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INZERCIA

Po takmer dvoch rokoch sa 

podarilo opraviť prepad-

nutie prekrytia drobného 

vodného toku Mestský potok 

(ľavostranný prítok toku 

Štiavnica v riečnom kilometri 

51,8) v katastrálnom území 

Banská Štiavnica, ktoré sa 

nachádzalo na pozemku 

KN-C parcelné číslo 4142/15 

v katastrálnom území Banská 

Štiavnica.

Po opakovaných konaniach zvolá-

vaných Mestom Banská Štiavnica 

s  cieľom riešiť dlhodobo pretrváva-

júci havarijný stav na vodnom toku 

sa na konaní konanom 30.06.2016 

podarilo nájsť riešenie, ktoré sa 

10.10.2016 podarilo aj zrealizovať. 

Opravu prekrytia vodného toku 

zrealizovali na svoje náklady Lesy 

SR, š.p., Banská Bystrica, Odštep-

ný závod Žarnovica, za čo vyjadru-

je Mesto Banská Štiavnica veľké po-

ďakovanie Ing. Slavomírovi Kickovi, 

vedúcemu výrobno – technického 

úseku, Lesov SR, š.p., Banská Bystri-

ca, Odštepného závodu Žarnovica.

Zuzana Kladivíková, 

odd. výstavby, ÚP a ŽP

Pri nedávnej komplexnej 

obnove fasády radnice v roku 

2009 boli na jej severnej 

strane nájdené a odkryté časti 

kamenných článkov stredo-

vekého gotického portálu z 15 

storočia ako súčasť kaplnky 

sv. Anny nachádzajúcej sa 

v budove radnice. 

Z gotického kamenného portálu sa 

zachovalo len jeho pravé ostenie. 

Kamenný portál tvoril vstup do bu-

dovy – kaplnky. Po reštaurátorskom 

výskume a analýze technického sta-

vu nálezov v náväznosti na ucelený 

rekonštruovaný výraz klasicistickej 

fasády nebola v  roku 2009 dopo-

ručená ich analytická prezentácia. 

V súlade so zabezpečením ochrany 

kamenných článkov, mali byť tie-

to zakonzervované a znovu prekry-

té omietkovou vrstvou. Poškodenie 

kamenných článkov je zreteľne za-

vinené zvetraním od poveternost-

ných podmienok. Situáciu naviac 

zhoršuje fakt, že ide o náveternú se-

vernú stranu fasády.

Opravené prepadnutie prekrytia 
vodného toku

Konzervácia stredovekého portálu 
na severnej strane fasády budovy radnice

Odstránenie havarijného stavu  foto Michal Kríž

�3.str.

Sobotné rozprávkovanie
Bratislavské bábkové divadlo 

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

Upozornenie
Mesto Banská Štiavnica žiada 

vlastníkov pozemkov nachádzajú-

cich sa pozdĺž miestnych komuni-

kácií, aby si upravili dreviny (či už 

opílením alebo vypílením na zák-

lade právoplatného rozhodnutia) 

zasahujúce do telesa miestnych 

komunikácii. Zaistí to bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky a zá-

roveň sa tak vyhnete problémom 

spôsobených pádom týchto dre-

vín na mestskú komunikáciu.

Katarína Hulinová,

odd. výstavby, ÚP a ŽP

LSPP pre 
dospelých
Ambulancia sa nachádza na Ulici 

bratská 17, v areáli nemocnice v 

Banskej Štiavnici.

Ordinačné hodiny:

Pondelok - piatok (od 16:00 popo-

ludní - do 6:00 do rána). Víkendy a 

sviatky (nepretržite 24 hodín)

Lekárska služba prvej pomoci je 

aj návštevná. To znamená, že pri 

akýchkoľvek zdravotných ťažkos-

tiach Vás navštívi vo Vašom do-

mácom prostredí lekár so sanit-

ným vozidlom. Treba len zavolať 

na tel. číslo: 0910 864 864, kde 

Vám hneď ochotne poradia a v 

prípade potreby k Vám pošlú leká-

ra, ktorý sa o Vás postará.

H.A.M. Academy, s.r.o.
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z programu
primátorky

17. 10.

ponuka
práce

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie so zástupcom 

SAD Zvolen, a. s.

 Účasť na zasadnutí Zastupiteľstva 

BBSK v Banskej Bystrici.

18. 10.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie k pozemkom 

so zástupcom š. p. Rudné Bane 

Banská Bystrica.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi Krajského pamiatkového úra-

du v Banskej Bystrici k pamiatko-

vej obnove v meste.

 Uskutočnilo sa slávnostné prijatie 

Ing. Pavla Jančiho pri príležitosti 

životného jubilea.

19. 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.

 Účasť na podujatí v  nemocnici 

v Banskej Štiavnici konanom pri 

príležitosti Mesiaca úcty k  star-

ším.

 Účasť na zasadnutí Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici.

20. 10.

 Mesiac úcty k starším - účasť na 

podujatiach pre seniorov.

 Pracovné stretnutie so zástupca-

mi Slovenskej sporiteľne, a. s.

 Pracovné rokovanie k  usporia-

daniu nemocnice a poskytova-

niu lekárskych služieb s  riadite-

ľom Nemocníc Svet zdravia Žiar 

nad Hronom a Banská Štiavnica 

MVDr. Branislavom Jaďuďom.

 Účasť na prezentácii knihy Joze-

fa Labudu „Glanzenberg v Banskej 

Štiavnici - Archeologický výskum za-

niknutej lokality“.

21. 10.

 Práca v  meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Mesiac úcty k starším - účasť na 

podujatiach pre seniorov.

 Riešenie projektov pre Technické 

služby, m. p. Banská Štiavnica.

22. 10.

 Občianske obrady – sobáše.

Andrea Benediktyová

Štiavnica a Štiavničania v 

celoslovenských médiách

Je viac ako potešiteľné, že Banská 

Štiavnica je už dlhodobo význam-

ným fenoménom aj v tých najreno-

movanejších celoslovenských mé-

diách. Navyše, mimoriadne veľký 

priestor v nich dostávajú Štiavniča-

nia, ale aj významné osobnosti, kto-

ré tu žili a ak ešte v dávnej, či nedáv-

nej minulosti žijú, majú stále vzácne 

väzby s naším mestom. Za celý ten-

to rok, hoci ešte nie je ukončený, by 

to bol mimoriadne dlhý výpočet, a 

preto sa obmedzím len na tento me-

siac. Okrem monitorovania návšte-

vy prezidenta SR v Banskej Štiavni-

ci dňa 5.10.2016, medzinárodných 

pôct exštiavničanom Miroslavovi 

Lajčákovi a Vazilovi Hudákovi ako aj 

ďalšieho osudu banskoštiavnického 

zdravotníctva, o čom už informova-

li Štiavnické noviny v predchádzajú-

com čísle.

Už 2.10.2016 bola Banská Štiavni-

ca, resp. osobnosti spojené s ňou v 

minulosti, či prítomnosti až v 2 mé-

diách. V Rádiu Regina v relácii “Túto 

hudbu mám rád” od 10.00 hod. bola 

vyzdvihnutá osobnosť banskoštiav-

nického rodáka Deža Hoff manna 

svetoznámeho fotografa ešte sve-

toznámejšej hudobnej skupiny Beat-

les v súvislosti s tým, že bol to práve 

on, ktorý sa v začiatkoch Bratislav-

skej lýry najviac zaslúžil, že na túto 

scénu prichádzali aj viacerí renomo-

vaní zahraniční speváci a skupiny, čo 

v podmienkach socializmu bez jeho 

výnimočnej svetovej autority by ne-

bolo možné. 2.10. v Rádiu Devín od 

14.00 hod. v portréte významnej slo-

venskej prekladateľky z francúzšti-

ny a taliančiny Michalky Jurovskej, 

ktorá sa vyznala aj zo svojich aktivít 

s tohoročným banskoštiavnickým 

Capalestom, do kontextu európskej 

kultúry ju zaradila aj banskoštiavnic-

ká spisovateľka Rút Lichnerová. 

RTVS si 90. ročné jubileum vzni-

ku Slovenského rozhlasu pripomí-

na viacerými reláciami. V Rádiu Slo-

vensko 9.10. od 11.05 hod. v relácii 

“Verejné tajomstvá” a od 18.00 hod. v 

Rádiu Devín v druhej časti “Rozhla-

sovej kroniky” bola zvýraznená osob-

nosť Ladislava Sáru, hlásateľa v Slo-

bodnom slovenskom vysielači počas 

SNP, ktorý študoval na banskoštiav-

nickom Učiteľskom ústave. V tre-

tej časti tejto hodinovej relácie v Rá-

diu Devín 16.10. od 18.00 hod. bola 

zvýraznená osobnosť banskoštiav-

nického rodáka Jána Bálintha, ktorý 

po roku 1945 zohral mimoriadne vý-

znamnú úlohu v rozvoji Slovenského 

rozhlasu.

Mimoriadne pozitívne a hlavne 

programovo systematicky sa venuje 

redaktorka Zuzana Tkáčiková v Rá-

diu Devín už dlhodobo aj význam-

ným osobnostiam z Banskej Štiav-

nice. Naposledy to bolo v relácii 

Focus 15.10. od 17.00 hod. a v reprí-

ze 16.10. od 6.00 hod. fi lozof a spiso-

vateľ Karol Herian, ktorý učil na de-

tašovanej banskoštiavnickej katedre 

Fakulty prírodných vied Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici svo-

je trvalé väzby s Banskou Štiavnicou 

zdôraznil aj v tejto relácii.

V celoslovenských médiách už dl-

hodobo má svoje trvalé miesto je-

diný poslanec NR SR z nášho okre-

su Miroslav Číž zo Štiavnických Baní 

(Smer – SD) a banskoštiavnický ro-

dák Jaroslav Paška (SNS). Naposledy 

vystupovali v hlavnej spravodajskej 

relácii Slovenskej televízie “O 5 minút 

12” v nedeľu 16.10.

Ján Novák

Októbrové rezonancie II Poďakovanie
Okresný úrad Banská Štiavni-

ca organizoval dňa 05. 10. 2016 

odbornú prípravu predsedov 

krízových štábov mesta a  obcí 

okresu Banská Štiavnica. K úspeš-

nému priebehu odbornej prípravy 

prispel podnikateľ Ján Lahvička – 

Reštaurácia Ametyst, Križovatka 

3, 969 01 Banská Štiavnica tým, 

že zabezpečil materiálne vybave-

nie odbornej prípravy. Za túto po-

moc mu touto cestou vyjadrujeme 

poďakovanie. 

OÚ BŠ

1. Čašník, servírka, Beta-Car 

s.r.o., Zvonová, Banská Štiavni-

ca, p. Nemcová, tel.: 0918601147, 

e-mail: cosmopolitan1@penzion-

cosmopolitan.sk, SOU, SO – 1 

VPM, nástup ihneď 

2. Elektromontér a  opravár elek-

trického vedenia a  vodič NMV – 

plošiny, Technické služby, mest-

ský podnik Banská Štiavnica, 

Antolská 46, Banská Štiavnica, 

Ing. Benková, tel.: 0911523404, 

e-mail: ts.referent@banskastiav-

nica.sk, SO, USO, VŠ – 1 VPM, ná-

stup ihneď

3. Kurič, údržbár, Sedačky, s.r.o., 

Tabaková 1, Banská Štiavnica, 

p. Zvrškovec, tel.: 0903405900, 

e-mail: sedacky@sedacky.com, SO, 

USO – 1VPM, nástup: 1.11.2016

4. Murár - betonár, ZŠ, SOU, 

SO – 1VPM; Tesár, ZŠ, SOU, SO 

– 1 VPM; Teskont s.r.o., SNP 

1802/29, Banská Štiavnica, p. Mi-

zera, tel.: 0905521938, e-mail: 

teskont@gmail.sk, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová

15.10.2016  sme sa navždy 

rozlúčili a vyprevadili na 

poslednú cestu nášho drahého 

a milovaného otca, starého 

a prastarého otca Richarda 

Véna, ktorý nás opustil vo 

veku nedožitých 82 rokov.

Za krásne, ľudské a úprimné slová 

pri poslednej rozlúčke z celého srd-

ca ďakujeme pani primátorke Mgr. 

Nadežde Babiakovej a tiež pani Jar-

ke Simonidesovej. Za nádherné slo-

vá a tóny piesní, ktoré zmierňovali 

náš žiaľ, pánovi Timonovi Turčano-

vi. Za slová rozlúčky Ing. Milano-

vi Durbákovi, ktorý citlivo zhod-

notil životnú púť nášho drahého 

zosnulého nielen ako výborného 

pracovníka, ale aj úprimného, pria-

teľského a  veselého človeka, ktorý 

nadovšetko  miloval svoju rodinu, 

Banskú Štiavnicu a  ľudí v nej žijú-

cich. Osobitné poďakovanie  vyjad-

rujeme celému tímu pracovníkov 

pohrebníctva Cháron, Banskoštiav-

nicko – hodrušskému  spolku, Dob-

rovoľnému hasičskému zboru 

v Banskej Štiavnici, Zväzu invalidov 

v  Banskej Štiavnici, členom Klubu 

dôchodcov v Banskej Štiavnici, pra-

covníkom Domova Márie a MUDr. 

Ferjančíkovej.

Za hrejivé slová, ktoré zmierňujú 

náš veľký žiaľ a úprimné slová sú-

strasti ďakujeme všetkým príbuz-

ným, priateľom a známym, ktorí sa 

prišli s našim zosnulým rozlúčiť.

Dcéra Gabika s rodinou

Poďakovanie  
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Z  uvedených dôvodov 

bol v roku 2016 spracovaný opráv-

neným reštaurátorom reštaurátor-

ský prieskum a návrh na reštauro-

vanie kamenných článkov portálu. 

Zámerom je ochrana a  zakonzer-

vovanie vzácnych nálezov gotic-

kých kamenných článkov. Ochra-

na je možná opätovným prekrytím 

omietkou, alebo jeho prezentáciou. 

Mesto má záujem prezentovať ten-

to vzácny nález verejnosti, tak ako 

samotnú kaplnku sv. Anny, na kto-

rú sa v  súčasnosti spracováva pro-

jektová dokumentácia. Podľa po-

sledného vyjadrenia – rozhodnutia 

KPÚ Banská Bystrica bude spôsob 

prezentácie upresnený v  priebehu 

reštaurovania. 

V  súčasnosti už práce na reštau-

rovaní boli zahájené. Práce zabez-

pečuje reštaurátor Mgr. art. Peter 

Gregvorek. Realizuje sa konzervá-

cia kamenných článkov gotického 

portálu s  priľahlými omietkovými 

vrstvami a  fragmentu kamenného 

okna s priľahlými omietkovými vrs-

tvami. Práce budú trvať cca šesť týž-

dňov, čo je samozrejme závislé aj od 

poveternostných podmienok. Tie-

to práce sú zabezpečované Mestom 

Banská Štiavnica z  vlastných fi -

nančných zdrojov.

Robert Vavro

Odd. výstavby, ÚP a ŽP

1.str.

Konzervácia stredovekého portálu 
na severnej strane fasády budovy radnice

Reštaurátorské práce na fasáde radnice  foto Michal Kríž

Školský rok sa začal skrátka

a nás na Počúvadle u pána Erneka 

čakala nová chatka.

Volal nás podsitniansky kraj, učiť sa 

do prírody , pre žiakov je to raj.

My sme deti hravé, nebudeme

ležať len tak v tráve.

Hoci sme deti z  mesta k  jazeru 

doviedla nás cesta.

Na brehu rybári stáli,

ticho na vodu pozerali.

Chytali rybky, hoci nie zlaté

a my sme pri nich zapadli v blate.

Potom sa ozvalo erdžanie a kvik

za všetky zvieratká vítal nás

pestrý kohútik.

Na Topkách ak to neviete, kŕmiť 

koníky a kozy môžete.

A U Blaškov na terase hojdačky

tam visia zase.

Tie my v škole nemáme, hneď si ich  

vyskúšame.

Na druhý deň slnko svieti

na traktore sedia deti.

Kam ich vezie? Do neznáma.

Otvára sa farmy brána.

V ohrade koník Ďuro, sliepky 

a kurence a medzi nimi mačence.

Biele kone vrané na tráve sa pásli

Kúsky kôrok pre nich vo vreckách 

sme našli.

Jedli ste už BIO tvaroh a  syr 

z mliečka, čo dáva ovečka?

My sme ochutnali,

je sladký a zdravý.

Keď nás traktor vezie 

z pastvy a z poľa,

naším spevom hučí dookola hora.

Po dobrom obede nebolo žiadne 

tralala, lebo prišiel medzi nás 

hrnčiar z Brehov – pán Fiala.

Od hliny aj nosy zababrané máme, 

pekné misky z nej vytáčame.

Náramky priateľstva nás teta milá 

z bavlniek zhotoviť naučila.

V stredu čakala nás pekná túra-

Sitno nás volá- hurá, hurá.

Medveď so zajkom pod vysielačom 

stáli a palacinkami pri rozhľadni

nás vítali.

My sa Turkov nebojíme a  tak 

z  vrcholu si so sitnianskym 

vatrárom zakričíme.

Posledný dolinou bežal ktosi,

bo zo Sitna prišiel Kiko skoro bosý.

Naša pani riaditeľka vie ako na to, 

kúpila nové topánky, je naše zlato.

A  už v  jedálni pri okienku stojíme 

a na druhú dupľu sa tešíme.

Pani kuchárky varia tu skvele,

ak by sme zostali dlhšie 

už neprejdeme cez dvere. 

Porcie sú riadne...tie buchty a

rezne ... čokoládové fontány – 

chutia ako od mamy.

Toto sú tie veci milé

a  ako trávime večerné chvíle? 

V teplučkej vode, v perličke, saune 

a  bazéne, sladko sa nám v  noci 

v postieločkách drieme.

Vo štvrtok sme išli zas o kúsok ďalej

do školy Maximiliána Hella

určite vám známej.

Začuli sme zrazu škrekotavé zvuky.

Pestré papagáje oriešky si brali

od nás priamo z ruky.

Paprade a liany v pralese tam 

skryté boli ako rybky

v akváriách tiché.

Bylinky voňali, vetrík teplo vial

Džipsy nám priletel rovno na rukáv.

Do chaty vrátili sme sa nadšení 

a  pešky a  ani trochu nás neboleli 

nôžky. Hrať sa na ihrisku

- to je pre nás málo,

večerné disko nás už volalo.

Na stole tancovať - to my vieme

vysoké opätky ľahko zoderieme.

Hudba hrá veselo a veru aj vrieska 

iba Mirko spokojne v  posteli si 

ležká.

V  posledný deň z  ulice pozerajú 

tekvice. Žlté hlávky- strašidielka,

to sú naše malé dielka.

Bolo tu super.

No posledný deň nastal už

na nás čakal autobus.

Maco kýval spoza stromov,

my už musíme ísť domov.

ĎAKUJEME ešte raz prišli 

by sme o rok zas.

D. Chytilová

Špeciálna základná škola BŠ

Foto: http://szsbs.edupage.org/

Škola v prírode žiakov ŠZŠ v Banskej Štiavnici

Oznámenie
o prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude 

prerušená distribúcia elektri-

ny z dôvodu odstraňovania po-

rúch na zariadeniach distribuč-

nej sústavy prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy spoločnos-

ti Stredoslovenská energetika - 

Distribúcia, a.s.. Bez el. energie 

budú v Banskej Štiavnici:

- 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. Svo-

bodu 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: Drieňo-

vá, Kysihýbelská, Ovocná a Roľ-

nícka.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, 

SSE - Distribúcia, a.s.
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1. Stručné vyhodnotenie

V  roku 2016 počas hlavnej turis-

tickej sezóny, v  mesiacoch jún, júl 

a  august, navštívilo Informačné 

centrum Banská Štiavnica 26 542 

návštevníkov. Najviac ľudí si priš-

lo pre informácie v mesiaci august, 

kedy priemerná návštevnosť bola 

363 turistov za deň. V auguste bola 

aj dosiahnutá historicky najvyššia 

mesačná návštevnosť IC, keď toto 

navštívilo 11 275 návštevníkov. Od 

začiatku roka do 31.8.2016 využilo 

služby Informačného centra 41 671 

ľudí, čo je o 5 694 ľudí viac, ako mi-

nulý rok.

Najväčší podiel mali, ako obvykle, 

návštevníci zo Slovenska. V rámci za-

hraničných návštevníkov bolo naj-

viac návštevníkov z ČR. Počas letnej 

sezóny boli za nimi približne rovnako 

zastúpení anglicky, nemecky a ma-

ďarsky hovoriaci návštevníci.

Najväčší záujem bol v Informač-

nom centre, ktoré je miestom prvé-

ho kontaktu s   návštevníkom, 

o  bezplatné mapky centra mesta 

s  vyznačenými zaujímavosťami a 

mapy okolia s  hlavnými turistický-

mi trasami. Neklesajúci záujem bol 

aj o  cyklotrasy. Banskú Štiavnicu 

navštívilo, tak ako každý rok, aj ten-

to rok veľa rodín s deťmi. Rodinám 

sa páčilo hlavne  tvorivé centrum 

Terra Permonia. Okrem prevádzok 

SBM, ktoré tvoria hlavnú oblasť zá-

ujmu návštevníkov, bol veľký zá-

ujem aj o Banskoštiavnický dreve-

ný betlehem. Veľký záujem bol aj 

o návštevu miestnych kostolov.

Čoraz väčší záujem púta aj bansko-

štiavnická kalvária, ktorá vizuálne 

dominuje celému okoliu.

Tak ako minulý rok, aj v  tomto 

roku sa návštevníci mesta kritic-

ky vyjadrovali ku kempu na Počú-

vadlianskom jazere, ktorý síce bol 

v prevádzke, ale nestretol sa so spo-

kojnosťou návštevníkov. Z pohľa-

du Informačného centra môžeme 

túto sezónu hodnotiť ako najúspeš-

nejšiu, keď napr. počet návštevní-

kov v mesiaci august dosiahol číslo 

11 275 čo je ako už bolo spomenu-

té, najvyššia mesačná návštevnosť 

v histórii existencie IC.

Návštevníkom sa v Banskej Štiavni-

ci páčilo, a neustále rastie aj záujem 

o  ubytovanie, čoho dôkazom bolo, 

že počas víkendov boli skoro vždy 

všetky ubytovacie kapacity v meste 

plne obsadené. To svedčí o tom, že 

pribúda ľudí, ktorí strávia v našom 

meste viac dní a  nie na rozdiel od 

minulosti len  pár hodín.

2. Predaj v Informačnom centre

Propagačný materiál v  Informač-

nom centre, ktorý patrí Mestu Ban-

ská Štiavnica, tvoria v najväčšej mie-

re materiály, ktoré turisti dostávajú 

zdarma.

Tržby sú tvorené hlavne predajom 

magnetiek, pohľadníc, drobných 

publikácií, turistických  máp a  rôz-

neho propagačného tovaru a  suve-

nírov /fľaše na bicykel, turistické 

známky, zapaľovače, tričká, čiapky, 

kľúčenky, nálepky, prívesky, slnečné 

okuliare, turistické nože, dáždniky 

a  pod./. Kvôli neklesajúcemu záuj-

mu o magnetky, bola podstatne roz-

šírená ich ponuka a sortiment.

Informačné centrum zabezpeču-

je aj predpredaj lístkov na rôzne 

kultúrne podujatia a  koncerty ako 

napr. Festival peknej hudby, Osmi-

div a pod. Tento rok to bol aj napr. 

koncert I.M.T Smile, Kollárovci, ale-

bo divadelné predstavenie Mafs-

tory. Služby predpredaja vo veľkej 

miere využívali tak domáci obyvate-

lia Banskej Štiavnice, ako aj návštev-

níci mesta.

3. Sprievodcovské služby

Po určitom poklese sprievodcov-

ských služieb v  roku 2015 na kto-

rom sa výrazne podpísalo okres-

nou prokuratúrou vynútené 

zrušenie VZN mesta o sprievodcov-

skej činnosti, čo umožňuje v súčas-

nosti sprevádzať komukoľvek, pri-

čom nie je potrebné použiť služby 

mestských certifi kovaných sprie-

vodcov z databázy IC, záujem o tie-

to služby v roku 2016 opäť narástol. 

Keď v roku 2015 IC evidovalo cca 75 

objednávok na sprevádzanie, v roku 

2016 to bolo do 31.augusta viac ako 

95 objednávok. Najviac sprevádza-

ní bolo v slovenskom jazyku, potom 

nasledoval anglický, maďarský a ne-

mecký jazyk.

4. Návštevnosť

Návštevnosť v Informačnom centre 

tento rok v  sezóne bola podstatne 

vyššia ako minulý rok, a to aj v me-

siaci júl, ktorý mal v  posledných 2 

rokoch skôr klesajúcu tendenciu. 

Tento rok to bolo v  júli 9570 náv-

števníkov, čo bolo o 2043 návštevní-

kov viac ako v júli roka 2015. Tento 

nárast môžeme pripísať aj pomer-

ne vyrovnanému počasiu s menším 

počtom extrémne teplých dní ako 

v  roku 2015. Nosným mesiacom 

návštevnosti je už niekoľko rokov 

august, čoho dôkazom je už spomí-

naná absolútna historicky rekord-

ná návštevnosť. Návštevnosť náš-

ho mesta sa rozkladá v  poslednej 

dobe rovnomernejšie, aj na iné me-

siace v roku, a nekoncentruje sa už 

len na obdobie hlavnej turistickej 

sezóny. Dá sa povedať, že po rapíd-

nom zvýšení návštevnosti v rokoch 

2012 a  2013 sa táto stabilizova-

la, a v roku 2016 opäť narástla. Do 

Banskej Štiavnice prichádzajú ľu-

dia z celého sveta. Zo zahraničných 

návštevníkov boli najpočetnejšie za-

stúpení českí, nasledovali maďar-

skí, nemeckí a  anglickí /v tabuľke 

sú uvedení len návštevníci z Veľkej 

Británie, nakoľko anglicky komu-

nikujú spočiatku všetci návštevní-

ci/ hovoriaci návštevníci. Stúpol po-

čet návštevníkov z Poľska. Tradične 

zaznamenávame v sezóne aj nárast, 

návštevníkov z Holandska, Belgicka 

Francúzska a Izraela. Čoraz častejšie 

sa v IC objavujú aj návštevníci z tzv. 

„exotických destinácii“ ako napr. Me-

xiko, Brazília, Južná Afrika, Austrá-

lia, Nový Zéland, ale aj napr. Nigé-

ria alebo Nepál. Po „objavení“ nášho 

mesta návštevníkmi zo susedného 

Rakúska, tento trend pokračuje na 

zhruba rovnakej úrovni, oproti sko-

ro nulovému záujmu v rokoch mi-

nulých.

Záver

IC aj tento rok poskytovala informá-

cie a  služby návštevníkom počas 7 

dní v týždni od 8-mej do 16-tej ho-

diny resp. v mesiacoch máj a jún od 

9-tej do 17-tej hodiny. V hlavnej se-

zóne júl, august bolo IC otvorené od 

9-tej do 18-tej hodiny. Najväčší zá-

ujem je stále o propagačný materi-

ál, ktorý je zabezpečovaný v spolu-

práci s OOCR, ktorá dodáva leták 

s  mapkou a  popisom najdôležitej-

ších pamätihodností nášho mesta, 

materiály o okolitých obciach, mapy 

cyklotrás a pod. Od „Združenie turiz-

mu“ v Banskej Štiavnici, ponúkame 

tlačené mapy mesta, kalvárie a oko-

lia resp. aj predajné prospekty ako 

„Turistický sprievodca Banská Štiavni-

ca“ resp. „Potulky“, ktoré možno do-

stať aj v rôznych jazykových mutáci-

ách. Možnosť obdržania rozsiahleho 

propagačného materiálu návštevní-

ci veľmi oceňovali, hlavne keď ten-

to prvok porovnávali s inými IC-ami 

v rámci Slovenska.

Foto: Lubo Lužina

Vypracoval: Ján Sedilek

Návštevnosť v Informačnom 

centre Banská Štiavnica 2016

mesiac
počet náv-

števníkov

priemerný 

počet náv-

števníkov

jún 5697 190

júl 9570 309

august 11275 363

Spolu: 23166 289

Zahraniční návštevníci v hlavnej 

sezóne jún – august 2016

Jazyk
Počet 

návštevníkov

český 1446

maďarský 787

nemecký 538

anglický 399

poľský 305

francúzsky 295

holandský 145

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2016 
v IC Banská Štiavnica
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kam v BŠ 
a okolí ?

,,Kto srdcom pochopí, že čas je 

súčtom časov, svet mozaikou 

svetov-ten za nijakou vetou už 

bodku nepoloží. A za nijakou 

krásou.“                          M. Rúfus

Slávnosť k sviatku našich seniorov, 

ktorú každoročne v októbri pripra-

vuje Živena, spolok slovenských 

žien v Banskej Štiavnici, si vyžaduje 

náročné prípravy s dostatočným ča-

sovým predstihom. Podujatie bolo 

starostlivo naplánované na štvrtok 

13. októbra 2016 v čase, keď nik-

to netušil, že v našej krajine bude 

vyhlásený štátny smútok z dôvodu 

úmrtia druhého slovenského prezi-

denta Michala Kováča.Uctili sme si 

jeho pamiatku spoločne, tichou spo-

mienkou a úvodnou skladbou Ave 

Maria. Jesenná kvetinová výzdoba a 

obrazy pani Danice Košiarovej než-

ne pohládzali oči i srdcia všetkých 

prítomných.Do tejto atmosféry s 

pôvabom a vľúdnym slovom vstupo-

vala predsedníčka Živeny Renátka 

Taligová v úlohe moderátorky. Odo-

vzdala všetkým pozdrav od p. pri-

mátorky Nadeždy Babiakovej, kto-

rá sa podujatia nemohla zúčastniť 

a srdečne privítala Evu Gregáňovú 

z Organizačného oddelenia verejnej 

správy a sociálnych vecí v Banskej 

Štiavnici. Pestrou kyticou ľúbivých 

piesní prispela k celkovej pohode 

populárna skupina JEVEL, roztomi-

lé scénky piatakov zo Základnej ško-

ly Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici 

a pán Milan Štencl, básnik a aktív-

ny člen štefultovského KD precíte-

ne predniesol dve básne z vlastnej 

tvorby. Podujatie podporilo Mesto 

Banská Štiavnica, o chutné občer-

stvenie sa postarali naše šikovné a 

ochotné Živeniarky, za šarmantnú 

obsluhu ďakujeme študentom Súk-

romnej hotelovej akadémie v Ban-

skej Štiavnici, voňavé levanduľové 

srdiečka z lásky našim seniorom ve-

novala p. Ľudmila Blašková a za ne-

menej krásne a voňavé karafi áty ďa-

kujeme Eleonóre Rückschlossovej. 

Kozmetické ošetrenie rúk ponúkla, 

najmä dámam, Martina Báliková zo 

spoločnosti Mary Kay a jesenná ike-

bana od Danice Košiarovej potešila 

oslávenkyňu p. Teréziu Sovincovú z 

Banského Studenca. Srdečne jej bla-

hoželáme. Veríme, že naši milí se-

niori pookriali na tele i na duši pri 

piesňach ich mladosti v príjemnej 

spoločnosti priateľov.

Janka Bernáthová

Kto srdcom pochopí

Seniori v kultúrnom centre  foto Janka Bernáthová 

Ešte ani poriadne neutíchol 

zvuk štrngotajúcich písmen po 

18. majstrovstvách Slovenska 

v scrabble, ktoré sa uskutočnili 

1. – 2. októbra 2016 v Liptov-

skom Mikuláši, a už začiatok 

novej sezóny. 

Scrabble-ová sezóna 2016/17 za-

čne 5.11.2016 a rozšíri už teraz bo-

hatý kultúrny program, ktorý po-

núka mesto Banská Štiavnica, 1. 

ročníkom turnaja scrabble pod Sit-

nom, I. kvalifi kačným turnajom 

na 19. majstrovstvá Slovenska v 

scrabble. Prvá novinka je teda nové 

m(i)esto, kde sa uskutoční turnaj 

v scrabble. Potom je tu ďalších pri-

bližne 25 000 nových výrazov, ktoré 

priniesla 3. edícia Slovníka súčasné-

ho slovenského jazyka, písmená M 

– N, z jari tohto roku a ktorí sa stal 

novým zdrojom písmenkovej tvori-

vosti. Tieto nové výrazy budú teda 

čakať na svoje prvé položenie, prvú 

vznesenú námietku, prvé vrásky 

hráčov. Ďalšou novinkou bude roz-

šírenie počtu bodovaných miest na 

32. Veríme, že i toto rozšírenie bo-

dovania privedie veľký počet hrá-

čov do mesta pod Sitnom. Kvalifi -

kačný turnaj sa uskutoční v sobotu 

5. novembra v Kultúrnom centre na 

Kammerhofskej 1 od 9:00 do 18:00 

hod., hrá sa na 7 kôl švajčiarskym 

systémom, ktorý je známy najmä 

zo šachových turnajov. Určený je 

pre hráčov, ktorí sa radi hrajú, ohý-

bajú slovíčka v  rámci noriem, pra-

vidiel a výnimiek, ktoré slovenčina 

umožňuje. Hrať môžu všetci tí, kto-

rí už vedia písať a počítať až po tých, 

ktorí ešte vedia písať a počítať. Štar-

tovné na turnaj je pre členov Slo-

venského spolku scrabble 10€, pre 

nečlenov 12€. V štartovnom je obed 

i občerstvenie. Cenným partnerom 

a  spoluorganizátorom turnaja je 

Mesto Banská Štiavnica. Veríme, že 

okrem nového miesta a nových vý-

razov v  scrabble pribudnú aj noví 

hráči nielen z Banskej Štiavnice a jej 

okolia. Tešia sa na Vás organizátori 

- Banskoštiavničanky 

Anka Tomalová a Saška Krivdová, 

a Zovšadeslovák Rasťo Michalka

Scrabble pod Sitnom

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. Hra-

jú: E. Vášáryová, Z. Kocúriková, 

B. Turzonovová, D. Jamrich, M. 

Huba. 19:00.

22.10. Farebný workshop Chalk 

Paint™. Vyskúšate si základné 

techniky farebných úprav nábyt-

ku. Info: 0903 766  376. Ateliér 

gallery et cetera, Kammerhofská 

2, 14:00.

22.10. Terra Permonia. Každú so-

botu: 13:00-17:00.

22.10. Snúbenie vína a jedál. Di-

vinové špeciality s výborným ví-

nom. Rezerv.: 0915 321  205. 

Penzión Altmayer, Horná Roveň, 

18:00.

22.10. Koncert: Ivan Mihok 

Band. Divná pani, 20:00, vstup 

voľný.

22.10. Sobotná párty s Dj Tim. 

Pražovňa, 21:00.

26.10. Dielnička v Kammerhofe. 

Batikovanie tašiek, 14:00-16:00.

26.10. Halloweenske popoludnie 

v Divnej Pani. Vítané sú detičky aj 

rodičia v kostýmoch! Divná pani, 

16:00.

27.10. Prednáška: Pavel “Hirax” 

Baričák. Hudba: Juraj Hnilica a 

Michal Kulich. KC, 18:00.

28.10. Stridžia Oldies night. Sú-

ťaž o najlepší kostým noci. Cos-

mopolitan-bowl, 22:00.

29.10. Blšák v Lufte. Rezerv. stola 

zdarma na: sarka@luft-coworking.

sk. Luft coworking, 10:00-15:00.

29.10. Divadielko: O červenej 

čiapočke. Ocenené špeciálnou ce-

nou za komunikáciu s publikom. 

Kino Akademik, 16:00.

29.10. Tekvicové slávnosti v Pen-

zióne Altmayer. Vyrezávanie 

tekvíc, degustácia tekvicových 

špecialít v kombinácii s divinou. 

Rezerv.: 0915 321  205. Penzión 

Altmayer, 11:00.

29.10. Koncert: Matej Vávra. Čes-

ký spevák, skladateľ, gitarista a fi -

nalista 1. roč. ČS X-Factor. Trotu-

ar Cafe, 20:00.

29.10. Pivný raj s  Octobrom. 

Ochutnávka svetových a sloven-

ských pív s U2 revival. Rezerv.: 

0918 601 149. Cosmopolitan - 

bowl, 20:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Sakrálne stavby historickej 

časti mesta Banská Štiavnica 

patria medzi architektonické 

skvosty. 

Jednou z takýchto stavieb je aj 

evanjelický a.v. kostol z roku 1796. 

Budova kostola nemá vežu, je vtla-

čená medzi domy v uličnej zástav-

be. Len zvýšená kopula s pozláte-

ným krížom svedčia o tom, že ide 

o sakrálnu stavbu. Kostol postup-

ne prechádza kompletnou rekon-

štrukciou.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 

so sídlom v Banskej Štiavnici podal 

koncom minulého roka na Minis-

terstvo kultúry Slovenskej repub-

liky projekt s názvom: “Evanjelic-

ký kostol – oprava omietok kopuly III. 

etapa.” Celkový rozpočet projek-

tu bol stanovený vo výške 28 008,-

Eur. Schválená dotácia bola vo výš-

ke 19.000,- Eur.

III. etapa projektu sa zameriava 

na opravu exteriérových omietok 

kopuly, ktoré boli značne poškode-

né. Jednou z posledným prác, kto-

ré sa vykonali bola rekonštrukcia 

kopuly – oprava strechy, čiastoč-

ná obnova fasády, výskum a návrh 

na reštaurovanie. Oprava fasády je 

naplánovaná do konca decembra 

2016, kedy budú reštaurátorské 

práce na kopule ukončené. Medzi 

práce, ktoré boli vykonané z poskyt-

nutých fi nančných prostriedkov 

patria: odstránenie depozitu a očis-

tenie celkovej plochy fasády, odstrá-

nenie nevhodných sekundárnych a 

deštruovaných častí omietkových 

vrstiev, cementové plomby najmä 

v soklových častiach, celoplošné 

povrchové spevnenie náterových a 

omietkových vrstiev (petrifi kačný 

náter), vyškárovanie muriva v čas-

tiach odstránených omietok a ich 

chemické spevnenie, dvojvrstvová 

aplikácia sanačných omietok v so-

klových častiach v miestach po od-

stránení deštruovaných omietok, 

povrchová úprava štruktúry omie-

tok k pôvodným omietkam, celo-

plošný povrchový dvojvrstový náter 

a montáž, demontáž a prenájom le-

šenia. Tejto III. etape rekonštrukcie 

evanjelického kostola predchádzali 

ešte 2. etapy rekonštrukcie.

Hlavným prínosom projektu je 

ochrana a uchovávanie kultúrnej 

pamiatky v historickej časti baníc-

keho mesta Banská Štiavnica tak, 

aby sa ich čo najviac zachovalo pre 

ďalšie generácie. Cirkevný zbor 

ECAV na Slovensku so sídlom v 

Banskej Štiavnici vyslovuje aj touto 

cestou poďakovanie Ministerstvu 

kultúry SR za podporu projektu, 

ktorým sa pomohla zveľadiť kultúr-

na pamiatka evanjelického kostola.

Michal Kríž

Rekonštrukcia evanjelického kostola 
na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici

Život je naozaj skvelá vec. 

Každý deň ponúka príležitosť 

na radosť a oslavu. 

Aj sychravý októbrový deň môže 

byť sviatkom radosti, ak na nás ča-

kajú nové stretnutia a zážitky. 

Inak tomu nebolo ani v  ponde-

lok 17. októbra v  Klube dôchod-

cov v Štefultove, a  to dozaista aj 

vďaka návšteve roztomilých miest-

nych škôlkárov, ktorí prišli potešiť 

deduškov a  babičky veselými bás-

ničkami a pesničkami, ktoré si pri-

pravili s  p. učiteľkou Šavoltovou. 

Zaslúžený potlesk,  sladká odme-

na a najmä vrúcne úsmevy a radosť 

v  očiach vďačných divákov spô-

sobili, že detičky sa medzi senior-

mi okamžite udomácnili. Mali veľa 

zvedavých otázok a  členovia KD 

veľa času, trpezlivosti a lásky, aby 

im na ne odpovedali. Deti obdivo-

vali krásnu jesennú výzdobu klubo-

vých priestorov, aj šikovné ruky p. 

Aničky Debnárovej, ktorá z pestro-

farebného lístia stromov vytvára-

la ruže nezvyčajnej krásy. Súčasťou 

milého popoludnia bola aj  oslava 

75.narodenín p. Magdalény Kme-

tyovej, ktorá sa v klube medzi pria-

teľmi cíti veľmi dobre. A  ako mi 

prezradila predsedníčka KD p. Ru-

žena Dobrovodská, pani Magdalé-

na je také šikovné ,,dievča pre všet-

ko“ a v klube ju majú veľmi radi. Žijú 

si tam ako jedna veľká rodina a slo-

vá ako nuda, smútok, či osamelosť 

medzi seba jednoducho nepustia. 

Dozvedela som sa, že o  ich boha-

tú činnosť už niekoľkokrát prejavi-

la záujem RTVS a v stredu 19. ok-

tóbra je do vysielacieho programu 

STV2 zaradená relácia o tréningoch 

pamäti pre aktívnych seniorov, kto-

ré vedie PhDr. Viera Chladná, ria-

diteľka Domova Márie v Banskej 

Štiavnici.

Život je naozaj skvelá vec. Každý 

deň ponúka príležitosť na radosť 

a oslavu. Ak neveríte, príďte sa nie-

kedy pozrieť do štefultovského Klu-

bu dôchodcov.

Janka Bernáthová

Oslava života v každom veku

Deti z MŠ 1.mája obdivujú ruže  foto Janka Bernáthová

Poďakovanie 
ECAV

Čo predchádzalo III. etape rekon-

štrukcie evanjelického kostola v 

Banskej Štiavnici?

Rekonštrukciu kopuly na našom 

ev. kostole sme začali už v  roku 

2011 a celkový rozpočet na  opra-

vu kopuly bol vo výške viac než 

50.000,-eur. Nakoľko cirkev tie-

to peniaze nemala, požiadali sme 

MK SR o dotáciu z fondu “Obnov-

me si svoj dom” a dostali sme prvú 

dotáciu na tento účel v roku 2012 

vo výške 15.000.-eur. Tak sme v 

prvom rade urobili výmenu po-

škodených drevených častí krovu 

a opravili sme časť krytiny, čo bol 

havarijný stav. V ďalšej etape sme 

požiadali zase o  dotáciu na ob-

novu fasády na kopule a  reštau-

rátorský výskum a  na tento účel 

sme v  roku 2014 dostali sumu 

15.000.-eur. Z tejto sumy bol vy-

konaný reštaurátorský výskum, 

obnova kamenného ostenia na 

oknách s  jednoduchou reliéf-

nou výzdobou. Až v  tretej etape 

v tomto roku 2016, kde sme do-

stali 19.000.-eur môžeme pristú-

piť k obnove omietok na kopule, 

kde ešte v hornej časti kopuly sú 

zachované pôvodné omietky z 18.

storočia. V dolnej časti kopuly sú 

omietky  veľmi zdevastované po-

veternostnými činiteľmi, ale aj 

v dôsledku viacerých opráv z mi-

nulosti. Táto oprava je vykonáva-

ná teraz pod odborným garantom 

projektu Akad.mal. Mario Flau-

gnatti. Konečná oprava by mala 

zahŕňať ešte náter a opravu celej 

krytiny na kopule, ako aj opravu 

pozláteného kríža a čelnej fasády. 

Ďakujeme MK SR za pomoc a pri-

delené dotácie a  veríme, že ešte 

aj v budúcnosti budú nám pomá-

hať udržiavať tento skvost v cen-

tre nášho milovaného a  nádher-

ného mesta.

Štatutárni zástupcovia ECAV 

cirkevný zbor Banská Štiavnica

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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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Stíchlo navždy 

srdce zlaté, zha-

sol na Tvojich 

očiach svit, ťaž-

ko sa nám bude 

tu bez Teba, mamička, žiť…

Dňa 22. októbra ubehol 

už rok odkedy dotĺklo sr-

diečko našej drahej mamin-

ky, svokry, babky a priateľky 

Idky Celderovej. Spomína-

me na ňu s úctou a láskou. 

Navždy zostaneš v našich 

srdciach. 

Smútiaca rodina 

Dirigentská 
palička
POS ZH Vás pozýva na nesúťaž-

nú prehliadku speváckych zborov, 

ktorá bude výstupom podujatia Di-

rigentská palička – workshop pre 

dirigentov speváckych zborov spo-

jený s prehliadkou. Toto podujatie 

sa uskutoční v nedeľu, dňa 23. ok-

tóbra 2016 o 13:00 v sále Pohron-

ského osvetového strediska v Žiari 

nad Hronom. V závere nesúťažnej 

prehliadky zaspievajú zbory spoloč-

nú pieseň, ktorú ešte počas dopo-

ludnia toho dňa nacvičia s  lektor-

kou workshopu. Podujatie fi nančne 

podporil Fond na podporu ume-

nia, BBSK a MUDr. Ladislav Kuko-

lík - poslanec BBSK a zároveň vice-

primátor mesta Žiar nad Hronom. 

Vstup je voľný. POS ZH

Koncom septembra, začiatkom 

októbra som tu zasa strávil 18 

dní. 

Počas môjho pobytu som toho veľa 

videl, počul a opäť som sa dozvedel 

o niečo viac o „mojej“ Štiavnici. Pri-

chádzam zvonku a vidím veci zvon-

ku, ale na mesto sa nedívam iba ako 

turista, som tak trochu aj miestny. 

Mnohé, neraz hodinové rozhovory 

so Štiavničanmi zo všetkých vrstiev 

obyvateľstva mi umožňujú z časti 

nazrieť aj do zákulisia.

Hovorilo sa o  mnohých témach: 

o nemocnici, o problémoch v škol-

stve, rozoberala sa otázka, ako sa 

dá vyžiť z  minimálneho dôchod-

ku. Predmetom diskusií bola aj epi-

demická korupcia v  krajine, pa-

sivita občanov, problém vyjadriť 

kritiku v malom meste, úloha zá-

visti a  neprajnosti v  spoločnosti. 

O  tom sa však už nechcem zmie-

niť podrobnejšie, ani o  mojich je-

senných potulkách v prekrásnej prí-

rode Štiavnických vrchov, o túrach 

do Kopaníc, do obce Beluj, na Sit-

no a do Krupiny. Chcem sa zamerať 

na rozvoj mesta, ako ho vnímam, 

a predovšetkým na úlohu turizmu.

Dve veci boli zjavné. Po prvé: po-

zdĺž „magistrály“ Dolná – Kammer-

hofská – A.Kmeťa vzniklo v období 

od mojej poslednej februárovej náv-

števy neprehliadnuteľne mnoho 

nových obchodov – z časti v  reno-

vovaných priestoroch, alebo aspoň 

v nanovo namaľovaných budovách. 

Avšak zaznamenal som, ako aj po-

čas mojich predchádzajúcich poby-

tov, efekt mydlových bublín: sotva 

otvorené – už zasa to prasklo. Za 

ďalšie: staré mesto nepôsobilo v ok-

tóbri ešte nikdy tak čulo, múzeá 

boli živo navštevované. Počas mo-

jich minulých návštev v jesennej se-

zóne som mal pocit, že som jedi-

ným turistom v meste. Často som si 

tu prázdnotu vychutnával. Ale pre 

hospodársky rozvoj mesta bola táto 

prázdnota samozrejme nevýhodná. 

Budem si teda musieť zvyknúť na 

„plnšiu“ Štiavnicu.

Zdá sa, že Banská Štiavnica sa pre-

budila zo svojho spánku Šípovej Ru-

ženky. Investuje sa. Hotel Bristol je 

opäť skutočným hotelom. V Cha-

te A. Kmeťa na Sitne si zasa po 30 

rokoch môžete dať kapustnicu, gu-

lášik a pivko, môžete tam prespať a 

vychutnať si východ slnka. Bufet pri 

Klingeri je opäť zriadený. Stavia sa: 

Blaškovci na Počúvadlianskom ja-

zere rozšírili svoju "Terasu" a rezort 

Salamandra ponúka nové atrak-

cie. Vznikajú nové veci a to nielen v 

meste. V Hornej Rovni otvorili po-

zoruhodný "Altmayer", v Hámroch 

penzión Banský dom. Ďalšie pro-

jekty sa vyvíjajú: stavia sa hotel Erb. 

Ak bude tento plánovaný hotel sku-

točne zodpovedať vizualizácii vedú-

cich projektu, tak sa vhodne začlení 

do citlivého pamiatkového prostre-

dia a bude pre Banskú Štiavnicu prí-

nosom. Prekvapuje ma, že sa re-

konštruuje aj evanjelické lýceum a 

(možno) bude slúžiť ako hotel alebo 

ako kongresové centrum.

Ceny pozemkov rastú: pri Počúvad-

lianskom jazere stál pred tromi rok-

mi štvorcový meter 10 €. Medziča-

som zaň zaplatíte 18 €. Tomu, že 

v Banskej Štiavnici človek stretne aj 

špekulantov, sa nemožno čudovať.

Banská Štiavnica stále viac priťahu-

je aj solventnejších turistov. Ceny 

ubytovania sa medzičasom pohy-

bujú vo všetkých cenových kategó-

riách, od 6 € za posteľ v Skautskom 

dome až po 150 € za noc v  luxus-

nom apartmáne.

Aj ponuka pre turistov vzrástla. 

Keď v roku 2004 delegácia z Hü-

nenbergu po prvýkrát navštívi-

la Banskú Štiavnicu, kalváriu nikto 

nespomínal. Vtedy hanbou Banskej 

Štiavnice, dnes klenotom a ukážko-

vým príkladom. Na atraktivite jej 

pridalo i otvorenie  návštevníckeho 

centra. Ako atrakciu by som chcel 

oceniť i vykopávky na Glanzenber-

gu. Vďaka nim je po prvýkrát mož-

né pochopiť veľkosť a význam toh-

to areálu. Veľkolepé - odporúčam 

navštíviť.

Banská Štiavnica investuje do turiz-

mu - legitímne, pre svoj vlastný úži-

tok. Pre návštevníkov sa toho robí 

veľa. Informačné centrum posky-

tuje výborné služby, ukážkové sú 

aj informácie pre návštevníkov na 

Červenej Studni.

Turizmus začína mesto doslova 

ovplyvňovať a v budúcnosti sa to 

bude diať ešte viac. Už teraz sa ozý-

vajú prvé hlasy, že nárast turizmu 

už nie je žiadúci. Myslím si, že ďal-

ší rozvoj je možný, je však potreb-

né sa postarať o tom, aby sa maleb-

né mestečko nestalo iba kulisou pre 

jeho návštevníkov.

Výzvy sa však ešte nekončia. Jedna 

výzva, ktorá s narastajúcim počtom 

návštevníkov bude stále naliehavej-

šia, je určite vybudovanie dopravnej 

siete. Nie je vyriešená otázka parko-

vania a ja osobne ľutujem zanedba-

nie vlakového spojenia z Banskej 

Štiavnice.

Banská Štiavnica má neobyčajné 

šťastie, že sa pre jej blaho zasadilo 

niekoľko múdrych, iniciatívnych a 

kreatívnych hláv. Želám im, aby sa 

im za to dostalo zaslúžené uznanie 

a "mojej" Štiavnici prajem úspešný 

rozvoj, ktorý pocítia i široké vrstvy 

obyvateľstva.

Autor tohto textu je preziden-

tom Spolku Partnerstvo s Banskou 

Štiavnicou v  partnerskom mes-

te Hünenberg, čestným občanom 

Banskej Štiavnice a častým návštev-

níkom mesta.

Richard Aeschlimann

V Banskej Štiavnici sa niečo deje

Pohľad na centrum mesta  foto Andrea Nižňanská 

Oznam
Spomienka na zosnulých

V stredu 2. novembra 2016 o 

15:00 v Dome poslednej rozlúč-

ky Frauenberg sa uskutoční spo-

mienka na našich najdrahších, 

ktorí nás navždy opustili v roku 

2016. Svojim životom a prácou si 

získali trvalé miesto v srdciach a 

spomienkach nás všetkých, kto-

rí sme ich milovali. Následne po 

tomto spomienkovom akte sa 

uskutoční o 16:00 hod. rímskoka-

tolícka svätá omša za zosnulých.

Miroslav Peťko, 

správca mestských pohrebísk
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Od mesiaca október začala na 

našej škole v Banskej Belej 

pôsobiť "Športová akadémia". 

Je to veľká novinka nielen pre 

našu obec, ale aj pre celý okres. 

Akadémia tohto druhu je totiž 

unikátom v  celom banskoštiav-

nickom okolí. S  podobnou inšti-

túciou je možné stretnúť sa naprí-

klad v Leviciach.

Športová akadémia je určená už 

pre tie najmenšie detičky od jed-

ného roka. Tréningové cvičenia 

sú rozdelené do dvoch dní podľa 

veku dieťaťa. Prvý cyklus tvoria 

deti od 1-3 rokov a druhý od 4-7 

rokov. Akadémia má aj svoju ofi ci-

álnu facebookovú stránku, ktorú 

si ľahko nájdete po zadaní celého 

názvu: „Športová akadémia Banská 

Belá“ do facebookového hľadáči-

ka. Stránka je veľmi prehľadná, 

a okrem fotiek z tréningových cvi-

čení, tam nájdete aj možnosť pri-

hlásiť i vaše dieťa. Malých špor-

tovcov prihlasujú ich rodičia len 

na konkrétny tréningový termín. 

Všetky informácie vám ponúka už 

spomínaná internetová stránka.

Svoje prvé tréningy má už naša 

akadémia úspešne za sebou. Malí 

nadšenci športu prišli aj so svo- 

jimi mamičkami, ktoré sa okrem 

športového vyžitia svojich rato-

lestí aj poriadne zabavili s  ostat-

nými maminami, či trénermi. Na 

detičky čakalo krásne nové ná-

radie a  športové náčinie, na kto-

rom okrem veľkej zábavy si pre-

cvičili telesné partie dôležité pre 

rozvoj a  celkový rast organizmu. 

Môžeme povedať, že takéto cviče-

nia v sebe spájajú zábavu, športo-

vý pôžitok detičiek, ale tiež veľmi 

pozitívne pôsobia na ich zdravie 

a správny vývoj celého tela. O toto 

všetko sa samozrejme starajú 

a prísne kritériá pri cvičeniach do-

držiavajú odborníci, ktorí vyhod-

nocujú adekvátnu náročnosť cvi-

kov pri konkrétnych vekových 

osobitostiach malých cvičencov. 

Na vaše deti pri cvičeniach do-

hliada pani zástupkyňa mater-

skej školy Banská Belá Mgr. Mar-

tina Ďuricová, pani zástupkyňa 

ZŠ Mgr. Mária Trnková a pán uči-

teľ telesnej výchovy Mgr. Jakub 

Šamo. Takto všetky deti neustále 

cvičia pod odborným dohľadom.

Dvere Športovej akadémie Ban-

ská Belá sú otvorené pre každé 

dieťa, ktoré má chuť si zašporto-

vať a  spolu s  ostatnými deťmi sa 

zahrať a  zabaviť. Stačí sa len na 

facebookovej stránke prihlásiť 

a so športovým nadšením, veľkou 

energiou a  dobrou náladou prísť 

do priestorov telocvične v ZŠ s MŠ 

Banská Belá.

Za seba, ako rodiča dvojročného 

dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo tohto 

cvičenia, môžem len povedať, že si 

neviem predstaviť lepšie a užitoč-

nejšie strávený čas. Moje dieťa sa 

zahralo s  druhými detičkami, za-

bavilo sa pri rôznych aktivitách, 

ktoré mali tréneri fantasticky pri-

pravené, zacvičilo si na novom, 

modernom a predovšetkým vhod-

nom cvičebnom náradí, okrem 

veľkej radosti malo z  cvičenia aj 

zdravotný prospech a  večer spo-

kojne zaspalo. Už teraz sa tešíme 

na ďalší tréning. Za takúto skvelú 

myšlienku by som chcela v  mene 

všetkých rodičov poďakovať nie-

len tým, ktorí pomáhali pri rea-

lizácii tohto projektu, ale hlavne 

človeku, ktorý dostal nápad a mal 

dostatok odvahy začať svoj nápad 

aj realizovať. Týmto ďakujem pani 

riaditeľke ZŠ s  MŠ Banská Belá 

PhDr. Ivane Andrášikovej.

A na záver už len slová športovca: 

„Športovec nemôže utekať s peniazmi 

vo vreckách. Musí bežať s nádejou v 

srdci a snami v hlave.”

Lucia Ivaničová

Športová akadémia pre deti už od jedného roka

10. kolom Behu na Ottergrund 

zavŕšil Róbert Petro svoju 

myšlienku uskutočniť Bansko-

štiavnickú bežeckú ligu 2. Beh 

na Ottergrund BBL-2016. 

Absolvovalo ho spolu 38 bežcov a 

bežkýň s účasťou pretekárov z Le-

víc,Vyhní, Spišskej Novej Vsi a z 

B.Štiavnice. Na trati 3 km s prevý-

šenim 300m sa bojovalo v nepra-

videĺných intervaloch od apríla do 

októbra. Tréningové preteky sme 

organizovali za fi nančnej podpo-

ry Mesta Banská Štiavnica. Pretek 

bol bodovaný v kat. muži aj ženy 

od 20 bodov až po 1 bod. Na zá-

klade bodovania sa stala absolút-

nou víťazkou o jediný bod pre Pet-

rom Ursínym Barbora Švenková. V 

kategórii mužov 1.miesto: Ursíny 

Peter, 2.miesto: Marko Ján a tre-

tí Gibala Jozef. V ženskej kategó-

rii zvíťazila Barbora Švenková na 

druhom mieste skončila Lola Sol-

danová a tretia Terézia Švenková. 

Môžem konštatovať, že tréningo-

vé preteky Beh na Ottergrund pri-

niesli úžitok nielen v rozvoji silovo 

vytrvalostných schopnostiach zú-

častnených, ale aj socializačný cha-

rakter, súdržnosť, stmelovanie a 

pritiahnutie ľudí k pohybu. Ďakuje-

me Mestu Banská Štiavnica za pod-

poru a Mariánovi Čiernemu, že sme 

vyhodnotenie a občerstvenie zreali-

zovali v jeho podniku BlackM.

Róbert Petro

Športové aktivity detí  foto Archív ZŠ s MŠ Banská Belá

Vyhodnotenie Behu na Ottergrund

Najúspešnejší Atleti BS  foto Archív autora

Pozvánka
Občianske združenie Andre-

ja Sládkoviča opäť začalo rozvíjať 

svoju činnosť. Cieľom združenia 

je rozširovať aktívnu účasť obča-

nov pri vytváraní kultúrnych a 

spoločenských podujatí, podporo-

vať účasť mládeže a verejnosti pri 

skvalitňovaní materiálnych a kul-

túrnych hodnôt v našom meste, 

organizovať výstavy, prednášky, 

koncerty, spomienkové akcie, či 

zájazdy po stopách národných 

buditeľov. Chceme si pripomínať 

tých, ktorí vynaložili veľa úsilia pri 

budovaní nášho národného pove-

domia a kultúrneho dedičstva. 

Chcel by som vás aj touto ces-

tou pozvať za členov Občianske-

ho združenia. Prihlášky si môže-

te vyzdvihnúť na evanjelickom 

farskom úrade v Banskej Štiav-

nici alebo v  ev. kostole po boho-

službách. Dohodnúť si osobné 

stretnutie, alebo viac informá-

cií získať môžete na tel. č. 0915 

032 056.

Róbert Zacharovský, člen OZ
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 21.10. o 19:30 hod.Piatok 21.10. o 19:30 hod.

OperÁciA OperÁciA 

ANThropoidANThropoid

Historický / Thriller / Vojnový / Ži-Historický / Thriller / Vojnový / Ži-
votopisný, Veľká Británia / Česko / votopisný, Veľká Británia / Česko / 
Francúzsko, 2016, 121 min., MP:12. Francúzsko, 2016, 121 min., MP:12. 
Vstupné: 4 €. Reinhard Heydrich, tre-Vstupné: 4 €. Reinhard Heydrich, tre-
tí najmocnejší muž nacistickej ríše a tí najmocnejší muž nacistickej ríše a 
hlavný architekt konečného riešenia hlavný architekt konečného riešenia 
židovskej otázky, zomrel 4. júna 1942 židovskej otázky, zomrel 4. júna 1942 
v Prahe na následky atentátu, kto-v Prahe na následky atentátu, kto-
rý vykonali československí parašutisti rý vykonali československí parašutisti 
vyslaní späť do vlasti exilovou vládou vyslaní späť do vlasti exilovou vládou 
z Londýna. Filmovú adaptáciu akcie z Londýna. Filmovú adaptáciu akcie 
zvanej Atentát na Heydricha nosil re-zvanej Atentát na Heydricha nosil re-
žisér, scenárista a kameraman Sean žisér, scenárista a kameraman Sean 
Ellis v hlave pätnásť rokov, počas kto-Ellis v hlave pätnásť rokov, počas kto-
rých preštudoval množstvo dostup-rých preštudoval množstvo dostup-
ných materiálov. Do fi lmu chcel dostať ných materiálov. Do fi lmu chcel dostať 
predovšetkým pohľad vojakov Gabčí-predovšetkým pohľad vojakov Gabčí-
ka a Kubiša, ich pocity tvárou v tvár ka a Kubiša, ich pocity tvárou v tvár 

činu s istými fatálnymi následkami. činu s istými fatálnymi následkami. 

Sobota 22.10. o 19:30 hod.Sobota 22.10. o 19:30 hod.
Štvrtok 27.10. o 19:30 hod.Štvrtok 27.10. o 19:30 hod.

BezvA žeNskÁ NA krkUBezvA žeNskÁ NA krkU

Komédia, Česko, 2016, 97 min., MP. Komédia, Česko, 2016, 97 min., MP. 
Vstupné: 4 €. Komédia o ženskej od-Vstupné: 4 €. Komédia o ženskej od-
vahe nájsť samu seba. Je to príbeh o vahe nájsť samu seba. Je to príbeh o 
hrdosti, odhodlaní a problémoch, s hrdosti, odhodlaní a problémoch, s 
ktorými sa aj tá najperfektnejšia žen-ktorými sa aj tá najperfektnejšia žen-
ská môže stretnúť na ceste za samo-ská môže stretnúť na ceste za samo-
statnosťou a láskou. Film od Jiřího statnosťou a láskou. Film od Jiřího 
Vejdělka a Tomáša Hoff mana, tvor-Vejdělka a Tomáša Hoff mana, tvor-
cov komédií Ženy v pokušení a Muži cov komédií Ženy v pokušení a Muži 
v nádeji. v nádeji. 

Nedeľa 23.10. o 17:00 hod.Nedeľa 23.10. 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 23.10. o 19:30 hod.Nedeľa 23.10. o 19:30 hod.

JAck ReAcher: JAck ReAcher: 

NevrAcAj sANevrAcAj sA

Akčný / Krimi / Dráma / Mysterióz-Akčný / Krimi / Dráma / Mysterióz-
ny / Thriller, USA, 2016, 116 min., ny / Thriller, USA, 2016, 116 min., 
MP:12. Vstupné: 4 €. Jack Reacher MP:12. Vstupné: 4 €. Jack Reacher 
(Tom Cruise) navštívi svoju starú vo-(Tom Cruise) navštívi svoju starú vo-
jenskú základňu vo Virgínii, kde je ne-jenskú základňu vo Virgínii, kde je ne-
očakávane obvinený, že je zodpovedný očakávane obvinený, že je zodpovedný 
za vraždu, ktorá sa na základni sta-za vraždu, ktorá sa na základni sta-
la pred 16 rokmi. Aby dokázal svoju la pred 16 rokmi. Aby dokázal svoju 
nevinu, rozbehne Reacher vlastné vy-nevinu, rozbehne Reacher vlastné vy-
šetrovanie, aby čo najskôr očistil svoje šetrovanie, aby čo najskôr očistil svoje 
meno a povesť. meno a povesť. 

Utorok 25.10. o 19:30 hod.Utorok 25.10. o 19:30 hod.

DeviATY živoT LoUisA DeviATY živoT LoUisA 

DrAxADrAxA

Thriller, Kanada / Veľká Británia / Thriller, Kanada / Veľká Británia / 
USA, 2016, 108 min. Vstupné: 4 €. USA, 2016, 108 min. Vstupné: 4 €. 
Deväťročný Louis Drax ako zázrakom Deväťročný Louis Drax ako zázrakom 
prežije takmer smrteľný pád. Psycho-prežije takmer smrteľný pád. Psycho-
lóg Allan Pascal sa snaží odkryť po-lóg Allan Pascal sa snaží odkryť po-
divné okolnosti chlapcovej nehody. divné okolnosti chlapcovej nehody. 
Zároveň čelí zvláštnym temným náho-Zároveň čelí zvláštnym temným náho-
dám, ktoré sužujú jeho život. Čím ďa-dám, ktoré sužujú jeho život. Čím ďa-
lej, tým viac je vťahovaný do spleti zá-lej, tým viac je vťahovaný do spleti zá-
had na hranici reality a fantázie. had na hranici reality a fantázie. 

Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.35/2016: „Na-

ozaj milovať môže človek vždy až s od-

stupom času.“ Výhercom sa stáva Ni-

koleta Tošalová, Slovanská 13, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii Black 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, Banská 

Štiavnica. Vašou úlohou je správne 

vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 

kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 31.10.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Les 

Brown: „Nikdy nie ste príliš starí na to, 

aby… (dokončenie v tajničke).

A., Hanba česky, poľovačka, 955 v 

Ríme, plaz,

B., Začiatok tajničky 

C., Obyvateľ arabského štátu, cí-

mer, postava zo seriálu Dietla, čes-

ký klavirista,

D., Udieral exp., boh mesta Eridu, 

česká predložka, druh psa,

E., Vládca Inkov, túzy česky, zn. 

elektrospotrebičov, bane česky,

F., Ekologický, písal česky, druh 

(psa), novinový stánok,

G., Ľalotanie, obrob motykou, prí-

rodné prostredie,

H., Stred slova dakade, čistiaci pro-

striedok, druh podnikania, plače-sl-

zí,

I., Časti tiel žien, otec, ozn. áut Peru 

a Uruguaja, topánky,

J., Koniec anglicky, stenal si, Idka,

K., Beata, Koniec tajničky, oclieval,

L., Okresný výbor, Majstrovstvá 

sveta, zbytky jedla, darovali.

1., Hmyz podobný včele, 2. časť 

tajničky,

2., Malá strana, ruský generál,

3., Telúr, tatko, slovenský herec so 

skratkou mena na konci,

4., Umelecký súbor, ozn. áut Bra-

tislavy, dá do ruky, naša politická 

strana,

5., Časť celku, ozn. starých gramo-

platní, palivo česky,

6., Miesto bydliska, patriace otcovi,

7., Noha zvierat, morský vták, nie 

nám,

8., Vilo naopak, boh lásky, cestovné 

preukazy,

9., Nálepka na fľašiach, daj tekuti-

nu do inej nádoby,

10., Vďaka, stred slova pastor, za-

spí,

11., Chorý človek., lietadlo, 399 

v Ríme,

12., Pohlo, kňaz, konala,

13., Aj, poplatok za školu, nezaujal 

poslucháčov,

14., Diel česky, 3. časť tajničky.

Pomôcky: Landam, end, cápal, Ea, 

Rokl, ICD

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 37
Krížovka
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Žili v dobe, keď bolo treba 

zažínať a odvážne niesť 

pochodne v tme. 

Keď umenie sa stalo tou vzácnou 

iskierkou v duchovnej potrebe slo-

venského národa. Svetozár Hurban 

Vajanský, Viliam Paulíny- Tóth, Ľu-

dovít Matej Šuhajda, Ján Botto.

Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom - Pracovisko Ban-

ská Štiavnica, Evanjelický cirkevný 

zbor a. v. Banská Štiavnica, Mesto 

Banská Štiavnica a Mestská kniž-

nica v Banskej Štiavnici pripravili 

pre študentov banskoštiavnických 

stredných škôl a širokú kultúr-

nu verejnosť hudobno-dramatic-

ké pásmo venované spomienke na 

štyroch veľkých synov slovenské-

ho národa, ktorí svoju lásku k  vlas-

ti dokazovali nielen slovami, ale 

skutkami, činmi, celým svojím ži-

votom. Pripomenuli sme si okrúhle 

alebo polookrúhle výročia ich naro-

denia, či úmrtia, najvýznamnejšie 

etapy ich života a dielo, ktoré nám 

zanechali.

Svetozár Hurban Vajanský (1847-

1916) 100 rokov od úmrtia,

Viliam Paulíny-Tóth (1826-1877) 

190. výročie narodenia,

Ľudovít Matej Šuhajda (1806-

1872) 210. výročie narodenia,

Ján Botto (1829- 1881)135 rokov 

od úmrtia.

Evanjelický kostol v Banskej Štiav-

nici v utorok 11. októbra 2016 za-

plnili prevažne mladí ľudia, štu-

denti, ktorí si so záujmom vypočuli 

svedectvo o neľahkom živote, od-

riekaní, prenasledovaní, ale aj o 

nezlomnej viere, láske, obetavos-

ti a vernosti. V úvode hostí privítal 

ev. brat farár Peter Ferenčík a Má-

ria Petrová. Na organe hral Róbert 

Zacharovský, majstrovské husľo-

vo-gitarové vystúpenia zazneli v 

podaní Dušana Kabinu a Róberta 

Borodajkevyča, ľúbezným spevom i 

zjavom potešila Barborka Boroško-

vá a umeleckým slovom sprevádza-

li Mária Petrová, Bibiana Stanková, 

Pavol Brnčo a autorka tohto člán-

ku. S.H. Vajanský povedal: ,,Litera-

túra je kvet národnej práce a šťast-

ný je národ, ktorý dospel ku kvetu.“ 

Nuž chráňme si tieto vzácne kvety 

ducha a nezabúdajme na tých, kto-

rým za ne vďačíme.

Janka Bernáthová

Významné osobnosti 
slovenského národa

Účinkujúci literárno-hudobného pásma  foto Archív autora

Dňa 29.9.2016 sa v priesto-

roch Kultúrneho centra 

v Banskej Štiavnici uskutočnila 

vernisáž výstavy „Štiavnické 

chuťovky“.

„Pri domácom pohostení a dobrom víne 

bola atmosféra veľmi príjemná. Náv-

števníci mali možnosť spoznať umelcov 

osobne, diskutovať s nimi o vystave-

ných dielach a procese tvorby a v prí-

pade, že prejavili záujem o ich tvorbu, 

spísali sa aj nejaké objednávky.“ Hod-

notí vernisáž iniciátorka výstavy 

Gabriela Kravcová.

Výstava ponúka návštevníkom 

možnosť vidieť nielen výsledné 

produkty práce umelcov a remesel-

níkov, ale i materiál, ktorý bol pri 

ich výrobe použitý. 

„Hlavným zámerom výstavy je oboz-

námiť turistov i samotných obyvateľov 

mesta s domácimi umelcami a reme-

selníkmi, ktorí žijú a tvoria v Banskej 

Štiavnici. Okrem samotných diel vysta-

vujeme i materiál použitý pri tvorbe, 

aby mali návštevníci lepšiu predstavu o 

práci tvorcov, ktorí svoje umenie naozaj 

nerobia len z dlhej chvíle, ale robia ho 

s túžbou vytvárať hodnoty. Tieto diela 

oslovujú diváka precíznym prepracova-

ním (to je evidentné najmä v šperkár-

stve), i obsahovým posolstvom, ktoré 

tvorí základnú myšlienku celej umelec-

kej tvorby.“ Výstavu bližšie opisuje 

Gabriela Kravcová. 

Vystavené diela sú výsledkom prá-

ce týchto banskoštiavnických umel-

cov a  remeselníkov: Eliška Bart-

schat, SashaSi, Marcela Nemcová, 

Martin Kratochvil, Gabyka, Judi-

ta Ondrejčinová, Andrea Galajdová 

a Janka Mazáková. 

Ako prebiehal výber vystavovateľov 

približuje iniciátorka výstavy.

„Vystavovať mohol každý člen OZ 

Umenie a remeslá Štiavnice, ktoré 

túto výstavu organizuje. Martin Kra-

tochvil, ktorý je zbehlý v inštalovaní 

výstav, veľmi citlivo zhodnotil, ktoré 

práce je vhodné vybrať, aby vzájomne 

komunikovali. Výstavný priestor po-

skytuje každému umelcovi svoj vlast-

ný priestor na prezentáciu, ale zároveň 

sú citeľné paralely medzi dielami, ktoré 

práve vnímavá inštalácia vyzdvihuje.“

Výstava potrvá do 31.10.2016 

v priestoroch Kultúrneho centra. 

„Mestské kultúrne centrum nám vy-

šlo v ústrety čo sa týka priestorov na 

vystavovanie a všetci dúfame, že táto 

naša prvá výstava bude jednou z mno-

hých, ktoré budú nasledovať. Takýmto 

spôsobom by sme verejnosti radi pri-

pomínali to, že Štiavnica je mesto plné 

kreatívnych ľudí. Zatiaľ nemáme žiad-

ne konkrétne nápady a termíny, ale bu-

dúci rok by sme radi opäť niečo tema-

ticky zaujímavé vymysleli.“ Dodáva 

na záver iniciátorka Gabriela Krav-

cová.

Miroslava Luptáková

Výstava „Štiavnické chuťovky“ 
Dielo a jeho materiál

Vernisáž výstavy štiavnických umelcov  foto Ján Petrík

Prezentácia 
knihy
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na prezentáciu kni-

hy Alice Gajanovej Dotyky živo-

ta. Utorok, 25.10.2016 o 16.30 

hod. ZUŠ Banská Štiavnica. Na 

Vašu účasť sa tešia autorka, účin-

kujúci a organizátori:

Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko 

Banská Štiavnica. Autorský klub 

literátov, hudobníkov a výtvar-

níkov v Banskej Štiavnici. Mesto 

Banská Štiavnica, ZUŠ v Banskej 

Štiavnici. Bližšie informácie na 

č.t.: 0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk.

POS

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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Dňa 11. októbra sa uskutočnilo 

okresné kolo v cezpoľnom 

behu  na lúkach pod sídliskom 

Drieňová. Podujatie organi-

začne zastrešilo CVČ v spolu-

práci so Základnou školou 

Jozefa Horáka v Banskej 

Štiavnici. 

Hlavným rozhodcom súťaže bol uči-

teľ a tréner športového klubu Atléti 

BS Róbert Petro. Utorkové ráno 

sprevádzalo mrholenie a dážď, kto-

rý ovplyvnil priebeh celých prete-

kov. Zúčastnení žiaci sa pripravili 

na náročné podmienky veľmi dob-

re, vďaka čomu prebehlo celé pod-

ujatie hladko a bez zranení. Víťaz-

né družstvá a  víťazní jednotlivci, 

ak neboli členmi postupujúceho ví-

ťazného družstva zo štyroch veko-

vých kategórii postúpili do krajské-

ho kola, ktoré sa konalo 18. októbra 

v  areáli IV. Základnej školy v  Žia-

ri nad Hronom. Za umiestnenie sa 

v  jednotlivých kategóriách si pre-

tekári odniesli medaily, diplomy 

a sladkú odmenu.

Výsledky:

Žiačky ZŠ – družstvá:

1.miesto: ZŠ J.Horáka družstvo A

2.miesto: Katolícka spojená škola

3.miesto: ZŠ J.Horáka družstvo B

Žiačky ZŠ - jednotlivci:

1. miesto: Miroslava Pavlendová – 

Katolícka spojená škola

2. miesto: Barborka Švenková – ZŠ 

J. Horáka

3. miesto: Lola Soldánová – ZŠ J. 

Horáka

Žiaci ZŠ:

1. miesto: ZŠ J. Horáka 

družstvo A

2. miesto: Katolícka spoje-

ná škola

3. miesto: ZŠ J.Horáka 

družstvo B

Žiaci ZŠ – jednotlivci:

1. miesto: Michal Balázs – 

Katolícka spojená škola

2. miesto: Adam Valovič ZŠ 

J. Horáka

3. miesto: Matúš Červenák 

ZŠ J. Horáka

Študentky – družstvá :

1. miesto: Gymnázium 

A.Kmeťa – družstvo A

2. miesto: Gymnázium A.Kmeťa – 

družstvo B

3. miesto: ŠPŠ S.Mikovíniho

Študentky – jednotlivci:

1. miesto: Lenka Valachová – Gym-

názium A.Kmeťa

2. miesto: Edita Hlaváčová – Gym-

názium A.Kmeťa

3. miesto: Sára Dolná – Gymnázium 

A.Kmeťa

Študenti - družstvá:

1. miesto: Gymnázium A.Kmeťa

2. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

Študenti – jednotlivci:

1. miesto: Lukáš Muha – Gymná-

zium A.Kmeťa

2. miesto: Ján Marko - Súkromná 

hotelová akadémia

3. miesto: Jozef Gibala – Katolícka 

spojená škola

Lukáš Muha a Jana Machilová, CVČ

Cezpoľný beh otvoril kalendár 
školských športových súťaží

Ocenení žiaci a študenti športových súťaží  foto Archív autorov

V.liga skupina "C"

11. kolo hralo sa 16.10.2016

ŠK Partizán Čierny Balog - Sitno 

Banská Štiavnica 3:0 (2:0). 

ŽK: Šima, Číž. 

Počet divákov: 100.

Zostava: Kraják – Čík (71.Zupka), 

Hanzlík, Roško, Kušión (64.Ada-

mov), Sásik, Barák, Necpal, Kmeť, 

Šima, Kminiak

Do zápasu na Horehroní nastúpilo 

mužstvo s úmyslom po dlhom čase 

bodovať na ihrisku súpera, čo sa im 

však nepodarilo. Plány mužstva sa 

rýchlo rozplynuli, lebo ako je to už 

zvykom, v posledných zápasoch in-

kasujeme už v úvode, a tak to bolo 

i v tomto zápase. V 3.min. zahrával 

Kminiak priamy voľný kop, ktorý 

brankár vyrazil, nasledoval rýchly 

protiútok domácich zakončený gó-

lom v našej sieti. Z vyrovnania sme 

sa mohli tešiť v 10. min, žiaľ nád-

herná strela Rošku sa odrazila od 

brvna do zeme a von z brány. Na-

opak z gólu sa znovu tešili domá-

ci v 18. min. po premene pokuto-

vého kopu, ktorý rozhodca nariadil 

za ruku nášho hráča v našej 16-tke. 

Peknou krídelnou akciou sa prezen-

toval v 25. min. Sásik, jeho strelu z 

15m domáci brankár vyrazil. Do-

máci hráči mohli zvýšiť svoj náskok 

v 33. min. Strela ich hráča skončila 

na brvne a dorážku zneškodnil Kra-

ják. Úvod i do druhého polčasu nám 

nevyšiel a už v 53. min Kraják bra-

vúrnym zákrokom zmaril šancu do-

mácich, keď vyrazil loptu na rohový 

kop. V 55. min. si Hanzlík po nedo-

rozumení s našim brankárom dal 

hlavou vlastný gól a stanovil koneč-

ný výsledok zápasu. Do záverečné-

ho hvizdu rozhodcu sa zápas hral v 

bojovnom duchu,ale ani jedno muž-

stvo si nevypracovalo žiadnu gólo-

vú šancu.

VII.liga - II. trieda ObFZ ZH

11. kolo hralo sa 16.10.2016

TJ Družstevník Pitelová - Sitno 

Banská Štiavnica "B" 12:1 (4:1). 

Divákov: 30. 

Zostava: Pažout – Kuma, Žikla, Do-

linský, Macko, Nedoroščíik, Šuhaj-

da, Gazda, Meňuš M.

Na zápas nastúpila naša rezerva iba 

s 9 hráčmi .Do 42.min. držala i na-

priek tomu s domácimi vyrovnaný 

zápas, no po inkasovanom góle sa 

už rozsypala a odišla domov s  vyso-

kou prehrou.

Kto ? Kedy? a S kým?

V. liga skupina "C"

12. kolo hrá sa 22.10.2016 o 14.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - OTJ Hon-

tianske Nemce

VII.liga - II.trieda ObFZ ZH

12. kolo hrá sa 23.10.2016 o 11.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica "B" - TJ 

Družstevník Lovčica - Trubín

II. liga starších a mladších žiakov

12. kolo hrá sa 22.10.2016 o 10.00 

hod a 12.00 hod.

TJ Sklotatran Poltár - Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský

Vonku sme znovu nebodovali Štiavnický 
kahanec
Už na 36. ročník obľúbených pla-

veckých pretekov prišlo viac než 

300 pretekárov z  Čiech a  širokej 

plaveckej rodiny zo Slovenska.

O  hlavnú cenu 100m voľný spô-

sob muži, najúspešnejšie bojoval 

M. Čmeľ z Bratislavy, ktorý zvíťa-

zil za 0:53,15s. Výbornú úroveň 

mala tiež disciplína 100m voľný 

spôsob ženy, keď víťazná T. Poloc-

ká z Popradu dosiahla výborných 

0:57,87s. Pretekov sa zúčastnili aj 

A. Prefertusová a A. Nemčoková z 

PO Sitno Banská Štiavnica.

Výsledky:

Žiačky – B 11-12 rokov

A. Prefertusová plávala blízko 

osobných rekordov, ale už je na-

čase umiestnenia v  prvej polovi-

ci súťažiacich. Viac sa darilo A. 

Nemčokovej, keď dvakrát stála na 

stupňoch víťazov, za čas 1:21,31s 

– 3. miesto na 100m motýlik, čas 

0:33,66s ju zaradil na 2. miesto na 

50m motýlik.

Majstrovské súťaže už začínajú od 

15.10.

PO Sitno BŠ
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služby

inzercia

 Kúpim 1-2 izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0905 148 574

 Hľadám do prenájmu garáž v Ban-

skej Štiavnici, č. tel. 0905 761 044

  Prenajmem 2-izbový byt pod Kal-

váriou a na Resle. Kontakt: 0905 

360 307

  Prenajmem 4-izbový byt na Drie-

ňovej, cena dohodou, tel.č.: 0903 

322 178

  Poskytnem pôžičky M-Credit za-

mestnaným, dôchodcom, invalid-

ným dôchodcom, na materskej do-

volenke, SZČO, kontakt: 0904 334 

071

 Opatrujem deti v predškolskom 

veku, tel.č.: 0908 932 623

  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

  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

  Prijmeme stolárov, šičky, čalún-

nikov ihneď, vyučených s praxou. 

Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, B. Štiav-

nica, kontakt: info@sedacky.com, 

0903 405 900

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BSU nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 

a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

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

á ž

INZERCIA

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

Žiačky ZŠ Jozefa Horáka 

vybojovali tretie miesto na 

krajskom kole v cezpoľnom 

behu v Žiari nad Hronom. 

Na trati 1500m v zložení B.Švenko-

vá L.Soldanová a D.Pažická v kon-

kurencii 60tich pretekárok bojovali 

o každé umiestnenie aj v jednotliv-

coch. Najlepšou z našich bola Bar-

bora Švenková na 7.mieste. V ka-

tegórii chlapcov (53 štartujúcich) 

ZŠ zabojoval Adam Valovič, ktorý 

dobehol na slušnom 5.mieste. Tak-

že krst v nových školských atletic-

kých dresoch dopadol na výbornú. 

Gratulujem mojim zverencom! 

Róbert Petro

Krajské kolo 
v cezpoľnom behu

Bronzové žiačky ZŠ J. Horáka  foto Archív autora 


