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Dňa 23. augusta 2017 nadobudlo 

právoplatnosť Rozhodnutie Bansko-

bystrického samosprávneho kraja vo 

veci povolenia prevádzkovania zdra-

votníckeho zariadenia – stacionár, 

dializačné stredisko v odbore nefroló-

gia pre poskytovateľa zdravotnej sta-

rostlivosti H.A.M. Academy, s. r. o. , 

s miestom prevádzkovania v bansko-

štiavnickej nemocnici.

Tomuto predchádzalo nemalé úsi-

lie vedenia mesta Banská Štiavnica 

o opätovné rozšírenie zdravotnej sta-

rostlivosti pre občanov nášho mesta 

a regiónu a využitie voľných priesto-

rov v  budove nemocnice, na mies-

te, kde súčasný prevádzkovateľ zrušil 

pôvodné gynekologicko-pôrodníc-

ke a  interné oddelenie a  oddelenie 

intenzívnej medicíny. Voľné zostali 

aj priestory operačných sál. Po opako-

vaných rokovaniach sa vedeniu mes-

ta podarilo so spoločnosťou Nemoc-

nica Banská Štiavnica, a. s. uzatvoriť 

zmluvu o nájme nebytových priesto-

rov na prízemí objektu nemocni-

ce (bývalé gynekologicko-pôrodníc-

ke oddelenie), ktoré sme ďalej dali do 

podnájmu spoločnosti H.A.M. Acade-

my, s. r. o., ako poskytovateľovi zdra-

votnej starostlivosti. 

Dňa 16. októbra 2017 sa 

konalo posledné zastupi-

teľstvo Banskobystrického 

samosprávneho kraja v tomto 

funkčnom období. 

Program rokovania bol veľmi roz-

siahly a  pestrý, v  rámci bodov 

predložila jediná poslankyňa za-

stupiteľstva BBSK za náš okres 

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka nášho mesta niekoľko návr-

hov a to:

1. Poslanecký návrh k zmene rozpoč-

tu BBSK č. 4 na rok 2017, a to dofi -

nancovanie investičnej akcie zarade-

nej v Registri investícií podprogramu, 

dofi nancovanie projektovej doku-

mentácie pre Strednú odbornú školu 

služieb a lesníctva.

2. Zaradenie novej investičnej akcie 

do registra investícií Stredná odborná 

škola lesnícka Banská Štiavnica – ná-

kup priekopového mulčovača.

3. V rámci všeobecne záväzného na-

riadenia BB SK o  určení počtu tried 

prvého ročníka stredných škôl fi -

nancovaných zo štátneho rozpoč-

tu v  územnej pôsobnosti BBSK pre 

prijímacie konanie na školský rok 

2018/2019 – doplnenie o študijný od-

bor - inštalatér na Strednej odbornej 

škole služieb a lesníctva.

O rozšírení zdravotnej starostlivosti 
v meste

Primátorka opäť úspešne 
v Banskej Bystrici

Nemocnica v Banskej Štiavnici  foto Archív ŠN

�3.str.

�4.str.

Mikuláš PÁL
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA 
POSLANCA BBSK

Nová energia pre 
krásny región

7

Pamiatka 
zosnulých
Dňa 2.11. si opäť, tak ako každý 

rok, pripomíname Pamiatku všet-

kých našich zosnulých. Občianska 

spomienka za zosnulých bude v ten-

to deň o 15:00 a svätá omša sa usku-

toční o 16:00 v Dome poslednej roz-

lúčky Frauenberg (Kostol Panny 

Márie Snežnej).

ŠN

Na 
Všechsvätých
A zase november... Všechsvätých.

Nikto sem nepríde bez kvetín.

Každý rok krajšie chryzantémy,

každý rok to isté... Aj témy.

Pravnučky kvietky položili,

škoda, že ste sa nedožili...

Každý rok, vlani, aj predvlani

kvapká horúci vosk do dlaní.

Ešte vždy svet bez vás zabolí,

spomienky nesie dážď do polí.

Každý rok, kým ešte vládzeme,

prídeme, hľadíme do zeme.

Tu život aj s časom premostí

cestu smrteľných do večnosti. 

Mária Petrová
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z programu
primátorky

23.10.

Dušičky
Po roku znova prišiel čas, keď viac 

ako inokedy sa vraciame mysľou 

a spomienkami k našim blízkym, 

priateľom, známym, s ktorými sme 

sa museli rozlúčiť a častejšie prichá-

dzame v tomto období na miesta 

ich posledného odpočinku.

Pri tejto príležitosti si dovoľujeme 

informovať občanov a návštevní-

kov cintorínov, že počas 43. a 44. 

týždňa bude zabezpečená zvýšená 

frekvencia vývozu komunálneho 

odpadu na všetkých cintorínoch, 

a to až 3-krát za 7 dní. Na každom 

cintoríne sú pripravené aj kontaj-

nery na komunálny odpad. Žiada-

me preto všetkých návštevníkov 

cintorínov, aby odpad umiestňovali 

do zberných nádob, prípadne kon-

tajnerov, čím prispejú k čistote cin-

torínov.

Pred sviatkami bolo zintenzívnené 

hrabanie lístia a kosenie trávy, tak-

že v čase sviatkov sú všetky cinto-

ríny pokosené. Pre návštevníkov 

je na parkovisku pod Novým zám-

kom umiestnené do 6.11.2017 pre-

nosné WC.

V rámci predĺžených otváracích ho-

dín správy mestských cintorínov 

na Ul. J.K.Hella 7, Banská Štiavni-

ca je možné sa informovať aj o za-

platení poplatkov za hrobové mies-

ta. Boli by sme radi, keby návštevu 

cintorína spojili aj s informovaním 

sa o tom, či majú uhradené tieto po-

platky a podpísané nájomné zmlu-

vy k hrobovým miestam, aby sa v 

budúcnosti predišlo nepríjemnos-

tiam.

Predĺženie otváracích hodín 

bude nasledovné:

• dňa 30.10.   

v čase od 7.00 do 19.00 hod.

• dňa 31.10.   

v čase od 7.00 do 19.00 hod.

• dňa 1.11.   

v čase od 7.00 do 20.00 hod.

• dňa 2.11.   

v čase od 7.00 do 20.00 hod.

• dňa 3.11.   

v čase od 7.00 do 19.00 hod.

Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu 

dopravy príslušníci mestskej polície 

zabezpečia počas sviatkov usmer-

nenie dopravy. Hliadky budú vo 

zvýšenej miere dozerať na bezpeč-

nosť a dianie na jednotlivých cin-

torínoch, aby sa predchádzalo krá-

dežiam osobných vecí, vlámačkám 

do osobných áut, krádežiam vecí z 

hrobov. Zároveň budú upozorňo-

vať návštevníkov, aby venovali zvý-

šenú pozornosť osobným veciam.

MsÚ

Aj minulý týždeň bol rukolapným 

dôkazom o tom, ako je naše mesto 

zafi xované v povedomí kultúrnej 

verejnosti Slovenska. 

Permanentná medializácia minulosti 

i súčasnosti nášho mesta a jeho oby-

vateľov je dôležitým východiskovým 

predpokladom a samozrejme aj kapi-

tálom do budúcnosti.

19.10. boli vo viacerých médiách 

profi ly 2 osobností, ktoré majú stá-

le trvalé miesto v panteóne význam-

ných osobností Slovenska 20. stor. 

V oboch prípadoch ide o osobnos-

ti, ktorých život bol neodmysliteľne 

spojený s B. Štiavnicou. 19.10.1905 

sa narodila PhDr. Alžbeta Göllnero-

vá – Gwerková, historička, preklada-

teľka, predstaviteľka antifašistické-

ho odboja spolu s jej manželom akad. 

mal. Edmundom Gwerkom, ale aj 

významná predstaviteľka ženského 

hnutia na Slovensku. V r. 1939 uči-

la na banskoštiavnickom gymnáziu 

a lýceu. Zavraždená bola 18.12.1944 

v Kremničke. 19.10.1977 bol po-

sledným dňom života banskoštiav-

nického rodáka Vladimíra Bahnu 

(25.7.1914), významného sloven-

ského dramaturga, režiséra a spiso-

vateľa. 19.10. v Rádiu Devín od 17:00 

– 18:00 a následne aj 21.10. exceloval 

od 8:15 exštiavničan prof. PhDr. Ka-

rol Horák, CSc., významný sloven-

ský spisovateľ a dramatik pri hodno-

tení súčasnej slovenskej rozhlasovej 

tvorby. Pripomínam, že roky – rokú-

ce práve rozhlasová hra je u neho fe-

nomén, kde veľakrát preukázal svoje 

umelecké majstrovstvo. Tejto svojej 

povesti neostal nič dlžný aj v tom-

to roku, o čom som samozrejme in-

formoval aj našich čitateľov v pred-

chádzajúcich číslach našich novín. 

20.10. významnú poctu preukázalo 

Rádio Slovensko Slovenskému ban-

skému múzeu. V relácii „Nočná pyra-

mída“ od 22:20 až do polnoci bol naži-

vo riaditeľ tohto múzea PhDr. Jozef 

Labuda, CSc. Podstatná časť jeho vy-

stúpenia bolo múzeum, jeho aktivity, 

ale tiež charakteristika a význam ar-

cheologických výskumov J. Labudu, 

zvlášť na Lokalite Glanzenberg (Sta-

ré mesto). 20.10. v Rádiu Devín po-

poludní a následne aj v repríze 21.10. 

po polnoci bol opäť vyzdvihnutý ex-

celentný herecký výkon „našej“ Mil-

ky Vášáryovej v aktuálnej hre „Skle-

nený zverinec“ v divadle Aréna. 22.10. 

v Rádiu Devín od 6:15 v súvislosti s 

hodnotením zberateľov a interpre-

tov slovenských povestí bolo zvý-

raznené absolutórium banskoštiav-

nického spisovateľa Jozefa Horáka 

(1907-1974). 22.10.1885 bol tak-

tiež dňom odchodu do večnosti Pavla 

Dobšinského (nar. sa 16.3.1828), čo 

neušlo samozrejme pozornosti aj via-

cerým médiám v tomto dni. Pripo-

mínam, že aj jeho život bol neodmys-

liteľne spojený s B. Štiavnicou. V r. 

1858-60 bol evanjelickým kaplánom 

v B. Štiavnici a súčasne aj prednášal 

na evanjelickom lýceu. V B. Štiavni-

ci začal vydávať aj beletristický časo-

pis „Zora“. 22.10. bol opäť v hlavnej 

publicistickej relácii RTVS „O 5 minút 

12“ prvý podpredseda SNS a posla-

nec NR SR, banskoštiavnický rodák 

Jaroslav Paška. Banská Štiavnica re-

zonovala 22.10. aj v Rádiu Regina od 

17:05 v súvislosti s profi lom Konra-

da Cordata (1483-1546) významné-

ho predstaviteľa protestantizmu v 

Európe a osobného priateľa Martina 

Luthera. Myšlienky protestantizmu 

verejne hlásal aj v B. Štiavnici najprv 

v r.1523-24 a potom ešte v r. 1525, 

čo bolo v tejto relácii rozvedené aj so 

všetkými súdobými reáliami. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

V mesiaci september sa začalo s od-

straňovaním havarijného stavu 

strechy na Základnej škole Jozefa 

Kollára na pavilóne B.

Finančné prostriedky vo výške 

35 757,45 EUR na uvedenú investí-

ciu boli vyčlenené z rozpočtu Mes-

ta Banská Štiavnica. Rekonštrukcia 

výrazne zlepší podmienky pre žia-

kov a  pedagógov uvedenej základ-

nej školy. MsÚ

Havarijný stav strechy 
na Základnej škole Jozefa Kollára odstránený

 Účasť na pracovnom rokovaní 

s podpredsedom predstavenstva 

a riaditeľom sekcie nákupu zdra-

votnej starostlivosti Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, a. s. v Bra-

tislave Ing. Milanom Horváthom 

k  zazmluvneniu pracoviska dia-

lýzy a  k  riešeniu možnosti zaz-

mluvnenia jednodňovej chirur-

gie v Banskej Štiavnici.

 Pracovné stretnutie s veľvyslan-

com Ruskej federácie na Sloven-

sku A. L. Fedotovom k riešeniu 

možností spolupráce v  oblas-

ti školstva a  kultúry v  Banskej 

Štiavnici.

24. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

25. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na stretnutí s klientmi Od-

delenia dlhodobo chorých ne-

mocnice v  Banskej Štiavnici 

a  pracovné rokovanie s  riadite-

ľom Nemocnice Banská Štiavni-

ca Mgr. MVDr. Branislavom Ja-

ďuďom, MBA.

 Riešenie problematiky parkova-

nia na sídlisku Drieňová.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

26. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Riešenie zmlúv na dodávku slu-

žieb a  prác pre Mesto Banská 

Štiavnica.

27. 10.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie k  riešeniu problematiky po-

zemkov pri MŠ na Ul. 1. mája.

28. 10.

 Občianske obrady – sobáše.

Andrea Benediktyová

Informačné centrum

Banská Štiavnica. Otváracie hodi-

ny: každý deň, október - apríl: 8:00 

hod. - 16.00 hod. Nám. sv. Trojice 

č.6, 969 01 Banská Štiavnica, e-ma-

il: ic@banskastiavnica.sk, tel.: +421 

45 694 96 53                                   MsÚ
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Zároveň sa nám poda-

rilo sponzorsky s  pomocou spoloč-

nosti Combin Banská Štiavnica s.r.o, 

Tidly Slovakia, a.s. Banská Štiavnica, 

Bytovej správy, s.r.o. Banská Štiavni-

ca upraviť priestory položením no-

vej podlahovej krytiny, vyspravením 

omietok a  vymaľovaním. Podľa sta-

noviska poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti sú priestory pre diali-

začnú zdravotnú starostlivosť pripra-

vené pre poskytovanie tejto služby, 

vrátane prístrojového vybavenia.

Touto cestou sa chcem čo najsrdeč-

nejšie poďakovať všetkým, ktorí nám 

v  snahe o rozvoj zdravotnej starost-

livosti v našom meste pomáhali a po-

máhajú. Chcem sa poďakovať zástup-

com spoločnosti Nemocnica Banská 

Štiavnica, a. s., že akceptovali naše 

argumenty, snažili sa pochopiť sna-

hu vedenia mesta a  nakoniec boli 

ústretoví pri poskytnutí priestorov. 

Osobitne  ďakujem hlavne spoloč-

nosti Tidly Slovakia, a.s. a spoločnos-

ti  Combin Banská Štiavnica s.r.o. za 

ich sponzorstvo a zrealizované práce. 

Veľmi si vážim ochotu spoločnos-

ti H.A.M. Academy, s.r.o. poskytovať 

zdravotnú starostlivosť v našom mes-

te v čase, keď malé mestá majú prob-

lémy so stabilizovaním zdravotníc-

keho personálu, kedy mnoho iných 

poskytovateľov zdravotnej starostli-

vosti dáva prednosť väčším mestám 

a zariadeniam, kde je predpoklad vyš-

ších príjmov. Spoločnosť H.A.M. Aca-

demy, s. r. o. je aj prevádzkovateľom 

lekárskej služby prvej pomoci v Ban-

skej Štiavnici.

Ďalší problém nastal tým, že Vše-

obecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. do 

dnešného dňa neuzatvorili zmluvu 

na výkon dializačnej liečby s poskyto-

vateľom v Banskej Štiavnici poukazu-

júc na to, že štiavnickí pacienti majú 

túto liečbu zabezpečenú v iných zaria-

deniach. Preto som ihneď listom dňa 

13.10. 2017 oslovila generálneho ria-

diteľa VšZP, a. s.  a tiež generálne ria-

diteľstvo Dôvery so žiadosťou o zaz-

mluvnenie tejto služby. Zároveň som 

telefonicky a tiež písomne požiadala 

štátnu tajomníčku Ministerstva zdra-

votníctva SR o pomoc pri zabezpečo-

vaní dostupnej zdravotnej starostli-

vosti pre našich občanov.

Dňa 23.10.2017 som v  Bratislave 

osobne s Ing. Milanom Horváthom, 

podpredsedom predstavenstva a ria-

diteľom sekcie nákupu zdravotnej 

starostlivosti VšZP, a. s. prerokovala 

možnosť zazmluvnenia výkonov pre 

dialyzačnú liečbu v  Banskej Štiavni-

ci. Výsledkom nášho rozhovoru bol 

prísľub, že naša požiadavka bude pre-

hodnotená. Zaujímala som sa tiež 

o možnosť zazmluvnenia jednodňo-

vej chirurgie, kde poisťovňa opako-

vane zastáva stanovisko, že táto služ-

ba je pre občanov mesta dostupná 

v Žiari nad Hronom a  rozsah výko-

nov nebude pre Banskú Štiavnicu na-

vyšovať. S takýmto stanoviskom som 

rozhodne nemohla súhlasiť. Veď ne-

žiadame navyšovanie výkonov, ale tr-

váme na požiadavke navrátenia výko-

nov, ktoré boli z pôvodnej chirurgie 

v Banskej Štiavnici presunuté do Žia-

ru nad Hornom po zrušení nášho chi-

rurgického oddelenia.

Jedným z  argumentov pre zruše-

nie oddelení v našej nemocnici bol aj 

nedostatok lekárov. Teraz, keď sme 

získali lekárov ochotných pracovať 

v Banskej Štiavnici, nemáme pre nich 

priestory a  poisťovne spolu so súk-

romnými poskytovateľmi sa snažia 

sústrediť zdravotnú starostlivosť do 

veľkých centier.

A  tu nás dobehla minulosť z  rokov 

2007 a 2008, kedy bola banskoštiav-

nická nemocnica daná z  majetku 

mesta do rúk súkromného sektora. 

Súčasným majoritným vlastníkom 

objektu a  poskytovateľom zdravot-

nej starostlivosti v banskoštiavnickej 

nemocnici je spoločnosť Svet zdra-

via, a. s., ktorá sa, najmä z  ekono-

mických dôvodov, všetku zdravotnú 

starostlivosť snaží sústrediť do Žiaru 

nad Hronom. Jej zámerom je z ban-

skoštiavnickej nemocnice urobiť špe-

cializovanú nemocnicu zameranú len 

na starostlivosť o dlhodobo chorých 

pacientov. Samospráva, či už je to 

mesto, alebo samosprávny kraj nemá 

žiadne možnosti do tohto procesu za-

sahovať, a tak zabezpečiť pre svojich 

obyvateľov dostupnú zdravotnú sta-

rostlivosť. Zostáva nám len pozícia 

neodbytného žiadateľa.

Napriek tomu verím, že spoločný-

mi silami sa nám podarí zrealizovať 

aj ďalšie nové zámery pre rozvoj slu-

žieb v oblasti zdravotnej starostlivos-

ti. Niektoré veci sú už v štádiu roko-

vaní, máme aj prísľuby lekárov, ktorí 

sú ochotní prísť do Banskej Štiavni-

ce, no musíme prekonať ešte niekoľ-

ko administratívnych bariér zo strany 

zdravotných poisťovní  a najmä apelo-

vať na zainteresovaných, aby sa v ob-

lasti zdravotníctva pomoc človeku 

stala nadradenou nad ekonomickým 

prospechom. Aby moja požiadavka 

dostupnej a kvalitnej zdravotnej sta-

rostlivosti v  malých mestách, s  kto-

rou som verejne vystúpila na stretnu-

tí snemu ZMOS a odovzdala a o nej 

hovorila aj s ministrom zdravotníc-

tva SR bola reálnymi krokmi ďalej na-

pĺňaná.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

NOVINKY

�1.str.

POLITICKÁ PLATENÁ INZERCIA

Na pravidelnom stretnutí starostov 
obcí okresu Banská Štiavnica sme sa 
samozrejme zaoberali aj tou najaktuál-
nejšou otázkou, koho by naše obecné 
samosprávy mali podporiť v novembro-
vých voľbách do BBSK.
Vzhľadom na tieto skutočnosti môže-
me deklarovať, že v doterajšom funkč-
nom období sa Mgr. Nadežda Babiako-
vá mimoriadne úspešne zhostila svojej 
funkcie jedinej poslankyne BBSK za 
celý okres Banská Štiavnica.
Nikdy sme nepocítili, že by hocikto-
rá obec nášho okresu nebola význam-
ná a aj tie najkomplikovanejšie situá-
cie vedela dotiahnuť v prospech našich 
obcí do úspešného konca alebo aspoň 
do štádia rozpracovanosti. Výsledky sú 
vždy najpresvedčivejšie a nie prázdne 
sľuby, ktoré obyčajne skončia v závoze.
Samozrejme o výsledku volieb do 
BBSK rozhodnú občania nášho okre-
su. My však dáme jednoznačne 
svoj hlas kandidátke na poslankyňu 

BBSK v nasledujúcom období Mgr. 
Nadežde Babiakovej, ktorá nás pre-
svedčila o svojich predpokladoch aj 
pre stanovenie priorít našich obcí na 
pôde BBSK, čo aj dokázala v dote-
rajšom funkčnom období.
MVDr. Branislav Babirád, 
starosta obce Banská 
Belá; Jozef Bucha, staros-
ta obce Dekýš; Vratislav 
Cengel, starosta obce Ilija; 
Mgr. Alena Ciglanová, sta-
rostka obce Prenčov; Si-
mona Guláková, starostka 
obce Svätý Anton; RNDr. 
Ľubica Kuková, starostka 
obce Baďan; Valéria Kuko-
vá, starostka obce Vysoká; 
Ing. Dana Lóžiová, starost-
ka obce Podhorie; Stanislav 
Neuschl, starosta obce 
Štiavnické Bane; Eva Petá-
ková, starostka obce Kozel-
ník; Pavol Santoris, starosta 

obce Banský Studenec; Dušan Trie-
bušník, starosta obce Počúvadlo; Mgr. 
Adriana Vančová, starostka obce Mo-
čiar; Mgr. Monika Zlesíková, starostka 
obce Beluj

Starostovia obcí okresu Banská Štiavnica podporujú 
na poslankyňu do Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Nadeždu Babiakovú

O rozšírení zdravotnej starostlivosti v meste

Kluby zdravia
Mestský úrad, odd. KŠaMK a 

Kluby zdravia Vás pozývajú na be-

sedu Jaroslava Novotu, lektora OZ 

Život a zdravie „Emócie, stres, vzťa-

hy a nadváha“, ktorá sa uskutoč-

ní 7. novembra 2017 a na bese-

du Mgr. Bohumila Kerna „Umenie 

slovnej obrany“, ktorá sa uskutoč-

ní 21. novembra 2017 od 17:00 

v Kultúrnom centre, Kammer-

hofská 1, Banská Štiavnica. Bliž-

šie info: www.klubyzdravia.sk. Na 

Vašu účasť sa tešia organizátori. 

OZ Život a zdravie

Hovoríte rusky?
Infocentrum mesta Banská Štiav-

nica hľadá rusky hovoriacich ľudí 

pre sprevádzanie turistov. Vhod-

né pre všetky vekové kategó-

rie. Viac informácií v Infocentre 

na Námestí sv. Trojice a na tel.č.: 

045/694 96 53. 

IC Banská Štiavnica
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4. V  rámci rokovania za-

stupiteľstva bolo schválené aj majet-

ko – právne usporiadanie odpredaja 

pozemkov pre Mesto Banská Štiavni-

ca za účelom usporiadania pozemkov 

na Ulici strieborná za sumu 1 EUR.

5. V rámci rokovania zastupiteľstva 

podala Mgr. N. Babiaková návrh na 

vyčlenenie fi nančných prostriedkov 

na vypracovanie projektovej doku-

mentácie vo výške 84 tis. EUR pre 

rok 2018 z  prebytku hospodárenia 

z  roku 2017  na rekonštrukciu ob-

jektov pri Domove Márie za účelom 

rozšírenia kapacít pre sociálne služby 

a zlepšenie podmienok v oblasti po-

skytovania sociálnych služieb.

Takže aj na poslednom funkčnom za-

sadnutí BBSK naša primátorka „zabo-

dovala“ naplno.

Ján Novák

Primátorka opäť úspešne 
v Banskej Bystrici

�1.str.

„Nezomrel ten, kto zostáva 

v našich srdciach.“

Dňa 2.novembra 2017 o  15.00 

hod. sa uskutoční v  Dome smút-

ku Fraunberg spomienka na našich 

najdrahších, ktorí nás koncom roku 

2016 a v roku 2017 navždy opustili. 

Odišli navždy naši drahí spoluobča-

nia: Babiak Jozef, Milan Nosál, Ing. 

Jozef Benčaj, Marian Kyjovský, Jú-

lia Erneková, Štefánia Ďurkano-

vá, Milan Ivanič, Anna Dobrovičo-

vá, Anna Jasová, Elena Štefanková, 

Judita Chríbiková, Juraj Krajčov, 

Ladislav Meňuš, Irena Polláková, 

Mária Mališová, Ladislav Brnák, Mi-

kuláš Vokurka, Mária Bačíková, Ru-

dolf Cánik, Marián Novák, Zuzana 

Jaďuďová, Vladimír Kalnovič, Vi-

liam Machil, Stanislav Boháč, Má-

ria Kminiaková, Ľudmila Kramá-

rová, Oľga Niederlandová, Brigita 

Hermannová, Ján Macek, Jozef 

Straka, Ján Fajtilík, Anna Lajčiako-

vá, Mária Rosiarová, Mária Ličková, 

Magdaléna Nováková, Ján Minka, 

Margita Páchniková, Štefan Ivanič, 

Mudr. Jana Mýttová, Sidónia Šim-

ková, Jaroslav Vodnák, Martin Líš-

kay, Ervín Strmeň, Zdenka Žia-

rovská, Jaroslav Chmelíček, Mária 

Mojžišová, Vilma Skalníková, Viš-

ňa Dalibor, Bianka Nemcová, Vlas-

ta Bartošová, Ján Berky, Mária Mo-

ravčíková, Emília Koledová, Ing. Eva 

Demianová, Elena Škvarková, Te-

rézia Kordíková, František Klein, 

Alžbeta Domaníková, František Šal-

gó, Arpád Šoučík, lga Gregáňová, 

Ján Lauko, Ladislav Chladný, Mária 

Machilová, Mgr. Alica Talajová, Má-

ria Luptáková, Pavel Ondrík, Viera 

Lukáčová, PaedDr. Michal Lunter, 

Mária Habzíková, Mária Malatinco-

vá, Mgr. Július Hanus,  Jozef Mier-

tuš, Ing. Danuša Beňadiková, Peter 

Čamaj, Ladislav Krumpál, František 

Beňo, Imrich Šafranka, Dáša Šemo-

dová, Eva Poliaková, Helena Tenke-

lová, Jozef Bokroš, Eduard Mýtto, 

Marián Benčaj, Aurélia Tichá, Mária 

Bíliková, Ladislava Komorníková, 

Martin Komorník, Marta Ďuricová, 

Juraj Halaj, Ján Kalaba, Vojtech Gre-

guš, Oľga Ihringová, Viera Žuff ová, 

Margita Figurová, Ing. Marko Hav-

ran, Ján Haško, Michal Binder, Jozef 

Foltán, Margita Čákyová, Mária Bee-

rová, Ján Hraško, Anna Maruniako-

vá, Oľga Romanová, Ondrej Micha-

lec, Jozef Gábor, Ľubica Ihringová, 

Viera Silárdyová, Dominik Ernek, 

Janka Čečetková, Katarína Čier-

na, Ján Mlynárik, Margita Buzalko-

vá, Jozef Žila, Ladislav Ciglan, Zlata 

Radová, Jozef Maruniak, Marta To-

ryská, Jozef Zaťkovský, Anna Faltej-

sková, Jozef Škvarka, Juraj Kačáni, 

Irena Cvečková, Stanislav Záhorec...

Česť ich pamiatke!

J. Simonidesová

Spomienka na našich spoluobčanov

Stretnutie 
s Milanom Augustínom

Múzeum vo Sv. Antone, SC PEN 

Klub v SR, HUAJA Banská Štiav-

nica a POS Banská Štiavnica Vás 

srdečne pozývajú na literárno-hu-

dobné pásmo „Podvečer s knihami 

PhDr. Milana Augustína, PhD.“ pri 

príležitosti životného jubilea toh-

to významného slovenského auto-

ra literatúry faktu, ktorý v svojich 

publikáciách mimoriadnu pozor-

nosť venoval aj viacerým obdo-

biam, osobnostiam a fenoménom 

z histórie Banskej Štiavnice. Podu-

jatie sa uskutoční dňa 27. októbra 

2017 (piatok) o 16:00 vo výstav-

nej sále svätoantonského kašieľa. 

Ján Novák

Združenie turizmu Banská 

Štiavnica v roku 2017 pokračo-

valo vo svojich aktivitách na 

podporu turizmu v regióne. 

Tentokrát sme sa zamerali na štiav-

nické tajchy, na ktorých už neje-

den z  nás riešil problém, ako sa 

v  pokoji prezliecť do plaviek. Keď-

že ich pláže v  lete lákajú stále väč-

šie množstvá návštevníkov a  to aj 

zo širokého okolia, problém s  po-

trebným súkromím pri prezlieka-

ní býva čoraz akútnejší. Preto sme 

sa rozhodli, že to skúsime zmeniť. 

Oslovili sme Slovenský vodohospo-

dársky podnik, navrhli dizajn pek-

ných drevených kabínok a  predlo-

žili návrh Pamiatkovému úradu. Po 

získaní povolení a schválení aj Ob-

vodným úradom životného prostre-

dia sme sa mohli pus-

tiť do vybudovania 

prvých dvoch z  nich. 

V  lete 2017 sme vybu-

dovali kabínky na Be-

lianskom tajchu a prak-

ticky hneď začali slúžiť 

svojmu účelu. V  ďal-

šom roku na jar máme 

zámer umiestniť ďalšie 

dve na tajchu Klinger, 

ktorý tiež patrí medzi 

najnavštevovanejšie. 

Okrem súkromia pri 

prezliekaní poskytujú 

kabínky aj informačnú 

funkciu. V  ich interiéri 

sú totiž informačné tabule s mapou 

Banskej Štiavnice a  okolia, čo iste 

ocení nejeden návštevník z  iných 

kútov Slovenska či zahraničia. Ten-

to projekt sa uskutočňuje vďaka 

podpore z Nadácie EPH.

Juraj Bačík, Združenie turizmu, 

Banská Štiavnica

Na štiavnických tajchoch 
pribúdajú prezliekacie kabínky

Rozmiestnenie 
VKK 
určených na jesenné čistenie 

mesta

Technické služby, mestský pod-

nik, oznamujú, že sa rozmiestňujú 

veľkokapacitné kontajnery (ďalej 

VKK ) na jesenné čistenie mesta.

VKK budú dňa 27.10.2017 pris-

tavené nasledovne: 

1 VKK – Ul. križovatka

1 VKK - Ul. učiteľská 2, 4, 6, 8, 10, 12

Do kontajnera patria odpady, kto-

ré nie je možné umiestniť do zber-

nej nádoby používanej na ,,kla-

sický“ komunálny odpad – napr. 

kusy nábytku, staré matrace, od-

padové stavebné materiály z drob-

ných stavieb a iné.

Do VKK nepatria druhotné suro-

viny (železný šrot, papier, sklo, 

plasty), nebezpečný odpad (chlad-

ničky, pračky, televízory, počítače, 

telefóny, písacie stroje, žehličky, 

žiarivky,…), biologicky rozložiteľ-

ný komunálny odpad (zvyšky po-

travín, odpad vhodný na kompos-

tovanie –tráva, konáre, lístie).

Tieto druhy odpadov je možné 

priniesť na Zberný dvor, Ul. an-

tolská 46, Banská Štiavnica v čase 

od: pondelok – piatok: 06:00 hod. 

– 18:00 hod., sobota: 08:00 hod. – 

12:00 hod.

Peter Heiler, riaditeľ podniku

čriepok
„Svet zdravia nám nezlikvidoval 

celú nemocnicu. Zlikvidoval len 

„nicu“, „nemoc“ nám nechal.“

Ján Petrík
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kam v BŠ 
a okolí ?

Motto: „Napĺňam programové 

vyhlásenie vedenia mesta a 

zároveň svoj sľub k záchrane 

historického objektu starej 

nemocnice.“

Renesančný dom z druhej polovi-

ce 16. storočia s renesančným por-

tálom v zadnej časti s letopočtom 

1578. V zadnej časti domu bola ne-

mocnica, v prednej časti súd a väz-

nica. Pre potreby akadémie budova 

slúžila až do zakúpenia Fritzovho 

domu v roku 1891. Boli v nej kabi-

nety, posluchárne a knižnica, ktoré 

boli potom do Fritzovho domu pre-

sťahované. V budove boli objavené 

zaujímavé nástenné maľby, budova 

je v zlom stave. 

Novým majiteľom tohto renesanč-

ného domu sa stal Banskoštiavni-

čan Ivan Celder. Po mnohých ne-

úspešných pokusoch viacerých 

majiteľov oživiť chátrajúci objekt 

mesta „Starej nemocnice“ je reálna 

možnosť o jeho záchranu a odvráte-

nie jeho deštrukcie. Na ďalší osud a 

plány s touto historickou budovou, 

ktorá dlhé desaťročia chátrala sme 

sa ho opýtali:

„Prvoradým záujmom pre kúpu objek-

tu a následne jeho rekonštrukcie bol 

predmet môjho podnikania, ktorému 

sa už venujem dobrých 20 rokov aj s vi-

diteľnými výsledkami. V tomto objek-

te by som chcel vytvoriť kultúrno-spo-

ločenskú časť – komerčnú a v hlavnej 

časi vrátane strechy by bol zámer vy-

tvoriť cca 30 bytových jednotiek I. ka-

tegórie. Objekt s obrovskou historic-

kou hodnotou nám to sčasti umožňuje. 

Problém, ktorý vidím je v reštaurova-

ní pamiatok – nástenných malieb, kto-

ré sa nahádzajú v 16 miestnostiach 

tohto kaštieľa. My sa budeme snažiť 

o to, aby tieto fresky, ktoré sú na ste-

nách boli v čo najväčšom rozsahu za-

chované. Zároveň ich zachovaním zvy-

šujú predajnú hodnotu celého objektu. 

Každý občan, ktorý si kúpi byt, dosta-

ne byt I. kategórie s náplňou víkendo-

vého typu, to znamená, že desiatky 

občanov tu nájde svoj domov, ale zá-

roveň to bude slúžiť na komerčné úče-

ly. Čo sa týka časovej vízie zrekonštru-

ovania objektu, do 18 mesiacov by sme 

sa mali dostať do fázy kolaudácie, ak 

nás nič nezaskočí. Začali sme už stre-

chou, pokračujeme ďalej sieťami a ná-

sledne sa vrátime do objektu a budeme 

pokračovať v zmysle stavebného po-

volenia. Objekt má charakter kaštie-

ľa a má nádherné klasicisticko-baro-

kové nádvorie, ktoré ostáva odkryté. 

Týmto sa získa plocha, ktorá sa vyu-

žije na uskutočňovanie množstva kul-

túrno-spoločenských podujatí, akcií. V 

jednej tretine objektu plánujeme vybu-

dovať reštauráciu so službami.

Z nemála významných skutočností je 

aj fakt, že v priebehu 20 mesiacov re-

alizácie stavby, rekonštrukcie objektu 

nájde širokospektrálne uplatnenie nie-

koľko desiatok občanov v rôznych profe-

siách. Vzhľadom k mojím úspešným re-

alizáciám záchrany niekoľkých objektov 

v meste môžem zodpovedne vyhlásiť, ak 

mi to zdravie dovolí, že termín realizá-

cie tohto zatiaľ najnáročnejšieho diela v 

mojom živote je naplánovaný do mája 

roku 2019! Najdôležitejším významom 

projektu rekonštrukcie objektu je hlav-

ne v tom, aby v ňom prúdil život a slú-

žil ľuďom, jedine tak to celé bude mať 

zmysel...“

Treba vyzdvihnúť a vzdať úctu a ob-

div všetkým tým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom v našom meste pôso-

bia, zveľaďujú a snažia sa o záchra-

nu kultúrno-historického dedičstva 

našich predkov pre ďalšie generácie, 

ktoré prídu po nás a práve jedným 

z nich je aj Štiavničan Ivan Celder. 

Ďakujeme!

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

Budova starej nemocnice 
na Ul. Antona Pécha č. 5 prejde rekonštrukciou

Objekt "starej nemocnice"  foto rok.stauting.sk 

Populárny slovenský textár 

a spisovateľ Boris Filan je 

známy aj svojimi cestovateľ-

skými zážitkami. 

Už mnoho rokov ich pretavuje do 

obľúbených kníh, ale aj rádiovej 

talk show či do programu, s kto-

rým cestuje po celom Slovensku. 

Práve ten sa konal 18.10. 2017 

v  priestoroch Kultúrneho cen-

tra a  príjemne pobavil prítom-

ných divákov. Hosťom poduja-

tia bol Borisov syn Oliver, ktorý 

mu zdatne sekundoval. Nechý-

balo vzájomné doberanie a  vtip-

né spoločné príhody z  ciest po 

zahraničí i rodinného života Fila-

novcov. Takmer každý príbeh bol 

svojou pointou i poučný, ale na to 

sú už poslucháči Pálenice zvyk-

nutí. Vydarené podujatie pritiah-

lo do Štiavnice aj návštevníkov 

z blízkeho okolia a po jeho skon-

čení sa preto vytvoril pri podpi-

sovaní kníh dlhý rad vďačných a 

spokojných fanúšikov.

RM

Boris Filan so synom bavili Štiavničanov

27.-29.10. Kačacie hody v  Cos-

mopolitane. Kulinárske špeciali-

ty nielen z kačacieho mäsa každý 

víkend až do konca novembra od 

11.00.

28.10. Farebný workshop Chalk 

Paint – základný. Začnite farbiť 

nábytok a  meniť interiér farba-

mi. Kammerhof, BŠ, sFarbami.sk, 

9:30.

28.10. Halloweenske popoludnie 

na Rínku. Vyrezávanie tekvíc, diel-

ne, aktivity. Príďte v maskách do 

Sv. Antona a zabavte sa od 15:00.

28.10. Divadlo: Lenka Kikilien-

ka a bojazlivé strašidielko. Sobot-

né rozprávkovanie s divadlom Ma-

KiLe. Kultúrne centrum BŠ, 16:00.

28.10. Dušičky z Nového zámku. 

Nočná prehliadka Nového zámku 

s  atraktívnou vyhliadkou na du-

šičkovú Štiavnicu. 17:00 – 22:00, 

vstupné 1€.

28.10. Koncert: Jazzový a  roc-

kový koncert študentov HUAJA 

a  skupiny Rockline v  Cosmpoli-

tane I. 18:00 jazz, od 19:00 rock, 

vstupné grátis.

28.10. Prednáška: Človek ako dô-

kaz vesmírnej existencie. Mílni-

ky kozmológie na začiatku tisícro-

čia. Stará škola – Tvorivá kaviareň, 

19.05, vstupné 3 €.

28.10. Koncert: Secret Session. 

Vlastné skladby v  štýle rock či 

blues. Spojár Kafe&Klub, 20:30, 

vstup 3 €.

29.10. Štiavnica s Farbami. Nafar-

bite si kúsok Štiavnice na dreve-

ných výrezoch podľa vlastných 

predstáv. 10:00 – 15:00, cena 12€ 

na jedno dielo.

3.-5.11. Kačacie hody v Cosmopo-

litane. Kulinárske špeciality nielen 

z kačacieho mäsa každý víkend až 

do konca novembra od 11.00.

3.11. Koncert: Zuzana Suchánko-

vá. Speváčka, gitaristka, autorka 

piesní s  nádychom blues, či folk. 

Libresso Caff e Bar, 21:00.

4.11. Slnko v duši. Druhý ročník 

festivalu poznania a myšlienok ur-

čený ľuďom, ktorí chcú žiť zdravo. 

Spojár Kafe&Klub, 10:30, vstup 

6,9 €.

4.11. Otvorenie klziska v  rezor-

te Salamandra. Vstup na klzisko 

zdarma, animačný program, zapo-

žičanie korčúľ. Vstup od 10:00 do 

16:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcel veľ-

mi pekne poďakovať p. Jozefovi 

Hudecovi – kamenárovi zo Štiav-

nických Baní za uloženie spopol-

nených ostatkov môjho brata p. 

Mariana Kyjovského. Ďakujem! 

Miroslav Kyjovský

Všimnime si ešte, aká by bola situácia 

so zriadením vodovodu z Rozgrund-

skej vodnej nádrže. 

V tom čase bolo zariadenie v provi-

zórnej prevádzke a denne dodávalo 

v 10 hodinovej pracovnej dobe pri-

bližne 70 m3 vody. Voda bola v úse-

ku 1700 m dlhom vedená v dreve-

ných žľaboch, ktoré boli v dosť zlom 

stave, napadnuté hnilobou a násypy 

sa poddávali.

Podľa posudku referátu Minister-

stva verejných prác v prípade, že by 

sa voda z tejto nádrže mala vytláčať 

do vodovodu, bolo by potrebné toto 

zariadenie úplne rekonštruovať ale 

aj vtedy, keď by nebolo potrebné. Av-

šak ani po rekonštrukcii nemohlo by 

sa toto zariadenie z hospodárnych 

dôvodov doporučiť, aby bolo uvede-

né do prevádzky.

Úplná rekonštrukcia uvedeného die-

la by si bola vyžadovala náklady viac 

ako štvrť milióna Kčs. Čiastočná re-

konštrukcia by si vyžadovala zaob-

staranie elektrického motora alebo 

iného pohonného stroja, vybudova-

nie elektrického vedenia, výmenu 

čerpadla a založenia železného po-

trubia v dĺžke 1700 m. Tieto náklady 

by dosiahli výšku 200 000, Kčs, prí-

padne by túto sumu aj prevýšili. Na-

viac, pri všetkých týchto nákladoch 

by ešte vznikali stále prevádzkové 

náklady na čerpanie vody.

Výhody Rozgrundskej nádrže spočí-

vali v tom, že voda bola pomerne čis-

tejšia ako voda z Klingerštôlnianskej 

nádrže a že Rozgrundská nádrž mala 

zásobu okolo 1 000 000 m3 vody, čím 

by bolo ľahšie odoberať z neho 20 

000 - 40 000 m³ ročne.

Majiteľom Rozgrundskej vodnej 

nádrže bol štátny banský erár, fi rma 

Kachelmann, obec Vyhne a mesto 

Banská Štiavnica. Prvý a druhý spo-

luvlastník len dočasne povolil čerpať 

vodu a keďže by táto nádrž mohla 

mať ešte význam pre banské závody 

ležiace pod ním, banské riaditeľstvo 

by aj tak nebolo mohlo bez určitých 

výhrad vydať defi nitívne povolenie 

na užívanie vody z tejto nádrže.

Vzhľadom na ťažkosti, s ktorými 

bolo spojené tak prvé (Klingerštôl-

nianske), ako aj druhé (Rozgrund-

ské) riešenie zásobovania mesta vo-

dou, správa mesta hľadala ďalšie 

alternatívy ale do konca novembra 

1927 neboli v tomto smre dosiahnu-

té žiadne pozitívne výsledky.

Podľa oznamu z 25. novembra 1927 

o šetrení vodou predpokladáme, že 

situácia so zásobovaním mesta vo-

dou bola kritická. Noviny Hlasy spod 

Sitna upozorňovali obyvateľov mes-

ta, že svojvoľné otváranie vodovo-

du bolo prísne zakázané. Priestupky 

mali byť postúpené Okresnému súdu 

k trestnému pokračovaniu a rozsu-

dok mal byť zverejnený v miestnych 

novinách. Tým obyvateľom, ktorí 

mali zavedený domáci vodovod a do-

pustili by sa tohto priestupku, mal 

byť okrem toho domáci vodovod od-

pojený a boli by okrem toho tiež po-

vinní hradiť mestu náklady spojené 

s čerpaním vody. Ďalej sa vyzýva-

li všetci majitelia domov, ktorí mali 

zavedený vodovod, aby hlavné uza-

vieracie ventily označili tabuľkami, 

na ktorých mala byť presne vyznače-

ná vzdialenosť a miesto ventilu. Vy-

zývali sa tiež všetci majitelia domá-

cich odbočiek mestského vodovodu, 

aby si súkromné ventily ihneď a vo 

vlastnom záujme uvoľnili od snehu 

a ľadu, stále ich udržiavali v čistom 

stave, lebo v opačnom prípade mohli 

byť prísne potrestaní.

Vybudovanie nového vodovodného 

potrubia a tiež aj dôkladné opravy 

už existujúceho hlavného vodovodu 

bolo treba pokladať za mimoriadne 

potrebné. Bolo potrebné zabezpe-

čiť fi nančné krytie celej akcie a bola 

oprávnená nádej, že na úhradu ná-

kladov na vybudovanie nového vo-

dovodu dostane mesto subvenciu 

60 %. Ostatná časť mala byť pokry-

tá vnútornou pôžičkou, t.j., že sa od-

predá časť pozemku a získané fi nan-

cie sa použijú na tento účel. 

(pokračovanie nabudúce)

Ivan Herčko

Využitie vodných nádrží IV.

19.10.2017 výbor ZO SZTP zorga-

nizoval v priestoroch Súkromnej 

hotelovej akadémie posedenie so 

svojimi členmi, ktorí v tomto roku 

oslavujú významné jubileum. 

Sme nesmierne potešení, že ako 

hostia pozvanie prijali aj primátor-

ka mesta p. Mgr. Nadežda Babiako-

vá, p. Bc. Evka Gregáňová a riaditeľ-

ka odboru sociálnych vecí a rodiny 

z UPSVR Banská Štiavnica p. Mgr. 

Melita Bosáková, ktorá je mimocho-

dom aj našou tohtoročnou jubilant-

kou. Už úvodné vystúpenie navo-

dilo slávnostnú atmosféru, keď tiež 

oslávenkyňa p. Mária Petrová pred-

niesla svoje nádherné básne a vy-

jadrila nimi cit priateľstva. Na ľudo-

vú nôtu nám potom zahrali študenti 

zo Strednej odbornej školy lesníckej 

pod vedením Janky Bernáthovej, 

ktorá prispela prednesom krásnych 

veršov a pri speve žartovných pies-

ní chlapcov lesákov pookrialo nejed-

no srdiečko. Príhovor predsedníčky 

zväzu Anny Peťkovej zas prítomných 

povzbudil a potešil, ako aj vyjadre-

nie úcty v podobe darovaného kviet-

ku. Pevne veríme, že sa naši jubilan-

ti cítili na posedení dobre a spokojne. 

Spoločne ďakujeme všetkým za pri-

pravenie hodnotného programu, 

ktorý spríjemnil popoludnie našim 

jubilantom. Ešte raz im touto cestou 

gratulujeme a želáme mnoho zdra-

via. Samozrejme gratulujeme aj tým 

všetkým pozvaným oslávencom, kto-

rí sa nemohli z nejakého dôvodu náš-

ho posedenia zúčastniť. Nech vôňa 

ruží, život svieži, nech láskavé slovo 

svetom beží. Nech jemné dlane, hla-

dia vlasov šeď, prajme si ešte mnoho 

rokov a mnoho teplých liet. Všetko 

dobré praje 

Výbor ZO SZTP

Slávnostné posedenie 
s jubilantmi zväzu

Jubilujúci členovia SZTP  foto Archív ZO SZTP

Sviatok 
všetkých svätých 2017

Jeseň v plnom prúde. Čas teplých 

dní a nocí vystriedalo chladné a sy-

chravé počasie. Je to typický znak 

príchodu zimy, dni sú kratšie...

Obdobie ku koncu októbra a  za-

čiatkom novembra je čas, kedy si 

pripomenieme našich blízkych, 

kedy im ideme na hroby zapáliť 

sviečku. Ako vznikol tento svia-

tok? Vznik Sviatku všetkých svä-

tých sa datuje už od 4.storočia. 

13.5.609 bol prvý deň, kedy sa 

v Rímskej ríši  oslávil Sviatok všet-

kých svätých. Zmenu dátumu 

z 13.5. na 1.november vykonal pá-

pež Gregor III., kedy v  tento deň 

vysvätil kaplnku v Bazilike sv. Pet-

ra. Ďalšia zmena prišla o 100 ro-

kov, kedy pápež Gregor IV. rozšíril 

tento sviatok do celej cirkvi, a od-

vtedy sa slávi každý rok po celom 

svete.

Milí Štiavničania, známi! Verím, 

že si každý rok uctievate drahých 

zosnulých, ktorí nie sú medzi 

nami, kytičkou kvetov, zapálením 

sviečky a modlitby pri hrobe nebo-

hého, kde pri pietnej spomienke 

myslíme na tých, ktorí nás navždy 

opustili. Dovoľte mi, aby som aj 

počas tohtoročného Sviatku všet-

kých svätých vyjadril úctu, lásku 

a spomienku tým, ktorým už ne-

môžeme poďakovať, porozprávať 

sa s nimi, nemôžeme im povedať 

ako ich máme radi... Venujte im ti-

chú spomienku!

S  láskou, úctou a  slzičkou v  oku 

spomíname! Česť ich pamiatke, 

odpočívajte v pokoji!

Filip Golian

Pozvanie
Krásny spev s Perlou Perpetuou 

Voberovou, 23.október - 8. no-

vember 2017 o 14,00 pre deti, 

15,30 pre mládež, 17,30 pre  do-

spelých v  byte na Ulici A. Kme-

ťa 14, Banská Štiavnica. Na Vašu 

účasť sa teší interpretka! 

JB
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oznamy, pozvánky,
spomienky

OZNAMY

Spomienka

More lásky si 

so sebou vzal, 

hory boles-

ti si zanechal, 

prázdno je 

tam, kde znel Tvoj hlas, spo-

mienka na Teba zostáva v nás.

Dňa 23.10. 2017 sme si pri-

pomenuli 5. výročie úmrtia 

nášho syna Braňa Jašku. S 

láskou spomínajú 

rodičia, súrodenci 

a rodina Jašková

Spomienka

Stíchlo navždy 

srdce zlaté, zha-

sol na Tvojich 

očiach svit, ťaž-

ko sa nám bude 

tu bez Teba, mamička, žiť…

Dňa 22. októbra ubehli už 

dva roky 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 

Zájazd
Dobrovoľný hasičský zbor v Šte-

fultove organizuje zájazd do Ho-

liday parku Kováčová dňa 15.11. 

Viac info na tel.č. 0908 396 276 p. 

Tokárová. 

DHZ Štefultov

Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má čas 

a chuť prísť pomôcť do útulku OZ 

Senior Lilien, tak nech neváha! 

Otváracia „venčiaca“ doba je zve-

rejnená na stránke útulku: www.

ozseniorlilien.sk. Tí, ktorí môžu a 

chceli by pomôcť, privítame akú-

koľvek pomoc, či už materiálnu 

alebo fi nančnú. Viac info na tel.č.: 

0904 151 820 a 0905 463 058, 

č.účtu: SK29 0200 0000 0037 

5445 4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

V utorok 31. októbra 2017 si 

Evanjelická cirkev augsbur-

ského vyznania na Slovensku 

pripomenie Pamiatku refor-

mácie a nebude tomu ináč ani 

u nás v B. Štiavnici. 

Pripomenieme si muža viery, kto-

rého duchovné víťazstvá sú aj na-

šimi víťazstvami. Pripomenieme si 

život a dielo Martina Luthera i jeho 

najbližšieho spolupracovníka Fili-

pa Melanchtona, ktorého potomok 

žil v našom meste. Nebol to nik iný 

ako Ulrich Reutter, ktorého dom 

dodnes stojí na Trojici a vzácny pa-

mätník tejto osobnosti opatruje 

historická knižnica Evanjelického 

lýcea, deponovaná v Slovenskom 

banskom múzeu.

Aj služby Božie budú mať slávnost-

ný charakter. Budeme teda spomí-

nať. Na teológa, kazateľa, prekla-

dateľa Biblie, otca reformácie, otca 

evanjelictva. Budeme citovať z jeho 

diela, priblížime si jeho životnú ces-

tu viery a budeme hrdí na to, že 

sme práve my evanjelici mali Mar-

tina Luthera.

Pred dvomi rokmi som našla me-

dzi „nepotrebnými“ vecami už dáv-

no zaniknutej ľudovej evanjelickej 

školy na Bankách pamätnú tlač, vy-

danú pred 100 rokmi k 400-ročné-

mu jubileu reformácie. Bola navlh-

nutá, skrčená, roztrhaná, a tak som 

ju vzala domov a ošetrila ju ako sa 

najlepšie dalo. Autorom výtvarné-

ho stvárnenia bol Baló Ákos, vytla-

čila ju štiavnická tlačiareň Vdovy a 

syna Augusta Joergesa v roku 1917. 

Okrem citátov z biblie a prvého ver-

ša evanjelickej hymny „Hrad prepev-

ný jest Pán Bůh náš“ je na nej ústred-

ný obrázok Luthera, pribíjajúceho 

95 výpovedí na dvere wittenber-

ského chrámu a idylická krajinka s 

dievčaťom pasúcim ovce. Fotogra-

fi u tlače prikladám čitateľom k na-

hliadnutiu, originál odovzdávam 

miestnemu evanjelickému cirkev-

nému zboru, kde je jej miesto, dú-

fajúc, že sa v tých najlepších pod-

mienkach „dožije“ minimálne ďalšej 

stovky.

Skúsme si predstaviť, čo by robil 

Martin Luther v súčasnosti. Čo by 

napísal svetu dnes? Bol by Luther 

spokojný s našimi zbormi, našou 

cirkvou? Mnoho otázok, na ktoré 

nepoznáme odpoveď a už vonkon-

com ju nepoznám ja.

Na záver ešte posledná otázka aj s 

odpoveďou. Viete prečo sa naša cir-

kev nazýva Evanjelická cirkev augs-

burského vyznania? Možno viete, 

možno nie, je to preto, lebo sa hlá-

si k odkazu významného spisu, zve-

rejneného v roku 1530 v Ausburgu 

ako Augsburské vyznanie, ktorého 

text napísal už spomenutý Luthe-

rov najbližší spolupracovník Filip 

Melanchton. Máme teda na čo spo-

mínať i premýšľať, ako ďalej v našej 

cirkvi.

Oľga Kuchtová

500. výročie Pamiatky reformácie

V týchto dňoch, počas ktorých 

si spomíname a navštevujeme 

hroby našich najbližších a 

priateľov, ktorí nás už opustili, 

pripomíname si aj na Vás, naši 

dlhoroční a verní kamaráti, 

ktorým bola najpopulárnejšia 

hra na svete – futbal, taktiež 

celoživotnou drogou. 

Pred 40. a 50. rokmi sme spolu 

vyryli hlbokú a nezmazateľnú sto-

pu v histórii štiavnického futbalu, 

začo Vám tiež patrí veľká vďaka, 

naši kamaráti na futbalovom nebi: 

Laco Kuchta, Ľudo Lacko, Dušan 

Venglár, Vlado Remeň, Vlado Ko-

váčik, Igor Školík, zo staršej gene-

rácie Lajo Gréč, Janko Šemoda, 

Fero Šimko, Stano Marko, Milan 

Žoltický, Tibor Šaba, Ondro To-

mašovič – Lugano, Mišo Mako-

víny, Ján Maruška, Laco Totko-

vič, Jano Cibuľa, Lajo Mlynárik, 

Vilo Čáky, Michal Píš a všetci ďal-

ší nemenovaní, o ktorých nemám 

vedomosti a správy. Skláňame sa 

pred Vašou pamiatkou, veď v na-

šich srdciach ste ostali navždy. 

Vaši Milan Ernek, Jozef Schingler, 

Ivan Madara, Kamil Chovan, Sta-

no Opiela, Marián Švidroň, Pipo 

Čenger, Dušan Horák, Jozef Ba-

čík, Karol Palášthy, Laco Pastier, 

Jožo Horvát, Jaro Fančovič, Jožo 

Šedivý, Palo Štubňa, Jozef Šte-

pánek, Šaňo Cabaník, Ján Valen-

tík, Vlado Venglár, Ľubo Daubner, 

Jožo Pálya, Ondro Gazdík, výbor-

níci Jozef Osvald, Ján Mravík, 

Miky Lamper, Juraj Görner. Zá-

roveň sa skláňame aj nad pamiat-

kou všetkých zosnulých nám zná-

mych predsedov FO, ktorí viedli 

futbal od 50. rokov 20. stor.: Im-

rich Hudec, Július Koreň, Viliam 

Glézl, Miroslav Kováčik, Franti-

šek Ďuriak, Imrich Andrášik, Gej-

za Kováč, Ľubomír Cabaník a ďalší 

funkcionári. Veríme, že všetci tam 

hore úspešne hájite farby rodného 

mesta v prestížnej nebeskej lige. 

Držíme palce! S úctou spomína-

me… Za všetkých spoluhráčov a 

priateľov futbalu

Ivan Madara

Spomíname…

Nezabúdame na Vás!  foto Archív autora 
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Centrum voľného času 

v spolupráci so ZŠ J. Horáka, 

uskutočnili dňa 12.10.2017 OK 

v cezpoľnom behu žiakov ZŠ 

a študentov SŠ.

Štartovalo 51 pretekárov podľa pra-

vidiel atletiky a  Kalendára škol-

ských športových súťaží. Cezpoľný 

beh je súťažou trojčlenných druž-

stiev za všetky kategórie ZŠ,SŠ, 

chlapci, dievčatá, samostatne s po-

stupom do krajského kola víťazným 

družstvám a  víťazným jednotliv-

com, ak nie je členom víťazného sú-

ťažného družstva.

Výsledky preteku:

Žiačky ZŠ:

V kategórii jednotlivci:

1. miesto: Miroslava Pavlendová 

KSŠ - CZŠ

2. miesto: Barbora  Švenková ZŠ 

J.Horáka

3. miesto: Paula Gálusová KSŠ - CZŠ

V kategórii družstvá:

1. miesto: KSŠ – Cirkevná základ-

ná škola

2. miesto: ZŠ J. Horáka

3. miesto: ZŠ s MŠ M. Hella Š. Bane

Žiaci ZŠ:

V kategórii jednotlivci:

1. miesto: Peter Burian ZŠ  J. Ho-

ráka

2. miesto: Adam Valovič ZŠ J. Ho-

ráka

3. miesto: Matúš Červenák ZŠ J. 

Horáka

V kategórii družstvá:

1. miesto: ZŠ J. Horáka

2. miesto: ZŠ s MŠ M.Hella Š. Bane

3. miesto: KSŠ – Cirkevná základ-

ná škola

Študentky SŠ:

V kategórii jednotlivci:

1. miesto: Timea Potančoková SOŠ 

služieb a lesníctva

2. miesto: Viktória Volfová Gymná-

zium A.Kmeťa

3. miesto: Sára Mišutová SPŠ S. Mi-

kovíniho

V kategórii družstvá:

1. miesto: SPŠ S. Mikovíniho

2. miesto: Gymnázium A. Kmeťa

3. miesto: SOŠ lesnícka

Študenti SŠ:

V kategórii jednotlivci:

1. miesto: Peter Ursíny SOŠ lesníc-

ka

2. miesto: Boris Iglár Gymnázium 

A. Kmeťa

3. miesto: Matej Dudák Gymná-

zium A. Kmeťa

V kategórii družstvá:

1. miesto: Gymnázium A.Kmeťa

2. miesto: SOŠ lesnícka

3. miesto: SPŠ S.Mikovíniho

Úprimné poďakovanie patrí Paed-

Dr. Róbertovi Petrovi – rozhodco-

vi a  riaditeľovi preteku, MVDr. P. 

Hockovi – Agrocom za poskytnutie 

a úpravu trate, p. M. Melišovi – Slo-

venské parkety za materiálnu po-

moc a  deťom, ktoré p. uč. Petrovi 

pomáhali vyznačiť trať.

J.Machilová

Cezpoľný beh žiakov ZŠ a študentov SŠ

Vo farskom kostole Nane-

bovzatia P. Márie v Banskej 

Štiavnici sa na prelome 

septembra a októbra 2017 

uskutočnil archeologický 

výskum a to v časti jeho 

presbytéria. 

Práce podnietili stavebné práce, čo 

v prípade Banskej Štiavnice zname-

ná realizáciu tzv. predstihového či 

záchranného archeologického vý-

skumu.

O súčasnom farskom kostole vie-

me, že bol postavený v prvej tretine 

13. storočia a niekedy v 2. polovi-

ci 13. storočia začali stavať priľahlý 

kláštor. Pred 3 rokmi sa realizo-

val archeologický výskum v  exte-

riéri kostola medzi severnou ste-

nou presbytéria a blízkou apsidou, 

kde sa zistilo základové murivo, 

súvisiace pravdepodobne s  prepo-

jením blízkeho kláštora. Z  archív-

nych údajov vieme, že kostol za-

siahli požiare v polovici 15. storočia 

(známy rok 1442), zapálenie kosto-

la vojskom J. Tökölyho (1679) a naj-

rozsiahlejší požiar tu vyčíňal v roku 

1806, kedy boli požiarom zasiah-

nuté okolité stavby Kammerhofu a 

Kammerhofskej brány.

Rozsah archeologických prác na 

prelome septembra a októbra 2017 

bol limitovaný časovými okolnos-

ťami. Vymerané boli 3 sondy, situ-

ované v západnej a východnej časti 

presbytéria, ale aj  strede presbyté-

ria. Výskumom v Sonde 1/17 bolo 

možné pozorovať rozsiahlu požia-

rovú vrstvu (miestami až 10 cm 

hrubá), ktorá pravdepodobne súvi-

sí so zapálením oltáru v roku 1679. 

Vo všetkých sondách sa zachytili 

viaceré úrovne podláh v presbytériu 

(vyliata malta – stredovek, kamen-

né bloky zo zeleného andezitu – 18. 

storočie, tehlová podlaha pred oltá-

rom – 19. - 20. storočie). Určitým 

prekvapením bol objav 3 hrobov 

v Sonde 1/17, ktoré boli porušené 

stavebnými úpravami  18. – 20. sto-

ročia. Hroby boli situované pod po-

žiarovou vrstvou 17. storočia, zrej-

me patrili dominikánom  z obdobia 

stredoveku. Orientovanie hrobov 

bolo v  smere východ – západ, pri-

čom boli v blízkosti seba a v radoch 

nad sebou. Výbava sa nezachova-

la žiadna. V  blízkosti nálezov ľud-

ských kostí boli v Sonde 1/17 ziste-

né fragmenty tenkostennej, jemne 

točenej keramiky 17. storočia, ktoré 

mohli zanechať kopáči stavebných 

úprav. Najväčším prekvapením vý-

skumu bol objav časti hrobu v Son-

de 3/17, situovaného v strede pres-

bytéria. Orientácia kostí bola tiež 

v línii východ – západ. Aj tento hrob 

bol porušený stavebnou činnos-

ťou pravdepodobne 18. – 19. storo-

čia, kedy sa upravovala plocha pod 

a pred hlavným oltárom. Na konci 

archeologického výskumu bola časť 

ľudských kostí odobratá ako vzor-

ky do múzea, ostatné boli skoncen-

trované do jednej sondy a kňazom 

p. farárom Ľ. Frindtom posvätené, 

brigádnikmi opätovne zasypané.

Jozef Labuda, riaditeľ SBM

Archeologický výskum v presbytériu 
farského kostola

Pripomenieme si 
– 99. výročie od vzniku ČSR

...,,Česko-Slovensko! Česko-slovensko!“ 

hlásili ľudia, ktorí túžili po spoloč-

nom štáte. Päťčlenný Národný vý-

bor v  Prahe vyhlásil 28. októbra 

1918 vznik nového štátu Čes-

ko-Slovenska a  jeho nezávislosť. 

V tom čase bol problém zostavenia 

Česko-slovenského parlamentu. 

Keďže voľby boli nereálne, bol ,,par-

lament“, inak povedané – Revoluč-

né národné zhromaždenie poskla-

dané na základe volieb z roku 1911 

do rakúsko-uhorského snemu. Slo-

vensko bolo zastúpené poslanca-

mi s  počtom 44. Národný výbor 

odovzdal svoje právomoci na 1. za-

sadnutí Národného zhromažde-

nia – 14.11.1918, kedy bol za pre-

zidenta zvolený Tomáš Garrigoue 

Masaryk, predsedom vlády Karel 

Kramař, ministrom zahraničia bol 

Eduard Beneš a  ministrom vojen-

stva Milan Rastislav Štefánik. Nová 

Ústava ČSR z  29.2.1920 nahradi-

la provizórnu z  roku 1918. Čes-

ko-Slovensko bolo ustanovené ako 

parlamentná demokracia, riade-

ná parlamentom, ktorý pozostával 

zo Senátu a Poslaneckej snemovne. 

Československá republika fungova-

la od roku 1918 do 1939. V rokoch 

1918-1928 bolo Česko-Slovensko 

rozdelené na 5 krajín, a  to: Česká 

zem, Moravská zem, Sliezska zem, 

Slovenská krajina a  Podkarpatská 

zem. Dňa 28.októbra 2017 uplynie 

99 rokov, čo vznikol prvý spoloč-

ný štát Čechov a  Slovákov. Histó-

ria ako keby sa opakovala, pretože 

po I. sv. vojne vzniklo ČSR, počas II. 

sv. vojny sme fungovali ako samo-

statné Slovensko. Neskôr, po roku 

1944 sa spojili národy do jedné-

ho štátu Československa a po roku 

1993 zas rozdelenie na dva štáty – 

Česká a Slovenská republika.

K tomuto výročiu prajem, keby sa 

to dalo, veľa krásnych rokov, plných 

slnečných dní. Aby sme nemuseli 

riešiť problémy ako naši predkovia, 

prajem ,,Československu“, aby žilo 

v mieri... ,,Stále sme jeden štát i keď 

na mape rozdelení, ale v srdci spoloční.“

Česť a sláva národom!

Filip Golian

Oznam
Výbor SZTP BŠ oznamuje svojim 

členom, že úradné hodiny v kance-

lárii zväzu sú opäť v pondelok, stre-

du a vo štvrtok od 7:30 – 14:00.

Ivan Madara



9
číslo 37 • 26. október 2017

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 27.10. o 18:30 hod.Piatok 27.10. o 18:30 hod.
VÁbeNie výšokVÁbeNie výšok

Dokument, 105min., MP:7. Vstupné: Dokument, 105min., MP:7. Vstupné: 
3€. Himaláje - najvyššie hory našej 3€. Himaláje - najvyššie hory našej 
planéty. Pre niekoho len čísla v štatis-planéty. Pre niekoho len čísla v štatis-
tike a miesto na mape. Pre iných ná-tike a miesto na mape. Pre iných ná-
ročné výzvy. Muž, ktorý stál ako prvý ročné výzvy. Muž, ktorý stál ako prvý 
na Evereste, v tom má jasno: na Evereste, v tom má jasno: "Mier-"Mier-
te vysoko, v ľahkom víťazstve je málo te vysoko, v ľahkom víťazstve je málo 
statočnosti."statočnosti." Víťazstvá a prehry však  Víťazstvá a prehry však 
oddeľuje tenká čiara. Slovenské ho-oddeľuje tenká čiara. Slovenské ho-
rolezectvo v 80. rokoch prežívalo na rolezectvo v 80. rokoch prežívalo na 
osemtisícových štítoch hviezdne hodi-osemtisícových štítoch hviezdne hodi-
ny. Niektoré z úspechov boli zaplate-ny. Niektoré z úspechov boli zaplate-
né životom. né životom. 

Sobota 28.10. o 18:30 hod.Sobota 28.10. o 18:30 hod.
BAjkeriBAjkeri

Hudobný, komédia, 109min., MP:12. Hudobný, komédia, 109min., MP:12. 
Vstupné: 4€Vstupné: 4€

Nedeľa 29.10. o 16:00 hod.Nedeľa 29.10. o 16:00 hod.
MY liTTle poNY MY liTTle poNY 

vo fi lMevo fi lMe

Detský, animovaný, 99min., MP. Detský, animovaný, 99min., MP. 
Vstupné: 4€. Film predstavuje šesti-Vstupné: 4€. Film predstavuje šesti-
cu obľúbených farebných koníkov, kto-cu obľúbených farebných koníkov, kto-
rých na veľkom plátne čaká najzaují-rých na veľkom plátne čaká najzaují-
mavejšie a najkrajšie dobrodružstvo mavejšie a najkrajšie dobrodružstvo 
všetkých čias! Keď strašný Búrko-všetkých čias! Keď strašný Búrko-
vý kráľ napadne Canterlot s úmys-vý kráľ napadne Canterlot s úmys-
lom ukradnúť poníkom ich čarovnú lom ukradnúť poníkom ich čarovnú 
moc, budúcnosť Equestrie je ohrozená. moc, budúcnosť Equestrie je ohrozená. 
Všetky poníky sa musia vydať na ne-Všetky poníky sa musia vydať na ne-
bezpečnú hrdinskú cestu, ktorá ich po bezpečnú hrdinskú cestu, ktorá ich po 
prvýkrát zavedie za hranice domoviny.  prvýkrát zavedie za hranice domoviny.  

Nedeľa 29.10. o 18:30 hod.Nedeľa 29.10. o 18:30 hod.
AMiTYville: AMiTYville: 

PrebUdeNiePrebUdeNie

Horor, triler, 85min., MP:12. Vstup-Horor, triler, 85min., MP:12. Vstup-
né: 4€. Bella, James a Julieta, sa s né: 4€. Bella, James a Julieta, sa s 
mamou presťahujú do nového domo-mamou presťahujú do nového domo-
va. Hlavným dôvodom je, že potre-va. Hlavným dôvodom je, že potre-
bujú ušetriť peniaze, aby mohli pla-bujú ušetriť peniaze, aby mohli pla-

tiť nákladnú lekársku starostlivosť pre tiť nákladnú lekársku starostlivosť pre 
Jamesa, ktorý je v kóme. Naviac Ja-Jamesa, ktorý je v kóme. Naviac Ja-
mes nielenže neočakávane príde k ve-mes nielenže neočakávane príde k ve-
domiu, ale začne sa aj zázračne uzdra-domiu, ale začne sa aj zázračne uzdra-
vovať. V dome sa začnú diať rôzne vovať. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci a Bella za-desivé nadprirodzené veci a Bella za-
čína mať podozrenie, že jej matka im o čína mať podozrenie, že jej matka im o 
ich novom domove nepovedala všetko.ich novom domove nepovedala všetko.

Utorok 31.10. o 18:30 hod.Utorok 31.10. o 18:30 hod.
MANžel A MANželkAMANžel A MANželkA

Komédia, 100min., MP:12. Vstup-Komédia, 100min., MP:12. Vstup-
né: 4€. Talianska komédia o manžel-né: 4€. Talianska komédia o manžel-
skom páre, ktorý sa po dlhých rokoch skom páre, ktorý sa po dlhých rokoch 
spolu ocitá v kríze a zdá sa, že rozvod spolu ocitá v kríze a zdá sa, že rozvod 
je na spadnutie. Po nevydarenom ex-je na spadnutie. Po nevydarenom ex-
perimente sa však manželia prebudia perimente sa však manželia prebudia 
v tele toho druhého. Pomôže im táto v tele toho druhého. Pomôže im táto 
neobvyklá situácia zachrániť manžel-neobvyklá situácia zachrániť manžel-
stvo?stvo?

Štvrtok 2.11. o 18:30 hod.Štvrtok 2.11. o 18:30 hod.
ŠpANielskA krÁľovNÁŠpANielskA krÁľovNÁ

Komédia, dráma, 128 min., MP:12. Komédia, dráma, 128 min., MP:12. 
Vstupné: 4€.  Vstupné: 4€.  

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 pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.35/2017: 

„Len máloktoré bremeno je príliš ťaž-

ké, keď Vám ho niekto pomáha niesť.“ 

Výhercom sa stáva Ivan Madara, 

Dolná 23, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10 eur v pizzerii, reštau-

rácii 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 6.11.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Marce-

la Acharda: „Život je… (dokončenie 

v tajničke).

A., 495 v Ríme, patriace Dane, 

osobné zámeno, jesto,

B., Začiatok tajničky, vezmi,

C., Predložka, žmurká, polotuhá 

hmota, časti tiel,

D., Osobné zámeno, zn. práčok, ko-

ráb púšte, umelecký tanec,

E., Územné celky, veľa, žen. 

meno, citoslovce zvonenia,

F., Záhady, prístroj na váženie, 

buničina, sťa,

G., Žrď na voze, nie stará, straší, 

meno Chačaturjana,

H., Boh Slnka v Egypte, meno Po-

ciskovej, farebný most na oblohe, 

meno Hitlera,

I., Patriaca esu, farby, rod, sa-

mohlásky v slove Rajo,

J., Diera, moc, obchod zastaralo, 

spoluhlásky v slove siaham,

K., Očká, osmička, Tibor dom., 

stenanie,

L., 3. časť tajničky.

1., Výherná knižná poukážka, 2. 

časť tajničky, oska,

2., Podarúnky, horské zviera, vre-

ce na ryby, polomer,

3., Ťažko pracuj, edeny, kočovník,

4., Atmosféra skr., mne patriace, 

ruská rieka, kyslík a uhlík,

5., Ponárajme, kričí, Stredosloven-

ské elektrárne skr.,

6., Ivan, kýva, ryba,

7., Citoslovce rezignácie, vlečie, da-

roval mi,

8., Olympijské hry skr., pokladňa, 

pomleté obilie, tlak,

9., Územie na Slovensku, vážime 

na nich, fi lm Chaplina,

10., Nám patriaca, doska, pece 

vonku i vnútri na drevo,

11., Izabela, Alžbeta, meno Delo-

na,

12., Žen. meno, druh Evy, existu-

ješ,

13., Smrteľná choroba, Nora nao-

pak, existujete,

14., Slovenské mesto, usadenina, 

pozdrav mladých,

15., Hlas trúbky, Koniec tajničky, 

nie nárečovo.

Pomôcky: Senec, Nomád, Lieň, 

Tibi, Romo

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 15
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Kupón č. 37
Krížovka
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POLITICKÁ PLATENÁ INZERCIA

Dňa 17. októbra 2017 o 16.00 

hodine sa v kaviarni Amici 

Café v Banskej Štiavnici 

otvorili krídla dverí doposiaľ 

neobjavenej trinástej 

komnaty, plnej tých najkraj-

ších motívov, farieb a emócií, 

aké môžu spočinúť len na 

obrazoch vytvorených 

s nesmiernou láskou. 

Biela sála pripomínajúca čisté ma-

liarske plátno, rozkvitla vďaka ob-

razom nežnej, láskavej a  obdivu-

hodne usilovnej utorky Danice 

Košiarovej z Banskej Štiavnice.

,,Umenie zmýva z duší prach každoden-

nosti.“ Týmto krásnym a výstižným 

výrokom Pabla Picassa privítala 

vzácnych hostí moderátorka a pria-

teľka v jednej osobe, Renáta Taligo-

vá.O tom, že jedno umelecké dielo 

môže byť námetom pre vznik iné-

ho diela, nehovorí len samotný ná-

zov výstavy ale aj verše viacerých 

básnikov, ktorých inšpirovali práve 

obrazy Danice Košiarovej.  Básňou 

,,Rebrík z  dúhy“ sa priamo autorke 

prihovorila pisateľka tohto člán-

ku a  poetka Mária Petrová oboha-

tila úvodnú časť programu básňami 

k dvom nežným obrazom. Písanou 

formou boli priamo k jednotlivým 

plátnam nainštalované aj verše Ali-

ce Gajanovej, Antona Pižurného a 

Simony Macegovej (autorkinej ta-

lentovanej dcéry).

Danka s neskrývaným dojatím po-

ďakovala všetkým, ktorí ju prišli 

podporiť. Nádherné slová vďaky 

adresovala manželovi, deťom, pria-

teľom z Autorského klubu, ktorí ne-

raz pomohli dobre mienenou radou 

pri samotnej tvorbe aj príprave vý-

stavy, ale aj bývalým kolegom z ne-

mocnice, priateľom umenia a zná-

mym.

Poézia v obrazoch a obrazy v poézii 

zmyli z  duší všetkých prítomných 

prach každodennosti, spojili mno-

hých spriaznených ľudí, ktorí by sa 

možno inak nestretli a nepozastavi-

li v  každodennom zhone. Umenie 

má moc nielen spájať, ale aj povzná-

šať do najvyšších sfér bez ohľadu 

na to, koľko slnečných okamihov 

i prebdených nocí, koľko radosti 

i  pochybností, koľko neúspešných 

pokusov na ceste k  dokonalosti si 

každé jedno dielo vyžiadalo. Da-

nica Košiarová pracovala dva roky 

takmer nepretržite. Nádherná zá-

plava živých kvetov, neskrývaný ob-

div i prekvapenie, rozhovory pri la-

hodnom víne, chutnom pohostení a 

nevtieravých tónoch hudby a výni-

močné dni ako bol tento, stoja za to!

Návštevu obchodného centra Du-

žina na Kolpašskej ulici si môže-

te spríjemniť aj vy, prehliadkou vý-

stavy Poézia v obrazoch s voňavou 

kávičkou z Amici Café do konca no-

vembra 2017.

Janka Bernáthová

Poézia v obrazoch Danice Košiarovej

Danica Košiarová (v strede) s priateľkami  foto Archív autora

Divadelné 
rozprávkovanie 
v kine

V  sobotu 28.10.2017 pozývame 

všetky deti do kina, kde v tradič-

nom cykle Sobotné rozprávkova-

nie uvedieme divadelné predsta-

venie Lenka Kikilienka a bojazlivé 

strašidielko.

Lienka Kikilienka miluje svoj krás-

ny Rozprávkový les aj jeho nádher-

né zvuky. Hopi, cupi, šššššššššššš, 

ňuf. Keď začuje nový zvuk, hneď 

vie, že v lese je niekto nový – a ten 

niekto narieka. Malé strašidielko 

– a plače od strachu. Ajajaj, Stra-

šidielko, nemusíš sa báť zvukov 

lesa!

Dokáže lienka presvedčiť nové-

ho kamaráta o kráse svojho lesa? 

Zvládne to sama či bude potrebo-

vať pomoc detí? Prezradíme, že 

všetko dobre skončí.

Predstavenie začína o 16.00 hod. 

a vstupné je 4€. Lístky si je mož-

né rezervovať na stránke kultura.

banskastiavnica.sk a  zakúpiť na 

rovnakom mieste, prípadne pria-

mo v pokladni pred predstavením.

R. Marko

Dušičky z 
Nového zámku
Slovenské banské múzeum – od-

delenie histórie srdečne pozýva 

všetkých Štiavničanov a návštev-

níkov mesta na nočnú prehliad-

ku expozície Nový zámok spojenú 

s  atraktívnou vyhliadkou na „du-

šičkovú“ Banskú Štiavnicu.

Okrem prehliadky expozície Slo-

vensko v  období tureckej expan-

zie a  možnosti nočnej vyhliadky 

spojenej s  fotografovaním, je pre 

návštevníkov pripravená netra-

dičná hra, ktorej hlavnou myšlien-

kou je predstaviť osobnosti žijú-

ce a pôsobiace v Banskej Štiavnici, 

ale aj  podnietiť u  verejnosti záu-

jem o hroby významných osôb po-

chovaných na banskoštiavnických 

cintorínoch.

Unikátny večer v expozícii Nový 

zámok sa uskutoční 28. októbra 

2017 od 17:00 do 22:00 hod.

Vstupné: 1,00 €, fotografovanie: 

2,00 €.

Viac informácií: www.muze-

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

rik@muzeumbs.sk.

Srdečne pozývame!

SBM
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V  dňoch 14.-15.10.2017 sa 

uskutočnil 37. ročník plaveckej 

súťaže Štiavnický kahanec.

V mestskej plavárni v Banskej Štiav-

nici sa v  dňoch 14.-15.10.2017 

uskutočnil 37. ročník plaveckej sú-

ťaže Štiavnický kahanec. Súťaže sa 

zúčastnilo 24 klubov zo stredoslo-

venskej, východoslovenskej aj zá-

padoslovenskej oblasti a dva kluby 

z Čiech. Našim plavcom sa podarilo 

získať 27 medailí a to 7 zlatých, 10 

strieborných a 10 bronzových. Gra-

tulujeme   plavcom PKBS (a zvlášť 

veteránom PKBS) za ich podané vý-

kony a pekné umiestnenia. Gratulá-

cia aj našim medailistom Timea P. 

Tatiana K., Šimon a Matej E., An-

drej B., Adam B., Nicolas H.

Prinášame výsledky:

Muži

Balázs Michal (2002) - 17. 50m VS 

- 27.53, 10. 100m VS - 1:00.14; 

13. 50m Z - 34.33; 10. 100m Z - 

1:12.63; 13. 50m P - 36.26; 15. 

100m P - 1:20.02; 14. 50m M - 

31.30; 14. 100m PP - 1:09.60;

Berlanský Andrej (2003) - 8. 50m 

VS - 28.45; 5. 100m VS - 1:02.09; 5. 

50m Z - 34.52; 3. 100m Z - 1:13.21; 

5. 50m P - 35.58; 6. 100m P - 

1:19.02; 4. 50m M - 31.82; 7. 100m 

PP - 1:12.78;

Borguľa Martin (2006) – 13. 50m 

VS - 34.83; 14. 100m VS - 1:22.31; 

7. 50m P - 46.35; 8. 100m P - 

1:40.72; 10. 50m M - 45.54; 12. 

100m PP - 1:31.83;

Buzalka Adam (2007) - 5. 50m VS - 

36.77; 5. 100m VS - 1:22.98; 3. 50m 

Z - 42.33; 2. 100m Z - 1:31.99;  3. 

50m P - 48.85; 2. 100m P - 1:40.39;

Čamaj Ján (1978) - 14. 50m VS - 

27.44; 15. 100m VS - 1:01.01; 6. 

50m Z - 31.52; 6. 100m Z - 1:09.75; 

8. 100m PP - 1:08.07;

Dóczy Filip (2001) - 20. 50m VS 

- 27.69; 18. 100m VS - 1:01.40; 7. 

50m P - 34.07; 4. 100m P - 1:14.88;  

27. 100m PP - 1:13.34;

Ernek Matej (1998) - 3. 50m VS - 

24.99; 3. 100m VS - 54. 47; 1. 50m 

M - 26.32; 2. 100m M - 57.66; 3. 

100m PP - 1:04.95;

Ernek Šimon (2000) - 2. 50m VS – 

24.97, 2. 100m VS - 54.35; 1. 50m Z 

- 28.14; 1. 100m Z - 1:00.31; 4. 50m 

M - 27.80; 2. 100m PP - 1:01.45;

Harčár Nicolas (2006) - 8. 50m VS - 

33.77; 8. 100m VS - 1:16.73; 2. 50m 

M - 35.84; 3. 100m M - 1:24.37; 6. 

100m PP - 1:25.66;

Holcz Patrik (2008) - 8. 50m VS 

- 38.67; 8. 100m VS - 1:25.84; 4. 

100m Z - 1:36.54; 3. 100m M - 

1:45.19;

Hriňák David (1993) - 5. 50m M- 

28.24;

Kiovský Tomáš (1986) - 8. 50m VS - 

26.90; 13. 100m VS - 1:00.02;

Konečný Marek (1994) - 43. 100M 

VS - 1:11.62; 5. 100m P - 33.96; 

10. 50. P - 1:17.03; 25. 100m PP - 

1:12.87;

Maruniak Miroslav (1964) - 9. 50m 

VS - 26.94; 14. 100m VS - 1:00.65; 

18. 100m PP - 1:10.10;

Maruniak Patrik (2006) - 12. 50m 

VS - 34.82; 10. 100m VS - 1:18.28; 

5. 100m Z - 1:30.66; 5. 50m P - 

44.14; 7. 100m P - 1:38.58; 8. 100m 

PP - 1:28.47;

Mráz Peter (2002) - 30. 50m VS 

- 28.56; 34. 100m VS - 1:04.97; 

7. 50m M - 29.06; 4. 100m M - 

1:06.11; 19. 100m PP - 1:11.11;

Orság Dalibor Daniel (1998) - 25. 

50m VS - 28.07; 36. 100m VS - 

1:06.21; 2. 50m P - 33.31; 7. 100m 

P - 1:16.00; 11. 50m M - 30.31; 29. 

100m PP - 1:13.68;

Ženy

Hocková Alex (2007) - 12. 50m VS - 

43.74; 9. 100m VS - 1:39.51; 7. 50m 

M - 51.84; 9. 100m PP - 1:46.01;

Hornická Alica (2004) - 23. 50m 

VS - 34.45; 16. 100m VS - 1:14.52; 

9. 50m M - 38.58; 12. 100m M - 

1:27.93; 21. 100m PP - 1:27.22;

Kašiarová Tatiana (2007) - 5. 50m VS 

- 38.79; 3. 100m VS - 1:25.61; 4. 50m 

P - 48.71; 1. 50m M - 43.18; 1. 100m 

M - 1:34.94; 3. 100m PP - 1:33.53;

Melicherčíková Timea (2004) - 21. 

50m VS - 33.82; 21. 100m VS - 

1:21.18; 8. 50m P - 42.38; 13. 100m 

P- 1:32.09; 7. 50m M - 37.71; 16. 

100m PP- 1:23.17;

Michalová Barbora (2001) - 14. 

50m VS - 30.49; 21. 100m VS - 

1:09.22; 8. 50m Z- 34.26; 5. 100m 

Z- 1:13.98;  8. 50m M- 32.93; 18. 

100m PP- 1:17.50;

Potančoková Timea (2000) - 3. 50m 

VS - 28.57; 4. 100m VS -1:03.02; 1. 

50m P - 35.22;  2. 100m P - 1:19.02; 

1. 50m M -30.28; 2. 100m M - 

1:08.12;  4. 100m PP - 1:12.51;

Prefertusová Adela (2005) - 26. 

50m VS - 39.04; 20. 100m VS - 

1:30.51; 15. 50m P - 49.89; 17. 

100m P - 1:49.13; 23. 100m PP - 

1:39.81;

Šavoltová Ivana (2006) - 25. 50m 

VS - 39.03; 19. 100m VS - 1:29.71; 

16. 50m P - 56.58; 18. 100m P - 

1:58.61; 21. 100m PP- 1:38.51.

Legenda: VS - voľný spôsob, P - 

prsia, M - motýľ, Z - znak , PP - po-

lohové preteky

PKBS

Plavecké preteky Štiavnický kahanec

Otvorenie plaveckých pretekov  foto Archív PK BS 

Zápas 7. kola sme odohrali 

s futbalistami Hliníka nad 

Hronom na domácom ihrisku 

za krásneho slnečného 

počasia, ideálneho pre futbal.

Slnečné lúče našim chalanom vô-

bec neprospeli, počas celého zápa-

su sme sa nedostali do zápasového 

tempa, pôsobili sme zaspatým doj-

mom, tak ako v obrannej fáze, tak aj 

v útoku. Po sérii vyšších víťazstiev 

prišlo vytriezvenie. Chalani si mys-

leli, že pred zápasom už bolo víťaz-

stvo doma. Dúfam, že sa z takéhoto 

zápasu poučíme a chalani pochopia, 

že bez "futbalovej driny" v zápasoch a 

samozrejme aj v tréningovom pro-

cese sa body získavajú ťažko. "Ťažko 

na cvičisku, ľahko na bojisku."

FK Sitno Banská Štiavnica - TJ PS 

Hliník Nad Hronom 6:6 (3:4)

Góly: Miroslav Dobák - 2x, Marco 

Buzalka, Dávid Pastier, Filip Blaško 

- 2x

Pavel Hanzlík

Predposledný zápas prípravky U 11 
Banskej Štiavnice v jesennej časti sezóny 2017/18

Tabuľka Miniliga Milana Škriniara U11 ObFZ ZH - Základná časť

1
FK Pohronie Žiar nad Hronom 

Dolná Ždaňa
7 7 0 0 58:14 21 10 9

2 MFK Žarnovica 7 6 0 1 48:13 18 9 6

3 FK Sitno Banská Štiavnica 7 5 1 1 68:18 16 8 7

4 MFK Nová Baňa 7 4 1 2 22:21 13 7 1

5 FK Vyhne 6 3 1 2 22:13 10 6 1

6 TJ PS Hliník nad Hronom 7 3 1 3 25:28 10 5 1

7 TJ Partizán Župkov 7 3 0 4 25:29 9 4 0

8 OŠK Stará Kremnička 7 1 0 6 10:41 3 3 -6

9 OŠK Hodruša - Hámre 6 0 0 6 7:56 0 2 -12

10 MFK Nová Baňa B 7 0 0 7 6:58 0 1 -9

Atléti BS valcujú

Víťazom cestného behu v Šura-

noch sa na 10 km trati v hlavnej 

kategórii stal Matúš Verbovský z 

ŠK Atléti BS a v kategórii B nad 35 

rokov vyhral Marek Vidlička, tak-

tiež z ŠK Atléti BS.

RP
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služby

inzercia

  Ponúkam zariadenú izbu s príslu-

šenstvom na dlhodobý prenájom v 

Š. Baniach, tel.č.: 0915 169 422

  Predám starší RD + 6 á pozemok 

16 km od BŠ, potrebná rekonštruk-

cia, cena dohodou v hotovosti – 

len vážni záujemcovia, RK nevolať! 

Tel.č.: 0904 238 377

  Predám starší RD v B. Belej, za-

stavaná plocha 128m2 s hospodár-

skou budovou, pozemkom 1570m2 

na slnečnom mieste, prístupová 

cesta, kompletná občianska vyba-

venosť, plyn, cena 65 000 eur, tel.č.: 

0904 110 869

  Stavebné, murárske práce, by-

tové jadrá a iné. Info na: 0949 116 

166, www.vasidomacimajstri.sk 

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, altán-

ky. Kontakt: 0902 147 715

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podesty, cena 35 eur/m². Kontakt: 

0902 147 715

  Ručné výkopové práce, drenáž-

ne systémy okolo domov, terénne 

úpravy a skalky. Kontakt: 0902 147 

715

  Kúpim ku chate silnejší krovi-

norez a motorovú pílu, ponúknite! 

Kontakt: 0940 870 762

  Predám zachovalú váľandu s 

úložným priestorom, lavicu záhrad-

nú drevenú s kovovou konštruk-

ciou, rôzne fi latelistické známky 

(zbierky) z r. 1970, zachovalú kliet-

ku pre vtáčiky, cena dohodou, volať 

na tel.č.: 0907 676 943 po 18:00 ve-

čer!

reality prácapppppppppppp

  Prijmeme stolárov s praxou ih-

neď, nadštandardné pracovné pod-

mienky. Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, 

B. Štiavnica, kontakt: info@sedac-

ky.com, tel.:0903 405 900

  Prijmeme kuriča a  údržbára ih-

neď. Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, B. 

Štiavnica, kontakt: info@sedacky.

com, tel.: 0903 405 900

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,80 €2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
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

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

TOP TAXI
sme najlacnejší 
nielen v meste, ale aj v širokom okolí.

Ste v našej fi rme vítaní!

Tel.: 0950 303 530, 0950 303 630 

Inzerujte aj vy v 
Štiavnických novinách


