič na plyn, 

kontrola a čistenie komína sa vy-

konáva raz za 6 mesiacov a ak ide o 

spotrebič na tuhé palivo, kontrola a 

čistenie komína sa vykonáva raz za 

2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie ko-

mínového telesa môže vykonávať 

užívateľ rodinného domu alebo inej 

stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, 

prístrojmi a zariadeniam, alebo ju 

môže vykonávať prostredníctvom 

osoby odborne spôsobilej, kominár 

alebo revízny technik komínov.

Nezabudnite !

Čistenie a kontrola komína je 

povinnosťou každého občana a 

ak to nezvládnete sami, nechaj-

te to na odborníka - kominára

Kontaktné adresy osôb pôsobiacich 

v  našom regióne, ktoré sú opráv-

nené vykonávať kontroly a čistenie 

komínov:

Štefan Hudec, Ul. Kollárova, Nová 

Baňa – č.t. 0903 510 026

Milan Toryský, Obrancov mie-

ru 15, Banská Štiavnica - č.t. 0903 

541 743, 045/6922121.

Ivan Pružina, riaditeľ OR HaZZ

Vykurovacie obdobie
a používanie palivových spotrebičov
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V dňoch 26. až 28. septembra 

2016 realizovala Slovenská 

poľovnícka komora v spolu-

práci s Medzinárodnou radou 

pre poľovníctvo a ochranu 

zveri C.I.C. a Federáciou 

poľovníckych asociácií pri 

Európskej únii FACE, v priesto-

roch Európskeho parlamentu 

v Bruseli, prezentáciu pod 

názvom „Udržateľné poľov-

níctvo ako nástroj odborných 

aktivít v prospech zachovania 

prírody“. 

Na prezentácii, ktorú pomáhal rea-

lizovať aj vedúci poľovníckeho od-

delenia Múzea vo Svätom Antone 

Ing. Štefan Engel, PhD., nechýba-

li informácie o  expozíciách nášho 

múzea, Dňoch sv. Huberta i Det-

ských dňoch sv. Huberta. Poľov-

níctvo bolo predstavené na pôde 

európskeho parlamentu ako naše 

vzácne kultúrne dedičstvo. Prezen-

tácia bola umiestnená v  priesto-

roch, ktorým prechádzali praktic-

ky všetci europoslanci a zvlášť bola 

predstavená významným predsta-

viteľom EÚ z  oblasti manažmen-

tu ochrany prírody, europoslancom 

zo SR, odborníkom z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR a Slovenskej poľovníckej komo-

ry. Na predstavení bol prítomný aj 

prezident skupiny Intergroup – pre 

poľovníctvo, vidiek a  biodiverzitu 

pri EP Karl-Heinz Florenz z Nemec-

ka a  prezident Slovenskej poľov-

níckej komory Ing. Tibor Lebocký, 

PhD. Prezentácia iste pomohla zvi-

diteľniť Múzeum vo Svätom Anto-

ne aj  banskoštiavnický región na 

pôde tak významnej európskej in-

štuitúcie. 

Marian Číž

Prezentácia Múzea vo Svätom Antone 
v Európskom parlamente

Európsky parlament v Bruseli  foto LNphoto

Keď v piatok o tretej nastu-

pujem do rýchliku, teším sa 

domov. Cestujem zo Zvolena 

do Levíc. 

Prechádzam uličkou a  hľadám si 

voľné miesto v  kupé. Nachvíľu sa 

zarazím, ale už ma to neprekva-

pí. Opäť sú tam. Tento raz šiesti. 

Je s nimi aj mladý chalan v mojom 

veku. Dúfam, že si na nich nezvyk-

nem. Vraj sú tam kvôli tomu, aby 

nás ochraňovali. Ja sa však veľmi 

bezpečne necítim. Nájdem si voľné 

miesto na sedenie a zamyslím sa.

Spomeniem si na babku. V septem-

bri bude mať deväťdesiat. Keď si 

pomyslím, že ona prežila celú svoju 

pubertu počas vojny, opäť mi prej-

de mráz po chrbte. Babka nepreži-

la dospievanie v demokracii ako ja. 

Nemala možnosť cestovať, spozná-

vať rozličných ľudí, slobodne sa vy-

jadrovať... Chcela jednoducho pre-

žiť. Vďaka Bohu dokázala to. Inak 

by som dnes nesedel vo vlaku a ne-

zamýšľal sa. Napriek tomu, že sa jej 

podarilo prežiť a dnes o svojich zá-

žitkoch môže rozprávať, „ochranco-

via“ z kupé vedľa a im podobní, hrô-

zy tej doby zjednodušujú. Tvrdia, že 

tá doba vôbec nebola taká zlá. Pre-

sviedčajú, že nám vtedy bolo lep-

šie. A budú sa pri tom biť do hrude. 

Neviem koľkí z nich to zažili alebo 

kde sa to dočítali, ale ja radšej uve-

rím babke. „Ale tí židia boli často lep-

ší ľudia ako my, pomohli keď mohli. Veľ-

mi milí, celá dedina sa prišla pozrieť keď 

ich brali. A oni plakali, nechceli ísť, a my 

sme sa len pozerali.“ Priznala babka. 

Vtedy som si uvedomil, ako som 

rád za iniciatívu Kvety demokracie. 

Som rád, že sa nájdu takí, ktorí sa 

nechcú len prizerať. Som rád, že sa 

snažíme vzdelávať mladých a vzbu-

dzovať v nich empatiu a toleranciu 

k  iným, ktorá je v  dnešnej spoloč-

nosti tak potrebná. Som vďačný za 

každého z našich aktívnych členov. 

Počas roka sme boli na viacerých 

školách v Banskej Štiavnici a okolí. 

Rozprávali sme sa o fašizme a sna-

žili sa žiakom priblížiť túto tému 

cez rôzne hry. Pochopili. Usporia-

dali sme aj vernisáž o  holokauste 

s  paňou, ktorá ho prežila. Dojatie 

v očiach účastníkov bolo silné. Je tu 

vždy prítomný aj názor druhej stra-

ny a podľa mnohých facebookových 

expertov, sme zase vymetené deti 

platené americkou vládou. Viem, 

že nepresvedčíme o  potrebe tole-

rancie všetkých, avšak verím, že to, 

čo robíme má zmysel. Chcem veriť, 

pretože by som rád raz videl moje 

deti vyrastať na Slovensku, v  kto-

rom budú mať kamarátov aj me-

dzi Rómami, chlapcami a dievčata-

mi zo Sýrie, Iraku, Afganistanu. Na 

Slovensku, v  ktorom nikto neod-

súdi inú orientáciu môjho dieťaťa. 

Na Slovensku, ktoré bude tolerant-

né voči všetkým náboženstvám. 

Verím, že ak budeme pokračovať 

v tom čo robíme, tak by si naša ge-

nerácia mohla začať voliť lepšie. 

Vystupujem z vlaku a viem, že ma 

na stanici čaká otec. Nasadnem 

k nemu do auta. Keď zbadá skupin-

ku šiestich, pousmeje sa: „Takže si 

bol v  bezpečí počas cesty“ skonštatu-

je s pocitom zadosťučinenia. Bohu-

žiaľ, to nemyslí sarkasticky. Zhlbo-

ka sa nadýchnem.  Nastane ľahká 

výmena názorov. Atmosféra v aute 

o čosi zhustne a ja si uvedomím, že 

máme ešte veľa práce pred sebou...

Jakub Seneši, 

Gymnázium A. Kmeťa BŠ

Keď kvitne demokracia

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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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 14.10. o 19:30 hod.Piatok 14.10. o 19:30 hod.

INsTAlATérINsTAlATér

Komédia, Česko, 2016, 85 min., Komédia, Česko, 2016, 85 min., 
MP:12. Vstupné: 4 €MP:12. Vstupné: 4 €
Štyridsaťročný Luboš Cafourek je Štyridsaťročný Luboš Cafourek je 
svojrázny inštalatér z dediny Tuch-svojrázny inštalatér z dediny Tuch-
lovice pri Prahe. Je zručný a pocti-lovice pri Prahe. Je zručný a pocti-
vý, so všetkým si poradí, žiadnej prá-vý, so všetkým si poradí, žiadnej prá-
ce sa nikdy nezľakne. Nemá auto, za ce sa nikdy nezľakne. Nemá auto, za 
zákazníkmi jazdí na bicykli, alebo au-zákazníkmi jazdí na bicykli, alebo au-
tobusom, alebo sa nechá voziť. Mobil tobusom, alebo sa nechá voziť. Mobil 
nepoužíva, telefonáty za neho vybavu-nepoužíva, telefonáty za neho vybavu-
je jeho matka, ktorá mu tiež varí, na-je jeho matka, ktorá mu tiež varí, na-
kupuje, perie, robí účtovníctvo a riadi kupuje, perie, robí účtovníctvo a riadi 
chod celej domácnosti. Luboš má vždy chod celej domácnosti. Luboš má vždy 
na všetko nečakanú a vtipnú odpoveď, na všetko nečakanú a vtipnú odpoveď, 
ale praktický a spoločenský život mu ale praktický a spoločenský život mu 
uniká medzi prstami. Za prácu si ne-uniká medzi prstami. Za prácu si ne-
dokáže povedať poriadne peniaze, ka-dokáže povedať poriadne peniaze, ka-
marátom opravuje zadarmo a to, čo marátom opravuje zadarmo a to, čo 
zarobí, hneď utratia za jedlo pre túlavé zarobí, hneď utratia za jedlo pre túlavé 
mačky, alebo prestávkujú. Luboš všet-mačky, alebo prestávkujú. Luboš všet-

ko nepríjemné odsúva na „neskôr“, ko nepríjemné odsúva na „neskôr“, 
alebo na „uvidíme“. Všetky jeho poku-alebo na „uvidíme“. Všetky jeho poku-
sy o kontakt so ženami končí fi askom.sy o kontakt so ženami končí fi askom.

Sobota 15.10. o 19:30 hod.Sobota 15.10. o 19:30 hod.
Štvrtok 20.10. o 19:30 hod.Štvrtok 20.10. o 19:30 hod.

ZilioNÁriZilioNÁri

Akčný / Komédia / Krimi, USA, Akčný / Komédia / Krimi, USA, 
2016, 94 min., MP:12. Vstupné: 4 €2016, 94 min., MP:12. Vstupné: 4 €
Vojnový veterán, pracujúci ako nočná Vojnový veterán, pracujúci ako nočná 
ostraha vo fi rme zaoberajúcej sa vý-ostraha vo fi rme zaoberajúcej sa vý-
robou obrnených vozidiel, zorganizuje robou obrnených vozidiel, zorganizuje 
jednu z najväčších bankových lúpeží v jednu z najväčších bankových lúpeží v 
amerických dejinách. amerických dejinách. 

Nedeľa 16.10. o 17:00 hod.Nedeľa 16.10. 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 €

Nedeľa 16.10. o 19:30 hod.Nedeľa 16.10. o 19:30 hod.

INferNoINferNo

Mysteriózny / Thriller ,USA, 2016, Mysteriózny / Thriller ,USA, 2016, 

122 min., MP:12. Vstupné: 4 €122 min., MP:12. Vstupné: 4 €
Profesor Robert Langdon sa zobudí Profesor Robert Langdon sa zobudí 
na nemocničnom lôžku vo Florencii a na nemocničnom lôžku vo Florencii a 
nepamätá si nič, čo sa odohralo za po-nepamätá 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 

Utorok 18.10. o 19:30 hod.Utorok 18.10. o 19:30 hod.

ToTo je NÁš sveTToTo je NÁš sveT

Dráma / Komédia, USA, 2016, 119 Dráma / Komédia, USA, 2016, 119 
min., MP. Vstupné: 3 €min., MP. Vstupné: 3 €
Hlboko v lesoch mimo civilizáciu vy-Hlboko v lesoch mimo civilizáciu vy-
chováva svojrázny a charizmatický chováva svojrázny a charizmatický 
otec (Viggo Mortensen) svojich šesť otec (Viggo Mortensen) svojich šesť 
detí podľa vlastných predstáv. Ich ži-detí podľa vlastných predstáv. Ich ži-
vot pripomína letný tábor v raji, plný vot pripomína letný tábor v raji, plný 
nezvyklých pravidiel a hier. Pokiaľ ne-nezvyklých pravidiel a hier. Pokiaľ ne-
príde správa, ktorá všetko zmení. Za-príde správa, ktorá všetko zmení. Za-
čína prekvapivá a zábavná cesta, pri čína prekvapivá a zábavná cesta, pri 
ktorej sú zásady tejto voľnomyšlien-ktorej sú zásady tejto voľnomyšlien-
kárskej rodiny vystavené skúškam kárskej rodiny vystavené skúškam 
nášho sveta. nášho sveta. 

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 konzumá-

ciu v hodnote 10,-eur v pizzérii, 

reštaurácii Black M, Nám. sv. Tro-

jice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.34/2016: „Ten, kto sa stáva fi lozo-

fom lásky ju vôbec nepozná.“ Výher-

com sa stáva Stanislav Trenčan, 

L. Svobodu 14, Banská Štiavni-

ca. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

24.10.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Sv. Te-

rézie z Lissieux: „Boh… (dokonče-

nie v tajničke).

A., Žalúdočný horký liek, vníma-

nie, členitosť Zeme,

B., 3 časť tajničky, solmizačná 

slabika,

C., Dravý vták, čierne zlato, polud-

nie, textová skratka,

D., Naša TV,  značka čokolád, tka-

ný obraz, alebo básnicky,

E., Ekonomická škola, miska, 

stred slova Mareka, zn. žiletiek,

F., Torty česky, pečú sa v ňom ko-

láče, kopa slamy, polomer,

G., Nástroj na šitie, kaz, prístrešok 

z celtoviny, existuje,

H., Biblická postava, kárička, ob-

lak, české mesto,

I., Ozn. áut Španielska a  Luxem-

burska, dolná končatina, manžel 

Hilmerovej, 4. pád slova sila,

J., Prezident USA, nie veľká, inter-

nát česky,

K., Koniec tajničky, amen česky, 

eman.

1., Bývalá politická strana, 4. časť 

tajničky, osobné zámeno,

2., Meno Kramára, zohol, áno,

3., České mesto,  povzdych, drob-

né hlísty, náš bez dĺžňa,

4., Relatívny skr., ženské meno, 

pádová otázka,

5., Miesta a mená ľudí, tápal,

6., Hudobný strunový nástroj, 

skupenstvo vody, vlastní,

7., Neožívaj tekutinu, americký 

herec, hrubý mužský hlas,

8., Elena, vymedzené územie, dri 

na mlynčeku, draslík,

9., Babylonská bohyňa Zeme, plod 

i strom, chlípe, urán,

10., Fajčivo, stará mama,

11., Bele naopak, útok, existujem,

12., Cudzie mužské meno, zn. 

kozmetiky, štát v južnej Amerike,

13., Doba, Začiatok tajničky, jeleň 

česky,

14., 2. časť tajničky.

Pomôcky: El, Noe, Red, mrle, aras

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B
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F

G

H

I

J

K

Kupón č. 36
Krížovka
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INZERCIA

inzercia

 Hľadám do prenájmu garáž v Ban-

skej Štiavnici, č. tel. 0905 761 044

  Prenajmem 2-izbový byt pod 

Kalváriou a na Resle. Kontakt: 

0905 360 307

  Zberateľ kúpi staré motocykle 

Jawa, CZ, stabilné motory, staré 

traktory, príp. aj náhradné diely aj 

v zlom stave, tel.č.: 0903 506 693

reality

30.septembra 2016 sa 

v Martine uskutočnil 17.ročník 

Šoltésovej Martina . 

Podujatie, na ktorom sa stretli člen-

ky Živeny (Spolok slovenských 

žien) z  celého Slovenska, víťazi li-

terárnych súťaží a kultúrna verej-

nosť Martina. Hlavnou myšlienkou 

podujatia bolo venovať sa rozbo-

ru korešpondencie významných 

členiek Živeny s  osobnosťami ži-

vota na Slovensku. Téma vyplynu-

la z faktu, že dnešná korešponden-

cia prebieha na iných úrovniach so 

zhoršenou možnosťou jej dlhodobé-

ho archivovania a zhodnotenia pre 

budúce generácie. Program poduja-

tia bol bohatý: návšteva Národného 

cintorína v Martine s položením ky-

tíc a spevom  piesne „Kto za pravdu 

horí“ pri hroboch známych Živenia-

rok. Nasledovalo slávnostné otvo-

renie Centra Živeny v Spolkovej bu-

dove Živeny spojené s prehliadkou 

objektu a  občerstvením, kde bolo 

zároveň vystavených  osemnásť 

projektov študentov Fakulty ar-

chitektúry STU Bratislava na kom-

pletnú rekonštrukciu Spolkového 

domu Živena v Martine a jeho pri-

ľahlej záhrady. Hlavný program pre-

biehal v priestoroch rokovacej sály 

mestského úradu a  jeho súčasťou 

boli zdravice, vystúpenia expertov, 

hudobné vystúpenia a  odsúhlase-

nie výzvy kultúrnym a literárne čin-

ným osobnostiam, aby archivova-

li svoju dôležitú korešpondenciu na 

uchovávateľných nosičoch. Posled-

nou časťou podujatia bolo slávnost-

né odovzdávanie  cien a to: Cena E. 

M. Šoltésovej za celoživotný prí-

nos pre literatúru a Cena primáto-

ra mesta Martin pre ženu, ktorá sa 

mimoriadne aktivizuje v  prospech 

žien v  Martine. Bolo príjemné sa 

tohto podujatia zúčastniť a mať za-

ujímavý deň.

Ingrid Kosmeľová, 

členka MO Živeny

Živena v Martine

Jeseň
(Doslov k slzám)

Až legendu si nájde moje pero

a pretečie ňou môj tok života,

a príde zámlk, príde pološero,

a môj vlas strieborný sa zligotá,

nech príde potešenie zo spomienky.

Jesenné kvety vyplačú svoj smútok,

ja v šediach ceľových zajatý,

videl som,

bežíš jak kvapka po prútoch,

a osud horkosť chleba láme ti,

nech príde potešenie zo spomienky.

Osud nás labou ako šelma packá,

i keď sme v zástupoch si stratení,

krvavé torzá púta stará láska.

Oh, Bože, odpočinku dajte mi!

Nech príde potešenie zo spomienky.

... A či to sen bol iba, čierny úpal,

len kvety fantázie bez ceny,

a túto lásku som jak kožu lúpal

plačúc jak kvety plačú v jeseni?

Nech príde potešenie zo spomienky.

Valentín Benjak

Prvý októbrový víkend, práve 

keď Banská Štiavnica bola 

plná inšpiratívnych podnetov 

a dojmov z nového festivalu 

Amplión, som sa rozhodla 

stráviť v Košiciach, vo svojom 

rodnom meste. Niekto by 

povedal: ,,Trestuhodné! O čo 

všetko prišla a čo nevidela!“

Nemyslím si. Môj víkend bol rovna-

ko obohacujúci a prekvapivý. Prvý-

krát som navštívila festival hry 

svetla a  tieňov pod názvom Biele 

noci. Výborné recenzie tohto celoe-

urópskeho festivalu súčasného mo-

derného umenia prilákali do Ko-

šíc množstvo turistov. Vzhľadom 

na veľkú rozlohu tohto krásneho 

mesta, každý po zakúpení vstupen-

ky dostal šikovnú mapku, ktorá mu 

pomáhala pri orientácii po celý ve-

čer. Umelecké diela boli rozmiest-

nené nielen v širokom historickom 

centre mesta, ale i v priľahlých ulič-

kách.

Navštívila som Východoslovenskú 

galériu v Košiciach, kde boli nain-

štalované veľké kamenné gule neú-

plných nepravidelných tvarov. Pro-

jekt znázorňoval bomby z  druhej 

svetovej vojny, upozorňujúc na 

možno už pre niekoho dávno za-

budnuté kruté udalosti. Výstavu sil-

ne podčiarkovali prezentácie s  ci-

tátmi otvárajúcimi oči i  dnešným 

mladým ľuďom. Nezabudnúť! 

Ďalšou zastávkou bol mestský park, 

kde boli v zemi rozmiestnené stov-

ky žiaroviek ako kvety na tmavej 

nočnej lúke. Interaktivita tohto 

umeleckého diela spočívala v  sní-

maní ich svetla tabletom, ktoré sa 

menilo na rôzne zvuky. Čím sa au-

tor možno snažil naznačiť, že príro-

da je živá. Každé steblo trávy, každá 

skalka má svoju melódiu, len ju tre-

ba hľadať.

V KunstHalle sa zase vznášal 10 

metrov široký mohutný biely prs-

tenec, pohybujúci sa sa v rytme po-

lárnej žiary. Autorovou myšlienkou 

bola túžba spomaliť čas. Netúžime 

po tom tak trochu všetci?

Počas Bielej noci v  Košiciach som 

navštívila ešte mnoho ďalších veľmi 

zaujímavých výstav, ale na druhý 

deň ma čakal rovnako vzrušujúci 

a  silný zážitok. Bežal sa  Maratón 

mieru. Narodila som sa síce v  Ko-

šiciach, ale celý svoj doterajší život 

som prežila v našej ,,obľúbenej“ Ban-

skej Štiavnici, takže ako divák som 

Maratón mieru videla prvýkrát. 

Malé skúsenosti s  behom mám aj 

ja, preto ma fascinovali výkony ľudí, 

starých, mladých, mužov, žien, rôz-

nych národností, farieb pleti, fyzic-

kých konštrukcií. Bolo to úžasné 

pozorovať ako si dokážeme krás-

ne pripomínať veľmi dôležitý oka-

mih v našej histórii bez ohľadu na 

vek, pohlavie a krajinu pôvodu a zá-

roveň prekonávať hranice svojich 

možností. Obrovská energia tohto 

preteku ma naplnila túžbou o  rok 

bežať s nimi.

Aj napriek tomu, že som jeden ví-

kend nebola verná nášmu mestu, 

domov som si priniesla plnú nošu 

obohacujúcich zážitkov, nápadov 

a vieru, že v každom z nás drieme 

chuť objavovať a zdolávať pomysel-

né laťky svojej existencie. Štiavni-

ca je jedným z  najinšpirujúcejších 

miest na Slovensku, ale aby sme ju 

ešte viac ľúbili, musíme ju sem tam 

opustiť a s láskou sa k nej znova vrá-

tiť.

Petra Hyblerová

Študentka SUŠ v Trenčíne

Odbor reklamná tvorba

Štiavničania na potulkách Slovenskom

Veľká kamenná guľa vo Východoslovenskej galérii  foto Archív autora
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Dňa 9.10.2016 odohralo 

mužstvo SKŠT Banská 

Štiavnica prvý domáci zápas 

krajskej 4. ligy so STK Sokol 

Sielnica, ktorý sa skončil 

víťazstvom domácich 13:5. 

Vynikajúci výkon podali najmä 

Martin Dobrovič, Marek Farbiak a 

Michal Buzalka, ktorí sa najväčšou 

mierou priničinili o naše víťazstvo. 

Ďalej za domáce mužstvo nastúpili 

aj Daniel Marko a Ján Maďar. Body: 

Dobrovič 4,5, Farbiak 3,5, Buzalka 

3,5, Maďar 1 a Marko 0,5. Informá-

cia pre našich fanúšikov - ďalší do-

máci zápas odohrá naše mužstvo 

dňa 23.10.2016 o 10.00 h v telo-

cvični Katolíckej školy v B. Štiavni-

ci (pri plavárni) s mužstvom Podko-

nice "A" a týmto všetkých pozývame 

na toto stretnutie.

Výsledky: 1. kolo

Podkonice A - Žarnovica B 17:1 

(51:5) 

MTK Žarnovica A - Revúca-Tisovec 

B 6:12 (33:40) 

ŠKST B.Štiavnica A - Sokol Sielnica 

A 13:5 

STK Vyhne A - Mladoť Lučatín A 

11:7 (35:28) 

Balog n. I.-Calomija A - STK Tomá-

šovce A 9:9 (35:37) 

STK Predajná A - STK Fiľakovo A 

13:5 (46:25)

Tabuľka: http://www.pinec.info/

htm/tabulka/?soutez=3629

Daniel Marko

Začala sa krajská liga v stolnom tenise
KSST Banská Bystrica - 4. liga, muži 2016/2017

Tabuľka súťaže po 1. kole - Základná časť

1. Podkonice A 1 1 0 0 0 17:1 3

2. STK Predajná A 1 1 0 0 0 13:5 3

3. ŠKST B.Štiavnica A 1 1 0 0 0 13:5 3

4. Revúca-Tisovec B 1 1 0 0 0 12:6 3

5. STK Vyhne A 1 1 0 0 0 11:7 3

6. STK Tomášovce A 1 0 1 0 0 9:9 2

7. Balog n. I.-Calomija A 1 0 1 0 0 9:9 2

8. Mladosť Lučatín A 1 0 0 1 0 7:11 1

9. MTK Žarnovica A 1 0 0 1 0 6:12 1

10. STK Fiľakovo A 1 0 0 1 0 5:13 1

11. Sokol Sielnica A 1 0 0 1 0 5:13 1

12. Žarnovica B 1 0 0 1 0 1:17 1

V. liga skupina "C"

10. kolo hralo sa 8.10.2016

Sitno Banská Štiavnica - TJ PS Hli-

ník nad Hronom 2:2 (1:1). Góly: 19. 

min. Kminiak, 70. min. Roško. ŽK: 

Hanzlík P., Roško. Počet divákov: 

75. Zostava: Kraják – Kmeť, Hanz-

lík P., Roško, Kušión (21.Adamov), 

Beňadik (64.Zupka), Barák N., 

Necpal, Sásik, Šima, Kminiak

Neubehla ani prvá minúta zápasu a 

hostia sa ujali vedenia. Kombináciu 

hostí zakončil ich hráč prízemnou 

strelou k žrdi. Znovu sa zopako-

valo,že sme inkasovali gól v úvo-

de zápasu ako pri minulom zápa-

se. Z vyrovnávajúceho gólu sme sa 

sa radovali v 19.min., keď vyrovnal 

Kminiak z pokutového kopu. Pred-

chádzalo tomu sólo Kminiaka na 

brankára hostí, ktorý ho fauloval, 

za čo dostal ŽK a rozhodca i nariadil 

pokutový kop. V 30.min. po druhej 

žltej rozhodca vylúčil hosťom strel-

ca ich gólu Mališa. Do vedenia 

mohli isť hostia v 36. min., ich čis-

tú gólovú šancu zmaril Kraják skve-

lým zákrokom. Prevahu o jedného 

muža naši hráči nedokázali využiť, 

naopak to boli hostia, ktorí po pre-

stávke v 61.min. sa ujali vedenia gó-

lom z priameho kopu ich hráč ob-

strelil múr a dal ich vedúci gól. O 

niekoľko minút 

neskôr sa zno-

vu zaskvel Kraják, 

ktorý znovu zma-

ril gólovú šancu 

hostí ktorí mohli 

isť do dvojgólo-

vého vedenia. V 

70.min. zahrával 

priamy kop Kmi-

niak z ľavej strany, 

jeho center našiel 

hlavu Roška, kto-

rý ju predĺžil do 

siete. Potom mo-

hol strhnúť víťaz-

stvo na našu stra-

nu Kminiak, ale 

vo vyloženej šanci z 12 m prestrelil 

vysoko bránu hostí,ktorí v 84.min. 

prišli o druhého hráča, ktorého roz-

hodca znovu vylúčil po druhej žl-

tej karte. V závere zápasu i keď sme 

mali prevahu dvoch hráčov na viac, 

nedokázali sme streliť gól. Zápas sa 

skončil deľbou bodov.

VII.liga - II.trieda ObFZ ZH

10. kolo hralo sa 9.10.2016

Sitno Banská Štiavnica "B" - TJ 

Ostrý Grúň 4:2 (2:0). Góly: 56., 

79.min. z p.k. Číž, 28.min. Greguš, 

33.min. Meňuš M. ŽK: Šuhajda. 

Zostava: Kraják – Macko (46.Šuhaj-

da), Žikla, Dolinský, Dudák, Ne-

doroščík, Kmeť (78.Kmeť), Necpal 

(Šima), Číž, Meňuš M. (39.Ada-

mov), Meňuš L. (15.Greguš)

Naše mužstvo celozápasovú preva-

hu dotiahlo do víťazného konca.

Kto ? Kedy? a S kým?

V. liga skupina "C"

11. kolo hrá sa 16.10.2016 o 14.00 

hod. ŠK Partizán Čierny Balog - Sit-

no Banská Štiavnica

VII. liga – II. trieda ObFZ ZH

11. kolo hrá sa 16.10. 2016 o 14.00 

hod. TJ Družstevník Pitelová - Sit-

no Banská Štiavnica "B"

II. liga starších a mladších žiakov

11. kolo hrá sa 15.10.2016 o 10.00 

hod. a 12.00 hod. Sitno Banská 

Štiavnica - MFK Strojár Krupina

Ivan Javorský

Doma sme získali iba bod

1. Selce 10 6 3 1 26:19 21

2. Krupina 10 5 4 1 17:5 19

3. Čierny Balog 9 5 2 2 16:11 17

4. Sásová 10 4 3 3 24:15 15

5. Št.Bane 9 4 3 2 13:7 15

6. Dobrá Niva 9 4 2 3 22:15 14

7. Hliník / Hr. 9 3 5 1 15:13 14

8. B. Štiavnica 10 4 1 5 17:20 13

9. Lovča 10 4 0 6 18:28 12

10. Hrochoť 10 3 2 5 17:26 11

11. Lieskovec 10 2 4 4 12:16 10

12. Priechod 10 2 3 5 14:20 9

13. Jakub 9 2 1 6 14:21 7

14. H. Nemce 9 2 1 6 13:22 7

Beh na Pustý 
hrad
Atleti BS dominovali na posled-

nom kole Zvolenskej bežeckej ligy 

v Behu na Pustý hrad. Štart od Ná-

mestia SNP na vrchol Pestého hra-

du vyhral v absolútnom poradí Pe-

ter Ursíny pred Petrom Kačánim a 

Jozefom Gibalom všetci Atleti BS. 

V junioroch bol teda prvý Ursíny 

pred Gibalom. Jozef Gibala sa zá-

roveň stal absolutným víťazom 

Zvolenskej bežeckej ligy 2016 v 

junioroch. Ďakujem Janke Tynko-

vanovej a Marianovi Čiernemu za 

podporu ŠK Atleti BS.

Róbert Petro

Horehronské 
hry 
vyhrala Barbora Švenková

56. ročník na atletickom štadióne 

v B. Bystrici odštartoval najstaršie 

mládežnícke atletické preteky na 

Slovensku. Základnú školu Jozefa 

Horáka v Banskej Štiavnici repre-

zentovala na trati 600m mladších 

žiačok naša tohtoročná Majster-

ka Slovenska - Barbora Švenková. 

A očakávania favoritky naplnila a 

bežala tak, ako sme si v ostatnom 

čase na jej prejav už zvykli. Vyhrala 

rozdielom triedy v prvom z troch 

fi nálových behov a aj celkovo.

Róbert Petro
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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 do-

volenke, SZČO, kontakt: 0904 334 

071

prácappppppppppppp

  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

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

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

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

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

á ž

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


