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November je mesiac v ktorom 

sa neopakovateľne príroda 

prihovára človeku, aby sa viac 

ako po iné dni zamýšľal nad 

zmyslom života, nad príčinou 

svojho bytia. 

A práve na jeho začiatku nás v tom-

to čase naše kroky vedú na mies-

ta, kde ležia pozostatky našich naj-

drahších a  najbližších, ktorí nás 

navždy opustili, ktorým aspoň 

v  myšlienkach vzdávame úctu za 

chvíle, ktoré sme spolu prežili.

Aj v  tomto roku sa uskutočnila 

spomienka na našich najdrahších 

v priestoroch Domu smútku Frau- 

enberg. 

Ak vás zaujímajú príbehy 

známych lokálnych podni-

kateľov, alebo by ste chceli 

začať podnikať, len neviete 

ako na to, či odkiaľ vziať na 

rozbehnutie vlastného biznisu 

peniaze, prípadne si radi 

vypočujete príbehy mladých 

úspešných ľudí, či si radi 

posedíte v príjemnej atmosfére 

a vypočujete častokrát 

úsmevné príbehy hostí, tak 

pozorne čítajte ďalej.

Dňa 11. novembra 2016 o  17.30 

hod sa v  Banskej Štiavnici, 

v  priestoroch kurzovej miestnos-

ti v Kultúrnom centre na Kammer-

hofskej ulici 1 uskutoční motivačná 

talkshow s  inšpiratívnymi ľuďmi, 

ktorá vás zaručene nakopne.

Podujatie Štart Ups je talkshow 

o  podnikaní v  regiónoch Sloven-

ska, v  ktorej vystúpia jednak lo-

kálni podnikatelia, ktorí sa s vami 

podelia o svoje skúsenosti a zážit-

ky z  ich cesty za úspechom, ale aj 

zástupcovia štátnych a  súkrom-

ných spoločností a inštitúcií, ktorí 

vám poradia ako získať fi nancie na 

rozbehnutie vlastného podnikateľ-

ského nápadu. Na podujatí vystú-

pia aj úspešní ľudia z mesta Banská 

Štiavnica.

Podujatie sa bude niesť v uvoľne-

nej atmosfére. O chutné a zdravé 

občerstvenie sa postará spoločnosť 

Alfa Bio s.r.o., výrobca zdravých 

rastlinných potravín značky Lun-

ter.

Pamiatka zosnulých

Motivujúca talkshow 
- Štart Ups po štiavnicky

Spomienkové podujatie vo Frauenbergu  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Špeciálne:

Štvrtok 24.11. o 17:00 hod.Štvrtok 24.11. o 17:00 hod.
Vstupné: 2 €Vstupné: 2 €

SNow fi lM fesTSNow fi lM fesT

Scrabble pod Sitnom
5.11.2016 od 9:00-18:00 hod.

Kultúrne centrum
Štartovné pre nečlenov: 12 €
V štartovnom obed aj občerstvenie

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 Stredoslovenská 

energetika - Distribúcia, a.s.. Bez 

el. energie budú v Banskej Štiavnici:

- 4.11.2016 v čase od 7:00 – 17:30 

hod. na uliciach: Drieňová, Kysihý-

belská a Ovocná.

- 10.11.2016 v čase od 7:30 – 

17:30 hod. na ulici: Vyhnianska – 

časť Banky.

- 16.11.2016 v čase od 7:30 – 

17:30 hod. na ulici: Vyhnianska – 

časť Banky.

- 24.11.2016 v čase od 8:30 – 

14:00 hod. na uliciach: Banky, Ha-

dová, Hlavná, Horná, Majer, Na ja-

zero a Vyhnianska – časť Banky.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.

Pozvánka
… na besedu na tému „Lacno a 

zdravo s doc. Ing. Rastislavom La-

gaňom, PhD. spojenú s ochutnáv-

kou. Beseda sa uskutoční 15. no-

vembra (utorok) o 17:00 hod. 

V priestoroch Kultúrneho centra. 

Tešia sa na Vás organizátori 

OZ Život zdravie 

a Kluby zdravia
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z programu
primátorky

2. 11.

Zdravotníctvo, Štiavnica a Štiavničania 
v médiách

Aj v 2.polovici októbra celoslo-

venské médiá venovali veľkú 

pozornosť Banskej Štiavnici. 

Určite najviac potešila podrobná in-

formácia o ďalšom osude zdravot-

níctva v Banskej Štiavnici v Rádiu 

Slovensko 30.10. o 9:00 hod.. Toto 

celoslovenské médium nielen opäť 

potvrdilo, že Banskobystrický samo-

správny kraj poskytne v roku 2017 

200 – 300 000 eur pre budúce zdra-

votnícke služby v našom meste, ale 

naša primátorka Mgr. Nadežda Ba-

biaková aj podrobne informovala o 

viacerých alternatívach, ktoré má roz-

behnuté v súvislosti s ďalším osudom 

zdravotníctva v Banskej Štiavnici.

Exceletná, niekoľkonásobná relácia 

bola v Slovenskej televízii na Dvojke 

15.10. o 9:10 a následne v reprízach 

16.10. o 6:30, 17.10. o 12:30, 18.10. 

o 12:45 a 21.10. o 12:30 o Cyklo-

potulkách v relácii o zaujímavostiach 

na Slovensku pre cykloturistov, v 

ktorej z Banskej Štiavnice účinkova-

li Mgr. Janka Schillerová, riaditeľka 

Slovenského banského archívu, Mgr. 

Daniel Harvan, PhD., zástupca ria-

diteľa, Slovenské banské múzeum, 

Mgr. Henrieta Godová, vedúca Odd. 

regionálneho rozvoja a medzinárod-

ných vzťahov, MsÚ, Mgr. Peter Da-

náš, Informačné centrum mesta Ban-

ská Štiavnica, Ján Úrek, OZ Bajkom k 

tajchom a Alexandra Krivdová, Mine-

ralogická expozícia Slovenského ban-

ského múzea.

Dňa 23.10. v TA3 v relácii “V politi-

ke” o 11:00 hod. a 26.10. v Rádiu Slo-

vensko v relácii “Z prvej ruky” o 12:30 

hod. opäť dominoval Miroslav Číž, je-

diný poslanec NR SR z nášho okre-

su, s trvalým pobytom v Štiavnických 

Baniach. 24.10. v televízii Markíza 

v “Televíznych novinách” o 19:00 hod. 

bola rozsiahla reportáž o pozoruhod-

ných výsledkoch súkromnej Mater-

skej školy na Drieňovej. Z podobne 

rozsiahlej reportáže 26.10. v Rádiu 

Regina o 5:35 hod. sme sa dozvede-

li, že Vladimír Bárta, banskoštiav-

nický rodák, vydavateľ, spisovateľ a 

fotograf vydal nielen už 3. diel pub-

likácie “Banská Bystrica – Ako sme tu 

žili”, ale že ešte v tomto roku mu vyjde 

už aj 7. diel publikácie “Banská Štiav-

nica – Ako sme tu žili”. 28. - 31.10. vo 

viacerých celoslovenských médiách 

boli podrobné informácie o Rudolfo-

vi Schusterovi – čestnom občano-

vi nášho mesta v súvislosti s otvore-

ním výstavy “4 generácie Schusterovcov” 

na Bratislavskom hrade. 30.10. v Rá-

diu Slovensko v relácii “Verejné tajom-

stvá” o 11:05 hod. bola opäť venovaná 

veľká pozornosť hlásateľovi Sloven-

ského slobodného vysielača počas 

SNP Ladislavovi Sárovi, ktorý pred-

tým bol študentom Učiteľského ústa-

vu v Banskej Štiavnici. V relácii Jaro-

slav Rezník, riaditeľ TASR podal tiež 

absolutórium prof. PhDr. Karolovi 

Horákovi, CSc., ktorý svoje detstvo a 

mladosť prežil v Banskej Štiavnici a s 

našim mestom má trvalý a živý kon-

takt. V posledných dňoch októbra na-

posledy 30. a 31.10. zaznieval hlas 

Rádia Vatikán, kde sme sa dozvedeli o 

významnej osobnosti, ktorá počas ži-

vota mala vrelý vzťah k Banskej Štiav-

nici. Na medzinárodnej konferencii v 

Benátkach dňa 27.10. “Umlčaná cirkev 

a pápežská diplomacia v rokoch 1945 – 

65” bola zvláštna pozornosť venova-

ná aj biskupovi Michalovi Buzalko-

vi, svätoantonskému rodákovi, dlhé 

roky väznenému a mučenému re-

žimom 50. a 60. rokov 20. storočia. 

31.10. bola v Slovenskej televízii na 

Jednotke rozsiahla reportáž o ban-

skoštiavnických cintorínoch. 

Ján Novák

V súvislosti s pripravovanou 

zmenou lekárskej služby 

prvej pomoci (LSPP) primá-

torka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková okrem toho, 

že zaslala pripomienky k 

uvedenému projektu "Nová 

pohotovosť" na Ministerstvo 

zdravotníctva SR a VÚC Banská 

Bystrica sa obrátila osobne 

listom na ministra zdravot-

níctva SR:

Vážený pán minister,

dostal sa nám do pozornosti „Pro-

jekt Nová Pohotovosť“ podľa ktoré-

ho je Banská Štiavnica opätovne 

vylúčená zo siete poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti LSPP. Ta-

kýto návrh nás veľmi nepríjemne 

prekvapil. Vedenie mesta Banská 

Štiavnica dlhú dobu bojovalo za 

opätovné získanie sídla RLP a LSPP 

v  našom meste a  to hlavne z  geo-

grafi ckého postavenia nášho mesta 

a okresu Banská Štiavnica.

Zároveň ma to prekvapilo aj na zá-

klade toho, že pri našom osobnom 

stretnutí, ste deklarovali Vašu osob-

nú snahu pomôcť v  zabezpečení 

základnej zdravotnej starostlivos-

ti pre občanov Banskej Štiavnice 

a okresu Banská Štiavnica.

Prekvapilo nás aj to, že opakovane 

je samospráva vynechávaná z  pro-

cesov tak dôležitého rozhodovania, 

ako je rozhodovanie vo veci základ-

ných potrieb obyvateľov, z ktorých 

zdravotníctvo je vždy na 1. mieste 

a k navrhovanému projektu sme sa 

ako predstavitelia samosprávy ne-

mali možnosť vyjadriť.

Na základe uvedeného Vás týmto 

v  mene obyvateľov okresu Banská 

Štiavnica, ako aj stále narastajúce-

ho počtu turistov a prechodne bý-

vajúcich občanov dôrazne žiadame 

o opakované prehodnotenie návrhu 

„Projektu Nová Pohotovosť“ a  vzhľa-

dom na demografi cký vývoj a hlav-

ne geografi cké postavenie okresu 

Banská Štiavnica, ťažkú dostupnosť 

hlavne v zimných mesiacoch a tým 

aj zlé dopravné spojenie o zaradenie 

sídla jednej ambulancie LSPP so síd-

lom v Banskej Štiavnici do projektu.

Verím, že nebudeme opätovne nú-

tení „bojovať“ všetkými dostupnými 

prostriedkami o to, aby túto prepo-

trebnú lekársku službu mali oby-

vatelia okresu Banská Štiavnica za-

bezpečenú.

S pozdravom

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

List ministrovi zdravotníctva SR 
Tomášovi Druckerovi

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie k  rieše-

niu priestorového usporiada-

nia v objekte banskoštiavnickej 

nemocnice pre účely vytvorenia 

poliklinických služieb.

 Riešenie stavebných akcií na 

rok 2016.

 Uskutočnilo sa podujatie pri 

príležitosti Pamiatky zosnu-

lých.

3.11.

 Účasť na úvodnom workshope 

pod názvom Budovanie moder-

ného mesta – Smart City Work- 

shop na Úrade podpredsedu 

vlády SR pre investície a infor-

matizáciu v Bratislave.

4.11.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

5.11.

 Občianske obrady – sobáš.

 Účasť na stretnutí pedagógov 

SPŠ baníckej.

Andrea Benediktyová

Mestské kúpele 
Otváracie hodiny: 

Plavecký bazén

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiav-

nica

Bytová správa, BS
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Spomienka na našich 

najdrahších, ktorí nás opustili kon-

com roka 2015 a  v  roku 2016 sa 

uskutočnila dňa 2. novembra 2016 

o 15.00 hod.

Spomíname na našich spoluobča-

nov: Mgr. Karola Rendla, Margitu 

Mokošovú, Máriu Ečekovú, Milo-

ša Spišiaka, Esteru Šinkovú, Miro-

slava Pavúka, Helenu Ladziansku, 

Evu Tisovčíkovú, Jozefa Cibulu, 

Ing. Petra Václaveka, Štefana Ková-

ča, Drahomíru Václavekovú, Petra 

Cibulu, Stanislava Labudu, Štefana 

Mičuru, Máriu Haškovú, Ľubomí-

ra Kalabu, Vojtecha Kalaja, Vlastu 

Kolníkovú, Máriu Hrnčiarovú, Ma-

tildu Masarykovú, Romana Mikul-

číka, Ing. Milana Urbáneka, Máriu 

Mojžišovú, Jozefu Švecovú, Annu 

Kolovratovú, Jána Teplana, Ladisla-

va Zsigmunda, Martu Nevolnú, 

Petra Chrenku, Mateja Havrana, 

Máriu Belfi ovú, Imricha Ozanka, 

Máriu Krajšovú, Ing. Jána Ivaniča, 

Stanislava Chladného, Miladu Deb-

nárovú, Amáliu Trangošovú, Hele-

nu Procnerovú, Katarínu Audero-

vú, Ing. Jozefa Bellu, Jána Tučeka, 

Júliu Knezíkovú, Martu Hulovú, 

Evu Glézlovú, Brigitu Trenčanovú, 

Ruženu Novotnú, Jozefa Molleka, 

MUDr. Františka Vojtáša, Martu 

Bálintovú, Evu Blahútovú, Helenu 

Boháčovú, Janku Ivaničovú, Roma-

na Kalaja, Annu Krunkovú, Petra 

Ladického, Oľgu Daubnerovú, La-

dislava Debnára, Izoldu Petrikovi-

čovú, Simonu Benešovú, Boženu 

Petríkovú, Dušana Zigmunda, At-

tilu Meszárosa, Helenu Jágerskú, 

Ing. Vlastu Solárovú, Zdena Iva-

niča, Gašpara Šarkoziho, Jozefa 

Beňu, Tatianu Baukovú, Jána Ju-

chu, Antona Kubalu, Brigitu Cicko-

vú, Richarda Véna, Mariána Štepku 

st. a Zdenku Osvaldovú.

J. Simonidesová

NOVINKY

1.str.

Podujatie je súčasťou ro-

adshow Štart Ups po Slovensky, kto-

rá sa koná od mája 2016 do februára 

2017 v okresných mestách Bansko-

bystrického kraja.

Ak by ste mali záujem na podujatí 

odprezentovať svoj podnikateľský 

nápad/startup, nechať si poradiť 

porotou zloženou z  odborníkov na 

podnikanie a  zasúťažiť o  zaujíma-

vé ceny, tak neváhajte a napíšte do 

9. novembra 2016 e-mail na adresu: 

info@cescape.org. Podujatie otvorí 

primátorka mesta Banská Štiavnica, 

Mgr. Nadežda Babiaková. Ako reč-

níci vystúpia CEO coworkingu Luft, 

Andrej Minárik, podnikateľ Martin 

Pechovský, spoluzakladateľ svetové-

ho unikátu - startupu Xerry drevený 

počítač, ktorý bude na podujatí od-

prezentovaný, Peter Sabo z marke-

tingovej spoločnosti Visibility, zá-

stupcovia Úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny a ďalší ctení hostia.

Vstupné je dobrovoľné. Generál-

nym partnerom podujatia je Nadá-

cia Slovenskej sporiteľne. Partner-

mi podujatia sú: RS NET, Teatro 

Media, TV Rimava, STK u Myšiaka 

a občianske združenie Naša Sobo-

ta. Podujatie tiež podporili: Cypher, 

s.r.o., Mgroup, s.r.o., Lunter, s.r.o. 

a  Mesto Banská Štiavnica. Mediál-

nym partnerom podujatia je Bys-

trica 24. Organizátormi projektu sú 

Stredoeurópske startup centrum – 

CESC a  Business Innovation Cen-

ter Banská Bystrica v  spolupráci 

s mestom Banská Štiavnica.

Martin Čapliar

1.str.

Pamiatka zosnulých

Motivujúca talkshow - Štart Ups po štiavnicky

Diskutujúci v motivačnej talk show  foto Archív autora

Evanjelický kostol,   

pani H. Šušková a architekt  

J. Thalherr

Medzi veľmi užitočné služby pre 

návštevníkov Banskej Štiavnice 

patrí bezplatný vstup do otvore-

ných priestorov evanjelického kos-

tola v čase letnej turistickej sezóny. 

Evanjelický a. v. chrám dotvára ob-

raz Radničného námestia do podo-

by skutočne malebného obrazu. Ar-

chitekt Johann Jozeph Th alherr 

v roku 1796 využil naplno možnos-

ti, ktoré mu tolerančný patent Jo-

zefa II. poskytol pre stavby evanje-

lických kostolov po dlhšom období 

silnej rekatolizácie. Potiahol kon-

štrukciu stavby do výšky, zároveň 

vzdušne predĺžil vnútornú loď, za-

oblil vnútorný priestor a  pohral sa 

s  etážovitými divadelnými galéria-

mi. Výsledkom je jeden z  najzaují-

mavejších  priestorov v meste, kto-

rý zároveň exteriérovo zavádza do 

štiavnickej architektúry aj klasicis-

tické prvky rímskej fasádnej archi-

tektúry – antické stĺpy, tympanón, 

tambur. Zároveň elipsovitá kupola 

týčiaca sa nad stavbou s veľkým po-

zláteným krížom doďaleka ohlasu-

je svoj bohoslužobný účel a celkom 

prijateľne kompenzuje nemožnosť 

vztýčiť v tomto období pri evanjelic-

kých kostoloch zvonovú vežu.

Málokto vie, že Th alherrov projekt 

po tom ako ho po dvoch rokoch 

zhmotnil miestny staviteľ František 

Sivák, tak zasiahol estetický vkus 

miestnych katolíckych cirkevných 

hodnostárov, že ho požiadali, aby po 

požiari strechy Kostola nanebovstú-

penia Panny Márie v roku 1806 vie-

dol jeho obnovu . Viedenský archi-

tekt žijúci v Budapešti  ponuku prijal 

a  vznikla vskutku invenčná trojve-

žová fasáda, so sochami sv. Petra 

a Pavla nad hlavným vchodom. /Od-

vtedy vraj v Štiavnici na Petra a Pav-

la sneží/.

Nielen toto, ale aj ikonický príbeh 

chudobného študenta evanjelické-

ho lýcea Andreja Braxatorisa a sleč-

ny Márie Pischlovej pochádzajúcej 

zo slušne situovanej  rodiny  /teraz 

ich už poznáme pod menami Andrej 

Sládkovič a  Marína/ sprostredkúva 

priamo v kostole veľmi pôsobivo dl-

horočná bývalá pracovníčka Sloven-

ského banského múzea pani Helen-

ka Šušková. Jej výklad o  dejinách 

kostola, evanjelikoch v meste, o Ma-

ríne a  zlatoústom básnikovi patrí 

k tomu naj, čo mesto pre návštevní-

kov v oblasti sprostredkovania zau-

jímavých informácií ponúka. 

Pred niekoľkými dňami oslávi-

li evanjelici 220. výročie vysvätenia 

svojho chrámu, patrí sa im pogratu-

lovať a poďakovať aj zato, že dokážu 

svojim dielom prispievať k dobrým 

službám v cestovnom ruchu.

Peter Danáš

Pestrofarebná mozaika dobrých služieb 
pre návštevníkov mesta – I.
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Zrod Banskej Štiavnice   

3. tisícročia II.

Razantným vstupom Banskej Štiav-

nice už s predstihom do 3. tisícročia 

bolo uznesenie slovenskej vlády č. 

58/1978 z 22.2.1978.

Toto uznesenie bolo v doterajších 

dejinách Banskej Štiavnice historic-

ky bezprecedentne najvýznamnej-

šie uznesenie zamerané na záchra-

nu, obnovu a ďalší rozvoj nášho 

mesta. Toto uznesenie „o riešení úloh 

budovania technickej a sociálnej infraš-

truktúry a záchrany kultúrnych pamia-

tok v Banskej Štiavnici“ znamenalo 

nielen začiatok generálnej rekon-

štrukcie zdevastovaných a v mno-

hých prípadoch aj havarijných ob-

jektov (dokonca aj na Námestí sv. 

Trojice), rekonštrukciu havarijnej 

mestskej kanalizácie, vybudovanie 

obchvatových komunikácií, plyno-

fi kácie mesta, začiatok systema-

tickej starostlivosti o obnovu a  re-

konštrukciu tajchov v okolí Banskej 

Štiavnice, ale aj vybudovanie síd-

liska Drieňová aj s  nemocnicou, 

ZŠ Jozefa Kollára a ďalšími služba-

mi. Na sídlisku Drieňová bolo len 

do r. 1988 postavených 900 bytov, 

ďalších 172 bytov na Ul. 1. mája a 

L. Exnára. Vybudovaný bol vodo-

vodný prívod z Banského  Studen-

ca, ako aj kanalizačný zberač z Drie-

ňovej. Len v období rokov 1978 

- 88 boli postavené nové predajne 

o predajnej ploche 887 m² a v pa-

miatkových objektoch v meste pri-

budlo k tomu ešte 315 m² predajnej 

plochy. V tomto období pribudlo 

aj 356 miest stoličkovej kapacity v 

reštauračných zariadeniach. Posta-

vený bol aj rozsiahly komplex SOU 

lesníckeho na Kolpašskej ulici, kde 

bolo v r. 2000 - 2006 aj sídlo Fakul-

ty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity Zvolen.

V nadväznosti na uznesenie vlády 

č. 58/1978 prijala slovenská vlá-

da ešte ďalšie uznesenia, ktoré ďa-

lej rozvíjali a špecifi kovali uznese-

nie z r. 1978. Boli to nasledovné 

uznesenia: č.76/1981, 208/1981, 

123/1983, 216/1985 a 254/1986. 

Ku kontrole plnenia prijatých uzne-

sení sa uskutočňovali pravidel-

né kontrolné dni na vládnej úrov-

ni (dňa 20. 6. 1980 sa ho v Banskej 

Štiavnici zúčastnil aj predseda slo-

venskej vlády Peter Colotka), ale 

aj na krajskej, okresnej a mestskej 

úrovni. Významné kompetencie v 

tomto smere mal novovytvorený 

Útvar splnomocnenca vlády, ktorý 

viedol Ing. arch. Jozef Vicel a v kto-

rého útvare som pracoval aj ja. Už 

11.9.1978 prišli do Banskej Štiavni-

ce pracovať renomovaní pamiatkári 

a reštaurátori z Poľska. Výsledkom 

ich práce je dodnes okrem iné-

ho aj skvúce sa súsošie sv. Trojice. 

22.9.1979 vyhláškou Ministerstva 

kultúry č. 124/1979 Zb. boli vyhlá-

sené Štiavnické vrchy za chránenú 

krajinnú oblasť a následne 1.9.1980 

začala svoju činnosť Správa Chrá-

nenej krajinnej oblasti Štiavnické 

vrchy, ktorá plní svoju nezastupiteľ-

nú funkciu dodnes.

Vďaka uzneseniu vlády č. 58/1978 

bol v  Banskej Štiavnici vytvore-

ný samostatný odbor výstavby 

na Mestskom národnom výbore 

(MsNV) a vytvorený bol aj staveb-

ný úrad 1. stupňa.   29.4.1981 bolo 

v Banskej Štiavnici zriadené praco-

visko Ústredia umeleckých remesiel 

a 10.11. v tom istom roku aj praco-

visko Okresnej pamiatkovej sprá-

vy, ktoré v  modifi kovanej podobe 

existuje dodnes. 16.12.1981 vstú-

pil do platnosti Štatút rekreačnej 

oblasti pri tajchoch v  Štiavnických 

vrchoch a  6.12.1985 bola vyhláse-

ná Kalvária za chránený prírodný 

výtvor. 31.1.1986 bolo vyhlásené 

Arborétum v  Kysihýbli za chráne-

nú študijnú plochu a 23.6.1987 bol 

schválený Územný plán veľkého 

územného celku Štiavnické vrchy. 

14.7.1987 bola ukončená rekon-

štrukcia 3 havarijných objektov na 

Námestí sv. Trojice a  začala sa tu 

pripravovať Galéria Jozefa Kollára, 

ktorá bola sprístupnená verejnosti 

v r. 1992. 13.9.1991 bola ukončená 

viac rokov trvajúca rekonštrukcia 

národnej kultúrnej pamiatky Belhá-

zyovského domu a do užívania bolo 

v tomto objekte dané Sociálne stre-

disko Slovenského červeného kríža 

– prvé svojho druhu na Slovensku.

Nikdy predtým a ani potom nebo-

la Banská Štiavnica v  takom stre-

dobode pozornosti celoslovenských 

médií ako od r.1978. V týždenníku 

Nové slovo a  denníku Smena boli 

pravidelné, obsiahle rubriky „Zá-

chrana pokladu“, pričom v  prípade 

„pokladu“ išlo o  Banskú Štiavnicu 

a permanentné, systematické a cie-

ľavedomé sledovanie procesu obno-

vy pamiatok a budovania sociálnej 

a  technickej infraštruktúry tohto 

mesta.

Cesta k  blahodarnému, historické-

mu uzneseniu slovenskej vlády č. 

58/1978 nebola však ani zďaleka 

jednoduchá. Všetko to začalo pres-

ne pred 40 rokmi. Banská Štiavnica 

nemala  samosprávne postavenie, 

tak ako ho má v súčasnosti, podob-

ne ako takéto postavenie majú aj 

iné mestá, ba dokonca obce na Slo-

vensku. Okrem toho Banská Štiav-

nica od r. 1960 nebola ani sídlom 

okresu a naše „všemohúce“ a nanaj-

výš neprajné sídlo okresu Žiar nad 

Hronom, kde prvé i posledné slovo 

mal Okresný výbor Komunistickej 

strany Slovenska na čele s jeho ve-

dúcim tajomníkom RSDr. Norber-

tom Adamcom nechcelo ani len po-

čuť o  ťažkých krivdách páchaných 

na našej po stáročia svetoznámej 

Banskej Štiavnici. Jediným, naj-

rýchlejším a  súčasne najúčinnej-

ším riešením bolo presvedčiť slo-

venskú vládu, aby prijala v  tomto 

smere také uznesenie, ktoré nema-

lo dovtedy na Slovensku obdobu, 

čím celá záležitosť sa stávala ešte 

zložitejšia. Prvým krokom v  tom-

to smere bol obsiahly písomný ma-

teriál, ktorý už v samotnom názve 

vystihoval celý jeho obsah, zmysel 

i cieľ. Bol to „Rozbor súčasného stavu 

a  predpokladov ďalšieho rozvoja Ban-

skej Štiavnice“. Práve tento materiál 

som presne pred 4 desaťročiami vy-

pracoval za účinnej pomoci vtedaj-

šieho predsedu MsNV Jána Petrí-

ka a  podpredsedu MsNV Václava 

Pavlíka. Následne tento materiál 

bol schválený v  Mestskom výbore 

KSS, ako aj na plenárnom zasadnu-

tí MsNV. Nič to však nepomohlo k 

realizácii záverov tohto materiálu, 

ani to, že som mal „spriaznené duše“ 

v Žiari nad Hronom – Ing. Jána Gaj-

došíka, CSc., tajomníka OV KSS pre 

priemysel a Ing. Petra Berčíka, pod-

predsedu ONV. Rozhodujúcu úlohu 

preto začali hrať ďalšie moje „spriaz-

nené duše“ – JUDr. Ladislav Hanu-

liak, riaditeľ sekretariátu prvého 

podpredsedu slovenskej vlády Jú-

liusa Hanusa a JUDr. Anton Blaha, 

osobný tajomník predsedu sloven-

skej vlády Petra Colotku. Rozhodu-

júcu úlohu následne zohrával Július 

Hanus, s  ktorým sme presvedčili 

o  potrebe prijať uznesenie sloven-

skej vlády aj samotného predse-

du vlády Petra Colotku. Keďže išlo 

o dovtedy nevídanú vec v podmien-

kach Slovenska, bolo treba ešte pre-

svedčiť Jozefa Lenárta, prvého ta-

jomníka ÚV KSS. Prijal ma, keď 

mi pôdu na toto prijatie pripravil 

osobne Peter Colotka. Priamo, po-

čas tohto stretnutia, sa dohodol, že 

navštívia spoločne Banskú Štiavni-

cu a defi nitívne rozhodnú o jej ďal-

šom osude.

Teraz už udalosti nadobudli rých-

ly spád. 2.9.1977 prišiel do Banskej 

Štiavnice Július Hanus, aby pripra-

vil konkrétny program návštevy Jo-

zefa Lenárta a Petra Colotku, ktorí 

naše mesto navštívili už 30.9.1977. 

Okrem nich prišiel do Banskej 

Štiavnice samozrejme aj Július Ha-

nus, ale aj ďalší predstavitelia celo-

slovenských, krajských a okresných 

orgánov a  inštitúcií. Všetci zú-

častnení si v sprievode Jána Petrí-

ka a  mňa prezreli historickú časť 

mesta, včítane Kostola sv. Katarí-

ny a následne sme všetkých prítom-

ných oboznámili v  obradnej sieni 

MsNV s hlavnými problémami ob-

novy nehnuteľných kultúrnych pa-

miatok a  nevyhnutnou potrebou 

vybudovania zodpovedajúcej sociál-

nej a technickej infraštruktúry mes-

ta. Defi nitívne bolo rozhodnuté, že 

Banskej Štiavnici bude venované 

komplexné uznesenie slovenskej 

vlády. Základným podkladovým 

materiálom bol pre prípravu budú-

ceho uznesenia vlády už spomínaný 

„Rozbor súčasného stavu a  predpokla-

dov ďalšieho rozvoja Banskej Štiavni-

ce“. Koncipovanie tohto uznesenia 

robil Peter Berčík, Ján Petrík a ja za 

spoluúčasti pridelených zodpoved-

ných pracovníkov Úradu vlády, pod 

priamym dohľadom Júliusa Hanu-

sa, ktorý aj po prijatí uznesenia vlá-

dy, bol hlavným garantom plnenia 

vládneho uznesenia za slovenskú 

vládu. 22.2.1978 som sa aj s Jánom 

Petríkom zúčastnil aj samotného 

rokovania slovenskej vlády v  Bra-

tislave. Dosledovali sme teda až 

do zrodu samotného uznesenia č. 

58/1978 všetko to, čo bolo životne 

dôležité pre naozajstný vstup Ban-

skej Štiavnice do 3. tisícročia...

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie
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kam v BŠ 
a okolí ?

Slávnostný ceremoniál 

odovzdávania Ceny Imra 

Weinera-Kráľa sa uskutočnil 

18. októbra 2016 v Galérii 

Francúzskeho inštitútu   

v Bratislave. 

Laureátom ceny za rok 2016 sa stal 

francúzsky básnik, herec a režisér 

pán Michel de Maulne, zakladateľ a 

umelecký riaditeľ  európskeho festi-

valu poézie, divadla a hudby Cap à 

l’Est v Banskej Štiavnici.

Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne 

udeľuje občianske združenie Spo-

lok priateľov Imra Weinera-Kráľa 

a Francúzsky inštitút v Bratislave 

v spolupráci s Asociáciou teoreti-

kov, kritikov a historikov výtvarné-

ho umenia na Slovensku, a to pod 

záštitou Ministra kultúry Sloven-

skej republiky Mareka  Maďari-

ča a Veľvyslanca Francúzska v Slo-

venskej republike J.E. Christopha 

Léonziho. Ocenenie je exkluzívnou 

poctou pre žijúce osobnosti, kto-

ré prispievajú k rozvoju Francúz-

sko-slovenskej kultúrnej spoluprá-

ce. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o 

významný kultúrny alebo spoločen-

ský počin a prínos k zbližovaniu ná-

rodov Slovenska a Francúzska. Zá-

roveň je vyzdvihnutím tvorivého 

ducha a spoločenskou i morálnou 

odmenou za mimoriadne ľudské 

výkony v oblasti kultúry. Slávnost-

ného večera sa zúčastnila  pani Élise 

Weiner-Kráľ, jediná dcéra umelca, 

ktorá na záver podujatia pokrstila 

knižku Rozprávky pre Élise - Príbe-

hy kocúra Mineta,  z vydavateľstva 

Petrus. Cenu Imra Weinera-Kráľa v 

bronze vytvoril akademický sochár, 

docent Milan Lukáč.

Pozvánky na podujatie zdobilo za-

ujímavé grafi cké prepojenie paríž-

skej Eiff elovej veže a banskoštiav-

nického morového stĺpa so súsoším 

svätej Trojice. Uvedomujeme si, že 

ocenenie je zároveň poctou aj pre 

Banskú Štiavnicu, ktorá Michelo-

vi de Maulne natoľko učarovala, že 

sa stala ústredným dejiskom fes-

tivalu Capalest, ktorý už 15 rokov 

vytvára priestor na stretávanie sa 

európskych básnikov, ktorí tvoria 

alebo prekladajú poéziu do francúz-

štiny, intelektuálov, umelcov a širo-

kej kultúrnej verejnosti z  celej Eu-

rópy. Zastrešuje unikátne projekty, 

inscenované čítania významných 

slovenských, francúzskych a európ-

skych autorov, predstavuje tvorbu 

súčasných básnikov, ponúka kvalit-

nú vážnu aj populárnu hudbu, vý-

tvarné umenie, dáva priestor im-

provizácii a podnetným debatám na 

aktuálne spoločenské témy, prináša 

bohatý kultúrny program s  uzná-

vanými interpretmi. Capalest spá-

ja ľudí a národy a podporuje šírenie 

kultúry bez hraníc a diskriminácie.

K významnému oceneniu Michelo-

vi de Maulne srdečne blahoželáme.

Janka Bernáthová

Michel de Maulne, laureát Ceny 
Imra Weinera-Kráľa za rok 2016

Bolo veľkou symbolikou, že si 

PhDr. Jozef Labuda, CSc. prizval 

za „krstného otca“ svojej 

novej publikácie „Glanzenberg 

v Banskej Štiavnici – Arche-

ologický výskum zaniknutej 

lokality“, ktorá sa uskutočnila 

v Banskej Štiavnici 20.10.2016, 

Pavla Dvořáka, významného 

slovenského historika, spiso-

vateľa a publicistu. 

P. Dvořák je totiž osobnosťou, ktorá 

vo svojej publikácii „Stopy dávnej mi-

nulosti 5“, vydanej v roku 2009, kto-

rej prezentácia sa uskutočnila tiež 

v  Banskej Štiavnici, prvýkrát sprí-

stupnila širokej verejnosti jednu 

z  najstarších častí dávnej histórie 

Banskej Štiavnice, lokalitu na vrchu 

Glanzenberg. Uvedená kapitola má 

názov „Hrad na Ligotavej hore“. V uve-

denej lokalite bol archeologickým 

výskumom, vykonávaným prak-

ticky od začiatku 20. storočia,  in-

tenzívnejšie v 2. polovici 20. storo-

čia a systematicky Dr. Labudom od 

roku 1981 doteraz, vykopaný aj naj-

významnejší objekt, „Starý hrad (Alte 

Burg)“ s  hradnou kaplnkou. Účast-

níkom prezentácie bolo umožnené 

vzhliadnuť aj časť fi lmu „Hrad na ligo-

tavej hore“ z roku 1999, ktorého sce-

nár napísal P. Dvořák, obsahom fi l-

mu bola prezentácia dosiahnutých 

výsledkov archeologického výskumu 

na vrchu Glanzenberg. V roku 2009 

členovia Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku iniciova-

li odlesnenie územia na vrchu Glan-

zenberg. Mesto Banská Štiavnica si 

uvedenú myšlienku osvojilo a v roku 

2011 zabezpečilo vyňatie daného 

územia o rozlohe vyše 8 ha z lesné-

ho pôdneho fondu s následným vý-

rubom zmiešaného lesa. Od roku 

2012 je teda možné vidieť kontú-

ry Starého hradu z  viacerých častí 

Banskej Štiavnice a z vrchu Glanzen-

berg je jeden z najkrajších výhľadov 

na mesto a jeho široké okolie. „Sta-

ré mesto“, ako sa lokalita nazýva, 

však okrem Starého hradu, obsahu-

je aj ďalšie objekty, ktoré boli odkry-

té doteraz vykonaným archeologic-

kým prieskumom a  isto obsahuje 

ďalšie, doteraz neobjavené historic-

ké artefakty, osobitne montánneho 

charakteru na úpätí vrchu Glanzen-

berg, ktoré čakajú na ich odkrytie. 

Pri tejto významnej príležitosti je 

na mieste autorovi publikácie zaže-

lať, aby naďalej pokračoval vo svo-

jom, podľa môjho názoru, hlavnom 

celoživotnom archeologickom die-

le. Mesto Banská Štiavnica, ako naj-

staršie banícke mesto na Slovensku, 

si zaslúži, aby sa počiatky jeho dáv-

nej histórie zachovali a  zabezpečila 

sa možnosť jej prezentácie aj pre bu-

dúce generácie.

Milan Durbák

Ohliadnutie sa za prezentáciou knihy 
Glanzenberg v Banskej Štiavnici

3./10.11. Kurz paličkovanej čipky 

pre dospelých. Kultúrne centrum, 

17:00.

5./12.11. Terra Permonia. Každú 

sobotu, 13:00-17:00.

5.11. KC: 19. majstrovstvá Sloven-

ska v Scrabble. Kultúrne centrum: 

9:00-18:00.

5.11. Hudobný večer: Jeseň Tour 

´16 - Džuki. Trotuar Cafe, 20:00-

23:00.

5.11. V.Vizár/P.Páleníčková: Jazz 

pre dvoch. Spojenie gitary a trom-

bónu. Archanjel Caff e, 21:00.

9.11. Dielnička v Kammerhofe

Smaltované prívesky, 14:00-16:00. 

10.11. Divadielko Concordia: Po-

kušenie. Predpredaj Tulsi. Predsta-

venie: Palárika 4, 19:00.

11./25.11. Ateliér Gallery et cete-

ra: Farebný workshop. Nájdite si 

nové hobby, začnite farbiť náby-

tok a meniť interiér farbami Chalk 

Paint™. galleryetcetera.sk, 0903 

766 376. Kammerhofská 2, 14:00-

17:30.

11.11. Motivujúca talkshow: Štart 

Ups po Štiavnicky. Úspešní podni-

katelia o ich ceste za úspechom. KC, 

17:30.

11.11. Vernisáž: Najkrajšia dovo-

lenková fotografi a 2016. Vyhodno-

tenie fotografi ckej súťaže. Kaštieľ 

vo Sv. Antone 15:30.

11.-13.11. Penzión Ister: Har-

monizačný víkend. Meditácia, ar-

teterapia, muzikoterapia, Tai chi 

chuan. Višňovského 4, info 0905 

255 585.

11.11. Divadlo Pivovaru Erb: Zlatá 

baňa. Komédia z "okrášľovacej" klini-

ky, 19:00.

12.11. Ďakovná pobožnosť v expo-

zícii kalvárie. Starý zámok, 15:00.

12.11. Mary Kay: Beauty Expo je-

seň/zima. Líčenie, inšpirácie, po-

radenstvo, vyskúšanie kozmetiky. 

Cosmopolitan - bowling, 16:00-

19:00.

12.11. Kaviareň u Blaškov: Posede-

nie s Hurikánom pri krbe. Pri dob-

rej muzike, výbornom jedle a vín-

ku. Počúvadlianske jazero, 18:00.

12.11. Koncert: Chris Ellys (one 

man band). Gitarový indiefolk kon-

cert. Art Café, 20:00.

12.11. Koncert: Darkness positive. 

Archanjel, 20:00.

12.11. Ego Live Show. Pražovňa, 

21:00. 

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Stredná priemyselná škola 

Samuela Mikovíniho vyslala 

24 študentov a 6 pedagógov 

v rámci projektu Mobility 

2016.

Po roku sa nám opäť podarilo rea-

lizovať projekt Mobilita - najlep-

šia cesta za európskym pracovným 

úspechom s fi nančnou podporou 

Národnej agentúry SAAIC v progra-

me Erasmus plus.

Hosťovské fi rmy umožnili žiakom 

našej školy uplatniť teoretické ve-

domosti a zručnosti získané na ho-

dinách školskej   praxe priamo na 

pracovisku, kde  nadobudli   neoce-

niteľné  odborné zručnosti. Veľkou 

devízou projektu Mobility je prepo-

jenie vzdelávania a priameho trhu 

práce. 

Počas stáže žiaci rozvíjali nielen kaž-

dodennú hovorovú reč, ale i  slov-

nú zásobu z  odbornej   terminoló-

gie v  cudzom jazyku, rozširovali si 

vedomosti v  maturitnom predme-

te dejiny výtvarnej kultúry návšte-

vou pamiatok: Buckinghamský pa-

lác, Katedrálu sv. Pavla, parlament a 

Westminister Abbey,  National Ga-

lery, British museum v Londýne. 

V Nemecku spoznávali „Florenciu na 

Labe“ – Drážďany, saské Švajčiarsko 

– pieskovcové bralá v  Národnom 

parku a mnohé ďalšie.

V  Španielsku navštívili biele mes-

tečko v kopcoch – Mijas, Gibraltár, 

Rondu – mesto postavené nad hlbo-

kou priepasťou. 

Pracovný týždeň študenti trávili na 

jednotlivých pracoviskách, odkiaľ si 

priniesli pozitívne hodnotenia svo-

jej práce. 

14 - dňový pobyt posunul účastní-

kov projektu v osobnej aj pracov-

nej rovine, pričom každý z  nich 

dostal medzinárodne uznávaný cer-

tifi kát Europass mobility a ECVET 

certifi káciu uznávanú v celej EÚ.

Záujem o mobility zo strany študen-

tov vzrastá, preto naďalej   plánu-

jeme pokračovať v spolupráci s na-

šimi partnerskými organizáciami v 

Malage, v Londýne,  Berlíne a v Lip-

sku. Snažíme sa nadviazať spoluprá-

cu s novým partnerom v Írsku.

„Mobilita v  Nemecku bola príjemnou 

ukážkou, ako by mohlo vyzerať moje 

budúce povolanie, na ktoré sa pripravu-

jem v škole. Presnosť, precíznosť, poria-

dok vo veciach boli pre mňa skúsenos-

ťou, ktorú si chcem uchovať do budúcna. 

Každý by mal skúsiť mobilitu, aby si 

uvedomil, či sa tomu, čo študuje, chce 

aj v pracovnom živote venovať. Urobím 

maximum, aby som sa do Nemecka mo-

hol ešte raz vrátiť.“ Samuel Schreiber, 

žiak III.Ko

Ďakujeme vedeniu školy za podporu 

pri realizácii projektu, koordinátor-

ke projektu Mgr. Zuzane Chladnej, 

vyučujúcim: PhDr. Michalovi Šve-

covi, RNDr. Valentíne Vajsovej za 

kvalitnú odbornú a jazykovú prípra-

vu účastníkov, ktorá sa stáva našou 

značkou a  devízou v  zahraničných 

fi rmách. Zaručuje nám aj bezproblé-

movú a dlhodobú spoluprácu v part-

nerských organizáciách.

Kolektív autorov

Mobilita: Londýn – Malaga - Lipsko

Prehliadka a návšteva Drážďan  foto Michal Švec 

Základná škola s MŠ M. 

Hella v Štiavnických Baniach 

v dňoch 6.6 – 9.6.2016 úspešne 

prezentovala v Nórsku projekt 

Modrá škola v Štiavnických 

Baniach. 

Na tejto zahraničnej ceste sa zúčast-

nili nielen pedagógovia, ale i žiačky 

8.ročníka. Táto cesta bola fi nančne 

podporená prostredníctvom gran-

tov EHP. Spolufi nancované zo štát-

neho rozpočtu Slovenskej republi-

ky.

Účelom tejto cesty bolo šíriť výsled-

ky úspešného projektu Modrá ško-

la v Štiavnických Baniach a zvýšiť 

povedomie verejnosti o význame 

retenčných schopností rôznych 

biotopov a jeho aplikovaní na pred-

chádzaní zmien klímy, ale takisto 

podpora rozvoja bilaterálnej spolu-

práce medzi Slovenskou republikou 

a Nórskom. 

Cieľom bolo malé mestečko na se-

vere Nórska – Vardo. Cesta na se-

ver bola pre našinca dosť náročná 

- niekoľkohodinová cesta lietadlom 

s prestupom a teplotným rozdielom 

cca 20˚C.

Prvotným zážitkom bola cesta do 

hotela – cesta podmorským tune-

lom dlhým 3 km v hĺbke 80 metrov 

pod hladinou mora. Bol postavený 

ako prvý v Európe. 

Pedagógov, ale i  žiakov zaujíma-

la hlavne družobná škola vo Vardo 

(Vardø Videregående Skole), kde 

spoznali i  vzdelávací systém, kto-

rý je odlišný od nášho. Zaujala ich 

hlavne štruktúra vzdelávacích od-

borov, ktorá zahŕňala praktické od-

bory štúdia, ale i odbory, ktoré pri-

pravujú výlučne na štúdium na 

vysokých školách.

Našinci sa dostali i do školskej ku-

chyne, kde samotní žiaci pripravo-

vali jedlo z rybieho mäsa, špecialitu 

z veľrybieho mäsa – mäsa, ktoré ne-

vyvážajú do iných krajín a ktoré sa 

pripravuje iba v nedeľu. Zaujímavá 

bola i  návšteva školských dielní (s 

opravou áut, strojov), samotných 

tried a laboratórií.

Hlavným cieľom bola prezentácia 

projektu Modrá škola v  Štiavnic-

kých Baniach. Žiačky školy predsta-

vili naše Slovensko, poskytli infor-

mácie o svojej škole, o vyučovacom 

systéme školy, ale i výsledky úspeš-

ného projektu. Súčasťou bolo po-

zvanie na návštevu Slovenska, 

základnej školy v termíne od 19.9 – 

22.9.2016. Zaujímavá bola i disku-

sia s  účastníkmi prezentácie, ktorí 

prejavili veľký záujem o informácie, 

týkajúce sa predmetu Sokoliarstvo. 

Bolo to pre nich niečo výnimočné.

Nezabudnuteľným zážitkom bola 

samotná prehliadka mestečka Var-

do a jeho okolia. Hoci už bol večer, 

ale polárny deň zahnal únavu. Za 

vidna spoznávali naši účastníci bo-

hatú históriu a kultúru Vardo i oko-

litých dediniek, na vlastné oči videli, 

ako vyzerá nórska tundra. 

Súčasťou bohatého programu bola 

i  návšteva Osla, hlavného mes-

ta Nórska. V  sprievode Františka 

Kašického-veľvyslanca Slovenskej 

republiky v  Osle absolvovali pe-

dagógovia i  žiačky prehliadku naj-

známejších monumentov mesta.

Ivana Šimková,učiteľka ZŠ s MŠ

Úspešný projekt Modrá škola vo Vardo

Žiaci družobnej školy vo Vardø  foto Archív autora
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 5.11.2016 

uplynie prvé 

výročie, čo nás 

navždy opustil 

milovaný manžel, otec, sta-

rý otec a príbuzný p. Peter 

Sabala. Tá rana v srdci bolí 

a zabudnúť nedovolí. Osud 

nevráti, čo čas vzal, zostanú 

nám len spomienky a hlbo-

ký žiaľ. 

Spomínajú manželka,

dcéra Anna s deťmi, dcéra

Martina s rodinou, 

syn Peter s rodinou 

a ostatná rodina

Spomienka

„Už len kytičku 

kvetov na hrob 

Ti môžeme dať, 

spokojný, večný 

spánok môže-

me Ti priať.“ 

Dňa 3. novembra si pripo-

menieme 11. výročie, čo nás 

navždy opustila Alenka Ja-

rábeková. S láskou a úctou 

spomíname. 

Smútiaca rodina 

Oznam 
pre členov SZTP

Oznamujeme členom SZTP v Ban-

skej Štiavnici, že organizujeme re-

kondičný zájazd do Holidayparku 

Kováčová a to 15.11.2016 (uto-

rok) o 11 hod. z Križovatky. Popla-

tok za zájazd je 10,-Eur. V cene je 

zahrnuté vstupné a cestovné. Pri-

hlasovať sa a zaplatiť môžete v 

kancelárii zväzu v úradných hodi-

nách: pondelok, stredu a štvrtok. 

Ivan Madara

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). Kontakt: 

0905 874 915. 

Vladimír Vazan

2. november. Pamiatka 

zosnulých. Sviatok, o ktorom 

sa hovorí mnoho. 

Pekne upravené hroby, cintoríny. 

Horiace sviečky. V  týchto dňoch 

spomíname na našich predkov. Čas-

tejšie než inokedy. Kým boli, kým 

sme my. Vysvetľujeme mladším 

generáciám kto boli ľudia, ktorých 

mená čítame na pomníkoch.

Odmetieme suché lístie, vytrhá-

me suchú trávu, zoškrabeme mach. 

Položíme nové kvety, čečinu. Za-

pálime sviečky. Pomodlíme sa za 

zosnulých. Toto sú posledné fázy. 

Príprava sa ale začína už doma – vy-

balíme čo zostalo z minulých rokov, 

pripravíme náradie do auta a po ces-

te sa ešte zastavíme dokúpiť čo ne-

máme.

Je tu ale ešte jeden deň - o ktorom 

nikto nehovorí. Deň, síce u každé-

ho rozdielny, ale ktorý vždy prichá-

dza. Deň, keď je potrebné to všet-

ko z hrobu odstrániť. Čečina uschla, 

alebo je beznádejne zničená sln-

kom, dažďom, mrazom – tá ume-

lá. Vázy sú poprevracané vetrom. 

To všetko sa vyhodí do kontajnerov.

Mohlo by sa zdať, že všetko je v po-

riadku, normálne. Veď to tak cho-

dí rok, čo rok. Pozastavíme sa nad 

cenou umelých kvetov v  obchode 

a povieme si: „Nejako zdraželi“.

Všade sa hovorí o  recyklácii, eko-

lógii, minimalizácii plytvania. Ale 

v tomto prípade, akoby to neplati-

lo. Roky kupujeme nové kvety, nové 

kahance. Pritom tie staré sú často 

v  dobrom stave a  pokiaľ sa neroz-

bijú, tak vydržia nie jeden, ale aj 

päť rokov. Vyhodíme ich lebo stra-

tia farbu, zhrdzavie vrchnák, ak nie 

je plastový. Číre kahance nie sú tak 

obľúbené. Vrchnáky nie sú vzájom-

ne kompatibilné...

Sklo: doba rozkladu – 5000 rokov, 

ofi ciálne. V  skutočnosti? Nie, len 

neexistuje staršie, človekom vytvo-

rené sklo. Môžeme tu pokojne ho-

voriť o  (takmer) neobmedzenej ži-

votnosti. Práve preto tá sklenená 

budúcnosť. Keď sa prejdeme po cin-

torínoch, tak si všimneme ešte jed-

nu vec – kusy rozbitých kahancov. 

Najčastejšie v okolí kontajnerov, ale 

aj na mnohých iných miestach. Pý-

tame sa: Je to potrebné? Kupovať 

toľko kahancov, keď sa iba pobijú? 

Nie je lepšie kúpiť menší, čo sa ne-

prevráti a v ďalších rokoch len ku-

povať náplne? Obyčajná sviečka 

v plastovej mištičke postačí. Nemu-

sí svietiť desať hodín. Horiaca svieč-

ka je len symbolom. Bez spomienok, 

modlitby, je len prázdnym gestom. 

V minulosti ľudia vo svojom testa-

mente odkázali koľko a aké sviečky 

majú byť použité pri ich pohrebe – 

aj s  patričnou fi nančnou čiastkou. 

Dnes sme to už prekonali. Sviečky 

už nie sú nákladným tovarom, ich 

cena (a kvalita) je čím ďalej nižšia. 

Kupujeme ich vo veľkom. Mali by 

sme sa ako spoločnosť zamyslieť aj 

nad tým, či pri tých všetkých sveto-

vých dňoch nie je miesto ešte pre je-

den – deň upratovania. V ktorý by 

sme vyčistili naše okolie. Rozbitých 

kahancov, pohárov a iného odpadu. 

Tieto predmety sú obľúbeným ter-

čom vandalov. 

Ľahko sa dajú rozbiť, je ich dosta-

tok a  ich črepy nikoho netrápia. 

Nie len na cintorínoch, ale aj všade 

inde. Rozbité poháre vídavame bež-

ne. Na navštevovaných miestach, 

pri pomníkoch.

O  plastoch hovoria všetci. Sklo už 

akosi nikoho netrápi.

Foto: www.kahance-sviecky.sk 

Peter Chytil

Pretrvá mnohé... 
Sklenená budúcnosť?

Dňa 21.8.2016 Správna rada 

PPZ Ústredia Betliar schválila 

od 1.1.2017 zvýšenie členského 

príspevku na 15,00 eur ročne 

a výšku pohrebnej podpory na 

420,00 eur.

Podľa dĺžky členstva nasledovne:

- od 1 do 5 rokov členstva 145,00 eur.

- od 5 do 10 rokov členstva 220,00 

eur.

- od 10 do 15 rokov členstva 295,00 

eur.

nad 15 rokov členstva 420,00 eur.

Zápisné pre nových členov je ne-

zmenené a to:

- vstupný vek 18 - 35 rokov bez zá-

pisného,

- vstupný vek 36 - 45 rokov 5,00 eur 

zápisné,

- vstupný vek 46 – 55 rokov 10,00 

zápisné.

Členstvo vzniká podaním riadne 

vyplnenej a podpísanej členskej pri-

hlášky a  členstvo zaniká úmrtím 

člena a  likvidáciou pohrebnej pod-

pory, vylúčením člena pre poruše-

nie podmienok, vystúpením – člen-

stvo zaniká po doručení písomného 

oznámenia člena, vyhlásením za 

mŕtveho alebo nezvestného.

Odhlásení, vylúčení a  vystúpení 

členovia združenia nemajú nárok 

na vrátenie zaplateného zápisného 

a členských príspevkov.

Ďalšie informácie o  prepočtoch 

podpory pre doterajších členov po 

oznámení z Ústredia ihneď budeme 

členov informovať prostredníctvom 

Štiavnických novín. 

Prosím našich členov, aby nám po-

mohli pri získavaní nových čle-

nov, aby sme i tento rok plán splnili 

a stále sa zaradili medzi prvých de-

sať odbočiek z 214 v získavaní čle-

nov. K 30.9.2016 sme mali 935 čle-

nov a v prepočte 999 čl. Naše členky 

výboru sú Vám vo všetkom k dispo-

zícií. Sú to: p. Šajmerová – predsed-

kyňa, p. Chladná, Pecníková a Wág-

nerová členky výboru.

Nakoľko je mesiac október – mesiac 

úcty k  starším, aj mi chceme tou-

to cestou poďakovať všetkým star-

ším členom nášho združenia, vyjad-

riť im úctu a obdiv za všetky prežité 

roky. Do ďalšieho života prajeme im 

pevné zdravie, veľa šťastia a radosti, 

pokoja, lásky, vzájomnej úcty a na-

dovšetko božieho požehnania a bo-

žej milosti. Za výbor odbočky PPZ

Šajmerová Matilda, 

predsedníčka 

Oznam pre členov PPZ Betliar
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V decembri uplynie už 

dvadsať rokov, ako kostolný 

maliar a reštaurátor Ján Hock 

zložil svoje pracovité ruky 

k večnému odpočinku. 

Ostalo nám tu po ňom dielo, ktoré 

naplnilo jeden ľudský život, ale pre-

trvá mnohé generácie. Dielo umu, 

rúk a  srdca vytvorené s  pokorou 

a láskou. Uctime si pamiatku tohto 

výnimočného človeka vďačnou spo-

mienkou.

Ján Hock sa narodil 14.mája 1913 

v Banskej Štiavnici. Už v detstve sa 

u neho prejavil talent a láska k maľ-

be. Vyučil sa v dielni Ľudovíta Schra-

meka v r. 1927- 1930. Každú voľnú 

chvíľu venoval maľovaniu. Akade-

mický maliar Edmund Gwerk si 

všimol jeho talent a zručnosť. Po-

radil mu, aby si vybavil ofi ciálne 

povolenie maľovať v bytoch a kos-

toloch. V máji 1943 získal živnos-

tenský list. Postupne rekonštruoval 

fresky vo všetkých banskoštiavnic-

kých kostoloch, maľoval kostoly 

v  B. Belej, B. Studenci, Štefultove, 

Prenčove, Iliji, Hont. Nemciach, Bá-

tovciach, Podhajskej, Čifároch, Veľ-

kom Ďure. A to je len časť z dlhého 

zoznamu, ktorý nás aj po rokoch 

napĺňa obdivom. V  r.1945 sa ože-

nil s Jozefínou Štrikovou a spoloč-

ne v láske vychovali 5 synov. A kto 

by vedel lepšie charakterizovať 

otca, ako jeden z nich, syn Ján, kto-

rému vďačíme aj za dokumentač-

ný materiál k tomuto článku. ,,Otec 

bol hlboko veriaci muž, dobrý, skrom-

ný a pracovitý. Pri práci bol vždy veľmi 

sústredený, pokojný a trpezlivý. Sám si 

vytváral mnohé námety a ornamenty, 

ktoré potom maľoval v kostoloch. Veno-

val sa aj maľbe obrazov. Ale spomínam 

si najmä na tie úžasné nedele s naším 

otcom. Nedeľa patrila rodine. Po obede 

sme spolu chodievali na kalváriu, odtiaľ 

na futbal, večer do kostola a do kina. V 

zimných mesiacoch sme si obuli lyže a 

vyrážali sme na túry po okolitých kop-

coch, neraz aj na Sitno. Sú to pre mňa 

vzácne spomienky.“

Maliar Ján Hock sa vo svojom re-

mesle neustále zdokonaľoval. 

Ovplyvnili ho aj priateľstvá s Ed-

mundom Gwerkom a  Sergejom 

Protopopovom. Získal od nich cen-

né rady v oblasti voľnej tvorby a fo-

tografovania, aj keď prioritou mu 

bola náročná, a napriek tomu jem-

ná a precízna obnova sakrálnych 

objektov. A robil to dobre.

Jednota spoločenstev lakýrniků 

a natěračů pro zemi Českou a Mo-

ravskoslezskou v  Prahe mu v r. 

1947 ako jedinému Slovákovi udeli-

la bronzovú medailu za jeho výstav-

nú prácu. V r. 1955 bol ustanovený 

Ústredným družstvom umeleckých 

remesiel za pracovníka umelec-

kých remesiel. Ale rok 1958 bol pre 

pána Hocka veľmi skľučujúci. Aj 

keď si jeho odbornú a  ume-

leckú prácu vysoko cenili aj 

za hranicami, ONV v Banskej 

Štiavnici po revízii vydaných 

živností rozhodol z  hľadis-

ka verejného záujmu odňať 

Jánovi Hockovi živnosť ma-

liarsku a natieračskú, nakoľ-

ko práce tohto druhu vyko-

nával socialistický Okresný 

stavebný podnik B. Štiavni-

ca. ,,To bol pre nášho otca asi 

najhorší úder v živote a trápenie 

sa podpísalo aj pod jeho zdravot-

ný stav. Ale dostal sa z toho. On 

svoju prácu miloval a maľovať 

neprestal.“ prezradil v  rozho-

vore syn Ján.

Po odňatí živnosti pracoval 

v podniku cestovného ruchu 

Turista s celoslovenskou pô-

sobnosťou. Natieral rekreač-

né chaty na Čertovici, Dono-

valoch, Počúvadle, Klingeri, 

a i. Od r. 1960 až do dôchodku bol 

zamestnancom už spomínaného 

OSP v Banskej Štiavnici. V r.1966-

69 absolvoval kurz v  spolupráci 

s Pedagogickou fakultou v Banskej 

Bystrici, katedra výtvarnej výcho-

vy, kde získal poznatky z uvedenej 

problematiky na vysokoškolskej 

úrovni. Skúšajúcim bol akad. ma-

liar prof. Dušan Zapletal. V r. 1974 

spolupracovala trojica Banskoštiav-

ničanov Jozef Antal, Timon Turčan 

a Ján Hock na rekonštrukcii Far-

ského kostola a  podľa slov vtedaj-

šieho správcu fary Štefana Šaturu, 

maliari pracovali s nasadením vlast-

ných síl päť dní v  týždni v  mesia-

ci jún, júl, august, september, ok-

tóber 1974, čím po sebe zanechali 

pomník vo vykonanom diele. Srd-

covou záležitosťou Jána Hocka bola 

banskoštiavnická kalvária, o kto-

rú sa staral takmer 40 rokov. Tam 

jeho kroky smerovali každú nedeľu, 

i voľnú chvíľu. Keď bolo treba nie-

čo opraviť, pomáhala celá rodina. 

S úctou spomínal na pátra Beňovica 

a p. Longauera. Spolu s manželkou 

Jozefínou vykonávali prácu kos-

tolníkov a jeden z jeho posledných 

obrazov je olejomaľba  Kostolík sv. 

Alžbety, ktorý sa podarilo zachovať 

uprostred panelákovej výstavby. Aj 

keď sú fresky a oltárne maľby Jána 

Hocka vystavené na obdiv návštev-

níkom mnohých slovenských kos-

tolov, jediná výstava jeho voľnej 

tvorby sa uskutočnila na sklonku ži-

vota v  r.1994 so Zoltánom Egrym 

st. v Rubigalle. Umrel 11. decem-

bra 1996.

Aj keď súčasné reštaurátorstvo kla-

die  dôraz na originalitu reštauro-

vaných diel, ktorá sa ukrýva pod 

vrstvou náterov pripomínajúcich 

časy, ktorým museli čeliť, Ján Hock 

zachránil množstvo vzácnych sôch, 

fresiek a oltárnych obrazov, a to aj 

v období života, keď by bolo možno 

ľahšie vzdať sa presvedčenia a zvoliť 

si jednoduchšiu z ciest. Za jeho pra-

covitosť a pevný charakter mu patrí 

naša úcta a vďaka.

Janka Bernáthová 

(v spolupráci s Jánom Hockom ml.)

Farby života sakrálneho maliara Jána Hocka

Zľava Ján Hock s Jozefom Antalom  

foto Rodinný archív

Ani v našej obci nezabúdame 

na jeseň života našich obyva-

teľov, ktorých sme si uctili dňa 

23.10.2016 v kultúrnom dome 

v Banskom Studenci. 

V pestrom programe vystúpili deti 

s pásmom piesní a básní, v ktorom 

starším občanom popriali úprimné 

poďakovanie. Prítomných tiež po-

zdravil starosta obce Pavol Santo-

ris, ktorý v slávnostnom príhovore 

seniorom odkázal: „Nech je váš život 

naplnený dobrým zdravím. Buďte ešte 

dlhé roky medzi nami šťastní! V pokoji 

užívajte život v kruhu svojich najbliž-

ších. Nech je vaša jeseň života pokoj-

ná a slnečná. Nech sú dni vášho zre-

lého veku prepletené vďačnosťou nás 

všetkých.“

Pri tejto príležitosti sme spolu pri-

vítali aj našich najmenších, ktorí 

nám v tomto roku pribudli do na-

šej dedinky ako noví občania a zá-

roveň aj obyvateľov, ktorí sa v tom-

to roku dožili svojho jubilea. 

Po skončení ofi ciálnej časti toho-

to dňa nás roztancovali manželia 

Trilcovci. 

Eva Palečeková ml.

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“

Starosta obce Banský Studenec so seniormi  foto Archív autora
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 4.11. o 18:30 hod.Piatok 4.11. o 18:30 hod.

RozprÁvkY pre EMURozprÁvkY pre EMU

Romantický/Komédia, Česko, 2016, Romantický/Komédia, Česko, 2016, 
112 min., MP. Vstupné: 4 €. Petr 112 min., MP. Vstupné: 4 €. Petr 
Miller pracuje už niekoľko rokov pre Miller pracuje už niekoľko rokov pre 
imigračný úrad v Londýne. Zabehaný imigračný úrad v Londýne. Zabehaný 
rytmus jeho života jedného dňa zmení rytmus jeho života jedného dňa zmení 
telefonát z nemocnice. slobodná matka telefonát z nemocnice. slobodná matka 
ho v prípade núdze uviedla ako opat-ho v prípade núdze uviedla ako opat-
rovníka svojho dieťaťa. Ema je totiž rovníka svojho dieťaťa. Ema je totiž 
jeho dcéra a prevráti jeho život doslo-jeho dcéra a prevráti jeho život doslo-
va hore nohami.  va hore nohami.  

Sobota 5.11. o 18:30 hod.Sobota 5.11. o 18:30 hod.
Štvrtok 10.11. o 18:30 hod.Štvrtok 10.11. o 18:30 hod.

DokTor STrANgeDokTor STrANge

Akčný/Dobrodružný/Fantasy, USA, Akčný/Dobrodružný/Fantasy, USA, 
2016, 115 min., MP:12. Vstupné: 4 2016, 115 min., MP:12. Vstupné: 4 
€. Doktor Stephen Strange pracoval €. Doktor Stephen Strange pracoval 
ako schopný, hoci arogantný nemoc-ako schopný, hoci arogantný nemoc-
ničný chirurg. Nehoda v aute mu však ničný chirurg. Nehoda v aute mu však 
priniesla ťažké zranenie ruky, a tak priniesla ťažké zranenie ruky, a tak 

už nemohol naďalej vykonávať svo-už nemohol naďalej vykonávať svo-
ju prácu. Zúfalý Stephen sa rozhodne ju prácu. Zúfalý Stephen sa rozhodne 
nájsť útechu v učení starovekej mágie nájsť útechu v učení starovekej mágie 
a dúfa, že s jej pomocou sa mu podarí a dúfa, že s jej pomocou sa mu podarí 
nájsť liek na svoje zranenie. nájsť liek na svoje zranenie. 

Nedeľa 6.11. o 16:00 hod.Nedeľa 6.11. o 16:00 hod.

TrolloviATrolloviA

Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/
Fantasy, USA, 2016, 92 min. Vstup-Fantasy, USA, 2016, 92 min. Vstup-
né: 4 € né: 4 € 

Nedeľa 6.11. o 18:30 hod.Nedeľa 6.11. o 18:30 hod.

NeoN GirlNeoN Girl

Horor/Thriller/Mysteriózny, USA, Horor/Thriller/Mysteriózny, USA, 
2016, 117 min., MP:15. Vstupné: 4 2016, 117 min., MP:15. Vstupné: 4 
€. Jesse je mladá, krásna a má onú ta-€. Jesse je mladá, krásna a má onú ta-
jomnú esenciu, ktorá ju vyčleňuje zo jomnú esenciu, ktorá ju vyčleňuje zo 
zástupu dokonalých krások uchádza-zástupu dokonalých krások uchádza-
júcich sa o svojich pár rokov slávy na júcich sa o svojich pár rokov slávy na 
módnych mólach v Los Angeles.  módnych mólach v Los Angeles.  

Utorok 8.11. o 18:30 hod.Utorok 8.11. o 18:30 hod.

ZvÄčšeNiNAZvÄčšeNiNA

Dráma/Thriller/Mysteriózny, Veľ-Dráma/Thriller/Mysteriózny, Veľ-

ká ká Británia/Taliansko/USA, 1966, Británia/Taliansko/USA, 1966, 
111 min., MP:12. Vstupné: 3 €. Lon-111 min., MP:12. Vstupné: 3 €. Lon-
dýnsky fotograf nechtiac zachytí nie-dýnsky fotograf nechtiac zachytí nie-
čo veľmi podozrivé na záberoch ne-čo veľmi podozrivé na záberoch ne-
známeho mileneckého páru v parku. známeho mileneckého páru v parku. 
Až zväčšenina fotografi e odhalí, čo sa Až zväčšenina fotografi e odhalí, čo sa 
skutočne stalo. skutočne stalo. 

Streda 9.11. o 18:30 hod.Streda 9.11. o 18:30 hod.

PirkoPirko

Dráma, Česko/Slovensko,  2016, 92 Dráma, Česko/Slovensko,  2016, 92 
min., MP:15. Vstupné: 4 €. Martina min., MP:15. Vstupné: 4 €. Martina 
alias Shakira vyrástla v detskom do-alias Shakira vyrástla v detskom do-
move. Svojich biologických rodičov nik- move. Svojich biologických rodičov nik- 
dy nepoznala, predstavy o svete tam dy nepoznala, predstavy o svete tam 
„vonku“„vonku“ nasávala z televíznych seriá- nasávala z televíznych seriá-
lov. A potom konečne nadišiel deň jej lov. A potom konečne nadišiel deň jej 
osemnástych narodenín. Vyslobode-osemnástych narodenín. Vyslobode-
nie a vstupenka do vysnívaného živo-nie a vstupenka do vysnívaného živo-
ta. Blonďatý operený anjel sa stal len ta. Blonďatý operený anjel sa stal len 
perspektívnym zdrojom príjmov. Pod-perspektívnym zdrojom príjmov. Pod-
ľa toho sa s Martinou aj zaobchádzalo. ľa toho sa s Martinou aj zaobchádzalo. 
Hrubé násilie, brutálne zneužívanie, Hrubé násilie, brutálne zneužívanie, 
drogy, bezmocnosť… A potom koneč-drogy, bezmocnosť… A potom koneč-
ne útek. ne útek. 

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.37/2016: „Ni-

kdy nie ste príliš starí na to, aby ste si 

dali ďalší cieľ, alebo vysnívali nový sen.“ 

Výhercom sa stáva Kamila Jágero-

vá, Na Rybníky 16, Lutila. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me 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 14.11.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok J. Len-

nona: „Ak hľadáš pravdu… (dokonče-

nie v tajničke).

A., Snívaj, zeleninové jedlo, pracu-

je v úrade,

B., Začiatok tajničky,

C., Odev Mexičanov, znič, vajíčko 

vši,

D., Severovýchod, moc, predložka, 

meno Colins, ozn. áut Košíc,

E., 12 mesiacov, lipa česky, tadiaľ, 

časť tváre,

F., Šarkan, ruksak, opak nocí, 3. pád 

slova kasa,

G., Kysličník uhoľnatý, zmar, ozn. 

áut Slovenska, severské mužské 

meno, obyvateľ Írska,

H., Patriaca Udovi, jeden zo zmys-

lov, stred slova nalovia,

I., Boh lásky, dub anglicky, buď ti-

cho, usmrť vo vode,

J., Stred tajničky, bývalý rómsky 

boxer,

K., Skupina, veľkí, kričal.

1., Slovenské povstanie, Koniec 

tajničky, stred slova kanec,

2., Nový predpona, plť česky, od-

mäk s e,

3., Gén, Nová scéna, chyba, WC, 

existuj,

4., Opisoval, Krajský národný vý-

bor, onačenie áut: Rumunska, 

Kambodže, Portugalska,

5., Iniciálky herečky Večerovej, žen-

ské meno, hmyz podobný včele,

6., Doba, Indián, pes detsky,

7., Malé oje, podmienková spoj-

ka, maďarská politická strana, rus-

ká rieka,

8., Zatnutie v páse, iniciálky Taleva 

autora historických románov, kde, 

iniciálky Jašíka,

9., Jedenkrát, Janko, brzdí-potláča,

10., Iniciálky Ďuránovej, vrhla, 

zmysel,

11., Matka Persea, špina vo vode, 

meno Jurgensa,

12., Patriaci Ule, nafotografoval,

13., Otrava, žne, číra tekutina,

14., Citoslovce radosti, ruskí revo-

lucionári, sal.

Pomôcky: Ekipa, Didi, RKP, Joan, 

Danae, AĎ, JR, Čuv

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Kupón č. 39
Krížovka
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Koncom novembra už 

tradične poteší obyvateľov 

nášho mesta kniha ďalšieho 

pokračovania obľúbenej 

edície Ako sme tu žili, ktorá 

prináša nevšedné a neraz 

zábavné spomienky našich 

spoluobčanov na štiavnický 

život v nedávnej i dávnejšej 

minulosti.

Po zavŕšení vlaňajšej trilógie My 

Štiavničania onedlho privítame 

nové knižné dielo pod názvom Ban-

ská Štiavnica v  našich spomien-

kach. Kniha vyjde aj v novom šate, 

a tentoraz v príťažlivej farebnej, ví-

novo červenej obálke so zlatým ti-

tulom. 

Obsah knihy je aj tentoraz zaujíma-

vý. Okrem iného, prináša spomien-

ku na mená ľudí, ktorí v minulosti 

reprezentovali naše mesto vo futba-

le, hokeji, basketbale, volejbale, plá-

vaní a vodnom póle, ale aj v ďalších 

športoch, ako ich vo svojej kroni-

ke eviduje bývalý plavec a trojbojár 

Vlado Nemčok. 

Čitatelia knihy si oživia spomien-

ky aj na ľudí, ktorí žili v Dolnej uli-

ci, zaspomínajú si na krajinu svojho 

detstva, na Dolnej Resle, Bartolo-

mejke či Zigmundšachte, autori ich 

zavedú aj k  prameňu riečky Štiav-

nica, ktorá vyviera pod vrchom Pa-

radajz a  tečie hlboko pod hlavnou 

ulicou, aby na povrch vyšla nad ob-

cou. Pozvú aj na prezentáciu novej 

knihy o kaštieli vo Svätom Antone, 

ktorá reprezentuje Banskú Štiavni-

cu v ďalekej Číne a vystavia ju aj na 

svetovej výstave kníh vo Frankfur-

te. Prezradíme Vám čo to o štiavnic-

kých lesníkoch a vrátime Vás v spo-

mienkach aj na nezabudnuteľný 

Klinger. Fotografi e Vám predstavia 

štiavnické ulice a uličky, keď do nich 

nakydalo sňahu i lokalitu, ktorú na-

zývame Štiavnická Aljaška. Kniha 

tiež priblíži krst legendárnych his-

torických schodov na Sitno a  pre-

zradí, ako sa kupoval futbalový zá-

pas. Prostredníctvom spoluautora 

Vladimíra Popraca Vás pozveme aj 

na Nový zámok. Nie do múzea, ale 

do čias, keď tu ešte žili občania mes-

ta, a keď sa tu hasičskej rodine Za-

charidesovcov, 27. januára 1937, 

narodilo vytúžené krásne dievčat-

ko – Ruženka. Bolo posledným die-

ťaťom, ktoré sa narodilo na Novom 

zámku. O 79 rokov neskôr sa udia-

li smutnejšie narodeniny – v tomto 

roku 2016 sa v štiavnickej pôrodnici 

narodil posledný Štiavničan. Zruše-

nie tunajšej pôrodnice a  nemocni-

ce zaraďujú niektorí občania medzi 

4 najsmutnejšie udalosti v  živo-

te mesta za posledných 100 rokov. 

Ktoré sú ďalšie tri, to sa tiež dočíta-

te v knihe. 

Dramatický je príbeh majora slo-

venskej armády počas 2. sveto-

vej vojny, ktorý postupne bojoval 

na obidvoch znepriatelených stra-

nách a  neustále sa pohyboval na 

hrane života a smrti. Zaujímavý je 

aj list Štiavničana z  americkej Ka-

lifornie, ktorý sa na starobu chcel 

vrátiť do rodného Štefultova, ale-

bo do Štiavnice, ale jeho list spo-

za oceánu nenašiel toho správneho 

adresáta. Z  ďalších kapitol uvedie-

me aspoň názvy: Richnavské ostro-

vy, Profesor  s noblesou, Holiči s ko-

minármi, Štiavnické biopotraviny, 

Bývali sme na Povrazníku, Krížo-

vé cesty na Kalvárii, Ako sa lyžova-

lo v  Banskej Štiavnici, Šesťdesiate 

roky v  Štiavnici, Stretnutie Okta-

viánov, Moji Spravodliví medzi ná-

rodmi a Štvorlístok štiavnických 

spomienok. Ďalej sa dozviete o ge-

nerácii, ktorá vyrastala pri rádiách, 

o novinách, ktoré sa na Hornej te-

rase čítali odzadu, o týždni veľkých 

smútkov, ale aj o tom, kedy a prečo 

spadla jedna bašta Piargskej brány.

Zaujímavý je príspevok Novoštiav-

ničania, kde sú spomenutí niekto-

rí ľudia, ktorí sa nenarodili v našom 

meste, ale keď sem raz prišli a uvi-

deli Štiavnicu, a nakoniec tu už zo-

stali navždy. Obdivovatelia Milky 

Vášáryovej sa potešia jej fotografi a-

mi a spomienkami, keď v minulom 

roku uvádzala 3. diel našej trilógie 

My Štiavničania. 

V tiráži knihy okrem hlavného au-

tora Vladimíra Bártu staršieho a už 

spomínaného Vladimíra Nemčoka 

a  Vladimíra Popraca, nájdeme aj 

mená Sylvie Moravčíkovej, Marty 

Pavlíkovej, Jána Čabáka, Ruda Ka-

šiara, Tekly Kubiňákovej, Micha-

la Ďuricu, Petra Gemeinera, Anny 

Lauroškovej, Martiny Bártovej, Voj-

techa Žarnovičana, nájde-

me aj mená nových autorov 

Jána Baumgartnera, Soni 

Gazdíkovej, Oľgy Dubova-

novej a Igora Lukáča. 

Nakoniec čitatelia môžu na-

kuknúť do kuchyne vydava-

teľstva AB ART press, ktoré 

na budúci rok okrem iného 

pripravuje dve zaujímavé 

publikácie: Banská Štiavni-

ca – Mesto a jej ľudia a Ban-

ská Štiavnica – Odkrývanie 

minulosti. Sú to knižné die-

la, aké doteraz ešte nevyšli 

a  isté Vás príjemne prekva-

pia. Je toho dosť, čo Vám 

prinesie 7. pokračovanie edície Ako 

sme tu žili. A  to sme hovorili len 

o textoch a nespomenuli sme zau-

jímavé a  vzácne fotografi e, ktorý-

mi je kniha doslova prešpikovaná. 

Uvedenie knihy plánujeme na pred-

posledný novembrový týždeň, tra-

dične v  aute strednej priemyselnej 

školy – Samuela Mikovíniho (býva-

la chemická), presný termín ozná-

mime v Štiavnických novinách ale-

bo na Facebooku. 

Veronika Šimková, AB ART press

Banská Štiavnica vo vínovo-červenom šate

Pri slávnostnom uvedení 

kníh edície Ako sme tu žili, 

už tradične pripravujeme aj 

čitateľskú súťaž v Štiavnickych 

novinách.

Výnimkou nebude ani najnovší 7. 

diel obľúbenej edície Banská Štiav-

nica v  našich spomienkach. Ako 

prezrádza už sám názov publiká-

cie, budú to spomienky roduver-

ných Štiavničanov, ale aj tých, ktorí 

do nášho mesta raz prišli, zapáčilo 

sa im tu a stali sa obyvateľmi Ban-

skej Štiavnice.

O  tom, čo bude kniha obsahovať, 

sme Vám ponúkli v minulom číslo 

našich novín. Okrem zaujímavých 

textov však bude publikácia obsa-

hovať aj veľa dokumentárnych fo-

tografi í, ktoré predstavujú nielen 

štiavnické pamiatky, pamätihod-

nosti a  zákutia mesta, ale aj ľudí, 

ktorí žili medzi nami. Z knihy sme 

vybrali jednu fotografi u a  Vašou 

úlohou, milí čitatelia, je identifi ko-

vať ľudí, ktorí sú na obrázku.

Z  pomedzi tých, ktorí uvedú naj-

viac mien, pri slávnostnom uve-

dení knihy vyžrebujeme jedného 

šťastlivca, ktorému odovzdáme 

knihu s podpisom jej autorov. Ďa-

kujeme!

AB ART press, s.r.o.

Súťaž o novú knihu Banská Štiavnica 
v našich spomienkach

Spoznáte, kto je na fotografi i?  foto AB Art press
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V sobotu 22. októbra 2016 sa 

v Žiari nad Hronom uskutočnilo 

4.kolo „Banskobystrického 

pohára“ pre rok 2016.

Zúčastnilo sa ho 12 klubov. Na-

šim plavcom sa podarilo získať 26 

umiestnení na prvom mieste, 17 

na druhom a 13 na treťom mieste. 

Plavcom gratulujeme a prináša-

me výsledky:

Muži:

8r.a mladší:

Holcz Patrik-2. 25m VS-19:43; 2. 

25m Z-22:75; 3. 25m P-25:57; 1. 

25m M-23:46;

9-10 roč.:

Buzalka Adam-4. 100m P-1:53:08; 

8. 50m VS-42:18; 4. 50m Z-50:17; 

5. 50m P-50:67;

Borguľa Martin-5. 50m VS-39:84; 

2. 200m VS-3:11:97; 2. 50m 

P-47:01; 2. 50m M-49:25; 3. 100m 

PP-1:38:80;

Harčár Nicolas-2. 50m VS-38:74; 

2. 50m Z-46:81; 7. 50m P-51:36; 1. 

50m M-39:26; 1. 100m M-1:32:76; 

1. 100m PP-1:34:53;

Maruniak Patrik-4. 50m VS-39:52; 

3. 50m Z-49:08; 2. 50m P 47:01; 

2. 100m P-1:43:67; 4. 100m PP-

1:40:14;

13-14roč.:

Balázs Michal-1. 50m VS-27:72; 2. 

50m P-36:30; 1. 100m P-1:18:72; 

1. 50m M-32:66; 4. 100m PP-

1:18:13;

Berlanský Andej-6. 50m VS-29:80; 

3. 200m VS-2:24:17; 5. 50m 

P-38:61; 3. 100m P-1:24:10;  4. 

50m M-33:54; 2. 100 M-1:16:88; 

3. 100m PP-1:16:20;

15-18roč.:

Dóczy Filip-8. 50m VS-29:80; 5. 

200m VS-2:30:96; 5. 50m Z-38:49; 

6. 50m P-38:29; 5. 100m P-1:23:44;

Ernek Šimon- 2. 50m VS-25:72; 1. 

50m Z-29:17; 1. 200m Z-2:17:95 

(nový rekord Banskobystrického 

pohára); 2. 50m M-28:80; 1. 100m 

PP-1:05:95; 3. 400m PP-5:15:68;

Ernek Matej-1. 50m VS-25:21; 1. 

200m VS-2:02:39; 1. 50m M-26:37 

(nový rekord Banskobystrického 

pohára); 1. 100m M-57:55 (nový 

rekord Banskobystrického pohá-

ra); 2. 100m PP-1:06:14; 1. 400m 

PP-5:05:16;

19roč. a starší:

Adamský Marian-1. 50m P-33:72, 

1. 50m M-28:54;

Ženy:

8roč.a mladšie:

Kašiarová Hana-9. 25m VS-29:62; 

11. 25m Z-32:69; 11. 25m P-34:92; 

8. 25m M-37:68;

Rückschlossová Sára-10. 25m VS-

31:67; 10. 25m Z-32:66; 10. 25m 

P-33:37; 6. 25m M-31:67;

9-10roč.:

Chladná Stacy-4. 50m P-50:24; 

4. 100m P-1:49:78; 2. 100m 

M-1:48:60; 2. 100m PP-1:43:44;

Kašiarová Tatiana-50m VS-

44:50; 1. 50m M-49:81; 1. 100m 

M-1:46:50; 4. 100m PP-1:44:45;

Šavoltová Ivana-9. 50m VS-44:81; 

5. 50m Z-50:39; 16. 50m P-56:87; 

10. 100m P-2:00:96; 8. 100m PP-

1:48:55;

11-12roč.:

Melicherčíková Timea-9. 50m VS-

34:02; 6. 50m P-41:96; 4. 100m 

P-1:34:76; 9. 50m M-40:90;  7. 

100m PP-1:25:56;

13-14roč.:

Hornická Alica-13. 50m VS-36:05; 

6. 200m VS-2:59:07; 10. 50m 

M-41:18; 5. 100m M-1:33:90; 10. 

100m PP-1:31:00; 7. 400m PP-

6:51:76;

Pavlendová Miroslava-8. 50m VS-

33:13; 6. 50m Z-42:22; 5. 50m 

P-45:10; 7. 50m M-40:56; 4. 100 

M-1:36:80; 7. 100m PP-1:29:01;

15-17roč.:

Michalová Barbora-2. 50m 

M-32:79; 3. 50m VS-30:64; 3. 

50m P-40:02; 3. 100m P-1:29:61; 

3. 100m M-1:19:47; 3. 100m PP-

1:18:63;

Potančoková Timea-1. 50m 

P-34:39 (nový rekord Bansko-

bystrického pohára); 1. 100m 

M-1:05:69; (nový rekord Bansko-

bystrického pohára); 1. 50m VS-

27:95; 1. 50m M-29:68; 1. 100m 

P-1:16:31; 3. 200m VS-2:33:50;

Štafety:

1. 4x50m PP(Maruniak P., Harčár 

N., CHladná S. Kašiarová T.).

4. 4x50m PP(Buzalka A., Hornická 

A., Melicherčíková T., Borguľa M.).

1. 4x50m PP(Ernek Š., Ernek M.,-

Michalová B., Pavlendová M.).

Legenda: P-prsia; VS-voľný spô-

sob; M-motýľ; Z-znak; PP-poloho-

vé preteky

PK BŠ

4.kolo Banskobystrického pohára 
v plávaní

Plavci z Plaveckého klubu Banská Štiavnica  foto PK BS

V.liga - skupina "C"

13. kolo hralo sa 30.10.2016

OŠK Dobrá Niva - Sitno Banská 

Štiavnica 5:1 (3:1). 

Góly: 22. Kminiak. 

ŽK: Hanzlík P., Necpal. Divákov: 90. 

Zostava: Kraják – Kuma, Hanzlík, 

Kmeť, Dudák, Nedoroščík, Barák 

N., Necpal, Šima, Kminiak, Hanz-

lík A.

V poslednom zápase jesennej časti 

sme utrpeli prehru rozdielom trie-

dy. Na zápas sme nastúpili v po-

zliepanej zostave, z rôznych príčin 

nám chýbalo niekoľko hráčov zá- 

kladnej zostavy. Už v 2. min. sme 

zle zahrali ofsajd systém a gólovú 

šancu domáceho hráča, ktorý išiel 

sám na Krajáka náš brankár skve-

lým zákrokom zmaril. Postupne za-

čalo preberať iniciatívu naše muž-

stvo a vypracovalo si i niekoľko 

šancí. V 17.min. zakončil našu ak-

ciu z 12m Kmeť, jeho slabú strelu 

brankár chytil. Priamy kop Kmi-

niaka v 18.min. Brankár iba s ná-

mahou vyrazil. 

Do vedenia v zápase sme sa dosta-

li v 22. min., keď Kuma založil ak-

ciu, prihral Hanzlikovi A., ktorého 

center z ľavej strany ponad domá-

cu obranu gólovo zakončil Kmi-

niak. Do dvojgólového vedenia v 

zápase sme mohli isť v 25. min., 

vtedy Kminiak peknou prihráv-

kou uvoľnil na pravej strane Šimu, 

ktorý svoju gólovú šancu nezakon-

čil strelou. Zvrat v zápase nastal od 

38.min. do 42.min., keď sme inka-

sovali po individuálnych chybách 

tri góly. V druhom polčase domáci 

svoje víťazstvo prikrášlili ešte dvo-

mi gólmi v rozpätí piatich minút, 

keď potrestali v obidvoch prípa-

doch našu zbytočnú stratu lopty na 

polovici súpera a z rýchlych protiú-

tokov nám strelili dva góly. My sme 

domácu bránu vážnejšie ohrozili až 

v 90. min. Kminiakom jeho dobrú 

príležitosť zmaril domáci brankár.

VII. liga - II. trieda ObFZ ZH

13. kolo hralo sa 29.10.2016

TJ Družstevník Janova Lehota - 

Sitno Banská Štiavnica "B" 1:0 (0:0).

ŽK: Dudák, Necpal, Adamov. 

Divákov: 20. 

Zostava: Kraják- Adamov, Dolinský, 

Kuma, Macko, Nedoroščík, Necpal, 

Zupka, Dudák, Šuhajda, Barák Ľ.

Kto? Kedy? a S kým?

VII. liga - II. trieda ObFZ ZH

14. kolo hrá sa 5.11.2016 o 13.30 

hod.

Sitno Banská Štiavnica "B" - FK FIL-

JO Ladomerská Vieska "B"

Ivan Javorský

S jesennou časťou sme sa rozlúčili vysokou prehrou
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prácapppppppppppppp

 DD Oáza staroby n.o., Dudince 

prijme do trvalého pracovného po-

meru sociálnu pracovníčku/ka. Po-

žiadavka: ukončený druhý stupeň 

VŠ odbor sociálna práca. Nástup 

možný ihneď. Bližšie info na tel. čís-

le: 0905 821 824 - Bc. Javorník

  Firma Nábytok Mudrák príjme 

do zamestnania skladníka/montáž-

nika nábytku za výhodných plato-

vých podmienok, vodičský preukaz 

typu B podmienkou, tel.č.: 0915 

875 191

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

INZERCIA

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

Harmonizačný relaxačný víkend
11. - 13. november 2016 v penzióne Ister, Š. Višňovského 4, Banská Štiavnica
Víkend plný muzikoterapie, arteterapie, cvičenia a základov relaxačnej meditácie 

s profesionálnymi lektormi pre každého. Rozvoj koncentrácie, vizualizácie, 
kreativity, posilnenie sebaúcty a sebadôvery, objavovanie vlastných talentov.

Piatok 14:00 - nedeľa 11:00. Je možné zúčastniť sa programu aj bez ubytovania.
Viac informácií: Združenie pre integrálne vzdelávanie, 
0903 275 335, 0905 255 585, ziv@ziv.sk, www.ziv.sk.

17 bežcov ŠK Atléti BS štartovali na 

krajskom cezpoľnom behu v Dudin-

ciach, ktoré boli zároveň prvé nomi-

načné preteky z troch na ME v cez-

poľnom behu v Talianskom Chia.

Bojovali sme tak, ako sme vládali a 

vedeli a priniesli sme 7 cenných ko-

vov pre mesto, klub a školy v B.Štiav-

nici a podľa slov funkcionárov vede-

nia SAZu, na pódiové umiestnenia 

sme suverénne lídrami. Premiéru na 

väčších pretekoch mali: Ivanič, Liš-

kayová, Višňovská, Šramko. Škoda, 

tu je vidieť, ako sa pracuje s deťmi 

v Banskej Štiavnici. Ďakujem rodi-

čom, ktorí sa podieľali pomocou na 

spomenutých pretekoch a pomohli 

so všetkým, čo bolo potrebné. Ďa-

kujem Mariánovi Čiernemu, že sme 

sa mohli posilniť po pretekoch v jeho 

pizzerii a v neposlednom rade ďaku-

jem Janke Tynkovanovej za fi nančnú 

pomoc pre športovcov ŠK Atléti BS v 

roku 2016. Výsledky na stupni víťa-

zov po kategóriách: prípravka Ivanič 

Filip - 3.miesto, ml. žiačky: Barbora 

Švenková - 1. miesto, ml. žiaci: Adam 

Valovič - 2.miesto, dorastenci: Ursí-

ny Peter 1.miesto, juniori: 2.miesto 

Gibala Jozef, ženy: Eszter Horto-

bágyiová - 2.miesto, muži: Tomáš Po-

čai - 3.miesto. Vďaka a uznanie patrí 

všetkým športuchtivým bežcom a 

verím, že pre mnohých práve tieto 

preteky boli tzv. odrazový mostík do 

budúcna.

Tréner Petro: „Videl som v detských 

očiach to, čo dôverne poznám, sklama-

nia, smútok, ale aj radosť a túžbu. Deti 

sa učia, výhry a prehry patria k životu. 

Nie všetci z klubu sú hneď pripravení byť 

neporaziteľní, ale verím, že keď si osvoja 

systém, povinnosť, disciplínu a pravidel-

nosť, nebudú mať s úspechom problém. 

Potešil ma Jožko Gibala a Eszter Hor-

tobágyiová, ktorí majú reálnu šancu po-

stúpiť z kvalifi kačných pretekov na ME. 

Najbližšie druhé kvalifi kačné preteky 

sa konali 29.10. v Šamoríne a posledné 

19.11., ktoré budú zároveň M SR v cez-

poľnom behu pre tento rok. šte raz ďaku-

jem všetkým, ktorý nás podporujú v roku 

2016 a držte nám prosím palce na nároč-

nej ceste, ktorá nás ešte v tomto roku čaká.

Rozmenené na drobné výsledky:

http://www.atletikasvk.sk/Con-

tent/results/2016/10/VYS966.pdf.

Róbert Petro

Majstrovstvá v krose SsAZ sa konali 
v Dudinciach


