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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

podalo dňa 21.9.2016 žiadosť 

o poskytnutie podpory formou 

dotácie z Ministerstva vnútra 

v rámci Výzvy č. V. Prezídia 

Policajného zboru SR 2016 na 

podporu činností súvisiacich 

s bezpečnosťou cestnej 

premávky.

V meste Banská Štiavnica bude po 

schválení dotácie z MV SR projek-

tom riešené vodorovné osvetlenie 

11 priechodov pre chodcov na tých 

najfrekventovanejších miestach. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

19.10.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia MsZ 

v B.Štiavnici s dátumom 19.október 

2016 

- návrhovú komisiu v zložení:RNDr. 

Pavel Bačík, predseda, Helena Koťo-

vá, člen Dušan Beránek, člen

- rozšírenie predmetu obstarávania 

v rámci Zmien a doplnkov č.7 ÚPN 

mesta Banská Štiavnica

- operačný plán zimnej údržby miest-

nych komunikácií

- krízový plán zimnej údržby miest-

nych komunikácií

- povolené prekročenie výdavkov na 

opatrovateľskú službu o 33 316 €, 

pričom tieto výdavky budú hradené z 

dosiahnutých vyšších príjmov mesta

- povolenie prekročenia výdavkov 

na údržbu objektu Rubigall vo výške 

3 000 €, pričom tieto výdavky budú 

hradené z dosiahnutých vyšších príj-

mov

- presun fi nančných prostriedkov vo 

výške 10 000 € v rámci kapitoly Po-

vrchová úprava Ul. J. M. Hurbana na 

kapitolu Údržba miestnych komuni-

kácií

- zvýšenie dotácie na originálne 

kompetencie pre školské zariadenia 

v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica

- návrh na postup pri usporiadaní po-

zemkov vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica a  cudzích pozemkov pod 

stavbami vo vlastníctve Mesta Ban-

ská Štiavnica

- Projekt Zlepšenie bezpečnosti cest-

nej premávky v Meste Banská Štiav-

nica

MsZ súhlasí:

- so začatím obstarávania a so spra-

covaným Zadaním pre spracovanie 

„Urbanistickej štúdie obytnej zóny Prin-

ciplac, Banská Štiavnica“

MsZ odvolalo:

- zapisovateľku Ekonomickej komi-

sie pri MsZ v B.Štiavnici Ing. L. Jará-

bekovú, zamestnankyňu Mesta Ban-

ská Štiavnica

MsZ zvolilo:

- zapisovateľku Ekonomickej komi-

sie pri MsZ v B.Štiavnici Ing. V. Sta-

ňovú, zamestnankyňu Mesta Banská 

Štiavnica

MsZ uznieslo sa:

- na Dodatku č.1 k VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.5/2013 o prideľovaní 

a hospodárení s bytmi vo vlastníctve 

Mesta

Zlepšenie bezpečnosti 
cestnej premávky v meste Banská Štiavnica

Z októbrového rokovania MsZ

Zámer vodorovného osvetlenia priechodu  foto RRaMV �3.str.

�3.str.

Sobotné rozprávkovanie
Bratislavské bábkové divadlo: 

O Červenej Čiapočke
29.10. 2016 o 16:00 hod., Kino Akademik, vstupné 4 €

Oznam
Spomienka na zosnulých

V stredu 2. novem-

bra 2016 o 15:00 v 

Dome poslednej roz-

lúčky Frauenberg sa 

uskutoční spomienka 

na našich najdrahších, ktorí nás 

navždy opustili v roku 2016. Svo-

jim životom a prácou si získali tr-

valé miesto v srdciach a spomien-

kach nás všetkých, ktorí sme ich 

milovali. Následne po tomto spo-

mienkovom akte sa uskutoční o 

16:00 hod. rímskokatolícka svätá 

omša za zosnulých.

Miroslav Peťko, 

správca mestských pohrebísk
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z programu
primátorky

24.10.

Zrnko múdrosti
„Láska je jediný dar, ktorý človek 

neunesie sám.“

Neznámy autor

 Redakčná rada VIO TV.

  Príprava rozpočtu mesta na rok 

2017.

  Pracovná porada k  realizácii 

stavebných akcií.

 Uloženie urny s  telesnými po-

zostatkami občana nášho mes-

ta pána Dušana Žigmunda.

  Posledná rozlúčka s  občian-

kou nášho mesta pani Zdenkou 

Osvaldovou.

25.10.

  Pracovné rokovanie so zástup-

com Slovenského pozemkové-

ho fondu v Bratislave.

  Pracovné rokovanie s  poten-

ciálnym investorom v  Banskej 

Štiavnici.

26.10.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na Slávnostnej akadémii 

pri príležitosti 95. nedožitých 

narodením profesora lesníckej  

školy v  Banskej Štiavnici Ing. 

Jozefa Lackoviča.

27.10.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

 Účasť na slávnostnom stretnu-

tí s jubilantmi, ktoré organizu-

je ZO SZTP a Okresné centrum 

SZTP v Banskej Štiavnici.

28.10.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Andrea Benediktyová

Zrod Banskej Štiavnice 3. 

tisícročia

Pre všetkých tých, ktorí sa narodi-

li po roku 2000, ale aj v posledných 

rokoch 2. tisícročia sa možno zdá 

podoba dnešnej Banskej Štiavnice 

absolútne samozrejmá. Možno ani 

len netušia, že ešte v 70. rokoch 20. 

storočia nebolo ani len stopy po bu-

dúcom sídlisku Drieňová, nemoc-

nici, o ktorej nemohli snívať ani 

oveľa väčšie mestá ako naše, ZŠ 

Jozefa Kollára, obchody s ďalšími 

službami, ktoré sa tu postupne ro-

dili. Nikomu okrem Jána Ivaniča sa 

ani len nesnívalo o budúcom gran-

dióznom školskom areále na Kol-

pašskej ulici, budúcom sídle chýr-

neho Stredného odborného učilišťa 

lesníckeho a následne až do roku 

2006 aj Fakulty ekológie a envi-

ronmentalistiky TU Zvolen. Nebo-

lo tiež ani chýru ani slychu o veľko-

ryso vybudovaných obchvatových 

komunikáciách, ktoré odbreme-

nili naše vzácne historické mesto 

od diaľkovej cestnej dopravy zo 

všetkých smerov – Žarnovice, Žia-

ru nad Hronom, Zvolena, Banskej 

Bystrice, Levíc i Hontianskych Ne-

miec. Staručké viac storočné hrá-

dze svetoznámych tajchov v oko-

lí Banskej Štiavnice len – len, že 

koncom 70. rokov vydržali nebýva-

lé množstvo prívalových vôd z ne-

bies. Mesto nebolo ešte splynofi ko-

vané a po väčších dažďoch sa voda 

zo stáročnej havarijnej kanalizá-

cie nezadržateľne valila mestom. 

Aj tie najvzácnejšie historické ob-

jekty mesta, dokonca aj na celom 

svete vychýrenom Námestí sv. Tro-

jice, z roka na rok čoraz viac nielen-

že chátrali, ale dostávali sa záko-

nite do neutešeného, havarijného 

život ohrozujúceho stavu. Najruko-

lapnejšími výkričníkmi hanby, de-

vastácie a absolútneho poníženia 

a pokorenia jedného z najvýznam-

nejších historických miest sveta 

boli padajúce ruiny múrov budov 

a ich zbytky podopierané drevený-

mi drúkmi samostatne, akože ináč 

aj na Námestí sv. Trojice. Navonok 

bolo všetko v absolútnom poriad-

ku. Historické jadro Banskej Štiav-

nice bolo vyhlásené za mestskú pa-

miatkovú rezerváciu už síce v roku 

1950, oveľa skôr ako napr. Bratisla-

va a ani skutočnosť, že mestu pat-

rila na Slovensku priorita v počte 

národných kultúrnych pamiatok, 

toto všetko Banskej Štiavnici reál-

ne bolo k ničomu. Štát, ak poviem, 

že bol macošský voči nášmu mes-

tu, je len slabučkým odvarom to-

hoto vzťahu ku nemu. Čo však bolo 

ešte horšie, ešte macošskejší vzťah 

k Banskej Štiavnici mala predĺžená 

a výkonná ruka štátu – naše okres-

né sídlo Žiar nad Hronom. Ban-

ská Štiavnica v roku 1960 podľa 

územno-administratívneho člene-

nia totiž prišla o atribút okresné-

ho mesta v prospech niekdajšieho 

Svätého Kríža nad Hronom, v tom 

čase už viac rokov nesúceho názov 

Žiar nad Hronom. Vedúci funkcio-

nári okresných orgánov v Žiari nad 

Hronom dokazovali svoju bohorov-

nosť síce aj vo vzťahu ku Kremnici 

a Novej Bani, ale bezkonkurenčne 

najviac k nášmu mestu. Nebývalý 

rozvoj zaznamenalo síce v 70. a 80. 

rokoch baníctvo, pletiarsky, dre-

vársky i tabakový priemysel, ako 

aj ďalšie štátne podniky a závo-

dy, okrem ideálnych možností za-

mestnania obyvateľov mesta i šir-

šieho regiónu a výstavby viacerých 

závodných bytov – všetko toto vo 

vtedajších podmienkach nebolo nič 

platné ku nevyhnutnej revitalizácii 

mesta a vybudovaniu priamo život-

ne dôležitej technickej a sociálnej 

infraštruktúry nášho svetoznáme-

ho kultúrno-historického klenotu 

– Banskej Štiavnice. Sídlisko Drie-

ňová so svojimi takmer 3000 oby-

vateľmi, čo tvorí takmer 1/3 obyva-

teľov Banskej Štiavnice, je realitou 

aj so všetkými službami, ktoré po-

skytuje celému mestu i okresu. Re-

alitou je aj areál na Kolpašskej uli-

ci i obchvatové komunikácie okolo 

mesta, zrekonštruovaná historic-

ká kanalizácia, nehrozí už pretrh-

nutie žiadnej z hrádzí z blankyt-

ných perál - tajchov zôkol – vôkol 

v okolí Banskej Štiavnice, aj plyn 

je už samozrejmosťou pre obyva-

teľov nášho mesta, po nežiadúcich 

“ozdobách” historických ulíc v podo-

be rozpadajúcich sa ruín vzácnych 

budov už roky – rokúce nieto ani 

stopy, ba práve naopak, je z roka na 

rok nádhernejšia a punc úchvatnej 

nádhery jej svojou jedinečnosťou 

dodáva skvúce sa Súsošie sv. Troji-

ce. Cesty k tomuto všetkému však 

neboli ani zďaleka samozrejmé a už 

vôbec nie jednoduché…

Ján Novák

Banskoštiavnické 
reminiscencie

Poďakovanie
Z Kancelá-

rie preziden-

ta Slovenskej 

republiky An-

dreja Kisku 

pr imátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

obdržala list nasledujúceho zne-

nia: “Vážená pani primátorka, do-

voľte mi ešte raz, aj v mene všet-

kých mojich kolegov, naozaj zo srdca 

sa Vám poďakovať za mimoriadnu 

ochotu, ústretovosť a veľkorysú po-

moc pri príprave návštevy pána pre-

zidenta Andreja Kisku v Banskej 

Štiavnici v stredu 5. októbra 2016. 

Nepochybne Vaším pričinením sa dis-

kusia s vedením Vášho mesta, pre-

chádzka mestom, návšteva Sloven-

ského banského múzea i stretnutie so 

zástupcami Bankoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, rovnako ako 

aj ďalší program niesli vo veľmi prí-

jemnej, otvorenej a priateľskej atmo-

sfére, a za to Vám patrí naša vďaka. 

Bolo pre nás opäť potešením s Vami 

spolupracovať!”

S pozdravom

Michal Luciak, 

poradca prezidenta SR

Upozornenie

Opätovne sa obraciame na se-

niorov s upozornením:

Seniori, nikdy nedávajte peniaze 

osobe, ktorú nepoznáte! Ani vte-

dy keď tvrdí, že ju za Vami posiela 

Váš príbuzný alebo známy. V prí-

pade, že Vám zatelefonuje oso-

ba, ktorá sa predstaví ako Váš 

vnuk, syn, prípadne iný príbuz-

ný alebo ako Váš známy, vždy si 

najskôr overte, či sa jedná o túto 

osobu. Zavolajte príbuznému ale-

bo známemu a overte si túto sku-

točnosť. V prípade podozrenia, že 

by mohlo ísť o podvodníka, bez-

odkladne kontaktujte políciu 

na čísle 158. Políciu kontaktujte 

okamžite aj v tom prípade, ak ste 

sa už stali obeťou podvodu.

OR PZ ZH
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Rovnako na najriziko-

vejších úsekoch budú osadené 4 ks 

meračov rýchlosti, ktoré majú silný 

psychologický účinok na vodičov. Ide 

o nasledovné priechody pre chodcov.

- Ulica dolná: priechody budú ozna-

čené LED solárnymi gombíkmi v 

počte 4 ks po oboch stranách v sme-

re jazdy + budú osadené merače rých-

losti s prídavnou tabuľkou SPOMAĽ

1. priechod – pri Schindlerke

2. priechod – pri kostolíku

- Ulica križovatka: priechody budú 

označené LED solárnymi gombík-

mi v  počte 4 ks po oboch stranách 

v smere jazdy

1. priechod – pri kvetinárstve

2. priechod – pri autobusovej zastávke

3. priechod – kruhový objazd

- Ulica L. Svobodu: priechody budú 

označené LED solárnymi gombík-

mi v  počte 4 ks po oboch stranách 

v  smere jazdy + budú osadené me-

rače rýchlosti s prídavnou tabuľkou 

SPOMAĽ

1. priechod – pri základnej škole

2. priechod – pri 30-tke 

3. priechod – pri autobusovej zastáv-

ke

4. priechod – pri Tescu

- Ulica bratská: priechod bude 

označený LED solárnymi gombík-

mi v  počte 4 ks po oboch stranách 

v smere jazdy

1. priechod – pri nemocnici

- Ulica J. K. Hella: priechod bude 

označený LED solárnymi gombík-

mi v  počte 4 ks po oboch stranách 

v smere jazdy

1. priechod – pri skanzene

Spolu bude osadených 88 LED solár-

nych gombíkov a 4 ks meračov rých-

losti. 

Týmto projektom by sa mala v na-

šom meste zlepšiť bezpečnosť cest-

nej premávky a znížiť riziko smrteľ-

ných nehôd na cestách.

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

MsZ zrušilo:

- VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.4/1999 o regulatívoch územného 

rozvoja v oblasti Počúvadlianskeho 

Jazera

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ v B.Štiavnici, kona-

ného dňa 17.8.2016

- správu o vypracovaní „Urbanistickej 

štúdie obytnej zóny Principlac, Banská 

Štiavnica“

- správu o príprave TS, m.p. na 

zimnú údržbu MK a verejných 

priestranstiev

- správu o príprave Bytovej správy, 

s.r.o. na zimnú vykurovaciu sezónu 

2016/2017

- informatívnu správu o podaní pro-

jektu „Zhodnocovanie bioodpadu a sta-

vebného odpadu v Banskej Štiavnici“

- informatívnu správu o zámere fi -

nancovania výstavby parkoviska na 

Mierovej ulici prostredníctvom žia-

dosti o dotáciu z programu INTER-

REG Slovenská republika – Maďar-

sko

- informatívnu správu o  vyhodno-

tení letnej turistickej sezóny 2016 

v  Informačnom centre mesta Ban-

ská Štiavnica

- zápis zo zasadnutia Komisie zria-

denej podľa zák. č. 545/2005 o 

ochrane verejného záujmu pri výko-

ne funkcií verejných funkcionárov

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

- Prevod pozemku p.č. C KN 6386/2 

v k.ú. B.Štiavnica prípad hodný oso-

bitného zreteľa (kupujúca M.Dani-

šová)

- Prevod pozemku p.č. C KN 

1173/10 v  k.ú. Št.Bane, priamym 

predajom ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (žiadateľka M.Valkovi-

čová)

- Prevod pozemku p.č. C KN 

4564/83 v k.ú. B.Štiavnica, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa (ku-

pujúci JUDr. D.Lukačko)

- Prevod pozemku p.č. C KN 1502/3 

v k.ú. B.Štiavnica, zastavaného 

stavbou vo vlastníctve kupujúceho 

J.Cesnaka

- Prevod pozemku p.č. C KN 859, 

861 a 862/2 v k.ú. Banská Hodruša, 

ako prípad hodný osobitného zrete-

ľa (kupujúci M. Zajac s manž.)

- Kúpa pozemkov Ul. F.Urbánka v B.

Štiavnici, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa (predávajúci I. La-

dzianská)

- Kúpa pozemkov Ul. F.Urbánka v B.

Štiavnici, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa (predávajúci E. a P.Po-

liaková)

- Zámer na prevod pozemku p.č. C 

KN 2180/36 v k.ú. B.Štiavnica, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(kupujúci K.Štrbániková s manž.)

- Zámer na prevod pozemku p.č. C 

KN 20/5 v k. ú. B.Štiavnica, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa (ku-

pujúci Ing. M.Havrila)

- Zámer na zámenu pozemkov pod 

miestnou komunikáciou, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa (Ing. 

M.Sámel)

- Zámer na zámenu pozemkov 

pod miestnou komunikáciou, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(P.Haluška s manž.)

- Správa o  nakladaní s  majetkom 

Mesta Banská Štiavnica – Hala Max 

šachta s príslušenstvom

Po interpeláciách a dopytoch 

poslancov primátorka rokovanie 

MsZ ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky 
v meste Banská Štiavnica

Technické služby, mestský 

podnik Banská Štiavnica podali 

29.7.2016, v zmysle požiada-

viek Mesta Banská Štiavnica a 

predošlých rokovaní s vedením 

Mesta Banská Štiavnica žiadosť 

o poskytnutie nenávratného 

fi nančného príspevku (ďalej 

len ŽoNFP) s názvom projektu: 

„Zhodnocovanie bioodpadu a 

stavebného odpadu v Banskej 

Štiavnici“ (akronym: BROSO-

BS).

Cieľom projektu BROSO-BS bude  

zvýšenie miery triedenia a zhodno-

covania biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov (BRKO) a 

drobného stavebného odpadu a 

odklonenie BRKO od skládkovania 

v zmysle legislatívy SR a EÚ. 

Projekt vytvára potrebnú in-

fraštruktúru na zber BRKO po-

silnením zberovej techniky a 

doplnením zberných nádob. Vybu-

dovaním mestskej kompostárne sa 

vytvorí potrebná kapacita na zhod-

nocovanie BRKO vrátane kuchyn-

ského bioodpadu z domácností so 

zabezpečením hygienizácie biood-

padu. Vďaka projektu sa zabezpe-

čí zber a zhodnotenie bioodpadu, 

ktorý tvorí najväčšiu zložku ko-

munálnych odpadov z domácností 

(aj vyše 40 %). Výrazne tým klesne 

produkcia zmesového odpadu uk-

ladaného na skládku. Nakladanie s 

komunálnym odpadom sa tým sta-

ne viac udržateľným.

Rovnako sa projektom umožní 

zhodnocovanie drobného staveb-

ného odpadu, jeho podrvením a 

využitím na opravu miestnych ko-

munikácií. 

Rozšírenie zberného dvora o nové 

technológie a aktualizácia existujú-

ceho softvérového vybavenia skva-

litní služby zberného dvora pre 

obyvateľov mesta, zlepší naklada-

nie s odpadmi na zbernom dvore a 

bude motivovať obyvateľov k zvý-

šeniu triedenia odpadov.

Projekt bude realizovaný v mes-

te Banská Štiavnica a po schválení 

bude slúžiť pre všetkých obyvate-

ľov mesta (cca 10 000 ľudí).

Realizáciou projektu sa prispe-

je aj k naplneniu cieľov zvyšo-

vania recyklácie komunálneho 

odpadu a znižovania ukladania 

bioodpadu na skládky, ku kto-

rým je Slovenská republika za-

viazaná.

MsÚ

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu 
v Banskej Štiavnici

Z októbrového rokovania MsZ
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Dňa 19.10.2016 na rokovaní 

MsZ Uznesením č.146/2016 

bola schválená Správa o 

príprave TS, m. p., na zimnú 

údržbu a operačný plan zimnej 

údržby miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev pre 

sezónu 2016 - 2017.

Pre zabezpečenie uvedeného cie-

ľa v zimnej sezóne 2016-2017 dis-

ponujú TS personálnym, materi-

álovým a  technickým vybavením. 

V oblasti personálnej ide o dve stre-

diská, ktoré disponujú so 17 kme-

ňovými pracovníkmi, 6 externými 

a  svoje úseky zabezpečujú aj ak-

tivační pracovníci mesta formou 

menších obecných služieb.

Výkon práce kontroluje a operatív-

ne riadi vedúci strediska č.2, resp. 

ním poverený pracovník.

Dopravné a mechanizačné stre-

disko bude zabezpečovať a kontro-

lovať výkon techniky TS a v zmysle 

uzatvorených zmlúv mesta a  ex-

terných dodávateľov /iných dodá-

vateľov služieb pre výkon zimnej 

údržby/ koordinovať zimnú údržbu 

na komunikáciách prístupných do-

pravnej technike.

Rozdelenie družstiev podľa rajó-

nov je nasledovné: sídlisko Juh, 

mestská pamiatková rezervácia, 

oblasť Kalvária, sídlisko Drieňová, 

časť Štefultov, mobilné družstvo na 

údržbu zastávok

Poradie vykonania zimnej 

údržby

I. Nájazd od štátnej cesty (obchvat) 

pod Drieňovou po nemocnicu, uli-

ce Ludvíka Svobodu, Mládežnícka, 

Energetikov, Bratská, (prejazd síd-

liskom), hasičský a záchranný zbor 

Pletiarska ulica, príjazd k nemocni-

ci, parkoviská pod Novým zámkom 

a na Ul. mládežnícka (býv. staré ih-

risko).

Ulice: Mierová, Akademická, An-

dreja Kmeťa, Radničné námestie, 

Námestie sv. Trojice, Andreja Slád-

koviča (aj pred hasičskou zbrojni-

cou), Jozefa Karola Hella po Dolnú 

Roveň, križovatku so štátnou ces-

tou, Dolná ulica, 1. mája, Križovat-

ka, Obrancov mieru (od Ilijského 

mosta po Suchý tajch) - prejazd Šte-

fultovom.

II. Povrazník, Horná a Dolná Huta, 

Na Zigmund šachtu, ulice na Špitál-

ke (Ulica Pavla Dobšinského, Ulica 

Slovanská, Ulica Antona Bernoláka, 

Ulica Martina Hatallu, Ulica Ivana       

Krasku, Ulica Ľudovíta Štúra, Uli-

ca Janka Matušku), Ulica Antona 

Pécha, Antolská, Michala Miloslava 

Hodžu, Jozefa Miloslava Hurbana, 

Botanická, Budovateľská, Špitálska, 

Povrazník,  parkovisko ul. Lesnícka 

(nad štátnou políciou), parkovisko 

na ul. Mládežníckej (pri štátnej  po-

lícii).

Na týchto úsekoch bude zimná 

údržba vykonaná do 4 hodín po 

ukončení sneženia v pracovnom 

čase. Mimo pracovného času sa 

doba predlžuje o 2 hodiny.

III. Ulica Na Mária šachtu, Bre-

zová, Okrúhla, Jergištôlňa, Há-

jik – Lógre, Výskumnícka, 8. mája, 

Družstevná, Banícka, SNP, Pavla 

Országha Hviezdoslava, Svätozá-

ra Hurbana Vajanského, Ľudmily 

Podjavorinskej, Horná a Dolná Res-

la, ulice v časti Povrazník, Štefultov 

(Boženy Němcovej, Boženy Slan-

číkovej – Timravy, Brezová, Cinto-

rínska, Ferka Urbánka, Hutnícka, 

Janka Jesenského, Jozefa Cígera 

Hronského, Jozefa Gregora Tajov-

ského, Jozefa Ignáca Bajzu, Jozefa 

Kollára, Jozefa Škultétyho, Na Má-

ria šachtu, Na Matej štôlňu, Na Ma-

ximilián šachtu, Námestie padlých 

hrdinov, Obchodná, Obrancov mie-

ru, Potočná, Požiarnická, Rakytová, 

Rudolfa Debnárika, Sama Chalup-

ku, Školská, Štefana Krčméryho, 

Štefana Moyzesa, Úzka) a Sitnian-

ska (29. augusta, Ilijská, Kríková, 

Krížna, Partizánska, Podhájska, 

Srnčia, Stratená), Horná a  Dolná 

ružová, Vodárenská, Daniela Li-

charda, Jána Palárika, Jána Hollé-

ho a Farská.

Na týchto úsekoch bude vykonaná 

zimná údržba do 8 hodín po ukon-

čení sneženia v  pracovnom čase. 

Mimo pracovného času sa doba zá-

sahu predlžuje o 2 hodiny.

Na uliciach neuvedených v bodoch 

I. až III. bude výkon zimnej údržby 

do 24 hodín.

Posýpacie vozidlo MAN L90 VSV 

6 a MULTICAR FUMO budú vyba-

vené plastovými zábranami, ale-

bo ďalším vhodným dopravným 

značením a v prípade neukončenej 

údržby určitého úseku z dôvodu po-

ruchy mechanizmu, resp. prevádz-

ky na ceste sa úsek uzavrie.

Komunikácie označené DZ „Ces-

ta v zime neudržiavaná“, nie sú prí-

stupné technike TS, m. p. B. Štiav-

nica a  kooperujúcich subjektov a 

preto budú riešené individuálne.

Nebezpečné úseky sú časti mest-

ských komunikácií, ktoré vyžadu-

jú zvýšenú pozornosť pri prejazde 

technikou a vyžadujú intenzívnejšiu 

údržbu v zimnom období z dôvodov 

nebezpečných klesaní, neprehľad-

ných zákrut, šírkových rozmerov, 

zvýšeného pohybu chodcov, tvorby 

poľadovice a pod. Sú to:

- Ulica A. Sládkovičova, Radničné 

námestie, Ulica A. Kmeťa, Mládež-

nícka ulica, nájazd do Botanickej 

ulice, Na Zigmund šachtu a  Ulica 

1.mája,

- nájazd zo sídliska Drieňová na 

štátnu cestu,

- cesta z Povrazníka do Hornej Huty,

- Ulica pod Červenou studňou (od 

Námestia sv. Trojice), Vodárenská, 

Daniela Licharda, Antona Pécha,  

Samuela Mikovíniho, Horná Res-

la, Dolná Resla a Dolná ružová,

- Obrancov mieru v  úseku Suchý 

tajch – hranica katastra B. Štiavni-

ca - Štiavnické Bane.

Vývoz snehu z mesta

Vývoz snehu z mesta bude realizo-

vaný v  prevažnej miere vlastnými 

prostriedkami s výnimkou kalamit-

ných situácií. Poradie vývozu snehu 

je  nasledovné:

Ulice: Andreja Kmeťa, Radničné ná-

mestie, Námestie sv. Trojice, An-

tona Pécha, Mierová ulica, Dolná, 

Andreja Sládkoviča, Akademická, 

Kammerhofská, Strieborná, Ing. 

Štefana Višňovského a Farská.

Parkoviská: pod Novým zámkom, 

parkovisko na Mládežníckej ulici

V prípade kalamitnej situácie budú 

vyvezené aj ďalšie potrebné úseky.

Skládky snehu: Ul. Antolská, Drie-

ňová, Hájik – Šobov

Uvedené poradie je aj poradím po-

stupného zapĺňania skládok.

Mechanizmy TS vyčlenené pre 

výkon ZÚ

Pre výkon ZÚ budú vyčlenené na-

sledovné  mechanizmy:

MULTICAR M 25 sypač s predsade-

nou radlicou 1 ks

MAN  L 90 SK6M sypač s predsade-

nou radlicou 1 ks

MERCEDES UNIMOG s frézou 1 ks

traktory s nesenou radlicou 3 ks

univerzálny nakladač 4 ks

nákladné vozidlo (ručný posyp) 2 ks

nákladné vozidlo pre vývoz snehu 

2 ks

snehová fréza – na chodníky 1 ks

Spôsob výkonu zimnej údržby

Výkon zimnej údržby bude zabez-

pečovaný stálou službou na pra-

covisku, pohotovosťou mimo pra-

coviska a  dispečerskou platenou 

službou. Stála služba na pracovis-

ku bude zabezpečovaná: v  pracov-

ných dňoch v čase: od 06:00 – 14:00 

a od 22:00 – 06:00, sobota, nedeľa: 

od 22:00 – 06:00

V prípade mimoriadne priaznivého 

počasia bude stála služba na praco-

visku v uvedených hodinách nahra-

dená dispečerskou službou, resp. 

pohotovosťou mimo pracoviska.

Dispečerská služba a pohotovosť 

mimo pracoviska bude:

- v  pracovných dňoch od 14:00 – 

22:00

- v sobotu, nedeľu od 06:00 – 22:00

V prípade zhoršenia počasia 

s predpokladom vzniku kalamit-

ného charakteru sa dispečerská 

služba (ďalej DS) nariadi v  ne-

pretržitom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na mo-

bilnom tel. č. 0908 272 630.

Posyp komunikácii bude realizo-

vaný v  prevažnej miere inertným 

materiálom (štrkodrvou).

V  prípade tvorenia sa poľadovi-

ce,  námrazy, nebezpečné úseky a   

kalamitná situácia s  intenzívnym 

snežením, bude použitý chemický 

posyp.

Požiadavky a pripomienky na vý-

kon zimnej údržby je možné re-

alizovať prostredníctvom tel. č.: 

0908 272 630 – dispečing, 0905 

491 034 – miestne komunikácie 

– ručné čistenie (str. č. 2), 692 

2407, 0905 262 058 – doprav-

no-mechanizačné stredisko (str. 

č.1), 692 2244, 0905 682 279 – 

riaditeľ TS

Pri zabezpečení ZÚ MK budú koo-

perovať aj ďalšie fi rmy.

Vypracoval: Peter Heiler, riaditeľ 

TS, m.p. Banská Štiavnica

Zimná údržba miestnych komunikácií 
pre zimné obdobie 2016 – 2017
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kam v BŠ 
a okolí ?

28.10.-1.11. Terra Permonia. 

a každú sobotu 13:00-17:00.

28.10. Farebný workshop Chalk 

Paint™. Počet miest: 5, prihlášky 

na 0903 766 376. Ateliér galle-

ry et cetera, Kammerhofska 2, 

14:00.

28.10. Stridžia Oldies. Súťaž o 

najlepší kostým noci. Cosmopoli-

tan-bowl, 22:00.

28.10. Halloweeen v  Strašidel-

nom dome. DJ Phonotic vs. DJ 

Hans. Art Cafe.

29.10. 14. Medzinárodný semi-

nár: Progresívne metódy analýzy 

v hudbe a umení. Huaja, Botanic-

ká 2, 9:00 - 18:00.

29.10. Blšák v Lufte. Rezerv. sto-

la zdarma na: sarka@luft-cowor-

king.sk. Luft coworking, 10:00-

15:00.

29.10. Divadielko: O červenej 

čiapočke. Kino Akademik, 16:00.

29.10. Zdeněk Hladík: Dotkni sa 

neba. Koncert sférickej, meditač-

nej a sakrálnej hudby. Evanjelický 

kostol, 17:00.

29.10. Dušičky z Nového zámku. 

Nočná prehliadka s  vyhliadkou. 

Nový zámok, 17:00.

29.10. Tekvicové slávnosti. Vy-

rezávanie tekvíc, degustácia tek-

vicových špecialít v kombinácii s 

divinou. Rezerv.: 0915 321  205. 

Penzión Altmayer, 11:00.

29.10. Halloween party a koncert 

Mateja Vávra. Český spevák, skla-

dateľ, gitarista a fi nalista 1. roč. 

ČS X-Factor. Trotuar Cafe, 20:00

29.10. Pivný raj s  Octobrom. 

Ochutnávka svetových a sloven-

ských pív s koncertom U2 revival. 

Rezerv.: 0918 601 149. Cosmopo-

litan - bowl, 20:00.

29.10. Halloween party. Pražov-

ňa, 21:00.

31.10. Helovínska maškaráda. 

Hrajú Cool Band Trio. Archanjel 

Caff e, 20:00.

1.11. Jesenné farmárske raňajky. 

Mušty, výživy a zaváraniny, placky, 

nátierky, domáce mliečne výrobky 

a mäsko. Archanjel Caff e, 10:00.

2.11. Spomienka na našich naj-

drahších. Kostol Panny Márie 

Snežnej - Frauenberg, 15:00.

2.11. Deň voľných stoličiek. Luft 

coworking, 8:30-18:00.

3.11. Dielnička v  Kammerho-

fe. Maľba/batikovanie hodvábu, 

14:00-16:00. 

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

To, že nebezpečné odpady 

z domácností nepatria do 

koša, vie už dúfam každý. 

Je potrebné zbierať ich zvlášť a za-

niesť ich na zberný dvor. Alebo od-

kladať ich doma a vždy na jar a na 

jeseň vyložiť pred dom v určených 

termínoch a  budú odvezené. Je-

senný zber nebezpečných odpadov 

z domácností bude prebiehať v na-

sledovných termínoch:

27.10.2016 (štvrtok) sa uskutoč-

ní zber nebezpečných odpadov z 

ulíc: Augustu, Belianska, Belianske 

jazero, D. Licharda, Dolná a Horná 

Resla, Dolná a Horná Ružová, Ga-

garina, Hájik, Hella, Hodžu, Hur-

bana, Kamenná, Kukučína, Lan-

gsfelda, Malá Okružná, Mierová, 

Michalská, Pecha, Staromestská, 

Staronová, Starozámocká, Striebor-

ná, Václavekovej, Vodárenská, Vý-

skumnícka, Banícka, Družstevná, 

Gwerkovej, Mládežnícka, Pletiar-

ska, Pod Kalváriou, Podjavorinskej, 

Poľnohospodárska, SNP, Športová, 

Tótha, Údolná, 8. mája, Akademic-

ká, Botanická, Farská, Holého, Ka-

tova, Kammerhofská, Malé trho-

visko, Novozámocká, Palárika, Pod 

Troj. vrchom, Remeselnícka, Spoj-

ná, Višňovského, Zigmund šachta.

28.10.2016 (piatok) sa uskutoční 

zber nebezpečných odpadov zo Šte-

fultova, z časti Sitnianska a z Pov-

razníka. 

11.11.2016 (piatok) sa uskutoč-

ní zber nebezpečných odpadov 

zo Špitálky (rodinné domy), z ul. 

Drieňová, Kysihýbelská, Okrajová, 

Ovocná, Poľovnícka a Roľnícka, zo 

sídliska Drieňová, zo sídliska Juh 

(Križovatka), z ulíc: Dolná, 1.mája, 

Okrúhla, Novomestského.

V prípade nepriaznivého počasia 

budeme informovať o náhradnom 

termíne zberu.

A  čo vlastne medzi nebezpečný 

odpad z  domácnosti patrí? Od-

pady toxické pre človeka a aj život-

né prostredie ako napr. staré far-

by, riedidlá, batérie a  aj prenosné 

batérie, rôzne chemikálie používa-

né v  domácnosti, žiarivky, chlad-

ničky, minerálne oleje. Farby, che-

mikálie, oleje a  iné tekuté a  sypké 

odpady musia byť zabezpečené voči 

vyliatiu, či vysypaniu pri manipu-

lácii, ideálne v  pôvodných obaloch 

a označené, aby bolo zrejmé o aký 

druh odpadu ide.

Prosíme občanov, aby si spomínané 

druhy nebezpečných odpadov vylo-

žili v príslušný deň zberu dobe do 

7.00 hod.

Nebezpečné odpady z  domácnos-

tí je možné bezplatne odovzdať aj 

celoročne - na zbernom dvore, An-

tolská 46 (smerom na Sv. Anton, 

oproti čistiarni odpadových vôd) 

v  pondelok až piatok od 6:00 do 

18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Ďakujeme, že chránite prírodu 

a triedite (nie len) nebezpečné od-

pady.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Jesenný zber nebezpečných odpadov 
z domácností

V dňoch 20. a 21. októbra si 

samospráva Mesta Banská 

Štiavnica, tak ako aj po 

predchádzajúce roky, pri príle-

žitosti Mesiaca úcty k starším 

uctila všetkých seniorov z 

nášho mesta. 

Všetkých prítomných privítala zo 

Zboru pre občianske záležitosti pri 

MsÚ Jarmila Simonidesová za hu-

dobného doprovodu Timona Tur-

čana a spevu Dianky Krnovej a Re-

nátky Horváthovej. O sprievodný 

program sa postarali detičky z Ma-

terskej školy na Ul. 1. mája so svojím 

hudobno-tanečným pásmom. Pre 

svojich deduškov a babičky si pripra-

vili milé slová, ktorými sa snažili roz-

veseliť a potešiť ich srdcia. S úsme-

vom na tvári zožali vrúcny potlesk 

z publika. Príhovor predniesla a prí-

tomným seniorom sa poďakovala aj 

primátorka nášho mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková, z ktorého vyberá-

me: “Drahí spoluobčania, aj keď ste na 

dôchodku, viem, že žijete i naďalej so sta-

rosťami i radosťami tak, ako to život pri-

náša, pomáhate nášmu mestu radami, 

ale mnohí ešte i  skutkami. Za to všet-

ko Vám úprimne ďakujem. Som hrdá 

na to, že v našom meste žijú statoční ľu-

dia, na ktorých sa môžeme vždy spoľah-

núť, na Vás Štiavničanov, ktorí láskou 

k  nášmu mestu ste dokázali šíriť dob-

ré meno Banskej Štiavnice doma i v za-

hraničí, na Vás Štiavničanov, ktorí ste sa 

svojou svedomitou prácou zaslúžili o to, 

že Banskej Štiavnici sa dostáva medzi-

národného uznania. Za to všetko Vám 

všetkým z celého srdca ďakujem. V mene 

poslancov Mestského zastupiteľstva ako 

i v mene svojom Vám prajem len to naj-

lepšie a nielen v tento deň, ale vo všetky 

dni, ktoré prídu, aby boli naplnené rados-

ťou, úctou, láskou a vzájomným ľudským 

porozumením. Prajem Vám hlavne veľa 

zdravia, šťastia, spokojnosti a  pohody 

v kruhu Vašej milovanej rodiny, v kruhu 

priateľov a nás všetkých.”

Ďalšími hudobnými účinkujúci-

mi boli žiaci zo Základnej umelec-

kej školy z Banskej Štiavnici pod ve-

dením riaditeľky školy Mgr. Irenky 

Chovanovej a ich pedagógov Paed-

Dr. Petry Weisovej a Mgr. Perly Per-

petuy Voberovej, ktorá sa predsta-

vila a zaspievala ľúbostné árie so 

svojím manželom. Záver patril de-

ťom z Centra voľného času v B. Štiav-

nici pod vedením Janky Machilovej, 

ktorí si pripravili kreatívne tanečné 

vystúpenia. Každý z pozvaných se-

niorov dostal ako pozornosť sladkú 

odmenu. Ďakujeme!

Michal Kríž

Súbor "Permoníci" z MŠ 1.mája  foto Michal Kríž

Uctili sme si seniorov
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Prinášame vám rozhovor so 

zakladajúcim členom šípkar-

skej ligy v Banskej Štiavnici 

Radom Hanzom:

1. Prečo ste sa rozhodli založiť 

Banskoštiavnickú Dart ligu?

Myšlienka založenia šípkarskej ligy 

vznikla v roku 2012, nakoľko som 

chodil po turnajoch s počiatku sám, 

neskôr dvaja s  neskorším spoluza-

kladateľom Vladom Dobšovičom 

no hráči, ktorí ma poznajú po Slo-

vensku tak mi vraveli, že v  Štiav-

nici sa šípky kedysi hrali do roku 

1996 a boli tu dobrí hráči, že či to 

nespravíme znovu. Bol som sám, 

nadšenec a pomaly sa ku mne pri-

pojili ďalší dvaja, traja a  tak sme 

to spoločnou myšlienkou dotiahli 

do takého štádia, že už sme hľada-

li len priestory, na ktorých to pred-

tým stroskotalo. Pomohla nám Re-

natka Antalová, ktorá je aj krstnou 

mamou BŠDL a Ján Mojička nám 

ponúkol priestor v Spolku na Šte-

fultove, že keď si oriadime, vyma-

ľujeme priestor bude vhodný na 

takúto ligu, originál  priestor na ta-

kúto súťaž tak sme sa do toho dali. 

Za čo im veľmi ďakujeme. Priestor 

sme vyriadili, svojpomocne sme to 

vymaľovali, odplesnili, všetko dali 

dokopy. Spustili sme ligu, potom 

ako nám prišli zo šípkarskej federá-

cie potvrdiť, že máme na to vhodné 

priestory a že spĺňame kritériá, tak 

nám to aj odklepli. Ligu sme spusti-

li v apríli 2015 a začali sme hrať. Po-

maly sa hráči začali prihlasovať, naj-

skôr sme mali šesť hráčov, sedem, 

osem a teraz máme 36 hráčov v ta-

buľke, ktorí chodia hrávať pravidel-

ne. Ako nám schválili priestory na 

regionálne turnaje a  zorganizova-

li sme u nás prvýkrát Región Stred-

né Slovensko odvtedy sa tento tur-

naj hráva len u nás,čo považujeme 

za veľký úspech a dôkaz toho že šíp-

karský šport ma na Štiavnicku dob-

re zázemie a budúcnosť.

2. Kde hrávate, kto sa môže pri-

hlásiť, aké sú pravidlá súťaže?

Liga sa hráva každý piatok a každú 

druhú sobotu, pravidlá sú na strán-

ke http://www.steeldarts.wbl.sk/, 

ak by si niekto chcel pozrieť pod-

robnejšie. Prihlásiť sa môže kto-

koľvek starší ako 15 rokov, kto má 

svoje šípky. Keď aj nemá, tak vie-

me požičať, potom objednať, máme 

klubové zľavy na stránkach. Hráme 

jednotlivo, každý sám za seba zapí-

saný v tabuľke, s tým, že absolvuje 

aj turnaj región stredné Slovensko 

a už je zaevidovaný aj v Sloven-

skom rebríčku, čiže už je registrova-

ný hráč s licenciou na daný rok, keď 

si zaplatí štartovné 5 eur. Hrávame 

klasický 501 Double out, čo sa hrá-

va aj na Majstrovstvách sveta. Hrá-

me podľa daných ofi ciálnych pravi-

diel Slovenskej šípkarskej federácie. 

Je to rozdelené na kategórie muži, 

ženy a juniori. Muži aj ženy hráva-

me spolu, lebo zatiaľ žien ešte nie je 

toľko veľa, chodia dve-tri, ale poma-

ličky sa to rozbieha. Muži hrávajú so 

ženami aj juniormi spolu. Štartovné 

na každú ligu je 3 eurá, ženy platia 1 

euro a juniori do 18 rokov neplatia.

3. Ako prebieha samotná súťaž?

Súťaž je rozdelená na jesennú a jar-

nú časť. Jarnú časť začíname kon-

com januára, hrá sa do prázdnin, 

potom máme dva mesiace prázd-

nin a  pokračujeme jesennou čas-

ťou po ktorej sa body s oboch častí 

spočítajú a  následne sa vyhodno-

tí daný ročnik. V jesennej aj jarnej 

časti sa ešte hrávajú aj turnaje Top 

8, najlepších osem hráčov sa stret-

ne a hráme súťaž o poháre, o fi nanč-

né odmeny. Všetko čo sa nazbiera, 

lebo táto súťaž sa fi nancuje sama, 

dá sa povedať. Vždy sa zaplatí štar-

tovné z čoho 50 percent ide do ban-

ku do klubu na réžiu – na fi xky, na 

terče, na poháre,žiarovky a  pod. a 

50 % sa rozdeľuje medzi najlepších 

troch hráčov.

4. Kedy bude ukončenie súťaže?

Jesenná časť bude končiť okolo 6. – 

7. januára 2017. To už bude vyhod-

notenie 2. ročníka BŠDL (bansko-

štiavnickej Dart Ligy), odovzdanie 

pohárov, vyhlásenie najlepších, kto 

najviac nahádzal 180-tok.

Aktuálna tabuľka Štiavnickej ligy sa 

bude uverejňovať aj v Štiavnických 

novinách.

5. Kde okrem Banskej Štiavnice 

sa môžeme s vami stretnúť?

Najčastejšie bývajú turnaje, t.j. Slo-

venský pohár, majstrovstvá Sloven-

ska vo Zvolenskej Slatine

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Bansko-Štiavnická Dart Liga

Hráči šípkarskej ligy  foto Vladimír Dobšovič 

V stredu podvečer som 

absolvovala jeden srdcervúci 

telefonát so svojou kama-

rátkou a sestrou z rodu 

učiteľov a medziiným sme 

riešili aj otázku: ,,Byť, či 

nebyť!?“ - Učiť, alebo už 

neučiť?! Každý učiteľ si aspoň 

raz takú otázku na hojdačke 

života už položil.

,,Božie mlyny“ však zariadili, že 

hneď nasledujúci deň, vo štvrtok 

20.10.2016, som mala možnosť zú-

častniť sa v Banskej Bystrici Road-

show pod názvom Moderný učiteľ 

2016, ktorú pre asi 60 informá-

cií chtivých a po inšpiráciách prah-

núcich učiteľov z celého Slovenska 

pripravila spoločnosť Indícia, n.o. 

z Bratislavy, ktorá sa venuje vzdelá-

vaniu učiteľov a manažérov na slo-

venských školách.

Aj napriek neutíchajúcemu daž-

ďu tmavého jesenného dňa,  moje 

stuhnuté učiteľské žily dostali novú 

transfúziu. Osobnosti ako Ján 

Gottweis – zástupca asc  Applied 

Software Consultants, s.r.o., Peter 

Spišák – zástupca PMS Delta s.r.o. 

a spoločnosti Vernier na Sloven-

sku, Dávid Králik – učiteľ a  tvor-

ca programu Mentoring, Vladimír 

Dolinay – učiteľ a  zástupca Kra-

janského centra umenia Slovákov 

v  zahraničí a  študentov umenia 

u  nás doma, Katarína Martiňáko-

vá – riaditeľka ZŠ Ľ. Fullu v Koši-

ciach, či pani učiteľky Školy u Filipa 

z  Banskej Bystrice, naplnili atmo-

sféru konferenčnej miestnosti hu-

morom, energiou, tvorivosťou, 

chuťou a  odvahou pokračovať ďa-

lej aj napriek nedostatku fi nancií 

a zníženia statusu učiteľa na kroti-

teľa a úradníka v jednej osobe. Vý-

roky ako: ,,1,5 roka je polčas rozpadu 

ministra školstva.“, ,,Sloboda = Zodpo-

vednosť“, ,,Zlyhal si? Nevadí, nabudú-

ce zlyháš lepšie.“, ,,Učiteľ sa môže for-

movať do roly rozhodcu, alebo trénera 

– čo naše školy potrebujú?“, alebo ,,Ne-

existuje tajná ingrediencia ako nava-

riť dobrú polievku. Tou ingredienciou 

si ty sám...“ sú len malou chuťov-

kou toho, čím bol naplnený bohatý 

program celého dňa.

Na Roadshow som stretla aj kole-

gov zo Súkromnej základnej ško-

ly Bakomi i  kolegu z  Gymnázia 

Andreja Kmeťa v  Banskej Štiavni-

ci. Preto som odchádzala plná nie-

len nových inšpirácií, ale spokoj-

ná, že aj štiavnické školstvo prahne 

po tvorivosti a nových smeroch vo 

vzdelávaní. Veď naše deti si to za-

slúžia.

Mariana Hyblerová

KSŠ sv. F. Assiského v BŠ

Roadshow Moderný učiteľ 2016Pozvánka
Občianske združenie Andreja Slád-

koviča opäť začalo rozvíjať svoju čin-

nosť. Cieľom združenia je rozširovať 

aktívnu účasť občanov pri vytváraní 

kultúrnych a spoločenských poduja-

tí, podporovať účasť mládeže a verej-

nosti pri skvalitňovaní materiálnych 

a kultúrnych hodnôt v našom mes-

te, organizovať výstavy, prednášky, 

koncerty, spomienkové akcie, či zá-

jazdy po stopách národných budite-

ľov. Chceme si pripomínať tých, kto-

rí vynaložili veľa úsilia pri budovaní 

nášho národného povedomia a kul-

túrneho dedičstva. Chcel by som vás 

aj touto cestou pozvať za členov Ob-

čianskeho združenia. Prihlášky si 

môžete vyzdvihnúť na evanjelickom 

farskom úrade v Banskej Štiavnici 

alebo v ev. kostole po bohoslužbách. 

Dohodnúť si osobné stretnutie, ale-

bo viac informácií získať môžete na 

tel. č. 0915 032 056.

Róbert Zacharovský, člen OZ
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Poďakovanie

Dňa 10.10.2016 nás na-

vždy opustil náš najdrah-

ší Ján Jucha. Touto ces-

tou sa chceme poďakovať 

všetkým, ktorí ho prišli vy-

prevadiť na poslednej ces-

te. Ďakujeme za preja-

vy sústrasti a kvetinové 

dary, ktorými ste sa snaži-

li zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

Dňa 18.10.2016 sa uskutočnilo 

v obradnej sieni štiavnickej 

radnice prijatie Ing. Jančiho, 

významnej osobnosti sloven-

ského rudného baníctva 

2. polovice 20. storočia 

a bývalého riaditeľa závodu 

Rudných baní v Banskej 

Štiavnici pri  príležitosti jeho 

významného životného 

jubilea, 85 rokov života. 

Pána riaditeľa, ako sa patrí,  doviezli 

pred radnicu na riaditeľskom vozid-

le Tatra 603. Slávnostný príhovor 

k  jubilantovi predniesla primátor-

ka Banskej Štiavnice Mgr. Nadež-

da  Babiaková.  Ing. Janči sa narodil 

17.10.1931 v Černovej pri Ružom-

berku. Stredoškolské vzdelanie zís-

kal štúdiom na gymnáziu v Ružom-

berku a v Leviciach, kde zmaturoval 

v roku 1951. V tom istom roku za-

čal študovať na banskom odbo-

re Slovenskej vysokej školy tech-

nickej v Bratislave, ktorý sa v roku 

1952 pretransformoval do novo-

vzniknutej Baníckej fakulty Vysokej 

školy technickej v  Košiciach. Štú-

dium ukončil v  roku 1955 a získal 

titul banský inžinier v odbore úpra-

vy rudných a  nerudných surovín. 

Jeho prvým zamestnávateľom bol 

Rudný projekt Brno, kde bol krát-

ko zamestnaný v roku 1955. V tom 

istom roku nastúpil do zamestna-

nia v  Rudných baniach, kde s  pre-

stávkami odpracoval úctyhodných 

35 rokov. Začínal ako vedúci úprav-

ne závodu v Hodruši-Hámroch, od 

1.2.1957 bol preložený na závod 

v  Banskej Štiavnici, tu začínal ako 

majster na úpravni pri šachte Fran-

tišek, neskôr vykonával funkciu ve-

dúceho úpravne. V  období rokov 

1961 – 1964 a 1977 – 1980 absolvo-

val dva zahraničné pracovné pobyty 

na Kube, počas ktorých vykonával 

funkciu experta v oblasti úpravy ne-

rastných surovín. V roku 1981 bol 

poverený vykonávaním funkcie ria-

diteľa závodu Rudných baní v Ban-

skej Štiavnici. Túto funkciu vyko-

nával zodpovedne až do roku 1990, 

kedy odišiel na dôchodok. Za do-

siahnuté pracovné výsledky získal 

viaceré ocenenia, vzorný pracovník 

podniku, Za pracovnú vernosť, Za 

pracovnú obetavosť a prezident re-

publiky mu udelil aj najvyššie ba-

nícke vyznamenania,  Rád červenej 

hviezdy práce, Rád červenej zástavy 

práce. Aj po odchode na dôchodok 

zostal pracovne aktívny, v  rokoch 

1992 – 1995 pracoval v organizá-

cii Hell, spol. s r.o. Banská Štiavni-

ca ako odborník špecialista, neskôr 

ako riaditeľ Sladovne v  Leviciach. 

V rokoch 1996 – 2010 bol zamest-

nancom Sladovne Levice. Od roku 

2011 je na defi nitívnom baníckom 

dôchodku. Ing. Janči je od roku 

1993 aj členom Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku, 

preto v programe prijatia nechýbal 

ani slávnostný šachtág, počas kto-

rého jubilant úspešne absolvoval 

čestný „skok cez kožu“ podľa § 24a zá-

kona č. 1/2001 Zb. zákonov baníc-

keho spolku o udržiavaní poriadku 

a  povznesenej nálady na šachtágu 

(pivný zákon). Hlavnými funkcio-

nármi šachtágu boli: Ing. Durbák 

– prezídium, Ing. Ferenc – kontrá-

rium, Mgr. Kružlic  – kantor, Ing. 

Karabelly– fuchsmajor, J. Osvald 

a  V. Nemčok – držitelia ošliadra a 

Ľ. Kanik – pivný dispečer, intoná-

ciu baníckych piesní zabezpečil spe-

vokol Štiavničan. Krstným otcom 

mu bol Ing. Rada, mladší semester, 

z  dôvodu, že jubilant o  sebe tvrdí, 

že nemá 85 rokov, lebo sa cíti na 58 

rokov, čomu vďačí hlavne práci vo 

svojom vinohrade v Leviciach a pri-

meranej konzumácii svojho vína.

Zdar Boh!

Milan Durbák

Ing. Pavol Janči 85 ročný

Blahoželanie jubilantovi na radnici  foto Lubo Lužina

Pomoc 
s dúchaním mechov na Organe

Hľadám seriózneho dobrovoľní-

ka (dohodou) pre dúchane me-

chov pri nácvikoch v hre na Organ 

(Kostolík sv. Alžbety BŠ). Kon-

takt: 0905 874 915. 

Vladimír Vazan

Pestrofarebné lístie na 

konároch stromov i striedavá 

zmena počasia spojená 

s pochmúrnym počasím, je 

typickým znakom jesene.

Mali sme ich radi a chýbajú nám. Le-

žia na mieste ich posledného odpo-

činku a my, ako každý rok, si prichá-

dzame uctiť ich pamiatku. Pamiatka 

zosnulých – Dušičky- pripadá vždy 

2.novembera. Ako tento deň vzni-

kol? Spomienku zaviedol svätý 

opát Odilo z Cluny v roku 998, kto-

rý sa takto snažil čeliť pretrváva-

júcim pohanským obradom. Vply-

vom clunyjských mníchov sa táto 

spomienka behom 11.storočia veľ-

mi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. 

storočí. V kresťanskej tradícii je zvy-

kom v tento deň, či obdobie, navšte-

vovať cintoríny. U kresťanov to sym-

bolizuje vieru vo večný život.

Deň pred Pamiatkou zosnulých,1. 

novembra, si pripomíname Svia-

tok všetkých svätých. Veriaci si po-

čas omší pripomínajú svätých, kto-

rí viedli pravý kresťanský život, žili a 

zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spo-

mínajú a modlia sa aj za tých, ktorí 

nemajú miesto v kalendári, nebo-

li vyhlásení za svätých, ale žili čest-

ným životom, konali dobro a vedeli 

sa obetovať pre iných. Korene sviat-

ku Všetkých svätých siahajú do 4. 

storočia.

V tieto dni, ako i počas celého roka, 

nezabudnime na našich zosnulých 

a  uctime si ich pamiatku, zapáľme 

sviečku, položme kvety na znak vďa-

ky a úcty tým, ktorí nám pomáhali, 

milovali nás ako my ich, pomodlime 

sa a uchovávajme ich v našich srd-

ciach navždy. Česť ich pamiatke!

Filip Golian

Sviatok "Dušičiek"

Burza šatstva
Dňa 3.11.2016 (štvrtok) sa bude 

na Úrade práce, sociálnych vecí a 

rodiny v Banskej Štiavnici konať 

burza šatstva. Občania, ktorí majú 

záujem, môžu v tento deň prísť 

na uvedený úrad práce - 1. posch., 

č.d.: 204 od 08:00 do 15:00 hod. 

UPSVR BŠ

Pozvánka
14. Medzinárodný seminár: Prog-

resívne metódy analýzy v hudbe 

a umení sa uskutoční 29.10.2016 

od 9:00 do 18:00 hod. v priesto-

roch Hudobnej a umeleckej aka-

démie Jána Albrechta v Banskej 

Štiavnici. Prednášajúci: Ivo Me-

dek (CZ), Roman Dykast (CZ), 

Sára Medková (CZ), Edgar Omar 

Rojas Ruiz (MEX), Gerold Gruber 

(AT), Egon Krák (SK), Peter Šid-

lík (SK), Belo Riečan (SK), Zuza-

na Martináková (SK), Martin Štúr 

(SK), Klement Mitterpach (SK), 

Anton Steinecker (SK), Róbert 

Kraus (SK). 

HUAJA BŠ
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18. októbra 2016 sa konala v hote-

li Carlton v Bratislave vernisáž vý-

stavy Tajomné grafi ky, ktorú reali-

zovalo Múzeum vo Svätom Antone 

spoločne s  Veľvyslanectvom Brazí-

lie v Bratislave. 

Vďaka pôvodným majiteľom sväto-

antonského kaštieľa z  dynastie Ko-

háry-Coburg, vlastní naše múzeum 

unikátne zbierky, ktoré spájajú celý 

svet. Výstava 30 kópií vzácnych ve-

dút - panoramatických pohľadov na 

významné európske veľkomestá (veľ-

kosť 120x45 cm), ako vyzerali v prvej 

polovici 18. storočia, bola sprístupne-

ná už v auguste v Brazílii počas Let-

ných olympijských hier v Rio de Ja-

neiro. Múzeum vo Svätom Antone 

vlastní 78 originálov unikátnych gra-

fi ckých listov, ktoré získal gróf Mi-

kuláš Koháry (1721 – 1769). Väčši-

na diel bola vytvorená Friedrichom 

Bernhardom Wernerom (1688 – 

1778) v  Augsburgu. Medzi znázor-

nenými mestami, ktoré vystavuje-

me nechýba Londýn, Benátky, Bern, 

Brusel, Constantinopolis (dnešný Is-

tanbul), Neapol, Florencia, Lisabon, 

Madrid, Berlín, Rotterdam, Marseil-

le, Brno, Bratislava a  ďalšie – z  mi-

moeurópskych napríklad aj Jeruza-

lem. Grafi ky reštauroval v 90. rokoch 

minulého st. akad. mal. prof. Bo-

ris Kvasnica a  kurátorkou výstavy 

je Mgr. Mária Ďurianová. Výstavu 

uviedla J.E. Susan Kleebank – veľvy-

slankyňa Brazílie v Bratislave a prího-

vor na vernisáži mala aj ministerka 

pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka 

SR Gabriela Matečná. Na vernisáži 

som mal šťastie predstaviť naše mú-

zeum pred veľvyslancami a zástupca-

mi diplomacie mnohých krajín akre-

ditovaných v SR (Švajčiarsko, Nórsko, 

Južná Kórea, Bulharsko, Rumunsko, 

Čína, Japonsko, Česká republika, 

USA a mnohé ďalšie...) Na slávnost-

nom sprístupnení výstavy bol prí-

tomný aj minister obrany SR p. Peter 

Gajdoš a ďalšie významné osobnosti. 

Náš banskoštiavnický región repre-

zentovala starostka obce Svätý An-

ton Simona Guláková a riaditelia ZŠ 

s  MŠ Maximiliána Hella v  Štiavnic-

kých Baniach Mgr. Pavol Michal a ZŠ 

s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom 

Antone PaedDr. Jaroslav Zerola. Ško-

ly úspešne spolupracujú s brazílskou 

ambasádou pri medzinárodnej pre-

zentácií detských výtvarných prác. 

Výstava prispela k predstaveniu vzác-

neho historického bohatstva nášho 

regiónu pred svetom.

Marian Číž

Tajomné grafi kyDedinka 
môjho detstva
Zanechávam za sebou svetlá mesta.

Prichádzam na miesto,

kam ma priviedla moja životná 

cesta.

Vraciam sa sem do ticha,

kde všetko vôňou jari dýcha.

Je to dedinka- čo schováš do 

dvoch dlaní.

Kohút budí ľudí zavčas ráno, na 

svitaní.

Tu vyháňajú kravky z maštali,

sused, suseda vždy vrúcne po-

zdraví.

Slniečko svieti hneď od rána

a nezatvára sa k srdcu brána.

Ako malé dievča som tu šťastne 

žila,

behala bosá po lúke,

o prvých láskach tajne snila.

Po rokoch sa vraciam späť,

hľadať to čo mi nedal svet...

Nik ma nevíta na priedomí –

hoc zvon už na obed zvoní.

Otec a mať mi na cintoríne ležia.

Tie roky tak rýchlo bežia...

Dedinka môjho detstva milá,

smutná bola zvítania chvíľa.

Olinka Pukšová-Machavová

Zľava J.E. Susan Kleebank a Gabriela Matečná  foto Mária Ďurianová

Glanzenberg, alebo ak chcete 

Staré mesto, či presnejšie 

Starý hrad.

Zvláštne miesto nad Banskou Štiav-

nicou, kde sa kedysi spájalo baníc-

tvo, hutníctvo, vojenská obrana, krá-

ľovské privilégiá, majetky i obyčajný 

život chudobných haviarov v  jeden 

životaschopný urbanistický celok. 

V  skutočné banskoštiavnické Staré 

mesto. Doba jeho vzniku je zahale-

ná v hmlách minulosti. Plnohodnot-

ne však prestalo existovať po dobytí 

a  vypálení maďarskými a  poľskými 

vojenskými oddielmi v  roku 1442. 

Od roku 1507 až po rok 1737 je loka-

lita označovaná ako Starý hrad – Alte 

Burg. Tak ako sa koncom osemnáste-

ho storočia zrodila európska moder-

ná veda, tak sa zrodil aj výskum tej-

to lokality. Na predchádzajúcu  prácu 

prvých objaviteľov, múzejníkov, his-

torikov, archivárov, ale i národovcov, 

neskôr archeológov, ktorí sa cieľu od-

kryť Staré mesto venujú posledných 

zhruba 200 rokov /intenzívnejšie 

potom posledných 100/, nadviazal 

v  sedemdesiatych rokoch minulé-

ho storočia archeológ, súčasný riadi-

teľ SBM Dr. Jozef Labuda, CSc. Tak 

ako dozrieva víno v pivničkách Hon-

tu, tak dozrela aj vyše tridsaťročná 

práca Jozefa Labudu a nakoniec pri-

pravil pre nás všetkých knihu, kto-

rá nám dáva fundovane nazrieť do 

tváre času, odkryť minulé, tajomné 

a  predsa dôverne známe. Glanzen-

berg v  Banskej Štiavnici - archeolo-

gický výskum zaniknutej lokality, tak 

sa zbrusu nová kniha volá. V staroby-

lej kammerhofskej sieni bývalých ko-

morských grófov, ktorý sa sem pre-

sťahovali práve z Glanzenbergského 

Starého hradu,  ju uviedli 20. októbra 

do života primátorka Banskej Štiav-

nice Nadežda Babiaková a historik, 

spisovateľ a propagátor skrytých de-

jín Slovenska Pavol Dvořák. Dr. Jozef 

Labuda, ktorý zasvätil celý svoj pro-

fesionálny život montánnej archeo-

lógii, nám podáva v svojej novej kni-

he dôkazy, že tu, na Glanzenbergu sa 

naše mesto narodilo. Tu bola lokali-

ta Bana, tu bolo centrum Terra Ban-

nensium, tu mal kráľ svojho komesa, 

tu sme absolvovali ranný chlapčen-

ský vek Štiavnice. Až po vypálení 

a  zničení hradbových a  mestských 

múrov v 15. storočí a po zemetrase-

ní, ktoré otriaslo Európou od Balká-

nu po Baltik, sa kamene tunajších 

múrov a  stavieb zrútili. Avšak ne-

pochovali Štiavničanov. Taviaci ko-

tol mesta už začínal vrieť. Bana sa 

nakoniec presťahovala z  kopca dole 

k potoku Štiavnica. Bana prijala ná-

zov potoka a  Banská Štiavnica tak 

získala svoj názov aj svoju tvár, akú 

má dodnes. Príbeh Banskej Štiavni-

ce má veľa „historických obzorov“, do 

skutočných hĺbok nás sprevádza prá-

ve autor „Glanzenbergu“. Svoje záve-

ry dokladá archeologickými nález-

mi. Mimoriadnym spôsobom autor 

dopĺňa doterajšie historické poznat-

ky o najstarších dejinách mesta. Od-

borne, s  nadhľadom a  s  vedeckým 

zanietením. Staré mesto sa aj jeho zá-

sluhou stáva miestom, na ktoré mô-

žeme byť spoločne pyšní, stáva sa no-

vou turistickou atrakciou. Kniha je 

mimoriadne vkusne doplnená boha-

tým obrazovým materiálom a má aj 

úplnú anglickú verziu. Môžete si ju za-

kúpiť v Informačnej kancelárii mesta 

a v mestských kníhkupectvách.

Peter Danáš

Alte Burg – Starý Hrad na lesklej hore

Uvedenie knihy do života  foto Lubo Lužina
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Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 28.10. o 19:30 hod.Piatok 28.10. 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 
navštívi svoju starú vojenskú základňu navštívi svoju starú vojenskú základňu 
vo Virgínii, kde je neočakávane obvine-vo Virgínii, kde je neočakávane obvine-
ný, že je zodpovedný za vraždu, ktorá ný, že je zodpovedný za vraždu, ktorá 
sa na základni stala pred 16 rokmi. sa na základni stala pred 16 rokmi. 

Sobota 29.10. o 19:30 hod.Sobota 29.10. o 19:30 hod.

ÚčTovNíkÚčTovNík

Dráma, USA, 2016Dráma, USA, 2016, 128 min., , 128 min., 
MP:15. Vstupné: 4 €. Christian Wolff  
pod zásterkou malomestskej účtovnej 
kancelárie pracuje ako nezávislý úč-
tovník pre niekoľko najnebezpečnejších 
zločineckých organizácií na svete. Prij-
me legálneho klienta: dobre zavedenú 
spoločnosť zaoberajúcu sa robotikou, v 
ktorej účtovňa zistila účtovné nezrov-
nalosti vo výške miliónov dolárov. 

Nedeľa 30.10. o 17:00 hod.

KUbo A kúzelNý Meč

Animovaný / Fantasy / Rodinný, Animovaný / Fantasy / Rodinný, 
USA, 2016, 101 min., Vstupné: 4 € USA, 2016, 101 min., Vstupné: 4 € 

Nedeľa 30.10. o 19:30 hod.Nedeľa 30.10. o 19:30 hod.

TATrY, Nový príbehTATrY, Nový príbeh

Dokumentárny, Slovensko, 2016, 61 Dokumentárny, Slovensko, 2016, 61 
min. Vstupné: 4 €. Dokumentárny, min. Vstupné: 4 €. Dokumentárny, 
obrazovo úplne unikátny fi lm, ktorý je obrazovo úplne unikátny fi lm, ktorý je 
svedectvom jednej generácie ľudí, kto-svedectvom jednej generácie ľudí, kto-
rí v Tatrách žijú, z Tatier pochádzajú rí v Tatrách žijú, z Tatier pochádzajú 
a Tatrám chcú aj vracať. a Tatrám chcú aj vracať. 

Pondelok 31.10. o 17:00 hod.Pondelok 31.10. o 17:00 hod.

DevÄť živoTov pÁNA DevÄť živoTov pÁNA 

fúzikAfúzikA

Komédia / Rodinný, USA, 2016, 87 Komédia / Rodinný, USA, 2016, 87 
min. Vtupné: 4 €. Tom Brand je mili-min. Vtupné: 4 €. Tom Brand je mili-
onár a veľmi úspešný podnikateľ na vr-onár a veľmi úspešný podnikateľ na vr-
chole svojej kariéry. Rodina si ho tak chole svojej kariéry. Rodina si ho tak 
doma príliš neužije. Keď si jeho dcérka doma príliš neužije. Keď si jeho dcérka 
praje k 11. narodeninám mačku, Tom praje k 11. narodeninám mačku, Tom 
netuší, že ho čaká doslova životná zme-netuší, že ho čaká doslova životná zme-
na. Po autonehode sa totiž ocitá v ma-na. Po autonehode sa totiž ocitá v ma-
čacom tele… čacom tele… 

Utorok 1.11. o 19:30 hod.Utorok 1.11. o 19:30 hod.

OkhwAN NA cesTe zA OkhwAN NA cesTe zA 

slobodoUslobodoU

Dokumentárny, Slovensko, 2016, Dokumentárny, Slovensko, 2016, 
71 71 min., MP. Vstupné: 3 €. Kórej-min., MP. Vstupné: 3 €. Kórej-
čan Okhwan Yoon bol bežný absolvent čan Okhwan Yoon bol bežný absolvent 
práva a úspešný podnikateľ. V roku práva a úspešný podnikateľ. V roku 
2001 zahodil oblek a kravatu, vzdal sa 2001 zahodil oblek a kravatu, vzdal sa 
hľadania rodinného šťastia, vysadol na hľadania rodinného šťastia, vysadol na 
bicykel a vydal sa na cestu okolo sveta. bicykel a vydal sa na cestu okolo sveta. 
Prešiel 192 krajín s jediným cieľom: Prešiel 192 krajín s jediným cieľom: 
zjednotiť svoj národ, spojiť Severnú a zjednotiť svoj národ, spojiť Severnú a 
Južnú Kóreu. Južnú Kóreu. 

Štvrtok 3.11. o 19:30 hod.Štvrtok 3.11. o 19:30 hod.

ToNi ErdMANNToNi ErdMANN

Dráma/Komédia, Nemecko/RaDráma/Komédia, Nemecko/Rakúsko, kúsko, 
2016, 163 min., MP:12. Vstupné: 4 € 2016, 163 min., MP:12. Vstupné: 4 € 
/Be2Can/. Život zostarnutého učiteľa /Be2Can/. Život zostarnutého učiteľa 
Winfrieda Conradiho plynie v napros-Winfrieda Conradiho plynie v napros-
tej rutine. Po tom, čo mu zomrie jedi-tej rutine. Po tom, čo mu zomrie jedi-
ný verný druh, slepý pes, sa Winfried ný verný druh, slepý pes, sa Winfried 
rozhodne venovať všetku pozornosť  rozhodne venovať všetku pozornosť  
svojej odcudzenej dcére Ines, ktorá svojej odcudzenej dcére Ines, ktorá 
nemá na nič a na nikoho čas a začne nemá na nič a na nikoho čas a začne 
sa jej pliesť do života v tých najmenej sa jej pliesť do života v tých najmenej 
vhodných momentoch. vhodných momentoch. 
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.36/2016: „Boh nepo-

trebuje naše diela, ale jedine našu lásku.“ 

Výhercom sa stáva Jana Paukovico-

vá, Beluj 100, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, 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 7.11.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok sv. Fran-

tiška Saleského: „Láska môže i nepreko-

nateľné ťažkosti premeniť na… (dokon-

čenie v tajničke).

A., Kvapka z oka, patriaci miske, vy-

hadzovač v pesničke od Elánu,

B., Začiatok tajničky, ochrana to-

varu,

C., Vedľa, palivo, volá naopak, 4. pád 

slova Ota,

D., Staroegyptský boh slnka, ki-

logram, vlnkovaná látka, pomleté 

obilie na kŕmenie,

E., Ivka, slabo horí, kopa slamy, po-

lomer,

F., Meno Slávika, patriaci Ele, znič 

ohňom, Slovenská poisťovňa,

G., Obyvatelia Írska, mužské meno, 

sprav, ozn. áut Slovenska a Španiel-

ska,

H., 1001 v  Ríme, sváko, citoslovce 

bedákania, severský boh,

I., Má meniny 13.6., drv, neusínaj,

J., Nieto, krív bez dĺžňa, les, dvoj-

hláska,

K., Stred slova siene, Koniec tajnič-

ky,

L., Poschodie, zavýjala, dezinfekčný 

prostriedok, Boh mesta Eridu.

1., Iniciálky Dančiaka, 2. časť taj-

ničky,

2., Papagáj, naozaj, nieto,

3., Ubi, druh korenia, stoná,

4., Argón, biograf, zn. žiletiek, časti-

ca,

5., Zn. molybdénu, Olina, slovenská 

hudobná skupina, vodivá látka,

6., Malý Ivan, fyzikálna veličina, kle-

bety česky,

7., Pomoc, pomôcka na štiepanie 

dreva, prací prášok,

8., Patriaci Kláre, patriaci ujovi, tam,

9., Moderný, americký herec, kožná 

choroba, zahášaj,

10., Nie po záhorácky, pracuj plu-

hom, spojenie, česká TV,

11., Čistička odpadových vôd, veli-

teľstvo, patriaci Aeru,

12., Zn. kozmetiky, dravý vták, stroj-

no-traktorová stanica, zn. arzénu a 

kyslíka,

13., Noša, vykúpite,

14., Hliník, 3. časť tajničky, dvoj-

hláska.

Pomôcky: Atun, Lee, Lora, etáž

Pozn. aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová
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Kupón č. 38
Krížovka
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Banská Štiavnica sa postupne 

stáva známou nielen bohatým 

kultúrnym letom, ale aj 

množstvom podujatí, ktoré 

sa konajú počas celého roka 

a ktoré dávajú možnosť dobrej 

zábavy nielen miestnym. 

Podstatnú úlohu v  tomto procese 

hrá Mestský úrad – oddelenie kultú-

ry, športu a mediálne komunikácie, 

ktorý spolu s partnermi pripravuje 

aj na nasledujúce mesiace mnoho 

zaujímavých podujatí.

Počas jari sme spustili nový cyklus 

Sobotné rozprávkovanie, v  kto-

rom sa raz do mesiaca (mimo hlav-

nej turistickej sezóny) snažíme pri-

niesť deťom vybrané predstavenia 

slovenských bábkových divadiel. 

Keďže odozva malých i veľkých di-

vákov nás potešila, prinášame 

v  týchto mesiacoch ďalšie tri roz-

právky. Už túto sobotu (29.10. 

2016 o  16.00 hod.) to bude oce-

nené predstavenie Bratislavského 

bábkového divadla s názvom O čer-

venej čiapočke. 26. novembra uve-

dieme rozprávku Posledný dino-

saurus a  17. decembra zakončíme 

ročný cyklus marionetovým pred-

stavením Čert a  Kača. Vystúpenia 

sa budú konať vždy o  16.00 hod. 

v kine Akademik.

Už 5. novembra sa v  priestoroch 

Kultúrneho centra uskutoční kva-

lifi kačný turnaj na Majstrovstvá 

Slovenska v  scrabble. Táto medzi-

národná hra, rozvíjajúca slovnú zá-

sobu i  logické myslenie má svojich 

fanúšikov aj v  našej krajine a  sme 

radi, že od 9.00 hod. budú súperiť 

na podujatí s názvom Scrabble pod 

Sitnom. Akcia je otvorená aj verej-

nosti, takže prípadných záujemcov 

organizátori radi privítajú súťažne, 

i ako divákov.

Adrenalínové športy sa tešia už aj 

na Slovensku veľkej popularite. Aj 

preto prinesieme aj v  tomto roku 

ďalší ročník festivalu Snow Film 

Fest, ktorý prezentuje extrémne 

zimné športové výkony vo forme 

dokumentárnych fi lmov. 24. no-

vembra od 17.00 hod. bude kino 

Akademik patriť extrémnemu ly-

žovaniu, lezeniu, snowboardingu 

a iným zimným radovánkam.

Stále populárnejší žáner stand – up 

comedy sa udomácňuje aj na Slo-

vensku. 25. novembra sa v  kine 

Akademik predstaví známa zosta-

va, vystupujúca so svojou šou Tem-

né kecy. Program je určený dospe-

lým nad 18 rokov. Ak máte radi 

drsný humor bez kompromisov, 

určite si toto podujatie nenechaj-

te ujsť!

Stálica česko – slovenskej populár-

nej hudby a  jej najväčšia súčasná 

hviezda Lucie Bílá opäť dorazí do 

Banskej Štiavnice! Po mimoriad-

nom úspechu jej prvého koncer-

tu spred dvoch rokov prináša nový 

koncertný adventný program, kto-

rý sa opäť uskutoční v Kostole na-

nebovzatia Panny Márie (farskom 

kostole). Chýbať nebude ani LED 

projekcia pre zlepšenie komfor-

tu divákov. Podujatie sa uskutoční 

30.11. 2016 od 19.00 hod.

Tradičný Mikuláš nemôže chýbať 

ani v tomto roku. Už 3. decembra 

budú detičky nielen tancovať a za-

bávať sa s Erikom a Juraj Fáber Dan-

ce, ale stretnú sa aj s vytúženým Mi-

kulášom, ktorý príde s nošou plnou 

sladkostí. Veríme, že tak, ako po mi-

nulé roky sa spolu s nami vydajú aj 

k stromčeku na Námestí sv. Trojice 

a spoločne ho spolu s ostatnou vý-

zdobou centra aj rozžiarime.

Vianočné sviatky budú rovnako kul-

túre priať. Najprv sa 28.12. pred-

staví v Kultúrnom centre populárna 

partička Paradájz Pikčr s  ich os-

tatným predstavením Pult Fiction 

a o deň na to (29.12.) dorazí do Ban-

skej Štiavnice najlepšia Beatles show 

v podaní skupiny Th e Backwards. 

Kapela u  nás už úspešne vystupo-

vala na Salamandrových dňoch či na 

samostanom koncerte, tentoraz ale 

prinesie dvojhodinovú šou plnú naj-

väčších hitov tejto svetovej legendy 

i dobových prezlečení jej členov. 

No, a na záver prvý novoročný kon-

cert, ktorým nebude nič iné, ako 

vystúpenie tria La Gioia. Skupina 

predstavuje slovenský vrchol ume-

nia v žánre pop opera, s ktorým už 

roky úspešne koncertujú po celej 

krajine. Do Banskej Štiavnice prídu 

spoločne s Ivanou Bagovou 7. janu-

ára 2017.

Okrem týchto mimoriadnych podu-

jatí nebude chýbať ani bohatá po-

nuka v  kine Akademik. Do sve-

tových kín prídu v  nasledujúcich 

mesiacoch mnohé očakávané tr-

háky, spomenieme len nový fi lm 

z  pera autorky Harryho Pottera 

s  názvom Fantastické zvery a  ich 

výskyt, dráma podľa skutočného 

príbehu Snowden, najnovšia mar-

velovka Doctor Strange, slovenské 

hudobné fi lmy Nepoznaný (o R. 

Mullerovi) a  IMT Smile a  Lúčnica 

– Made in Slovakia, nový príbeh zo 

sveta Star Wars s názvom Tulák Je-

den: Príbehy Star Wars, množstvo 

príjemných komédií i skvelé animá-

ky Trollovia, Spievaj či Moana.

Všetky informácie o kultúrny podu-

jatiach a  predpredaji lístkov na ne 

nájdete na www.kultura.banskas-

tiavnica.sk. Lístky zvyčajne kú-

pite aj  v  Informačnom centre na 

Námestí sv. Trojice v  špeciálnych 

predpredajových cenách. Informá-

cie o  programe kina s  možnosťou 

kúpy a rezervácie online nájdete na 

www.kino.banskastiavnica.sk.

Rastislav Marko

Bohatá kultúrna jeseň pokračuje

Banskoštiavnická jeseň je 

jedinečný úkaz a stalo sa už 

pomaly tradíciou, že pestrofa-

rebná inšpirácia k nám priláka 

množstvo umelcov. 

Nebolo tomu inak ani tento rok. 

V dňoch od 6.do 22. októbra 2016 

sa tentoraz vo Svätom Antone ko-

nal v poradí VI. ročník Výtvarného 

sympózia neprofesionálnych umel-

cov, pod vedením Júliusa Ciglana 

z  Detvy. Na otázku, čo ich zaujalo 

vo Svätom Antone najviac, odpove-

dal: ,,Našli sme veľmi príjemné a inšpi-

ratívne zázemie v Starom hostinci, kde 

sme naozaj maximálne spokojní. Svätý 

Anton je známy svojím kaštieľom a par-

kom, objavili sme aj iné výtvarne zaují-

mavé námety, aj keď pre nás je hlavným 

lákadlom Banská Štiavnica, kde podni-

káme výlety za inšpiráciou, alebo čerpá-

me zo spomienok.“ 

Sympózia sa zúčastnilo 13 maliarov 

a  spolu vytvorili viac než 40 obra-

zov. Výstava diel vytvorených počas 

sympózia sa konala v sobotu 22.ok-

tóbra na slnkom zaliatom nádvorí 

Starého hostinca s tradične dobrou 

náladou, lahodným vínkom a vese-

lou heligónkou. Súčasťou programu 

bol krst kalendára s krásnym a vý-

stižným názvom Od Detvana K Ma-

ríne 2017, ktorého autorom je Jú-

lius Ciglan. Silným inšpiračným 

zdrojom pri majstrovsky zvládnutej 

práci s pastelom sa mu stali básnic-

ké, lyricko-epické skladby Andreja 

Sládkoviča, Detvan a Marína. Krst-

nou mamou kalendára sa stala vý-

tvarníčka Valéria Szepeová.

Janka Bernáthová

Výtvarné sympózium 2016

Účastníci výtvarného sympózia  foto Archív autora
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Dňa 18. októbra sa uskutočnili 

školské majstrovstvá Bansko-

bystrického kraja v cezpoľnom 

behu. 

Pretek hostil areál IV. Základnej 

školy v  Žiari nad Hronom. Podu-

jatie sa vyznačovalo vysokou účas-

ťou, keď sa na štart postavilo úcty-

hodných 176 pretekárov. Cezpoľný 

beh je postupovou súťažou, preto 

postup do fi nále Majstrovstiev Slo-

venska získali len víťazní jednotlivci 

a družstvá v jednotlivých vekových 

kategóriách. Organizáciu súťaže 

zastrešovalo CVČ a  IV.ZŠ Žiar nad 

Hronom v spolupráci s CVČ Junior 

Banská Bystrica. Farby Gymná-

zia Andreja Kmeťa hájili v  kategó-

rii družstiev SŠ Matej Dudák, Lu-

káš Muha, Boris Iglár. Spomínaným 

študentom sa podarilo vybojovať 

bronzové medaily, a to tretí rok po 

sebe. Výrazný úspech zaznamenal 

aj člen družstva Lukáš Muha, keď 

v  silnej konkurencii študentov SŠ 

zvíťazil, a tým si zabezpečil postup 

do fi nále Majstrovstiev Slovenska 

v  cezpoľnom behu, ktoré sa konali 

25. októbra v Liptovskom Mikuláši.

Výsledky:

Žiačky ZŠ 1500m

1. miesto Viktória Foster (ZŠ a MŠ 

Brezno)

2. miesto Kristína Sivoková (ZŠ 

Detvianska Huta)

3. miesto Ema Kapustová (ZŠ I. B. 

Zocha Revúca)

Žiaci ZŠ 3000m

1. miesto Aurel Barto (ZŠ Golianova 

Banská Bystrica)

2. miesto Mateo Gregor (ZŠ Ďum-

bierska Banská Bystrica)

3. miesto Dominik Bahno (ZŠ Š. 

Moysesa Žiar nad Hronom)

Študentky SŠ 3000m

1. miesto Lucia Michaličková (Špor-

tové Gymnázium Banská Bystrica)

2. miesto Mária Remeňová (Súkr. 

Gymnázium Podbrezová)

3. miesto Zuzana Remeňová (Súkr. 

Gymnázium Podbrezová)

Študenti SŠ 4500m

1. miesto Lukáš Muha (Gymnázium 

Andreja Kmeťa Banská Štiavnica)

2. miesto Jakub Dekrét (Športové 

Gymnázium Banská Bystrica)

3. miesto Ján Kostúr (Spojená škola 

Kremnička Banská Bystrica)

Lukáš Muha

Družstvo Gymnázia Andreja Kmeťa 
bronzové

Bronzoví študenti Gymnázia A. Kmeťa  foto Archív autora 

V. liga- skupina "C"

12. kolo sa hralo 22.10.2016

Sitno Banská Štiavnica - OTJ Hon-

tianske Nemce 1:0 (1:0). Góly: 15. 

min. Kminiak. Divákov: 100. Zosta-

va: Kraják – Šima, Hanzlík P., Roško, 

Číž, Sásik, Barák N., Necpal, Kmeť 

(64. Zupka), Kminiak, Hanzlík A. 

(88. Nedoroščík). V poslednom do-

mácom zápase jesennej časti súťa-

že sme nastúpili proti poslednému 

mužstvu tabuľky, ktoré podalo snaži-

vý výkon. Úvod zápasu patril nášmu 

mužstvu a už v 4.min. ohrozila bran-

kára hostí prudká strela nášho hrá-

ča z 18m. Z gólu sme sa radovali na 

konci prvej štvrťhodine, keď prihráv-

ka Necpala stredom ihriska ponad 

obranu hostí, zakončil Kminiak, keď 

efektne kolenom preloboval branká-

ra. Peknou strelou z 30m sa prezen-

toval v 35.min. N.Barák, ktorú bran-

kár s námahou vyrazil zo šibenice. V 

dobrej príležitosti sa ocitol v 38.min 

Sásik, jeho krížna strela však minula 

bránu hostí. Po prestávke v 49.min. 

sme mohli isť do dvojgólového vede-

nia, keď po krásnej kolmej prihrávke 

Kminiaka sa ocitol sám pred branká-

rom N.Barák, ktorý jeho strelu vytla-

čil mimo bránu. O niekoľko minút 

neskôr kryl brankár i hlavičku Kme-

ťa po kope z rohu. V 65.min. spálil 

ďalšiu šancu Barák N.. Nepremieňa-

nie šancí nás mohlo nakoniec i mr-

zieť, lebo hostia sa v závere snaži-

li o vyrovnanie a dostali sa do dvoch 

vyložených gólových príležitostí. O 

naše víťazstvo sa s veľkou mierou 

zaslúžil brankár Kraják, ktorý naj-

skôr v 79.min. fantastickým zákro-

kom zmaril 100% šancu hráča hos-

tí, keď nohami vyrazil jeho strelu z 

5m. Ďalší skvelý zákrok Krajáka pri-

šiel v 90.min., keď vyškriabal loptu 

spod brvna. Našim hráčom sa nako-

niec podarilo ubrániť jednogólové ve-

denie a pripísať si do tabuľky dôleži-

té tri body.

VII. liga - II. trieda ObFZ ZH

12. kolo hralo sa 23.10.2016

Sitno Banská Štiavnica "B" - TJ Druž-

stevník Lovčica Trubín 1:3 (0:2). 

Góly: 46. Necpal. Divákov: 40 ŽK: 

Kuma. Zostava: Kraják – Macko, Do-

linský, Kuma, Nedoroščík, Šuhaj-

da, Necpal, Zupka, Dudák, Barák Ľ., 

Adamov. Naša rezerva pokračuje v 

nepresvedčivých výkonoch a pripísa-

la si ďalšiu prehru.

Kto? Kedy? a S kým?

V. liga skupina "C"

13. kolo hrá sa 30.10.2016

OŠK Dobrá Niva - Sitno Banská 

Štiavnica

VII. liga - II.trieda ObFZ ZH

13. kolo hrá sa 30.10.2016 o 14.00 

hod.

TJ Družstevník Janová Lehota - Sit-

no Banská Štiavnica "B"

II. liga starších a mladších žiakov

13. kolo hrá sa 29.10.2016 o 10.00 

hod a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Lučenec.

Ivan Javorský

Kraják vychytal tri body

Banskobystrický 
plavecký pohár
V sobotu 22.10. sa v Žiari nad 

Hronom uskutočnilo 4. kolo tej-

to plaveckej súťaže. Tohoto kola 

sa zúčastnilo až 170 plavcov z 

Brezna, Handlovej, Banskej Bys-

trice, Banskej Štiavnice, Veľkého 

Krtíša, Rimavskej Soboty a domá-

ci pretekári. O dobrú úroveň pre-

tekov sa postarali aj pretekárky z 

Plaveckého oddielu Sitno Banská 

Štiavnica.

Výsledky:

Žiačky – B 11-12 rokov

A. Prefertusová si vytvorila viac 

osobných rekordov:

50m P – 52.90, 50m K – 42.16, 

200m K – 3:22.22, 100m PP – 

1:47.12

A. Nemčoková:

4. miesto 50m P – 41.21, 2.miesto 

100m M – 1:21.69, 4.miesto 

50m K – 31.90, 1. miesto 50m 

M – 33.72, 5. miesto 100m PP – 

1:21.30

Vysvetlivky:

P – prsia, M – motýlik, K – kraul, 

PP – polohové preteky

Vlado Nemčok, PO Sitno BŠ

1. Selce 12 7 3 2 32:25 24

2. Čierny Balog 11 7 2 2 31:12 23

3. Sásová 12 6 3 3 30:15 21

4. Krupina 12 5 4 3 18:9 19

5. Št. Bane 11 5 3 3 15:11 18

6. B. Štiavnica 12 5 1 6 18:23 16

7. Lovča 12 5 1 6 23:30 16

8. Hliník / Hr. 11 3 6 2 20:22 15

9. Dobrá Niva 11 4 2 5 23:21 14

10. Jakub 11 4 1 6 24:21 13

11. Lieskovec 12 3 4 5 21:25 13

12. Hrochoť 12 3 3 6 20:30 12

13. Priechod 12 3 3 6 16:27 12

14. Hont. Nemce 11 2 2 7 14:24 8
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služby

  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

 Opatrujem deti v predškolskom 

veku, tel.č.: 0908 932 623

reality

prácapppppppppppp

  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

 Firma Nábytok Mudrák príjme do 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Gymnázium Andreja Kmeťa, 
Kolpašská 1738/9, 969 17 Banská Kolpašská 1738/9, 969 17 Banská 
Štiavnica vyhlasuje Obchodnú ve-Štiavnica vyhlasuje Obchodnú ve-
rejnú súťaž na prenájom nebyto-rejnú súťaž na prenájom nebyto-

vých priestorov - školský bufet. Sú-vých priestorov - školský bufet. Sú-
ťaž trvá v termíne ťaž trvá v termíne od 3. novembra od 3. novembra 
do 17. novembra 2016.do 17. novembra 2016. Podmienky  Podmienky 
súťaže sú zverejnené na web stránke súťaže sú zverejnené na web stránke 

školy www.gymbs.edupage.sk. školy www.gymbs.edupage.sk. 

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

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

á ž

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI
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

zamestnania skladníka/montážnika 

nábytku za výhodných platových pod-

mienok, vodičský preukaz typu B pod-

mienkou, tel.č.: 0915 875 191

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických novinách

UNIKÁTNA TALKSHOW

ŠTART UPS PO ŠTIAVNICKY

o

V KULTÚRNOM CENTRE
KAMMERHOFSKÁ 1
BANSKÁ ŠTIAVNICA

VIAC INFORMÁCIÍ: 

MÁŠ NÁPAD A 

DO REALITY? 
PREDSTAV HO POROTE A 
ZÍSKAJ CENY PRE JEHO 


