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INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica aj v 

mesiaci október pokračovalo 

v spolupráci s Technickými 

službami, m. p. s ďalšími 

rekonštrukčnými prácami v 

našom meste.

Dlažba a zábradlie

Mesto Banská Štiavnica v miestnej 

časti Štefultov v spolupráci s Tech-

nickými službami, m. p. vydláždilo 

časť chodníka v najstrmšom mies-

te na spojnici ulíc Požiarnická a Ru-

dolfa Debnárika pod kostolom k 

pomníku na Námestí padlých hr-

dinov.

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala   

na 25.10.2017 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia MsZ 

v B. Štiavnici s dátumom 25. október 

2017, s vypustením bodu: č.3 Návrh 

VZN Mesta Banská Štiavnica o ochra-

ne ovzdušia a o poplatkoch za znečis-

ťovanie ovzdušia malými zdrojmi zne-

čisťovania a č. 12h) Zámer na zámenu 

pozemkov pod miestnou komuniká-

ciou, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (V. Necpálová s manž.)

- návrhovú komisiu v zložení: H. Ko-

ťová, predsedkyňa, R. Antalová, člen-

ka, Ing. J. Čabák, člen

- Dodatok č.2 k Zásadám hospodá-

renia a nakladania s majetkom obce 

a s majetkom štátu, ktorý bol zverený 

Mestu Banská Štiavnica

- povolené prekročenie výdavkov na 

dobudovanie Ul. M. Kukučína v  B. 

Štiavnici vo výške 11 400€, pričom 

tieto výdavky budú hradené z  do-

siahnutých vyšších príjmov na po-

ložke príjem z predaja budov vo výš-

ke 11 400€

- povolené prekročenie výdavkov na 

položke 635  006 Údržba miestnych 

komunikácií - iní vo výške 15 000€, 

pričom tieto výdavky budú hradené 

z  dosiahnutých vyšších príjmov na 

položke parkovné vo výške 15 000€

- Operačný a krízový plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií

- predloženie žiadosti o  poskytnu-

tie nenávratného fi nančného prí-

spevku na MV SR, ako sprostredko-

vateľský orgán pre časť operačného 

programu Ľudské zdroje: kód výzvy: 

OPLZ-PO6-SC613-2017-2, názov 

projektu: Rekonštrukcia Komunitné-

ho centra v B. Štiavnici, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným progra-

mom rozvoja obce a platným územ-

ným plánom obce,

Rekonštrukčné práce

Z októbrového rokovania MsZ

Nová dlažba a zábradlie  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Špeciálne:

Štvrtok 9.11. o 17:00 hod.Štvrtok 9.11. o 17:00 hod.
Vstupné 3€Vstupné 3€

SNow SNow 

        fi lM fesT        fi lM fesT

Veštiareň u Verony
Kammerhofská 15 - 

DOM BERG, B. Štiavnica
Info: 0903 386 940 

www.vestiarenuverony.sk
Facebook: 

veštiarenuverony 

Vám ponúka:
• výklad osudu
• KVANTOVANIE  

/návrat do pôvodného stavu/
• práca s energiami /odbúranie stresu/
• odstránenie prekliatia, urieknutia
• očistenie priestorov od negatívnych  

energií
• EFT - emočná sloboda

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 6. - 10.11. v čase od 7:00 – 19:00 

na ul.: Banky, Hadová, Hlavná, 

Horná, Majer, Na jazero a Vy-

hnianska v miestnej časti Banky.

- 13. - 16.11. a 20. - 21.11. v čase 

od 7:00 – 19:00 na Ul. hadová v 

miestnej časti Banky.

- 20.11. v čase od 8:30 – 15:30 na 

Ul. A.G. Gwerkovej, Dolná, J. Hol-

lého, Ľ. Podjavorinskej, Mládež-

nícka a Záhradná.

- 21.11. v čase od 7:00 – 19:00 na 

Ul. Počúvadlianske Jazero.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. Otváracie ho-

diny: každý deň november - apríl: 

8:00 hod. - 16.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6, 969 01 Ban-

ská  Štiavnica, e-mail: ic@banskas-

tiavnica.sk, tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ

4.11.
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z programu
primátorky

30.10.

Aj v posledných dňoch októbra bola 

výrazná rezonacia Štiavničanov 

a  Štiavnice v  celoslovenských mé-

diách. 

Už 24.10. mala v  Rádiu Devín od 

9.05 vrúcne vyznanie k B. Štiavni-

ci a  jej okoliu ako k neprekonateľ-

nému inšpiračnému zdroju k svojej 

tvorbe akad. maliarka Eva Bachra-

tá – Linhartová. 26.10. dala poctu 

vodnému dielu Gabčíkovo aj Vláda 

SR, ktorá mala svoje zasadnutie na 

tomto mieste. Viaceré médiá veno-

vali celý deň mimoriadnu pozornosť 

tomuto unikátnemu vodnému die-

lu, medzi inými aj „otec“ tohto vod-

ného diela Dr. h. c. doc. Ing. Július 

Binder, CSc., ktorý bol aj jedným z 

„otcov“ Slovenského vodohospodár-

skeho podniku, š.p. v  B. Štiavnici, 

ako aj Ing. Stanislav Fialík, ktorý 

bol v r. 2006 generálnym riaditeľom 

tohto podniku.

26.10. v  rádiu Devín o  7:45 bola 

v  poradí už druhá veľmi podrobná 

prezentácia aktuálnej výstavy Da-

niely Chrienovej v  Galérii Jozefa 

Kollára Slovenského banského mú-

zea, ktorá má názov „Nový súbor“ 

a ktorá bude sprístupnená verejnos-

ti ešte do 11.11. Potiaľto by to bolo 

všetko v poriadku, ba dokonca pote-

šiteľné. Avšak mám zásadné výhra-

dy proti výhradám redaktorky Rádia 

Devín, že olejomaľba Banskej Štiav-

nice tam nepatrí. Nuž, ku tomu len 

toľko, že je to mimoriadne vzácny 

obraz vysokej umelecko-historic-

kej hodnoty z 1. pol. 19.stor., navy-

še nesmiernej výpovednej hodnoty 

o  tom, ako naša svetoznáma Ban-

ská Štiavnica vyzerala takmer pred 

200 rokmi. V  múzeu som roky-ro-

kúce bol riaditeľom, takže viem, 

o čom píšem a môžem uspokojiť ve-

denie galérie i múzea, že nič lepšie 

nemohli spraviť, ako tento jedineč-

ný a unikátny obraz natrvalo vysta-

viť v galérii!

Tento rok je aj rokom 200. výročia 

narodenia Andreja Radlinského, ka-

tolíckeho kňaza, významného ná-

rodovca, jazykovedca, spisovateľa, 

vydavateľa, redaktora, zakladateľa 

Matice slovenskej, Spolku sv. Voj-

techa i autora nedostižných „Nábož-

ných výlevov“, ktorých 1. vydanie vyš-

lo v r. 1850 a posledné (zatiaľ) ešte aj 

po viac ako poldruha stor., v r. 2009! 

V Rádiu Lumen 26.10. od 20:00 do 

21:00 bola tejto jednej z najvýznam-

nejších osobností Slovenska v  jeho 

novodobých dejinách venovaná mi-

moriadna pozornosť od význam-

ných historikov a samozrejme aj cir-

kevných hodnostárov Slovenska. 

Pre nás je však najpotešiteľnejšie to, 

že adekvátna pozornosť bola veno-

vaná aj jeho pôsobnosti v B. Štiavni-

ci, kde bol kaplánom v r. 1843 – 49. 

Tu skoncipoval svoje „Nábožné výle-

vy“, založil v r. 1846 prvé slovenské 

divadlo, pripravil spolu s Jánom Pa-

lárikom vydanie chýrneho časopisu 

„Cyril a Metod“, ktorého 1. číslo vyš-

lo 14.3.1850 v B. Štiavnici. Tu sa vý-

znamne angažoval aj v revolučných 

meruôsmich rokoch 1848/49, kvôli 

čomu musel doslovne ujsť z B. Štiav-

nice, aby nebol zatknutý a následne 

odsúdený.

27.10. uplynulo 110 rokov od krva-

vej masakry v Černovej, viažúcej sa 

ku katolíckemu kňazovi Andrejovi 

Hlinkovi, jednej z najvýznamnejších 

osobností Slovenska v prvých 4 de-

céniách 20. stor. Pri tejto príležitosti 

bolo v dňoch 27. – 29.10. v Černovej 

viacero významných celonárodných 

podujatí, čo bolo samozrejme aj vý-

razne medializované. Pripomínam, 

že A. Hlinka mal dôverný vzťah aj k 

B. Štiavnici, o čom svedčí aj tá sku-

točnosť, že už 6.8.1922 navštívil B. 

Štiavnicu pri príležitosti vysvätenia 

Kríža na cintoríne Lazaret, pri kto-

rej príležitosti sa prihovoril množ-

stvu ľudí na Námestí sv. Trojice.

31.10. bude 500 rokov od začiat-

ku reformácie. V tejto súvislosti bol 

hosťom 29.10. od 8:05 do 8:55 v Rá-

diu Slovensko generálny biskup ev. 

a. v. cirkvi Miloš Klátik, ktorý pod-

robne rozviedol historický význam 

reformácie aj s  jej genézou a histo-

rickým významom pre Slovensko. 

Okrem iného spomenul aj osobného 

priateľa Martina Luthera Konráda 

Cordata. V tejto súvislosti uvádzam 

na správnu mieru, že sa nenarodil 

v Kremnici, ale v Rakúsku a súčasne 

pripomínam, že v r. 1523 – 24 a aj 

v r. 1525 sa výrazne zaslúžil o rozší-

renie reformačných myšlienok v B. 

Štiavnici, čo tiež prispelo k tomu, že 

od tohto roku sa B. Štiavnica honosí 

titulom „Európske mesto reformácie“.

O  cieľavedomej a  systematickej 

propagácii SBM – najvýznamnej-

šej kultúrnej inštitúcii v B. Štiavni-

ci celoslovenského, ako aj  medzi-

národného významu, bola podaná 

v RTVS na Jednotke 29. 10. o 19:00 

v Správach RTVS rozsiahla reportáž. 

Táto bola zameraná na expozíciu 

múzea v  Novom zámku, v  Starom 

zámku, ale aj na historicky význam-

né banskoštiavnické cintoríny a ve-

novaná tiež akad. maliarovi Serge-

jovi Protopopovovi, priekopníkovi 

sociálnej fotografi e na Slovensku, 

ktorý svojimi umeleckými fotogra-

fi ami zdokumentoval B. Štiavnicu 

tak ako zatiaľ nikto.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Múzeum vo Sv. Antone, SC PEN 

Klub v SR, Hudobná a umelecká aka-

démia Jána Albrechta Banská Štiav-

nica a Pohronské osvetové stredisko 

- pracovisko Banská Štiavnica uspo-

riadali dňa 27. októbra 2017 v Mú-

zeu vo Sv. Antone literárno-hudobné 

pásmo „Podvečer s knihami PhDr. Mila-

na Augustína, PhD.“ 

pri príležitosti jeho životného ju-

bilea významného slovenského au-

tora literatúry faktu, ktorý vo svojich 

publikáciách mimoriadnu pozornosť 

venoval aj viacerým obdobiam, osob-

nostiam a fenoménom z histórie 

Banskej Štiavnice (narodil sa v Ban-

skej Štiavnici 21.8.1947). Zúčastnili 

sa ho všetci, ktorí poznajú jeho roz-

siahle literárne dielo, počítajúce už 

takmer 30 publikácií. V auditóriu bol 

prítomný aj jediný poslanec NR SR za 

náš okres Miroslav Číž. Program po-

zostával z vystúpenia Hudobnej aka-

démie Jána Albrechta ako aj Ľubomí-

ra Štrengera, pričom ukážky z jeho 

diel zamerané poväčšinou na Ban-

skú Štiavnicu predniesli Ing. Marian 

Číž, riaditeľ Múzea vo Sv. Antone, 

Ing. Milan Durbák, tajomník Ban-

skoštiavnicko-hodrušského banícke-

ho spolku, Mgr. Mária Petrová, Mgr. 

Renata Taligová ako aj Bibiana Stan-

ková, ale aj sám jubilant. Okrem jeho 

literárnej tvorby bol zhodnotený aj 

jeho širokospektrálny prínos pre roz-

voj Banskej Štiavnice, jej obnovu a re-

vitalizáciu. 

Foto: Lubo Lužina

Ján Novák

Milan Augustín – bilancia nielen literárna

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava rozpočtu na roky 2018 

– 2020.

31. 10.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Riešenie potrieb Technických 

služieb, m. p. Banská Štiavnica.

2. 11.

  Pamiatka zosnulých – spomien-

ka na zosnulých občanov nášho 

mesta.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie so zástupcom generálne-

ho riaditeľa pre informatizáciu 

a  spoluprácu SAŽP RNDr. Mi-

chalom Klaučom, PhD.

  Príprava návrhu úpravy rozpoč-

tu na vysprávky a úpravy miest-

nych komunikácií pre rozpočet 

2018 – 2020.

3. 11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na krste knihy výtvar-

ných prác žiakov a  prezentácii 

dokumentárneho fi lmu – Zák-

ladná škola Maximiliána Hella v 

Štiavnických Baniach.

Andrea Benediktyová
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Schody

Následne to bola rekonštrukcia po-

škodených schodov za Belházyov-

ským domom na Ul. J. Augustu. 

Nakoľko boli schody vplyvom pove-

ternostných podmienok poškode-

né, musela sa urobiť celková rekon-

štrukcia drevených schodov, ktoré 

vedú na Ul. Horná Resla.

Aj týmito rekonštrukčnými prácami 

Mesto Banská Štiavnica odstráni-

lo havarijný stav ešte pred zimným 

obdobím a občanom nášho mesta 

skvalitnilo podmienky života, čím 

sa zlepšila prechodnosť a dostup-

nosť k svojim obydliam pre obča-

nov bývajúcich na týchto priľahlých 

uliciach, ako aj obyvateľom mesta, 

návštevníkom a turistom, ktorí pre-

chádzajú týmito lokalitami.

Michal Kríž

NOVINKY

1.str.

- výšku povinného spo-

lufi nancovania projektu vo výške 

5% z  celkových predpokladaných 

výdavkov projektu nasledovne:

- výška spolufi nancovania 5%: 5 

327,53€

- výška požadovanej dotácie 95%: 

101 223,14€

- celková výška oprávnených výdav-

kov: 106 550,67€

- návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 2016

- Správu o  začatí obstarávania – 

Zmeny a  doplnky č.8 územnoplá-

novacej dokumentácie Mesta Ban-

ská Štiavnica – rozšírenie predmetu 

obstarávania

MsZ uznieslo sa:

- na VZN Mesta Banská Štiavni-

ca č.6/2017 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZv B.Štiavnici, konané-

ho dňa 16. augusta 2017 a 13. sep-

tembra 2017.

- správu zo zasadnutia Komisie zria-

denej podľa zák. č.357/2004 v zne-

ní neskorších právnych predpisov 

(zák.č.545/2005 Z.z.) o ochrane ve-

rejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov

- Správu o príprave TS, m. p. Ban-

ská Štiavnica na zimnú údržbu MK 

a verejných priestorov

- Správu o príprave Bytovej správy, 

s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezó-

nu 2017/2018

- informatívnu správu o vypracova-

ní a prerokovaní Urbanistickej štú-

die obytnej zóny v lokalite "Pod Kal-

váriou" (F.P.B 4.1.3 – pri štadióne) 

Banská Štiavnica

- informáciu o postupe pri uspo-

riadaní pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Banská Štiavnica a  cudzích 

pozemkov pod stavbami vo vlast-

níctve Mesta Banská Štiavnica

- informatívnu správu o  ďalších 

možnostiach rozvoja futbalového 

štadióna v meste Banská Štiavnica

- informatívnu správu z  valného 

zhromaždenia spoločnosti Joerge-

sov dom a.s..

- informatívnu správu o  vyhodno-

tení letnej turistickej sezóny 2017 

v  Informačnom centre mesta Ban-

ská Štiavnica

MsZ súhlasí:

- spracovaným Zadaním a začatím 

obstarávania Urbanistickej štúdie – 

rekreačnej zóny Počúvadlianske Ja-

zero ( F.P. B 19.1) Banská Štiavnica

- spracovaným Zadaním a začatím 

obstarávania Urbanistickej štúdie 

– zahustenie obytnej zóny Sitnian-

ska – Štefultov, 6 rodinných domov 

(F.P. B. 18.2. Ul. B. S. Timravy) Ban-

ská Štiavnica

Majetkové veci Mesta Banská 

Štiavnica:

a) Prevod časti pozemku p.č. E KN 

6559/6 v k.ú. Banská Štiavnica, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

(kupujúci J. Líškay)

b) Priamy prenájom pozemkov 

C KN 778 a  5682/10 k.ú. Banská 

Štiavnica, Ul. Š. Moyzesa – schvále-

nie výsledkov ponukového konania

c) Priamy prevod pozemku p.č. C 

KN 1520/3 v k.ú. Banská Štiavnica 

– schválenie výsledkov ponukového 

konania (J. Pavúková)

d) Zámer na prevod pozemkov p.č. 

C KN 1744 a 1745 v  k.ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa (kupujúci E. Šoučí-

ková)

e) Návrh na vyhlásenie opakovanej 

obchodnej verejnej súťaže na od-

predaj – Dom smútku na Štefultove

f) Uzatvorenie zmluvy o  zriadení 

vecného bremena v prospech KLM 

BS, a.s.

g) Návrh na zrušenie zámeru na 

priamy predaj pozemku p.č. C KN 

815 v k.ú. Banky

h) Priamy prenájom časti pozemku 

p.č. C KN 6902/1 (žiadateľ M. Ba-

číková)

i) Zámer na prevod časti pozemku 

p.č. E KN 6409/104 v k.ú. Banská 

Štiavnica, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa (kupujúci Vozáro-

vá a spol.)

j) Priamy prevod pozemku p.č. C 

KN 7039/3  v k.ú. Banská Štiavni-

ca ponukovým konaním (žiadateľ-

ka K. Rückschlossová)

k) Dodatok nájomnej zmluvy na 

prenájom pozemkov pre Stred-

nú odbornú školu lesnícku Banská 

Štiavnica

l) Prevod pozemkov p.č. C KN 

5759/3 a  2344/4 v  k.ú. Banská 

Štiavnica, pod miestnou komuni-

káciou Ulica strieborná do majetku 

Mesta Banská Štiavnica

Po interpeláciách a dopytoch 

poslancov primátorka rokovanie 

MsZ ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

1.str.

Mesto Banská 
Štiavnica 
vyhlasuje opakovanú obchodnú 

verejnú súťaž na predaj:

- domu smútku súp. č. 373, po-

stavený na pozemku par. č. C KN 

67/1, vo výmere 222 m2, zastava-

ná plocha a nádvorie.

Nehnuteľnosť je vedená na Ka-

tastrálnom odbore Okresné-

ho úradu v Banskej Štiavnici, pre 

okres Banská Štiavnica, obec Ban-

ská Štiavnica v k. ú. Banská Štiav-

nica, na LV č. 1 v prospech vlastní-

ka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.

Predmetom prevodu je len stav-

ba na pozemku. Vlastnícky vzťah 

k pozemku nie je usporiadaný.

Minimálna požadovaná cena 

za nehnuteľnosti je vo výške 

28.000€.

Vyhlásenie súťaže: 27.10.2017. 

Ukončenie predkladania ná-

vrhov súťaže je 29.11.2017 

o 15,00 hod.

Nehnuteľnosť sa nachádza v  ka-

tastrálnom území mesta Ban-

ská Štiavnica v  lokalite Štefultov 

v Banskej Štiavnici.

Predaj nehnuteľnosti sa usku-

toční v súlade s platnými právny-

mi predpismi, Zásadami hospo-

dárenia a nakladania s majetkom 

obce a  s  majetkom štátu, ktorý 

bol zverený  Mestu Banská Štiav-

nica a Uznesením Mestského  za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici č. 

141/2017 zo dňa 25.10.2017.

Predmetom opakovanej obchod-

nej verejnej súťaže je výber naj-

vyššej cenovej ponuky na nehnu-

teľnosť.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujem-

covia môžu vyzdvihnúť na Mest-

skom úrade v  Banskej Štiavnici, 

odd. právnom a  správy majetku, 

tel: 045-6949642, email: marian-

na.orgoniova@banskastiavnica.

sk.

Podmienky verejnej obchodnej 

súťaže sú zverejnené na úradnej 

tabuli Mesta a  na www.banskas-

tiavnica.sk.

MsÚ

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Rekonštrukčné práce

Z októbrového rokovania MsZ
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1. Stručné vyhodnotenie

V  roku 2017 počas hlavnej turis-

tickej sezóny, v  mesiacoch jún, júl 

a  august, navštívilo Informačné 

centrum Banská Štiavnica 28 835 

návštevníkov. Najviac ľudí si priš-

lo pre informácie v mesiaci august, 

kedy priemerná návštevnosť bola 

395 turistov za deň. V auguste bola 

aj dosiahnutá historicky najvyššia 

mesačná návštevnosť IC, keď toto 

navštívilo 12 252 návštevníkov, čo 

je o 977 návštevníkov viac ako v au-

guste roku 2016. Od začiatku roka 

do 31.8.2017 využilo služby Infor-

mačného centra 45 323 ľudí, čo je 

o 3 652 ľudí viac, ako minulý rok.

Najväčší podiel mali ako obvykle 

návštevníci zo Slovenska. V  rám-

ci zahraničných návštevníkov bolo 

najviac návštevníkov z  ČR. Počas 

letnej sezóny boli za nimi približne 

rovnako zastúpení anglicky, nemec-

ky a maďarsky hovoriaci návštev-

níci. Narástol počet návštevníkov 

z Izraela a Francúzska.

Najväčší záujem bol v Informač-

nom centre, ktoré je miestom prvé-

ho kontaktu s   návštevníkom, 

o  bezplatné mapky centra mes-

ta s  vyznačenými zaujímavosťami 

a  mapy okolia s hlavnými turistic-

kými trasami. Neklesajúci záujem 

bol aj o cyklotrasy. Banskú Štiavni-

cu navštívilo tak ako každý rok, aj 

tento rok veľa rodín s deťmi. Rodi-

nám sa páčilo hlavne  tvorivé cen-

trum Terra Permonia. S úspechom 

sa stretli aj tvorivé dielničky a špe-

ciálne vstupy v expozícii SBM Kam-

merhof. Okrem prevádzok SBM, 

ktoré tvoria hlavnú oblasť záujmu 

návštevníkov, bol veľký záujem aj 

o Banskoštiavnický drevený betle-

hem. Neklesá ani záujem o návšte-

vu miestnych kostolov.

Stály je aj záujem o návštevu Ban-

skoštiavnickej kalvárie, ktorá vizu-

álne dominuje celému okoliu.

Tak ako po minulé roky, tak aj 

v  tomto roku sa návštevníci mes-

ta kriticky vyjadrovali ku kempu 

na Počúvadlianskom jazere, kto-

rý síce bol v prevádzke, ale nestre-

tol sa so spokojnosťou návštevní-

kov. Z  pohľadu Informačného cen-

tra môžeme túto sezónu hodnotiť 

ako najúspešnejšiu, keď napr. po-

čet návštevníkov v  mesiaci august 

dosiahol číslo 12 252, čo je ako už 

bolo spomenuté, najvyššia mesačná 

návštevnosť v histórii existencie IC.

Návštevníkom sa v Banskej Štiavni-

ci páčilo a neustále rastie aj záujem 

o ubytovanie, čoho dôkazom bolo, 

že počas víkendov boli skoro vždy 

všetky ubytovacie kapacity v meste 

plne obsadené. To svedčí o tom, že 

pribúda ľudí, ktorí strávia v našom 

meste viac dní a  nie na rozdiel od 

minulosti len pár hodín.

2. Predaj v Informačnom centre

Propagačný materiál v  Informač-

nom centre, ktorý patrí Mestu Ban-

ská Štiavnica, tvoria v  najväčšej 

miere materiály, ktoré turisti dostá-

vajú zdarma.

Tržby sú tvorené hlavne pre-

dajom magnetiek, pohľad-

níc, drobných publikácií tu-

ristických  máp a  rôzneho 

propagačného tovaru  a  su-

venírov /fľaše na bicykel, 

turistické známky, zapaľo-

vače, tričká, čiapky, kľúčen-

ky, nálepky, prívesky, slneč-

né okuliare, turistické nože, 

dáždniky a  pod./. Kvôli 

neklesajúcemu záujmu o magnetky 

bola podstatne rozšírená ich ponu-

ka a sortiment.

Informačné centrum zabezpeču-

je aj predpredaj lístkov na rôzne 

kultúrne podujatia a koncerty, ako 

napr. Festival peknej hudby, Osmi-

div a pod. Tento rok to bol aj napr. 

koncert I.M.T Smile, projekt Hra-

na Oskara Rózsu, koncert Jany 

Kirschner, resp. skupiny Para. Služ-

by predpredaja vo veľkej miere vyu-

žívali tak domáci obyvatelia Banskej 

Štiavnice, ako aj návštevníci mesta.

3. Sprievodcovské služby

Po určitom poklese sprievodcov-

ských služieb v  roku 2015 na kto-

rom sa výrazne podpísalo okres-

nou prokuratúrou vynútené 

zrušenie VZN Mesta o sprievodcov-

skej činnosti, čo umožňuje v súčas-

nosti sprevádzať komukoľvek, pri-

čom nie je potrebné použiť služby 

mestských certifi kovaných sprie-

vodcov z databázy IC, záujem o tie-

to služby v roku 2016 opäť narástol. 

Tento nárast pokračoval aj v sezóne 

2017, keď do 31.augusta bolo prija-

tých viac ako 130 objednávok. Naj-

viac sprevádzaní bolo v slovenskom 

jazyku, potom nasledoval  anglický, 

maďarský a nemecký jazyk.

4. Návštevnosť

Návštevnosť v Informačnom centre 

tento rok v  sezóne bola podstatne 

vyššia ako minulý rok, a to aj v me-

siaci júl, ktorý mal v posledných 

2 rokoch skôr klesajúcu ten-

denciu. Tento rok to bolo v júli 

10 669 návštevníkov, čo bolo 

o  1099 návštevníkov viac ako 

v júli roka 2016.  Nosným me-

siacom návštevnosti je už nie-

koľko rokov august, čoho dôka-

zom je už spomínaná absolútna 

historicky rekordná návštev-

nosť. Návštevnosť nášho mesta 

sa rozkladá v poslednej dobe rovno-

mernejšie aj na iné mesiace v roku 

a nekoncentruje sa už len na obdo-

bie hlavnej turistickej sezóny. Dá sa 

povedať, že po rapídnom zvýšení 

návštevnosti v rokoch 2012 a 2013 

sa táto stabilizovala, a v roku 2017 

opäť narástla. Do Banskej Štiavni-

ce prichádzajú ľudia z celého sveta. 

Zo zahraničných návštevníkov boli 

najpočetnejšie zastúpení českí, na-

sledovali maďarsky, nemecky a an-

glicky hovoriaci návštevníci. Stúpol 

počet návštevníkov z Poľska, Fran-

cúzska a Izraela. Tradične zazname-

návame v sezóne aj nárast návštev-

níkov z Holandska, Belgicka. Čoraz 

častejšie sa v IC objavujú aj návštev-

níci z tzv. „exotických destinácií“, ako 

napr. Mexiko, Brazília, Južná Af-

rika, Austrália, Nový Zéland, ale 

aj napr. Nigéria, Peru alebo Nepál. 

Po „objavení“ nášho mesta návštev-

níkmi zo susedného Rakúska tento 

trend pokračuje na zhruba rovnakej 

úrovni, oproti skoro nulovému zá-

ujmu v rokoch minulých.

Záver

IC aj tento rok poskytovala infor-

mácie a  služby návštevníkom po-

čas 7 dní v týždni od 8-mej do 16-

tej hod., resp. v mesiacoch máj a jún 

od 9-tej do 17-tej hod. V hlavnej se-

zóne júl, august bolo IC otvorené od 

9-tej do 18-tej hod. Najväčší záujem 

je stále o propagačný materiál, kto-

rý je zabezpečovaný v spolupráci s 

OOCR, ktorá dodáva leták s  map-

kou a popisom najdôležitejších pa-

mätihodností nášho mesta, ma-

teriály o  okolitých obciach, mapy 

cyklotrás a  pod. Od „Združenia tu-

rizmu“ v Banskej Štiavnici, ponúka-

me tlačené mapy mesta, Kalvárie 

a okolia, resp. aj predajné prospek-

ty ako „Turistický sprievodca  Banská 

Štiavnica“, „Náučné chodníky“, resp. 

„Potulky“, ktoré možno dostať aj 

v  rôznych jazykových mutáciách. 

Možnosť obdržania rozsiahleho 

propagačného materiálu návštevní-

ci veľmi oceňovali, hlavne keď  ten-

to prvok porovnávali s inými IC-ami 

v rámci Slovenska.

Ján Sedilek, IC BS

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2017 v IC 
Banská Štiavnica

Návštevnosť v Informačnom centre 

Banská Štiavnica 2017

mesiac
počet 

návštevníkov

priemerný počet 

návštevníkov

jún 5914 197

júl 10669 344

august 12252 395

Spolu: 28835 312

Zahraniční návštevníci v hlavnej 

sezóne jún – august 2017

Jazyk Počet návštevníkov

český 1431

maďarsky 998

nemecký 414

Anglicky/UK 141

poľský 408

francúzsky 398

holandsky 114

Návštevnosť informačného centra 

mesta Banská Štiavnica počas letnej 

sezóny za posledné tri roky (a aj 

v histórii)

Letná sezóna 2015 2016 2017

Jún 4680 5697 5914

Júl 7527 9570 10669

August 10959 11275 12252
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kam v BŠ 
a okolí ?

Vážení občania,

v  týchto dňoch Vám bolo do do-

mácností doručené „Oznámenie 

o čase a mieste konania volieb“. Opro-

ti minulým voľbám podľa zákona 

č. 180/2014 Z.z. o  podmienkach 

výkonu volebného práva a  o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov, 

ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 

2015 sa tlačivá doručujú do domác-

nosti a  nie jednotlivým voličom. 

Vzhľadom na to sa na oznámení 

uviedla len adresa trvalého poby-

tu voličov a nie meno a priezvisko. 

Pre občanov, ktorí majú trvalý po-

byt Mesto Banská Štiavnica, je tlači-

vo „Oznámenie o čase a mieste konania 

volieb“ umiestnené na úradnej tabu-

li Mesta a  ich volebná miestnosť sa 

nachádza v zasadačke Mestského 

úradu, Radničné námestie č. 1.

V  prípade, že vám do domácnosti 

nebolo správne doručené ozná-

menie alebo nebolo doručené 

vôbec, môžete túto skutočnosť 

nahlásiť v námietkovej kance-

lárii v  Klientskom centre Mes-

ta Banská Štiavnica alebo tele-

fonicky na číslo 045/6949639.

Volič má taktiež právo v  úrad-

ných hodinách si overiť, či je za-

písaný v  stálom zozname vo-

ličov, či údaje o  ňom sú úplné 

a  pravdivé a  môže požadovať 

doplnenie údajov alebo vyko-

nanie opráv. Mesto je povinné 

žiadosti vyhovieť alebo do troch 

dní písomne oznámiť voličovi dôvo-

dy, pre ktoré žiadosti nemôže vyho-

vieť.

Upozornenie na zmeny voleb-

ných miestností

Upozorňujeme voličov, ktorí majú 

trvalý pobyt na Športovej ulici 

a  Ulici Ľudmily Podjavorinskej, že 

boli zaradení do OVK č. 2, ktorá sa 

nachádza v  Hoteli Kerling. Zmena 

volebnej miestnosti bola urobená 

z dôvodu dodržania § 8 ods. 2 záko-

na č. 180/2014 Z.z. o podmienkach 

výkonu volebného práva, v ktorom 

sa hovorí o  počte voličov v  okrs-

ku. Keďže počet voličov v OVK č. 3 

by presiahol  hranicu 1000 voličov, 

presunuli sa voliči z  vyššie uvede-

ných ulíc do OVK č.2.

V  OVK č. 10 môžu voliť takmer 

všetci voliči s  trvalým pobytom 

v miestnej časti Štefultov, Sitnian-

ska. Voliči s  trvalým pobytom na 

Obchodnej, Rakytovej a Brezovej 

ulici volia v  OVK č.9 z  dôvodu jej 

bližšej vzdialenosti.

Kto môže voliť:

a) občan, ktorý má trvalý pobyt 

v  Banskej Štiavnici, ktorá patrí do 

územia samosprávneho kraja. Vo-

liť môžu aj voliči pozbavení spôso-

bilosti na právne úkony.

b) cudzinec, ktorý ma trvalý pobyt 

v našom meste

Pri hlasovaní musí volič preuká-

zať svoju totožnosť:

a) platným občianskym preukazom

b) žiadosťou o  vydanie občianske-

ho preukazu (v  prípade vybavova-

nia občianskeho preukazu pri zme-

ne adresy)

c) potvrdením o občianskom preu-

kaze (v prípade straty, krádeže ob-

čianskeho preukazu)

d) dokladom o pobyte pre cudzinca

Vaše možnosti hlasovania

Volič má možnosť hlasovať priamo 

vo volebnej miestnosti, ale taktiež 

môže požiadať zo závažných, naj-

mä zdravotných dôvodov okrsko-

vú komisiu o to, aby mohol hlaso-

vať mimo miestnosti na hlasovanie, 

a to len v územnom obvode okrs-

ku, pre ktorý bola okrsková komisia 

zriadená. V takom prípade okrsko-

vá komisia vyšle k  oprávnenému 

občanovi dvoch svojich členov s 

prenosnou schránkou na hlasova-

nie, hlasovacími lístkami, volebnou 

obálkou a  so zoznamom voličov, 

ktorí požiadali o  hlasovanie mimo 

volebnej miestnosti. Vyslaní členo-

via okrskovej komisie zabezpečia, 

aby aj v tomto prípade bola zacho-

vaná tajnosť hlasovania. Zastúpe-

nie inou osobou nie je prípustné. So 

svojou žiadosťou sa môže občan ob-

rátiť priamo na svoju okrskovú ko-

misiu prostredníctvom svojich zná-

mych, susedov, alebo aj telefonicky 

na číslo organizačného štábu volieb:  

045/694 96 39.

Voliči miestnej časti mesta Ban-

ky taktiež môžu voliť do prenosnej 

volebnej schránky dňa 4.11.2017 

v čase od 10,00 hod. do 11,00 hod. 

v kultúrnom dome na Bankách.

Hlasovanie v zdravotníckych zaria-

deniach, v zariadeniach sociálnych 

služieb a v obdobných zariadeniach, 

zabezpečí možnosť výkonu voleb-

ného práva v spolupráci s vedúcim 

príslušného zariadenia okrsková 

komisia, v ktorej územnom obvode 

je toto zariadenie. Voliči však musia 

mať trvalý pobyt v  územnom ob-

vode okrskovej volebnej komisie, 

v ktorej sa zariadenie nachádza.

Úprava hlasovacieho lístka a hla-

sovanie

Volič vstúpi s  hlasovacími lístkami 

a  volebnou obálkou do osobitné-

ho priestoru určeného na ich 

úpravu. Volič vkladá do obál-

ky dva hlasovacie lístky. Je-

den pre voľby do zastupiteľ-

stva BBSK a  jeden pre voľby 

predsedu BBSK. Na hlasova-

com lístku môžu zakrúžkovať 

poradové číslo jedného kandi-

dáta pre voľby do zastupiteľ-

stva a  jedného kandidáta pre 

voľby predsedu.  Na požiada-

nie voliča môže okrsková vo-

lebná komisia vydať za ne-

správne upravené hlasovacie 

lístky iné. Volič, ktorý nemô-

že sám upraviť hlasovací lístok pre 

zdravotné postihnutie alebo preto, 

že nemôže čítať alebo písať a ozná-

mi pred hlasovaním túto skutočnosť 

okrskovej volebnej komisii, má prá-

vo vziať so sebou do priestoru urče-

ného na úpravu hlasovacích lístkov 

inú osobu spôsobilú upraviť hlaso-

vacie lístky podľa jeho pokynov a zá-

kona a vložiť do obálky. Po opuste-

ní osobitného priestoru určeného 

na úpravu hlasovacích lístkov volič 

vloží obálku pred okrskovou komi-

siou do volebnej schránky. Za voliča, 

ktorý nemôže pre telesné postihnu-

tie sám vložiť obálku do schránky na 

hlasovanie, môže ju do nej na jeho 

požiadanie a v jeho prítomnosti vlo-

žiť iná osoba, nie však člen okrsko-

vej komisie. Nepoužité hlasovacie 

lístky alebo nesprávne upravené je 

volič povinný odložiť do schránky 

na nepoužité alebo nesprávne upra-

vené hlasovacie lístky.

Jana Beňová

Informácie pre voličov oprávnených 
hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

3./5.11. Kačacie hody v Cosmopo-

litane. Kulinárske špeciality nielen 

z kačacieho mäsa každý víkend až 

do konca novembra od 11.00.

4.11. Slnko v  duši. Festival po-

znania a myšlienok určený ľu-

ďom, ktorí chcú žiť zdravo. Spojár 

Kafe&Klub, 10:30, vstup 6,9 €.

4.11. Libressový dobrodruh: 14 

mesiacov na ceste okolo sveta sto-

pom. Rad. nám. 13, B. Štiavnica, 

19:00, vstup 1€.

4.11. Otvorenie klziska v  rezor-

te Salamandra. Vstup na klzisko 

zdarma, animačný program, zapo-

žičanie korčúľ. Vstup od 10:00 do 

16:00.

4.11. Koncert: Csovari & Mečiar 

unplugged. Trotuart café, 20:00, 

vstup: 3 €, rezervácie na trotuar-

cafe@gmail.com.

7.11. Prednáška: Len pre tvoje 

oči. Predstavenie tvorby českých 

umelcov, práce kurátorov a galeris-

tov. Schemnitz Gallery, B. Štiavni-

ca, 16:00.

8.11. Krásny spev. Bel canto pre 

deti, mládež aj dospelých. Prihlá-

senie na tel. 0944 324 899. Bytík 

na A. Kmeťa 14, B. Štiavnica, od 

14:00.

9.11. Snow fi lm fest. Filmy o zim-

ných športoch svetovej aj domácej 

produkcie. Kino Akademik, 17:00, 

program: banskastiavnica.travel.

9.11. Večer pre dušu: Liečim svo-

je strachy. Spoznávanie duše pro-

stredníctvom tarotu, numerológie 

či relaxačných techník. Tulsi, Rad. 

nám. 13, B. Štiavnica, 17:00.

10.11. Koncert: +-40. Hardrocko-

vá kapela zahrá v Spojár Kafe & 

Klub. Kammerhofská 6, B. Štiav-

nica, 20:05.

10./11.11. Štiavnická vínna špa-

círka. Na vínnych zastávkach mô-

žete ochutnať prémiové vína. 

Radničné námestie B. Štiavnica, 

18:00.

10.11. Temné kecy. Drsná stand 

up comedy show. Pražovňa, Kam-

merhofská 31, B. Štiavnica, vstup-

né: predpredaj.zoznam.sk.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

čriepok
„Niektorí ľudia najlepšie robia, 

keď nerobia.“

Ján Petrík
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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

Výstava 
ovocia a zeleniny

V dňoch 21.10. a 22.10. sa usku-

točnila výstava ovocia a zeleniny v 

banskoštiavnickom regióne aj na-

priek tomu, že bola nepriaznivá jar 

a prišli mrazíky, čo dosť poškodilo 

stromky. Ďakujeme záhradkárom 

za peknú výstavu, ktorej sa zúčast-

nili s peknými vzorkami. Pestovate-

lia z roka na rok posielajú krajšie a 

kvalitnejšie výpestky. Myšlienky a 

výpestky našich záhradkárov a ce-

loročná snaha sa ukazuje na výsta-

vách u nás, ale aj na celoslovenskej 

súťaži. Ďakujeme našim záhradká-

rom za ťažkú celoročnú prácu a vý-

pestky na výstave. Na výstave sa zú-

častnilo 25 vystavovateľov, z toho 

bolo 112 vzoriek. Z dôvodu zlého 

počasia sa tento rok hruška nehod-

notila z nedostatku vzoriek hru-

šiek. Ceny získali Jablko: 1. miesto 

- J. Ivanič, odroda Rubín, 2. miesto 

– S. Balážfy, odroda Melódia, 3. 

miesto J. Ivanič, odroda Šampión. 

V kategórii zelenina: 1. miesto – G. 

Kravcová, 2. miesto – T. Machil, 3. 

miesto – M. Zigmundová, V kategó-

rii drobné ovocie: 1. miesto – R. Čer-

chla, 2. miesto – T. Machil, 3. miesto 

– P. Maruniak. V kategórii aranžmá: 

1.miesto – J. Molčanová, 2. miesto 

– L. Povinský, 3. miesto – J. Molča-

nová. Všetkým výhercom blahože-

láme a ďakujeme za účasť. Môžem 

vyzdvihnúť skutočnosť, že aj mlá-

dež sa začína zapájať do pestova-

nia zdravej zeleniny a ovocia z vlast-

nej záhradky. Poďakovanie patrí 

aj sponzorom, ktorým ďakuje zá-

hradkársky zväz ZO v Štefultove a 

sú nimi: Topánkovo - obuv, V. Moj-

žišová, Combin, s.r.o., Fashionop-

tic - očná optika, p. J. Psotný, p. P. 

Sabala, p. R. Ďurica - montáže, re-

konštrukcia el. zariadenia, Winner 

- p. Kuka, Colette dámske odevy - 

p. Sarvašová, p. M. Pál, KŠP, s.r.o. 

- papierníctvo, p. Cvečková, Prima 

banka a kol. Prima banky BŠ, BERG 

- Bazzara kaviareň, p. Čamaj, Ber-

gOviny - Štýlové darčeky – p. Ing. J. 

Výboch, IMO elektro - domáce po-

treby, p. Mojžišová. Za pekné ceny 

za Výbor ZO SZZ Štefultov ďakuje

Michaela Mojžišová

Na článok uverejnený v 

Hlasoch spod Sitna 25. 

novembra 1927 (č. 47) 

reagoval v nasledovnom čísle 

prednosta Štátneho banského 

riaditeľstva Ing. K. Schmalz. 

Svoje pripomienky a názory zosta-

vil do nasledujúcich bodov:

Zabezpečenie 26 000 - 30 000 m3 

vody pre Štátne banské riaditeľstvo 

nebude banské riaditeľstvo poža-

dovať, ak bude zabezpečené vodné 

chladenie kompresorov na šachte 

Zigmund tak, ako riaditeľstvo pro-

jektovalo, t. j., že voda do Tabako-

vej továrne sa bude privádzať tak, 

ako dovtedy, cez šachtu Zigmund 

a tam bude umiestnený aj rezervár.   

Pokladal to za technicky účelnejšie, 

lebo potom by nebol ani v Tabako-

vej továrni, ani v dolných častiach 

mesta zbytočne vysoký a škodlivý 

tlak vody v potrubí.

Pochyboval o správnosti čísla 25 

000 m3 vody, potrebnej pre Taba-

kovú továreň, ktorá mala možnosť 

odoberať vodu na jar aj z mestskej 

nádrže, kedy býval dostatok vody, 

a tak ešte zmenšiť spotrebu vody 

z Klingerštôlnianskej nádrže.

Tým, čo vyššie uviedol, vyvrátil ná-

zor niektorých funkcionárov mes-

ta o tom, že  Klingerštôlnianska 

nádrž za každých okolností nezais-

ťuje dostatočné množstvo vody. Po 

jeho úvahe dostatok vody zaisťova-

lo, lebo samotná  nádrž mala taký 

obsah, že nedostatok vody v jed-

nom roku vyrovnala.

Predpokladal, že domčeky nad Klin-

gerom, patriace banskému riaditeľ-

stvu, budú v prípade vážneho rieše-

nia vodovodu opustené a svahy nad 

Klingerstôlnianskou nádržou zales-

nené, čím by sa akosť vody v nádr-

ži veľmi zlepšila. Použitím vody pre 

chladenie kompresorov by voda v 

žiadnom prípade zreteľne neutrpe-

la, lebo by neprišla do styku s po-

hyblivými časťami kompresora a 

teda ani do styku s olejom. Mala sa 

pohybovať úplne uzatvorená v že-

lezných rúrach, čo  by jej nemohlo 

uškodiť. Jej oteplenie by bolo len 

nepatrné. Kompresory by teda ne-

mali mať vplyv na fi ltráciu a dezin-

fekciu.

Aj v prípade, že by investície dosiah-

li výšku 200 000 Kčs, bola to suma 

nepatrná z hľadiska nebezpečia, v 

ktorom sa mesto nachádzalo. Ďal-

šia prevádzka vodovodu by bola po-

tom už takmer zadarmo.

Nechápal, prečo by mala voda 

z  Klingerštôlnianskej nádrže vyža-

dovať dokonalejšiu fi ltráciu, prípad-

ne aj dezinfi káciu ako voda z Roz-

grundskej vodnej nádrže, keďže 

bolo známe, čo sa fi ltrovalo a čo sa 

používalo, najmä, keď bolo vody 

málo a dažde posplachovali blato 

do  nádrže. Okolie Klingerstôlnian-

skej nádrže si predstavoval ideálne 

po osadení jeho okolia nejakým bu-

jnejším rastlinstvom a zalesnení, 

ktoré by mal urobiť na svoje nákla-

dy lesný erár. Išlo by o plochu, ktorá 

by za to stála. Otázka odberu vody 

z  Rozgrundskej nádrže bola podľa 

jeho názoru posúdená správne, ani 

otázka fi ltrácie vody a jej dezinfek-

cie by určite odborníkom nemali ro-

biť žiadne ťažkosti. Bolo nevyhnut-

né, aby sa defi nitívne rozhodlo pre 

niektoré riešenie, pretože bolo tre-

ba prejednať ešte celý rad vedľajších 

otázok.

Ministerstvo verejných prác dalo 

už Štátnemu banskému riaditeľ-

stvu splnomocnenie k jednaniu o 

všetkých uvedených otázkach a k 

predloženiu návrhu zmluvy. Nebo-

lo teda žiadnych prekážok, aby sa 

skoncovalo s týmto problémom, 

pretože kto by bol zodpovedný v  

prípade požiaru alebo epidémie za 

to, že sa vec neriešila týmto, jedine 

možným spôsobom.

Začiatkom decembra 1927 obdrža-

la správa mesta od Bakteriologic-

kého ústavu v Bratislave posudok o 

kvalite vody horného a dolného vo-

dovodného rezervoáru, Rozgrund-

skej a Klingerstôlnianskej nádrže, 

mestského vodovodu v Dolnej ulici 

a vody z tzv. Goldfusovho prameňa 

pri Banskej Belej. V posudku sa uvá-

dzalo, že všetky tieto vody prime-

raným ušľachtením možno urobiť 

vhodnými na upotrebenie ako pit-

nú a úžitkovú vodu.

Mestská rada rokujúca o tomto 

predmete sa uzniesla požiadať re-

ferát Ministerstva verejných prác 

v Bratislave, aby ešte v ten týždeň 

poslal svojho odborníka, aby posú-

dil všetky námety, na mieste vypra-

coval návrh na defi nitívny vodovod 

a urobil príslušné úpravy. Správa 

mesta bola rozhodnutá do konca 

decembra 1927 získať aj konečné 

uznesenie mestského zastupiteľ-

stva a ešte vypísať i verejnú súťaž na 

realizáciu stavebných prác s lehotou 

do 15. februára 1928.

V tejto záležitosti sa usilovne pra-

covalo ďalej, aby bol nový vodo-

vod uvedený do prevádzky ešte za-

čiatkom budúceho leta. V Mestskej 

rade odznel návrh, aby vyžiadaný 

odborník preskúmal aj štôlňu Šo-

bov a pramene vrchu Šobov a Mi-

chalštôlňu a zistil, či by sa 

aj z týchto nemohla zais-

tiť zásoba vody pre mesto. 

Na požiadanie Mestskej 

rady dostavil sa do Ban-

skej  Štiavnice v týždni od 

9. - 15. decembra 1927 opäť 

zástupca referátu Minister-

stva verejných prác, aby po-

súdil námety, predložené 

vo veci riešenia vodovodu a 

urobil úpravy ohľadne ďal-

ších krokov. Odborný po-

sudok vyznel v tom zmysle, 

aby správa Mesta vypísala 

užšiu súťaž na podanie po-

núk pre vyhotovenie pod-

robného projektu na Klin-

gerstôlniansky vodovod a 

len generálneho projektu na dodá-

vanie vody z  Rozgrundskej nádrže 

a ostatných prameňov, ako aj de-

tailného projektu na opravu exis-

tujúcej vodovodnej rozvodnej siete. 

Mestská rada zobrala na vedomie 

posudok odborníka a správu komi-

sie, preskúmávajúcej pramene na 

vrchu Šobov a nariadila vypísať už-

šiu súťaž. Vypracovanie projektov, a 

to v prvom rade na opravu vedenia 

a na nový Klingerstôlniansky vodo-

vod mala podať začiatkom januára 

1928.

Uvedená problematika sa s  defi ni-

tívnou platnosťou doriešila tak, že 

na štyri desaťročia bolo pre mesto 

zabezpečené dostatočné množstvo 

pitnej a úžitkovej vody. 

Foto: Ján Petrík

Ivan Herčko

Využitie vodných nádrží V.
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Už len kytičku 

kvetov na hrob 

Ti môžeme dať, 

spokojný, večný 

spánok môže-

me Ti priať.“

Dňa 3. novembra si pripo-

menieme 12. výročie, čo nás 

navždy opustila Alenka Ja-

rábeková. S láskou a úctou 

spomíname… 

Smútiaca rodina 

Spomienka

„Aj keď už nie 

si medzi nami, 

navždy osta-

neš v našich 

srdciach a spo-

mienkach...“

Dňa 2.11.2017 by sa bol do-

žil 28 rokov náš drahý syn a 

brat Ján Cibula, ktorý nás 

opustil 31. marca 2013. Tí, 

ktorí ste ho poznali a mali 

radi, venujte mu spolu s 

nami tichú spomienku. S lás-

kou spomínajú 

rodičia a brat

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 útul-

ku OZ Senior Lilien, tak nech ne-

váha! Otváracia „venčiaca“ doba 

je zverejnená na stránke útulku: 

www.ozseniorlilien.sk. Tí, kto-

rí môžu a chceli by pomôcť, pri-

vítame akúkoľvek 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. Ďa-

kujeme! 

OZ Senior Lilien

V plnej naplnenosti srdca som 

hľadala i hľadám ideálny spev. 

Môcť tak vyspievať dušu a hľadať to 

najčistejšie, čo možno ľudským hla-

som dať. A tak v hľadaní tejto idey 

prechádzajúc a poznávajúc jej tzv. 

realizátorov som veľakrát zistila, 

že hrubosť, široké lakte, násilie na 

hlase a viac kričanie ako skutočný 

spev vládne svetom. To všetko von-

kajškovo chladné ukazuje skôr ego 

spievajúceho ako skutočné umenie. 

Nevraviac, aké prekážky a nezáu-

jem sú stavané snahe o skutočne 

čistý spev a nemožnosť rozvíjať sa – 

a to nielen zo strany verejnosti, ale 

i samotných umelcov a tých, ktorí 

by mali ušľachtilé umenie podporo-

vať a vyhľadávať. Koľké milióny idú 

na podujatia – kde stačí zapnúť ná-

stroje k elektrickému vedeniu, pus-

tiť pre tak jemný nástroj, akým je 

sluch zničujúce decibely a nahnať 

stádo ľudí a privádzať ich do primi-

tívnej šialenosti. A pritom skutočný 

národný poklad v podobe sloven-

skej piesňovej alebo opernej tvor-

by a jej interpretácia sa nijako ne-

podporuje a ani nefi nancuje. Lož si 

za stôl sadla a pravda u dvier žobre. 

A tak mnohý umelec, ktorý by bol 

schopný skutočnú hodnotu dávať 

svetu, musí robiť inú prácu, aby sa 

uživil a nemôže sa naplno venovať a 

do dokonalosti doviesť to, čo by bol 

schopný dať svetu. Pritom ľudstvo 

čistý a povznášajúci spev tak potre-

buje. Je to pravá potrava pre dušu. 

Jedine liečivá a jedine zušľachťujú-

ca. Čím vyšší a mäkší tón, tým vyš-

šia energia a naplnenie. Ale zabudlo 

sa spievať, rodičia nespievajú de-

ťom, v školách sa takmer nespieva. 

Nastáva všeobecná fonasténia, ne-

schopnosť zaspievať ani jeden tón. 

Hlas žien po vyše sto rokoch tak 

klesol, že rozprávajú o oktávu niž-

šie. Mládež je ovplyvnená main-

streamom, americkou pakultúrou, 

undergroundom, ktoré postrádajú 

akúkoľvek krásu. Čím menej krásy, 

tým väčšmi „vítané“, tým viac spon-

zorované. Čím tvrdšie nasadenie 

tónu, čím hrubšie, čím agresívnej-

šie, čím plochejšie a čím revavejšie. 

Vládne teraz to, čo sa kedysi nazý-

valo chorým hlasom. Kedy si začne-

me vážiť skutočné dary, ktoré sme 

Slováci, Slovania, Európania a oby-

vatelia tejto zeme dostali ako ná-

rodné, európske a svetové dedič-

stvo? Vyzývam preto k opätovnému 

návratu k čistému a povznášajúce-

mu chrámovému spevu, ktorý by sa 

opäť obrátil k duchu, k svätosti a nie 

k démonizujúcej podobe. Keď ke-

dysi spevák spieval, nie preto, že by 

chcel ukázať seba, ale preto, že bol 

prostredníkom k niečomu vyššie-

mu, čo je nad ním a mal to šťastie, 

že ním to mohlo prechádzať a cez 

jeho spev sa mohlo prejavovať. Úcti-

vý spev nám chýba. Och, ako celý ži-

vot hľadala som a hľadám umelcov, 

ktorí by spolu so mnou chceli hľadať 

a opäť nájsť stratenú cestu, v ktorej 

dielo a jeho krása sa s úctou prijíma 

a jeho hlboký obsah spoločne tvo-

rí a nachádza a venuje sa mu dosta-

točný čas na prehĺbenie a pochope-

nie, až sa vylúskne ten meditatívny 

obsah ako krásne Popoluškine šaty 

z orecha. Kde je to spoločné hľada-

nie pravej krásy a umeleckého kva-

litného spojenia? Žiaľ ticho a nie v 

zlom závidím tým šťastlivcom, kto-

rým sa takáto cesta podarila a i dnes 

darí. Vyzývam teda preto k spolu-

práci tých, ktorým záleží na pravom 

čistom umení, ktoré sleduje ducha a 

neubíja dušu, ktoré nepopiera dušu, 

a ktorým záleží na nájdení skutoč-

nej esencie a entelechie umenia a 

tónu, ktorý vyludzuje.

Perla Perpetua Voberová 

Krásny spev

ZŠ J. Horáka si už tradične 

v októbri pripomína Deň 

jablka. 

Aj tento rok sme pripravili 

program – na I. stupni žiaci IV.A 

triedy prezentovali v  triedach 

zaujímavosti o  jablku spojenú 

s  ochutnávkou jabĺčok. Aj na II. 

stupni si žiaci pripravili rôzne sú-

ťaže a kvízy. Tiež bola vyhlásená 

súťaž o najzaujímavejšie vyzdobe-

né jablko. Na výstavke sme mohli 

obdivovať naozaj prekrásne diela. 

V  triedach sme si pochutnali na 

jablkových koláčikoch. Veríme, že 

touto akciou sme deti inšpirova-

li k tomu, aby okrem kupovaných 

sladkostí siahli aj po jabĺčku ale-

bo si doma uvarili teplý a chutný 

jablkový čaj. 

Ďakujeme sponzorom: R. Kon-

dekovi za úžasné jablká pre celú 

školu, p. Blahútovi a  Orangu so 

sídlom Banská Štiavnica, kto-

rí prispeli svojimi sponzorskými 

darmi.

Eva Ivaničová

Deň jablka

Súťaž o najkrajšie vyzdobené jablko  foto Archív ZŠ J.Horáka 
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Žiaci výtvarného odboru 

ZUŠ v Banskej Štiavnici sa vo 

štvrtok 19. októbra vybrali 

hľadať inšpirácie na Bienále 

ilustrácií Bratislava (BIB). 

Táto slovenská výstava ilustrácií 

detskej literatúry je jednou z najväč-

ších svojho druhu na svete. Jej prvý 

ročník sa uskutočnil v roku 1967 a 

odvtedy sa koná v Bratislave raz za 

dva roky, vždy na jeseň. Predstavu-

je mozaiku najlepších ilustrácií det-

ských kníh z celého sveta. Na toto 

svetoznáme podujatie, na ktorom 

sa tento rok zúčastnilo 49 krajín z 

celého sveta, pozývali žiakov ich pe-

dagogičky Mgr. Zuzana Hilbertová 

a Mgr. Eva Kukurová. V Bratislave 

boli vystavené práce 373 ilustráto-

rov, 488  kníh a 2657 samotných ilu-

strácií. Keď sme vošli do výstavných 

sál Slovenského národného múzea, 

využili sme možnosť nahliadnuť aj 

na expozíciu prírodovedného mú-

zea. Tá približovala vznik života, 

prírodu, zvieratá a život v nej. So zá-

ujmom sme prelistovali vernú kó-

piu najstaršieho zachovaného her-

bára liečivých rastlín na Slovensku 

kamaldulského mnícha pátra Cypri-

ána (herbár vznikal pravdepodob-

ne v rokoch 1766-1771). Na prvom 

poschodí na nás čakalo „Bielnále“ - 

obsiahla výstava slovenských i  za-

hraničných ilustrátorov, ktorí pri 

výtvarnom stvárnení kníh pre deti 

použili rôznorodé techniky, materi-

ály, či kombinácie farieb. Obdivovali 

sme ilustrácie slovenských výtvarní-

kov ako Svetozár Košický, Vladimír 

Král, Marcel Mališ, Juraj Martiška. 

Matúš Maťátko, Martina Matlovičo-

vá, Daniela Olejníková, Barbora Pu-

lovičová, Peter Pollág, Miroslav Re-

gitko, Dávid Ursiny či Peter Uchnár. 

V zahraničnej sekcii sústredili orga-

nizátori nápadité ilustrácie z Portu-

galska, Mexika, Palestíny, Nemec-

ka, Sýrie, Ruska, Talianska Cenu 

Hansa Christiana Andersena 2016 

za ilustráciu získala nemecká vý-

tvarníčka Rotraut Susanne Berner. 

Okrem samotnej výstavy sú počas 

BIB pre deti pripravené tvorivé diel-

ne a tiež premietanie animovaných 

fi lmov. Téma  tohtoročného sympó-

zia "Umenie verzus komercia" ponúk-

la  možnosť zamyslieť sa nad úlohou 

umeleckej ilustrácie v dnešnom sve-

te komercie.

Autori podujatia pripravili bohatý 

program aj v priestoroch Slovenské-

ho národného múzea, kde je súťažná 

výstava inštalovaná: tvorivé dielne 

či premietanie animovaných rozprá-

vok, ale aj interaktívne výstavy v Bi-

biane. Práve do tohto domu ume-

nia pre deti smerovali po obedovej 

pauze naše kroky. V útulnom inte-

raktívnom múzeu sa našim mladým 

výtvarníkom naozaj páčilo. V jed-

notlivých expozíciách prispôsobe-

ných detskej duši si mohli na „Ume-

nie“ doslova siahnuť. Zmyslami, 

zrakom či dotykom sa oboznamo-

vali s výtvarnými prácami rôznych 

umeleckých slohov ako expresio-

nizmus, surrealizmus, dadaizmus 

a  pod. Niektorí sa spontánne stali 

súčasťou obrazu „Baletná škola“ (Ed-

gar Degas), iní vytvárali z preprave-

ných rekvizít zátišia podľa originál-

nych diel či skladali veľkoformátové 

i maloformátové puzzle. Čítaním 

charakteristík jednotlivých ume-

leckých období sa nielen vzdelávali, 

ale i sami tvorili. Vo svete predstáv 

a ilúzie sa tu a tam premieňali na lie-

tajúceho vtáka či pozorovaním ma-

kety cez špeciálne sklo zažili ilúziu 

lietania ponad krajinu. BIB-UNES-

CO workshop Albína Brunovského 

sa niesol v znamení ľudovej rozpráv-

ky. Čaro podmorského rozprávkové-

ho sveta ponúkla posledná výstava v 

tomto múzeu detí. Naša púť za obja-

vovaním krásna vo výtvarnom ume-

ní sa skončila, ale zážitky a inšpirá-

cie si nesieme domov do ďalšieho 

tvorivého snaženia vo výtvarnom 

odbore ZUŠ. Naša vďaka patrí pá-

novi šoférovi Bosákovi za bezpečnú 

prepravu, pani učiteľke Zuzke Ková-

rovej a  mamičke Slávke Gavlasovej 

za pomoc s dozorom a Rade rodičov 

pri ZUŠ, ktorá túto podnetnú akciu 

podporila.

Irena Chovanová

Inšpirácie na bienále ilustrácií Bratislava

Komunitné centrum Banská 

Štiavnica pripravilo na 

deň 27.10.2017 podujatie 

Halloween, ktorého sa zúčast-

nili deti z lokality Šobov aj so 

svojimi rodičmi, rodinou. 

Pre deti boli komunitným centrom 

a Mestom Banská Štiavnica pri-

chystané sladké odmeny v podobe 

čokolád a cukríkov. Každá maska 

bola ocenená. Deti sa na akciu te-

šili už dlhší čas a konečne tu mohli 

odprezentovať masky, čo si sami 

vyrobili. Zamestnanci komunitné-

ho centra pripravili s deťmi aj krát-

ky program, kde si deti v maskách 

zaspievali, ale aj zatancovali. Rodi-

čia mali zo svojich detí radosť. Bolo 

pekné vidieť na tvárach detí úprim-

nú radosť. Deti sa zabavili podľa 

očakávania a tešia sa na ďalšiu po-

dobnú akciu.

Iveta Kováčová, KC BS

Halloweenska párty

Halloweenske masky v komunitnom centre  foto KC BS

Tvorivé 
stretnutia 
s ovčou vlnou v kammerhofskej 

dielničke

O.Z. Iniciatíva za živé mesto a Slo-

venské banské múzeum pripravu-

jú v  novembri tvorivé stretnutia 

s ovčou vlnou - zVlnenie:

9.11. - česanie a pradenie s Mar-

celkou Nemcovou,

16.11. - druganie a zápästkovanie 

s Magduškou Slivkovou a 

23.11. - pletenie a  háčkovanie 

s  Katkou Chrústovou a  Renkou 

Brnákovou, vždy od 15,00 hod. v 

Kammerhofe  – Dielničke.

Podujatie z verejných zdrojov pod-

poril Fond na podporu umenia.

Všetkých malých i  veľkých záu-

jemcov srdečne pozývame!

Anna Ďuricová, SBM

Záhradkárske 
okienko
Pomológia jablka Gloster

Synonymum a cudzí názov je Glos-

ter 69, je stredne veľký až veľký,vy-

soko kužeľovitý so širokými rebra-

mi, šupka je hladká, suchá, pevná, 

čiastočne osrienená, zelenožltá, 

prekrytá fi alkovastou farbou. Du-

žina je žltkastá, krehká, šťavnatá, 

mierne aromatická. Je to zimná 

odroda, zberá sa až v tretej dekáde 

októbra, konzumná zrelosť je od 

januára do apríla aj dlhšie.

Golden Delicius

Je stredne veľký, guľovitý, rebrovi-

tý, tvarovo veľmi vyrovnaný. Šup-

ka je hladká a matne lesklá. Zák-

ladná farba je zelenožltá, neskôr a 

iba niekedy má ružové líčko. Du-

žina je pevná, jemná, prijemnej 

konzumácie. Chuť je sladká, vý-

razne aromatická, veľmi dobrá. Je 

to zimná odroda, zberá sa od kon-

ca septembra až do konca októbra. 

Konzumná zrelosť je až do apríla 

podľa skladovania a podmienok v 

pivniciach a skladoch.

Michaela Mojžišová

Hovoríte rusky?
Infocentrum Mesta Banská Štiavni-

ca hľadá rusky hovoriacich ľudí pre 

sprevádzanie turistov. Vhodné pre 

všetky vekové kategórie. Viac infor-

mácií v Infocentre na Námestí sv. 

Trojice a na tel.č.: 045/694 96 53.

IC Banská Štiavnica
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 3.11. o 18:30 hod.Piatok 3.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 5.11. o 18:30 hod.Nedeľa 5.11. o 18:30 hod.
Thor: RAgNArokThor: RAgNArok

Akcia, sci-fi , 113 min., MP:12, vstup-Akcia, sci-fi , 113 min., MP:12, vstup-
né: 4€. Thor sa v novom dobrodruž-né: 4€. Thor sa v novom dobrodruž-
nom fi lme pokúsi zaviesť poriadok v nom fi lme pokúsi zaviesť poriadok v 
celom vesmíre. Do univerza sa však celom vesmíre. Do univerza sa však 
vracia starobylá rasa na čele s vod-vracia starobylá rasa na čele s vod-
com Malekithom, aby uvrhol vesmír com Malekithom, aby uvrhol vesmír 
opäť do temnoty. Thor podstupuje ris-opäť do temnoty. Thor podstupuje ris-
kantnú cestu na konci ktorej ho čaká kantnú cestu na konci ktorej ho čaká 
stretnutie s nepriateľom tvárou v tvár. stretnutie s nepriateľom tvárou v tvár. 
Na ceste prichádza k rozhodnutiu, že Na ceste prichádza k rozhodnutiu, že 
obetuje všetko, čo má, aby zachránil obetuje všetko, čo má, aby zachránil 
nás všetkých. 

Sobota 4.11. o 16:00 hod.
SpievANkovo A 

krÁľovNÁ HArMoNiA

Rodinný, detský, hudobný, rozprávko-
vý, 70min., MP, vstupné: 4€. 

Sobota 4.11. o 18:30 hod.
Alibi NA MierU

Komédia, 90min., MP:12, vstupné: 

4€. Hlavný hrdina prevádzkuje kan-4€. Hlavný hrdina prevádzkuje kan-
celáriu zameranú na zabezpečenie alibi celáriu zameranú na zabezpečenie alibi 
na zákazku. Zamiluje sa ale do dievča-na zákazku. Zamiluje sa ale do dievča-
ťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro ťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro 
zistí, že jej otec je jeho dobrý klient. zistí, že jej otec je jeho dobrý klient. 

Nedeľa 5.11. o 16:00 hod.Nedeľa 5.11. o 16:00 hod.
PríšerÁkovciPríšerÁkovci

Rodinný, animovaný, komédia, 96 Rodinný, animovaný, komédia, 96 
min., MP:7, vstupné: 4€. Mama min., MP:7, vstupné: 4€. Mama 
Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred 
krachom, otec Frank je prepracova-krachom, otec Frank je prepracova-
ný a každý deň trpí pod tyranským šé-ný a každý deň trpí pod tyranským šé-
fom. Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá fom. Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá 
tínedžerka a syn Max je síce matema-tínedžerka a syn Max je síce matema-
tický génius, ale v škole ho ostatní ši-tický génius, ale v škole ho ostatní ši-
kanujú. Lenže tie skutočné problé-kanujú. Lenže tie skutočné problé-
my na Wishbonovcov ešte len čakajú. my na Wishbonovcov ešte len čakajú. 
Mamu Emmu si totiž vyhliadol sa-Mamu Emmu si totiž vyhliadol sa-
motný gróf Dracula za svoju budúcu motný gróf Dracula za svoju budúcu 
partnerku. A tak pošle zlú čarodejnicu partnerku. A tak pošle zlú čarodejnicu 
Babu Yagu, aby Emmu premenila na Babu Yagu, aby Emmu premenila na 
upírku. Yaga ale nedopatrením zme-upírku. Yaga ale nedopatrením zme-
ní na príšery aj zbytok rodiny. Rodina ní na príšery aj zbytok rodiny. Rodina 
príšer sa vydáva po stopách čarodej-príšer sa vydáva po stopách čarodej-
nice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby nice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby 

odčarovala prekliatie a všetkým vráti-odčarovala prekliatie a všetkým vráti-
la ľudskú podobu.la ľudskú podobu.

Utorok 7.11. o 18:30 hod.Utorok 7.11. o 18:30 hod.
MATkAMATkA

Horor, triler, dráma, mysteriózny, Horor, triler, dráma, mysteriózny, 
115min., MP:15, vstupné: 4€. Naj-115min., MP:15, vstupné: 4€. Naj-
horší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, horší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, 
je zaklopanie na dvere. Jeden z najori-je zaklopanie na dvere. Jeden z najori-
ginálnejších fi lmárov súčasnosti, Dar-ginálnejších fi lmárov súčasnosti, Dar-
ren Aronofsky (Čierna labuť, Rekviem ren Aronofsky (Čierna labuť, Rekviem 
za sen) natočil nezaraditeľný a origi-za sen) natočil nezaraditeľný a origi-
nálny thriller, ktorý svojich divákov nálny thriller, ktorý svojich divákov 
prekvapí, aj keď budú akokoľvek pri-prekvapí, aj keď budú akokoľvek pri-
pravení.  pravení.  

Streda 8.11. o 18:30 hod.Streda 8.11. o 18:30 hod.
SNehUliAkSNehUliAk

Dráma, krimi, 120min., MP:15, Dráma, krimi, 120min., MP:15, 
vstupné: 4€ vstupné: 4€ 

Štvrtok 9.11. o 17:00 hod.Štvrtok 9.11. o 17:00 hod.
SNow fi lM fesTSNow fi lM fesT

Séria fi lmov s tematikou extrémnych Séria fi lmov s tematikou extrémnych 
zimných športov, ocenených na rôznych zimných športov, ocenených na rôznych 
fi lmových festivaloch. Vstupné: 3€fi lmových festivaloch. Vstupné: 3€

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. Správne 

znenie krížovky z č.36/2017: „Nie 

každé zrnko dorastie do klasu, nie kaž-

dé steblo zarodí a dozreje.“ Výhercom 

sa stáva Milada Búrčíková, Jégé-

ho 19, Bratislava. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o pou-

kážku na konzumáciu v hodnote 10 

eur v pizzerii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

13.11.2017.

V tajničke sa ukrýva Slovenské prí-

slovie:

A., Elipsa, fajčivo, vyper,

B., Začiatok tajničky, čínske 

meno,

C., Patriaci Isovi, hľuzovka, mužské 

meno,

D., Dusík, omotal, smútočná hosti-

na, 100, citoslovce povzdychu,

E., Ekologický, nie je platné, pádo-

vá otázka,

F., Bol si básnicky, vyzradí, dooraj,

G., Otvorené anglicky, pond, špa-

nielska vychovávateľka, český mo-

derátor,

H., Spoluhlásky v slove lyže, lopta 

v bránke, otázka na spôsob, cudzie 

muž. meno, 1001 v Ríme,

I., Český skladateľ, liek na horúčku, 

cudzie žen. meno,

J.,, František, očakával, výtvor so-

chára,

K., 3. časť tajničky.

1., Osobné zámeno, 2. časť tajnič-

ky, zn. kozmetiky,

2., Visenie, pokop, lós,

3., Vedro pri studni, ruské muž. 

meno, umieraj,

4., 455 v Ríme, moderný zväzok 

obilia, osobné zámeno,

5., Ty si básnicky, vyliezaj, narieka,

6., Útok, starý predpona, meno 

Chačaturjana,

7., Hudobný nástroj, úder v boxe,

8., Plošná anglická miera, Andrea, 

Boh Moslimov,

9., Klub zdravia a pohybu, na stom 

mieste, slov. historik a geograf so 

skratkou mena na začiatku, liter,

10., Pokrik pri koride, títo, cudzie 

žen. meno, spolu,

11., Nástroj na písanie, český spe-

vák, severské zviera,

12., Cudzie muž. meno, oersted, 

dotieravý hmyz plurál,

13., 12 mesiacov, koniec tajničky, 

nech česky.

Pomôcky: Oleg, Sue, Eliot, Orm, 

Mareš, Salep, Korn

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
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K

Kupón č. 38
Krížovka



10
číslo 38 • 2. november 2017

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

ZUŠ hostila v utorok 24. 

októbra 2017 dvoch význam-

ných slovenských violon-

čelových virtuózov Eugena 

Procháca a Jána Slávika. 

Eugena Procháca poznajú Štiavni-

čania ako zakladateľa a umelecké-

ho riaditeľa Festivalu peknej hudby 

v Banskej Štiavnici, ako aj Štiavnic-

kých letných kurzov (ktoré prebie-

hajú práve v budove našej ZUŠ). Od 

roku 1998 pôsobí ako pedagóg vio-

lončelovej hry na VŠMU a patrí v 

súčasnosti medzi špičkových slo-

venských interpretov strednej ge-

nerácie. Vďaka svojmu interpre-

tačnému majstrovstvu získal celý 

rad pozvaní na účinkovanie nielen 

doma, ale i v zahraničí. V deväťde-

siatych rokoch minulého storočia 

úspešne pôsobil ako sólový violon-

čelista a pedagóg v Portugalsku.

Ján Slávik študoval hru na violonče-

lo na Vysokej škole múzických ume-

ní  u Jozefa Podhoranského. Ko-

mornú hru študoval vo Viedni na 

Hochschule für Musik und Darste-

llende Kunst u Franza Samohyla a 

Güntera Pichlera. Od roku 1993 pô-

sobí ako pedagóg na VŠMU. A v roku 

2012 bol prezidentom republiky me-

novaný vysokoškolským profeso-

rom v odbore hudobné umenie.  Ján 

Slávik je zakladajúcim členom Moy-

zesovho kvarteta (1975), ktoré bolo 

v rokoch 1986-2005 komorným sú-

borom Slovenskej fi lharmónie. S 

Moyzesovým kvartetom koncerto-

val takmer vo všetkých štátoch Eu-

rópy, Japonsku, USA a Kanade a 

nahral s ním už viac ako 40 kom-

paktných diskov. Sólisticky   nahral 

15 CD. V júli 2012 účinkoval ako só-

lista Dvořákovho   violončelového 

koncertu h mol so Slovenskou fi l-

harmóniou v Tokiu.  Ako prvý slo-

venský interpret uviedol v spoluprá-

ci s Danielou Varínskou kompletné 

dielo Ludwiga van Beethovena pre 

klavír a violončelo (sonáty a  variá-

cie). Ján Slávik sa venuje aj interpre-

tácii súčasnej hudby a svoje diela mu 

venovali viacerí slovenskí sklada-

telia (R.Berger, J.Iršai, L.Kupkovič, 

A.Steinecker, I.Zeljenka...).

My sme česť privítať na pôde ZUŠ 

v  Banskej Štiavnici tieto dve vý-

znamné osobnosti slovenského  hu-

dobného života, ktoré sa počas kon-

certu podelili so žiakmi aj o  svoje 

prvé skúsenosti s hudbou i to, čo ich 

v tomto vznešenom povolaní napĺ-

ňa, fascinuje.

Na koncerte predviedli sólové i ko-

morné skladby. Bola to pocta Joha-

novi Sebastianovi Bachovi  skvelou 

interpretáciou „Prelúdia a Gigue zo 

suity č, 3 C dur pre violončelo (sólo) 

a  precíznym prevedením Bourré 

a Gigue zo suity č 4 Es dur pre vio-

lončelo (sólo).

Ich program bol venovaný i súčas-

ným autorom. Od Tadeáša Salvu 

zazneli dve skladby:8 prelúdií pre 

2 violončelá a Balada pre violonče-

lo. Ilja Zeljenka bol prezentovaný 

Duom pre 2 violončelá a  3 mono-

lógmi pre violončelo. Záver koncer-

tu v  útulnej atmosfére koncertnej 

sály patril zvukovomalebnej a sever-

skou kultúrou inšpirovanej skladbe 

pre dve violončelá od Pavla Fišera 

„Keltské duo“. Majstri hry na violon-

čelo pán Eugen Prochác a Ján Slávik 

podali excelentný výkon, ktorý bol 

žiakmi, pedagógmi ZUŠ ako i  prí-

tomnými divákmi ocenený sústre-

denou pozornosťou a  veľkým po-

tleskom. Ďakujeme, páni virtuózi, 

za Vaše majstrovstvo.

Irena Chovanová

Cellomania

Violončeloví virtuózi v ZUŠ  foto Lubo Lužina

Petr Kvíčala

Len pre Tvoje oči/For Your Eyes 

Only

Rytmus, opakovanie, slávnosť a 

sviatočnosť, ornament, procesua-

lita, povrch a spiritualita... Akým 

spôsobom sa menované témy môžu 

objaviť vo výtvarnom umení a čo 

vedie umelcov k ich využívaniu? K 

objasneniu týchto postupov pove-

die prednáška výnimočného umel-

ca a vysokoškolského pedagóga 

Petra Kvíčalu, ktorý pôsobí v Brne. 

V utorok 7. novembra 2017 nám v 

Galérii Schemnitz v Banskej Štiav-

nici predstaví nielen svoju cestu k 

maľbe a intervenciám do architek-

túry či maliarskym inštaláciám, ale 

prehovorí tiež o dôvodoch a pozadí 

vzniku týchto diel, ako aj o témach, 

ktoré sú s nimi spojené. 

Prednáška profesora Kvíčalu je 

šiestou prednáškou vzdelávacieho 

projektu Kultúrne spoje CZ – SK, 

v  ktorom predstavujeme tvorbu 

českých umelcov či prácu kurátorov, 

historikov umenia a galeristov. Sr-

dečne pozývame.

Miesto konania: Galéria Schemnitz, 

A. Sládkoviča 2, Banská Štiavnica

Termín: 7. november 2017

Čas: 16.00 hod.

Účasť väčších skupín prosím dopre-

du nahláste na tel. Čísle: 0907 888 

872.

Prof. MgA. Petr Kvíčala (nar. 1960, 

Svitavy), český maliar a vysokoškol-

ský pedagóg. Popredná osobnosť 

českej abstraktnej maľby, od 80. ro-

kov 20. storočia priekopník v pre-

sadzovaní ornamentu a rytmu v 

českej maľbe. Často pracuje v  roz-

siahlych maliarskych cykloch (napr. 

Vlny, Tapety, Sviatočné obrusy pre 

všedný deň, Tenké línie, Memory 

a pod.). Od roku 1995 bol autorom 

početných realizácií v architektú-

re vo Švajčiarsku, Nemecku a v Če-

chách. V súčasnosti pôsobí ako ve-

dúci Ateliéru maľby 3 na Fakulte 

výtvarných umení VUT v Brne.

Vladimír Beskid, 

Dana Kratochvilová

Kultúrne spoje cz – sk
Prednáškový cyklus významných osobností českého súčasného umenia

Opustený 
strom
Múdry starec, čo každého poučuje 

svojou pokožkou,

na ktorej sú vrásky času i múd-

rosti

sám stojí s mojou rukou osamelou

a hreje ma objatím z vďačnosti.

Z vďačnosti, že sedím pri ňom

a nechávam jeho ubolené staré 

ruky na mojej tvári.

Z vďačnosti, že sa v jeho ochran-

nej náruči

skrývam pred dažďom

a teším sa spolu s ním z prícho-

du jari.

Sám stojí.

Opustený.

Už ani vtáctvo ho svojimi piesňa-

mi nehladí.

Je opustený. Sám samučký,

starček dobručký.

Voľakedy stál tam, kde teraz-

mohutný

a silným objatím hrial všetko živé.

Strhával osamelosti povraz

a nechcel aby sa pri ňom cítil nie-

kto stratený.

Krásny, farebný.

Dotýkal sa slnca.

A teraz je taký drobný

a pre všetkých bezvýznamný.

Každý zabudol, kde nechal starec 

mladosť.

Opustili ho, i keď on ich nikdy ne-

opustil.

Vždy túžil a túži spôsobovať ra-

dosť

i keď svoju krásu stratil.

Už sa nedotýka slnca,

lež zeme.

Nepracujú mu dobre pľúca.

Neubráni sa v zime.

Opustený.

Každý ho nechá napospas osudu.

Každému je ukradnutý.

I napriek tomu, že každému dával 

ochutnať zo svojho plodu

... zo svojho srdca piť.

Katarína Mojžišová

Pozvánka
na slávnostné stretnutie pri prí-

ležitosti 25. výročia založenia 

Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku, ktoré sa usku-

toční 28. novembra 2017 (uto-

rok) o 14,00 hod. v sále Kultúrne-

ho centra Banskej Štiavnice. Účasť 

v baníckej a inej uniforme je víta-

ná! Zdar Boh!

Richard Kaňa, 

predseda spolku 
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Minulý rok, 5.11., sa u nás 

v Kultúrnom dome začala nová 

sezóna v hre Scrabble. 

Tento rok zápolenia v  tejto slov-

no-kombinačnej hre začali v Žiline 

a u nás sa uskutočnia na Martina, 

11.11.2017.

Minulý rok do Banskej Štiavnice 

zavítalo 45 hráčov zo Slovenska aj 

Česka, čo bol 3. najvyšší počet spo-

medzi všetkých uskutočnených tur-

najov. Domáci účastníci boli 3, a-

však bez výraznejšieho úspechu. 

Štiavnické noviny ako mediálny 

partner dostali príležitosť stretnúť 

sa s tými hráčmi, ktorí pricestovali 

už v piatok do dejiska turnaja. Bolo 

možné sledovať, akými zaujímavý-

mi spôsobmi sa slovenčina môže 

ohýbať a aké miestami podivné vý-

razy je možné vytvoriť. Na druhej 

strane niektoré bežne používané 

výrazy neplatia. Na otázku prečo, 

bola jednoduchá odpoveď: lebo to 

nie je v slovníku.

Turnaj organizovaný Slovenským 

spolkom Scrabble a  Mestom Ban-

ská Štiavnica si urobil dobré meno 

medzi hráčmi, pričom už v  súčas-

nosti evidujeme, že viacerí z  nich 

chcú stráviť s rodinami príjemný ví-

kend v Štiavnických vrchoch aj s ro-

dinami a priateľmi. Tí sa samozrej-

me budú musieť v  sobotu zaobísť 

bez svojich hrajúcich.

Veríme, že sa podujatia zúčast-

ní opäť veľký počet hráčov a snežiť 

šťastie a body v hre bude aj našim 

zástupcom.

(micras)

Scrabble pod Sitnom – 2. edícia

Krajské majstrovstvá v 

cezpoľnom behu žiakov a 

žiačok ZŠ a SŠ, sa konali 17.10. 

v Žiari nad Hronom.

Štandardnú vysokú výkonnosť po-

tvrdili žiaci ZŠ Jozefa Horáka, keď 

v konkurencii najlepších družstiev z 

celého BB kraja vybojovali v zložení 

Peter Burian, Adam Valovič a Matúš 

Červenák druhé miesto.

R. Petro

ZŠ Jozefa Horáka opäť úspešná

Zľava A. Valovič, M. Červenák a P. Burian  foto Archív ŠK Atleti BS 

Nosnou témou prednášok 

je život panovníčky Márie 

Terézie a Habsburgovcov, ich 

prínos pre Banskú Štiavnicu, 

banské školstvo a stredoslo-

venskú banskú oblasť v 18. 

storočí.

V rámci cyklu prednášok si budete 

môcť vypočuť  prednášky:

8. novembra 2017

Princovia Jozef II. a Leopold II na 

návšteve stredoslovenských ban-

ských miest

Mgr. Peter Račko, PhD. (Stredoslo-

venské múzeum Banská Bystrica)

29. novembra 2017

Umenie a  každodenný život 

v Kremnici v 18. storočí

Mgr. Danie Haas Kianička, PhD. – 

Mgr. Luboš Kürthy, PhD. (NBS – 

Múzeum mincí a medailí Kremnica)

Miesto konania: Prednáško-

vá miestnosť Kammerhofu (býva-

lá pracovňa hlavných komorských 

grófov) Banská Štiavnica

Čas prednášok: od 13,30 hod.

Organizátori: Slovenské banské 

múzeum v Banskej Štiavnici v spo-

lupráci so Slovenskou historickou 

spoločnosťou pri Slovenskej akadé-

mii vied

Kontakt: Slovenské banské múze-

um, Kammerhofská 2, 969 01 Ban-

ská Štiavnica

Mgr. Adriana Matejková, PhD., vedú-

ca oddelenia dokumentácie a ochra-

ny zbierkového fondu, Archív

Tel. 045/6949422, 6949430; sbm@

muzeumbs.sk; archiv@muzeumbs.

sk. 

SBM

Rok Márie Terézie v SBM 
– historické prednáškové popoludnia

Stolný tenis
Fiľakovo - ŠKST 7:11

V 3. kole 4.ligy stolného tenisu sa 

hráči ŠKST predstavili vo Fiľako-

ve. Po remíze v  Žarnovici a  pre-

kvapujúcej prehre doma s Predaj-

nou už nebolo miesto na ďalšie 

straty.

Po výbornom kolektívnom vý-

kone to bolo nakoniec víťazstvo 

11:7. Popri vynikajúcom Dobro-

vičovi sa presadil aj Marko a nová 

posila ŠKST Milan Krajč.

Víťazstvo zavŕšil jedným bodom J.

Maďar.

Body: Dobrovič 4,5 Marko 3,5 

Krajč 2 Maďar 1.

Ďalší zápas odohrá ŠKST 

doma 5.11.2017 s  Tomášovca-

mi ako vždy v  Katolíckej škole 

o 10.00hod. Tešíme sa na Vás!

ŠKST

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 dospe-

lých v  byte na Ulici A. Kmeťa 14, 

Banská Štiavnica. Na Vašu účasť sa 

teší interpretka!  JB

Kluby zdravia
Mestský úrad, odd. KŠ a MK 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

Poďakovanie
Rada by som poďakovala našej 

mestskej polícií, konkrétne dvom 

Pánom policajtom, ktorí mali 

službu v piatok večer 27.10. 2017 

za ich prístup a ochotu, s akou mi 

pomohli riešiť moju zložitú situá-

ciu. Rovnako veľké ďakujem patrí 

aj pánu Dobšovičovi. Veľmi si vá-

žim, že máme takýchto ľudí v na-

šom meste. 

Obyvateľka Drieňovej L. O.
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služby

  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

  Predám v BŠ časť Štefultov po-

zemok na výstavbu RD a chalupy, 

cena 17 eur/m2, tel.č.: 0940 870 

762

  Predám 2-izbový slnečný byt s 

krásnym výhľadom na mesto v BŠ, 

cena 48 000 eur, pri rýchlom jedna-

  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

 Opilovanie náletových drevín a 

stromov, tel.č.: 0940 870 762

reality

prácappppppppppppp

  Prijmeme stolárov s praxou ih-

neď, nadštandardné pracovné pod-

mienky. Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, 

B. Štiavnica, kontakt: info@sedac-

ky.com, tel.č.:0903 405 900

  Prijmeme kuriča a  údržbára ih-

neď. Sedačky, s.r.o., Tabaková 1, B. 

Štiavnica, kontakt: info@sedacky.

com, tel.č.: 0903 405 900

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

0800 800 810
TAXI

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

ní dohoda možná, tel.č.: 0904 344 

910 

  Predám 2-izbový byt v BŠ, príp. 

vymením za chatu – chalupu, tel.č.: 

0902 832 404

 Dám do prenájmu 2-izbový byt 

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505

  Predám garáž pod Zigmund šach-

tou, tel.č.: +421910138180

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 

Ponuka služieb:Ponuka služieb:

- vyvetvovanie stromov - vyvetvovanie stromov a kríkov, a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
a vyžínanie trávnikov, drvenie a vyžínanie trávnikov, drvenie 

záhradného odpadu, pílenie stromov, záhradného odpadu, pílenie stromov, 
aj vo výškach, štiepanie a sekanie aj vo výškach, štiepanie a sekanie 
dreva, realizácia a poradenstvo dreva, realizácia a poradenstvo 

jednoduchej architektúry záhrad. jednoduchej architektúry záhrad. 

Kontakt: 0917 994 380.Kontakt: 0917 994 380.

Predaj jabĺk Predaj jabĺk 
z ovocného sadu Svätý Anton, z ovocného sadu Svätý Anton, 

len do 18.11.2017 len do 18.11.2017 
cena 0.60,-EURcena 0.60,-EUR

Každú sobotu: 8.00-12.00 hod.Každú sobotu: 8.00-12.00 hod.

Predajné miesto: Zigmund Predajné miesto: Zigmund 
šachta - klimatizovaná šachta - klimatizovaná 

hala na uskladnenie (oproti hala na uskladnenie (oproti 
zámočníctvu Ruckschloss)zámočníctvu Ruckschloss)

Jablká hlavne na zimné Jablká hlavne na zimné 
uskladnenie!uskladnenie!

Tel.č.: 0905 554 433, Tel.č.: 0905 554 433, 
0907 800 7000907 800 700


