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InzercIa

20 výročie zápisu Banskej Štiavnice
a technických pamiatok okolia
do Zoznamu UNESCO

Do Cartageny  z Banskej 
Štiavnice cez Bratislavu i Paríž

Po novembri 1989 sa otvorili nové 
obzory  pre realizáciu viacerých 
zámerov  ohľadne ďalšieho roz-
voja Banskej Štiavnice. Už začiat-
kom roka 1990 pripravila pracov-
ná skupina v zložení  Ing. Marián 
Lichner, CSc., podpredseda Mest-
ského národného výboru, doc. 
Ing. Eva Kráľová, CSc. z Fakulty 
architektúry  SVŠT v Bratislave a 
Štiavničania Ing. Ľudovít Kaník, 
Ing.arch. Peter Mravec, Ing. arch. 
Roman Rezníček a autor tohto prí-
spevku viacero materiálov ohľad-
ne ďalšieho rozvoja mesta, ako aj 
záchrany, ochrany, 

Jeden z objektov svetoznámej Baníckej akadémie, kde boli v 2.polovici 
18. storočia najchýrečnejšie chemické laboratória v Európe   foto archív SBM•3.str.

Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 
dedičstvom UNESCO – IV.

Rekonštrukcia strechy na Hos-
podárskom pavilóne MŠ – 
Ul. bratská.

Materská škola na Bratskej ulici 
v Banskej Štiavnici sa bude môcť 
čoskoro pochváliť novou manzar-
dovou strechou, ktorá bude zreali-
zovaná podľa pôvodnej projektovej 
dokumentácie. Strecha na hospo-
dárskom pavilóne Materskej školy 

bude zrekonštruovaná na základe 
havarijného stavu pôvodnej jedno-
plášťovej plochej strechy, ktorá za-
tekaním znehodnocovala stavbu. 
Rekonštrukčné práce budú zaháje-
né od 1.10.2013 stavebnou firmou 
SimKor, s.r.o., ktorá  bude tieto prá-
ce realizovať na základe verejného 
obstarávania. Cena celého projek-
tu je vyčíslená na hodnotu 40 366,- 
eur.  Marek Ruščák

Rekonštrukcia strechy na MŠ Bratská  9

Medzinárodné 
pocty na 
pokračovanie
Po viacerých medzinárod-
ných poctách dostal riaditeľ 
Múzea vo Svätom Antone 
Ing. Marian Číž ďalšie medzi-
národné prestížne ocenenie 
z Bulharskej republiky. 

Bola to Cena ministra kultúry 
„Za prínos k rozvoju bulharskej 
kultúry na Slovensku“. Cenu mu 
odovzdala na Bratislavskom 
hrade  veľvyslankyňa Bulhar-
skej republiky v SR Margarita 
Ganeva. Pre Ing. M. Číža je to 
už druhé  bulharské vyzname-
nanie. Prvé dostal  pri príleži-
tosti 100. výročia vyhlásenia 
nezávislosti Bulharska, ktoré 
pripadlo na rok 2008, ako je-
diný Slovák. Pripomíname, že 
svätoantonské múzeum pod 
vedením nášho spoluobčana 
– Štiavničana dlhodobo, sys-
tematicky a mimoriadne exce-
lentným spôsobom udržuje a 
zviditeľňuje v SR i vo svete naj-
mä pamiatku na Ferdinanda 
Coburga, niekdajšieho bulhar-
ského cára, ktorý bol posled-
ným užívateľom kaštieľa až 
do konca roku 1944 a na kto-
rého pobyt je na tomto mieste 
množstvo najvzácnejších arte-
faktov.

Ján Novák 
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Tajch Evička - jesenná romantika ustúpila čulému stavebnému 
ruchu  foto J. Bernáthová

Čriepok

Odpovedáme občanom...
Bežky
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či 
bude tento rok zabezpečená úprava 
bežkárskych tratí z Červenej studne 
smerom na sedlo Pleso, resp. nejaké 
ďalšie trasy. Kto bude zabezpečovať 
úpravu trás a v akých intervaloch sa 
bude vykonávať ich údržba. 

Ďakujem za odpoveď. 
Miloš Janovský

Odpoveď:
Dobrý deň pán Janovský, úpravu 
bežkárskych tratí v zimnej sezóne 
organizačne zabezpečí Oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu Banská 
Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica v 
spolupráci so Salamandra Resort a 
dobrovoľníkmi - bežkármi zo Štiav-
nice. Podobný model sme použili už 
v minulej sezóne. Po obhliadke teré-
nu sme zvolili trasu z Červenej stud-

ne po Dolnohodrušskom jarku k 
zjazdovke a po náučnom chodníku 
Geoparku späť. V krátkej dobe usku-
točníme stretnutie partnerov, aby 
sme dotiahli podrobnosti. Túto tra-
su budeme upravovať pre klasickú 
techniku v závislosti od snehových 
podmienok a počasia tak, aby bola 
zjazdná v priebehu celej bežkárskej 
sezóny. Ešte pred začatím sezóny 
plánujeme trasy pripraviť. Zaoberá-
me sa tiež budúcnosťou bežeckého 
lyžovania v širšom kontexte dlhodo-
bej udržateľnosti voľnočasových ak-
tivít v prírode, o výsledkoch budeme 
informovať prostredníctvom Štiav-
nických novín. Ak máte viac otázok, 
alebo návrhov, obráťte sa prosím 
priamo na mňa. S pozdravom

Igor Kuhn, Región 
Banská Štiavnica, 0918 638 675.Redakčná rada VIO TV. �

Pracovné rokovanie so zá- �
stupcom spoločnosti Renovia, 
s.r.o., k úprave asfaltových po-
vrchov ulíc. 
Uskutočnilo sa zasadnutie Val- �
ného zhromaždenia spoločnos-
ti Mestské lesy Banská Štiavni-
ca, s.r.o.

     24. 9.
Pracovné rokovanie k úprave  �
bežeckých tratí. 
Gremiálna porada vedenia  �
Mesta Banská Štiavnica, vedú-
cich oddelení a zástupcov mest-
ských spoločností.
Zasadnutie Zdravotnej, sociál- �
nej a bytovej komisie pri MsZ v 
Banskej Štiavnici.   

     25. 9.
Pracovné rokovanie k úprave  �
rozpočtu.
Pracovné rokovanie na VÚC  �
BBSK.
Uskutočnilo sa pracovné roko- �
vanie k pripravovanému VZN o 
parkovaní. 

     26. 9.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Pracovné rokovanie s vedúcou  �
odboru výstavby a bytovej po-
litiky Obvodného úradu v Ban-
skej Bystrici. 
Účasť na slávnostnom odo- �
vzdaní projektu ROZÁRIUM 
v Špeciálnej základnej škole v 
Banskej Štiavnici. 

     27. 9.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia. 
Pracovné rokovanie na VÚC  �
BBSK. 

 Andrea Benediktyová

23. 9.

Deti, ktoré vo februári  prešli zápi-
som  na plnenie povinnej školskej 
dochádzky  v základných školách,  
už v týchto dňoch, ako hrdí školáci 
- prváci „derú“ lavice vo svojich trie-
dach.
Počet prvákov v Banskej Štiavnici v 
školskom roku 2013/14 je 103.

V rámci okresu  Banská Štiavnica je 
počet žiakov v  prvých ročníkoch ZŠ  
149.

Touto cestou by som chcela popro-
siť našich spoluobčanov - vodičov 
o zvýšenú pozornosť na cestách v 
okolí  škôl  (lebo aj keď  bezpečnosť 
detí ráno stráži mestská polícia  a aj 
keď deti,  ešte ako škôlkári, dostali v 
rámci dopravnej výchovy  pokyny – 
vľavo – vpravo - vľavo a potom bež!), 

aby boli predvídaví a na tých našich 
malých ohľaduplní. Ďakujeme.

Viera Ebert, Školský úrad

Po prvýkrát v škole

Škola Žiaci v prvých ročníkoch
ZŠ Jozefa Horáka 50
ZŠ Jozefa Kollára 31
ZŠ pri SKŠ sv.Fr.Assiského 18
Súkromná ZŠ Bakomi 4

Verejný poriadok  
Dňa 17.9.2013  a 19.9.2013 bola 
vykonaná kontrola verejného po-
riadku v Banskej Štiavnici  na Kri-
žovatke s dôrazom na park, oko-
lie objektu Ametystu, skelet  Plety, 
okolie  120 bytovky a okolie pre-
dajne Billa. Zistené priestupky 
hlavne na úseku znečisťovania ve-
rejného priestranstva boli riešené 
uložením blokových pokút a oso-
by, ktoré sa priestupkov dopustili, 
boli z miesta vykázané.  
Voľný pohyb psa 
Dňa 18.9.2013 o 08.00 hod. v 
Banskej Štiavnici Pod Kalváriou 
hliadka MsPo počas hliadkovej 
služby zistila, že po ceste sa voľne 
pohybuje pes, ktorý ohrozuje bez-
pečnosť  a plynulosť cestnej pre-
mávky. Bol vykonaný odchyt psa 
a následne bola zistená jeho ma-
jiteľka, ktorá bola za priestupok 
postihnutá uložením blokovej po-
kuty.
Občianske spolunažívanie  
Dňa 21.9.2013 o 23.35 hod. bolo 
telefonicky oznámené, že v Ban-
skej Štiavnici na Ul. budovateľská 
č.14, R.Z. vulgárne nadáva a fy-
zicky napáda E.Z.. Hliadka MsPo 
po príchode na miesto zabezpeči-
la, aby ďalej nedochádzalo k pro-
tiprávnemu konaniu a fyzické-
mu napádaniu. Vec bola riešená v 
zmysle priestupkového zákona a 
hliadka MsPo v danej lokalite za-
bezpečila zvýšenú kontrolu verej-
ného poriadku. K ďalšiemu kon-
fliktu už nedošlo.    
Uhynutá srna 
Dňa 22.9.2013 o 10.15 hod. bolo 
telefonicky oznámené, že v Ban-
skej Štiavnici na Klingeri sa na-
chádza uhynutá srna. Hliadka 
MsPo zabezpečila miesto nálezu. 
Následne vyrozumela zodpoved-
nú osobu z poľovného združenia, 
ktorá vykonala odvoz uhynutej 
srny. Vladimír Kratoš,

náčelník MsPo

„Nám voličom netreba nový vo-
lebný zákon. Stačí nám zákon o 
verejnom obstarávaní. Podľa neho 
si vyberieme poslancov lepších a 
možno aj lacnejších.“

Ján Petrík
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revitalizácie a zviditeľňo-
vania kultúrno-historického dedič-
stva Banskej Štiavnice v SR a vo svete. 
Tieto materiály boli doručené do Slo-
venskej národnej rady (SNR) s tým, 
že sme ich dali na vyjadrenie aj vý-
znamným slovenským vedcom – his-
torikom PhDr. Ľubomírovi Liptákovi,  
CSc., PhDr. Dušanovi Kováčovi, CSc., 
PhDr. Richardovi Marsinovi, DrSc., 
PhDr. Jánovi Tibenskému, DrSc., 
PhDr. Jozefovi Vozárovi, CSc. a RNDr. 
Ondrejovi  Pössovi, CSc.,  pamiatká-
rom  Ing. arch. Ivanovi Gojdičovi, Ing. 
arch. Imrichovi Puškárovi, CSc. a Blan-
ke Puškárovej, CSc., ako aj prof. RNDr. 
Kolomanovi Ivaničkovi, DrSc., a doc. 
Ing. arch. Mikulášovi Bašovi, CSc..
Všetci títo vedci dali priaznivé písom-
né posudky, podobne ako aj  odbor pa-
miatok Ministerstva kultúry SR. Dňa 
12.3.1990 Výbor SNR pre kultúru a 
výchovu prerokoval tieto materiály a 
odporučil  „ministrovi kultúry SR: 1. 
Podporiť a pripraviť návrh na vyhláse-
nie historického jadra Banskej Štiav-
nice za národnú kultúrnu pamiatku 
v spolupráci s Mestským národným 
výborom v Banskej Štiavnici,  2. Rea-
lizovať  návrh na zapísanie  historic-
kého jadra Banskej Štiavnice do Listi-
ny svetového kultúrneho dedičstva,  
3. O výsledkoch informovať Výbor 
SNR pre kultúru a výchovu“. O autori-
te Štiavničanov v tomto období svedčí 
aj tá skutočnosť, že na rokovaní výbo-

ru nášho najvyššieho zákonodarného 
orgánu sa zúčastnili aj Ing. M. Lich-
ner, CSc., Ing. Ľ. Kaník, RNDr. D. Ma-
ďar, Ing. arch. R. Rezníček ako aj au-
tor tohto príspevku. Banská Štiavnica 
za národnú kultúrnu pamiatku vyhlá-
sená  nebola, avšak proces prípravy na 
zápis Banskej Štiavnice do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO sa za-
čal postupne realizovať.  Ministerstvo 
kultúry SR poverilo touto úlohou Štát-
ny ústav pamiatkovej starostlivosti v 
Bratislave, ktorý bol aj v ďalšom ob-
dobí odborným garantom prípravy 
všetkých potrebných podkladových 
materiálov. 10.6. 1991 tento ústav za-
slal prvý návrh na vyjadrenie všetkým 
kompetentným československým a 
slovenským orgánom a inštitúciám 
k vyjadreniu.  Tento návrh na zápis 
do Zoznamu svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO obsa-
hoval popri historickom meste Ban-
ská Štiavnica a technických pamiat-
kach okolia aj ďalšie slovenské lokality 
– Spišský hrad a sústavu pamiatok v 
jeho okolí a Vlkolínec – pamiatkovú 
rezerváciu ľudovej architektúry. Na-
sledovala dlhá prípravná fáza zhro-
mažďovania a koncipovania prísluš-
ných podkladových materiálov nielen 
pracovníkmi Štátneho ústavu pamiat-
kovej starostlivosti v Bratislave, ale aj 
viacerými vedeckými a odbornými 
pracovníkmi z Banskej Štiavnice a  ná-
sledné predkladanie týchto materiá-

lov v príslušných orgánoch UNESCO- 
najprv na rokovaní v Paríži v júli 1992, 
v tom  istom roku v decembri v San-
ta Fé, v júli 1993 opäť v Paríži a nako-
niec v decembri 1993 v kolumbijskej 
Cartagene. Tu sa konečne historické 
mesto Banská Štiavnica a technické 
pamiatky priľahlého okolia ocitli s dá-
tumom príslušného certifikátu zo dňa 
11.12.1993 na najprestížnejšom sve-
tovom zozname -  Zozname svetové-
ho kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO aj spolu so Spišským hra-
dom a  pamiatkami v jeho okolí, ako aj 
s Vlkolíncom – pamiatkovou  rezervá-
ciu ľudovej architektúry. 

Ján Novák 
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Maľovanka B. Štiavnica 20 rokov v UNESCO

Certifikát UNESCO 
zo dňa 11.12.1993 

Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým 
dedičstvom UNESCO – IV.

Keďže mladá generácia je nosite-
ľom budúcnosti a všetko hodnotné 
zachovávame pre ňu, Mesto Banská 
Štiavnica v spolupráci so ZUŠ Ban-
ská Štiavnica a Renátou Luptákovou 
z predajne Orange v Banskej Štiavni-
ci pripravilo maľovanku zameranú na 
Banskú Štiavnicu a jej pamiatky. Maľo-
vanku sme vydali s finančnou podpo-
rou Nadácie Orange, prostredníctvom 
Grantového programu pre predajcov, 
pri príležitosti 20. výročia zápisu his-
torického mesta Banská Štiavnica a 
technických pamiatok v jeho okolí do 
Zoznamu svetového dedičstva UNE-
SCO. Deti si môžu vymaľovať ťažnú 
vežu, Klopačku, Starý zámok, Nový 
zámok, kostol sv. Kataríny, Kalváriu 
a tajch. O každej z týchto dominánt si 
môžu prečítať zaujímavý príbeh ale-
bo legendu, ktorá sa s ňou spája. Pre-

tože sme sa chceli čo najviac priblížiť 
detskému vnímaniu, obrázky nakres-
lili a texty pripravili žiaci ZUŠ Banská 
Štiavnica pod vedením pani učiteliek 
Mgr. Alexandry Hrivňákovej a Mgr. 
Zuzany Bobovej. Maľovanka vyšla v 
náklade 2 000 ks, graficky ju spraco-
val Libor Chmelíček, vytlačili tlačiar-

ne APRINT, s. r. o., Žiar nad Hronom. 
Maľovanku dostali všetky deti ma-
terských a základných škôl v Banskej 
Štiavnici. Pre tie, ktoré ju nemajú, je 
voľne dostupná v Informačnom cen-
tre mesta Banská Štiavnica alebo na 
internetovej stránke mesta www.ban-
skastiavnica.sk. Henrieta Godová

Deti v MŠ Spojenej katolíckej školy F. Assisského  foto H. Godová

Obchodná verejná súťaž
Mesto Banská Štiavnica vyhlasu-
je: -  tretiu opakovanú obchodnú 
verejnú súťaž na odpredaj domu 
na Ul. Križovatka 25 (bývalá pre-
dajňa Gizka) a pozemky p. č. C KN 
1957/1 a 1957/2 v k. ú. Banská 
Štiavnica; minimálna požadovaná 
kúpna cena je 30.000,- € .
Bližšie informácie: Mestský úrad, 
odd. právne a správy majet-
ku, Oľga Nigríniová, 6949637,                                    
0905413945, e-mail: olga.nigrini-
ova@banskastiavnica.sk; alebo na  
www.banskastiavnica.sk 

Priestupok proti majetku:
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica objasňuje priestupok 
proti majetku podľa § 50 ods.1 
zákona č.372/1990 Zb. o prie-
stupkoch, nakoľko  doposiaľ ne-
zistený páchateľ z pracovnej 
dielne na ulici J.Horáka v Ban-
skej Štiavnici odcudzil v čase od 
23.9.2013 do 24.9.2013 rôzne 
elektrické pracovné náradie, čím 
spôsobil majiteľovi Š.S. škodu v 
doposiaľ nezistenej výške.  Po-
lícia po páchateľovi priestupku 
pátra.    
Priestupok proti majetku:
Obvodné oddelenie PZ Banská 
Štiavnica objasňuje priestupok 
proti majetku podľa § 50 ods.1  
zákona č.372/1990 Zb. o prie-
stupkoch, ktorého sa dopustil 
doposiaľ nezistený páchateľ tým, 
že po predchádzajúcej dohode s 
poškodeným P.M. na interneto-
vej stránke www.bazos.sk  mu 
dňa 23.9.2013 zaslal namiesto 
mobilného telefónu Sony Xperia 
dobierkou dve mydlá, čím spôso-
bil poškodenému P.M. škodu vo 
výške 90.-€.Polícia po páchateľo-
vi priestupku pátra. 
Dopravná nehoda:
Dňa 21.9.2013 o 15.15 hod. do-
šlo k dopravnej nehode na ces-
te I. triedy v smere od Banskej 
Štiavnice na Banskú Belú, po 
ktorej motocyklista J.S. viedol 
motocykel, pričom v ostrej ľavo-
točivej zákrute dostal šmyk, ná-
sledkom čoho z motocykla spa-
dol a spôsobil si ľahké zranenia. 
Alkohol u vodiča nebol zistený. 
Dopravná nehoda je predmetom 
ďalšieho šetrenia.

Milan Kašiar, 
zástupca riaditeľa OO PZ BŠ
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Patrí návšteva kina medzi vaše 
obľúbené aktivity a aké filmo-
vé žánre uprednostňujete?
,,Tak do kina chodievam, ale nie až 
tak často. Mám rád komédie, alebo 
prírodopisné filmy s náučnou téma-
tikou."  Filip G.
,,Rada chodím do štiavnického kina 
a najviac sa mi páčil Twilight."  
Alexandra M.
,,Bol to zážitok, keď som prvýkrát 
videla film Gladiátor na štiavnickom 
Amfiteátri.Bolo tam plno.Do kina 
chodím rada,ale priznávam,že nie 
moc často. 
Obľubujem životopisné filmy ako 
napr.Edit Piaf, alebo príbehy s his-
torickým námetom ako Báthoryčka, 
Goya, Kráľovná Margot a i. " 
Daniela J.
,,Kedysi sme v kine pravidelne ran-
dili a bolo nám jedno, čo premietajú. 
Teraz pozeráme filmy na DVD v po-
hodlí domova,pritom maškrtíme a 
priberáme." 
Martin P.
,,Nebavia ma úpírske ságy a filmy 
plné krvi, do kina si chodím oddých-
nuť a zasmiať sa. Obľúbil som si aj  
festival Štyri živly."  
Marek R. 
,, No, hmm...my sme boli naposle-
dy na Šmouloch dvojke. Inak ani ne-
viem, čo ma tak zaujalo, máme malé 
deti, takže väčšinou si niečo pozrie-
me len doma z DVD."
Andrea G.
,,Posledne som bol v 3D kine, v bys-
trickom centre v Európa, na filme 
Šmolkovia a to bola dobrá pecka.Pá-
čila sa mi aj komédia Vo štvorici po 
opici." Richard K.
,,Áno, do kina chodievam, ale nie 
často,ak si môžem vybrať žáner, tak 
najmä komédie a akčné filmy." 
Alexandra T.
,,Teraz moc nechodím, ale ak, tak na 
romániky, rozprávky a české komé-
die- len preboha nie americké krvá-
ky. Očarili ma filmy ako Kolja, Vrat-
né láhve a tak."
Andrea N.
 ,,Už som dávno nebol, ale mám rád 
hlavne komédie."
Marian Č.
,,V našom detstve nedeľné popolud-
nie bez kina nemohlo byť. Zbožňo-
vali sme ruské rozprávky, kreslené i 
hrané, talianske komédie a wester-
ny.
V kine som dal prvú pusu dievča-
ťu, ktoré je mojou manželkou, ale už 
dávno som ju do kina nepozval." 
Milan S.

Janka Bernáthová

Anketa

Banskoštiavnické kino stojí pred 
rozhodujúcimi mesiacmi, ktoré 
rozhodnú o jeho ďalšej existencii. 

Proces digitalizácie položil na kolená 
už množstvo kín po celom Slovensku 
(najbližšie v okolí napr. v Novej Bani, 
či Žarnovici). Kino Akademik je zá-
sluhou doterajšej podpory vedenia 
mesta a poslancov Mestského zastu-
piteľstva stále bližšie k svojmu zno-
vuzrodeniu. Ako sme informovali v 
minulých číslach ŠN, kiná na Sloven-
sku prechádzajú procesom digitali-
zácie. Okrem neporovnateľne vyššej 
kvality zážitku prinášajú nové tech-
nológie aj možnosti premiérovania 
titulov, čo je nepochybne význam-
ný krok vpred. Veď v Banskej Štiav-
nici ani v minulosti neboli uvádzané 
filmy v čase svojho uvedenia do kín, 
ale 2 – 3 mesiace po ich vstupe na slo-
venský filmový trh. Práve nová tech-
nologická zmena umožnila doteraz 
všetkým malých zdigitalizovaným ki-
nám úplne nový život, bezprecedent-
né nárasty návštevnosti a stabilných 
divákov. Jedinou nevýhodou digita-

lizácie v podmienkach malých kín je 
jej strednodobá návratnosť, spojená 
s výškou investície. V prípade Ban-
skej Štiavnice sa uskutočnilo verej-
né obstarávanie, z ktorého vyšla ví-
ťazná ponuka vo výške cca. 87 000 €. 
Jedným z možných zdrojov podpo-
ry zo strany štátu je dotácia a pôžič-
ka zo strany Audiovizuálneho fondu 
(AVF), o ktoré sa naše kino uchádza-
lo svojou žiadosťou z augusta 2013. 
Dňa 5.9. 2013 absolvoval vedúci od-
delenia kultúry, športu a mediálnej 
komunikácie na Mestskom úrade 
Rastislav Marko obhajobu projektu 
pred komisiou AVF. Členov komisie 
zaujímali najmä plány kina v prípade 
digitalizácie. Bolo pre nás veľkým po-
vzbudením a prekvapením, že niek-
torí členovia veľmi pozitívne reflek-
tovali na naše zabehnuté premiéry 
slovenských filmov za účasti auto-
rov, ktorých sa aj osobne zúčastnili, 
či prípadne iné aktivity v našom kine 
(napr.4 živly). Zrejme aj tieto skutoč-
nosti spoločne s jasnou víziou kina 
napomohli k tomu, že komisia od-
poručila Rade AVF podporiť digitali-

záciu kina Akademik dotáciou v naj-
vyššej možnej sume (ktorá bola aj 
žiadaná), t.j. niečo viac ako 29 000 €.  
V nasledujúcom mesiaci sa správa o 
digitalizácii, ako aj zmluvy s AVF do-
stanú na rokovanie Mestskej rady a 
Mestského zastupiteľstva. Sme si ve-
domí, že súčasná doba je náročná a aj 
samospráva zažíva z finančného po-
hľadu veľmi ťažké obdobie. Napriek 
tomu veríme, že investície do rozvoja 
mesta, ktoré môžu z dlhodobého hľa-
diska priniesť úsporu sú zmysluplné. 
Keďže pociťujeme podporu primá-
torky mesta i poslancov zastupiteľ-
stva veríme, že podporia i predpo-
sledný krok nášho dvojročného úsilia 
a schvália finančnú podporu zacho-
vania kina. Ak sa tak stane, celý pro-
ces digitalizácie sa bude môcť spustiť 
a  v decembri 2013 (zhodou okol-
ností v mesiaci, v ktorom bola Ban-
ská Štiavnica a technické pamiatky v 
jej okolí pred 20. rokmi zapísaná do 
Zoznamu svetového dedičstva UNE-
SCO) budeme môcť uviesť prvé filmy 
v modernom štiavnickom kine. 

Rastislav Marko

Posledné kroky k digitalizácii kina

Počas slávnostného ceremo-
niálu, ktorý sa uskutočnil 17. 
septembra 2013 vo Francúz-
skej rezidencii v Bratislave, sa 
skloňovalo aj meno Banskej 
Štiavnice, a to vďaka Michelovi 
de Maulne, zakladateľovi 
festivalu európskej kultúry 
Cap á l´Est.

Pán veľvyslanec Francúzskej repub-
liky na Slovensku Jean-Marie Bruno 
za prítomnosti rodinných príslušní-
kov, blízkych priateľov a vzácnych 
hostí udelil insignie Rytier čestnej 
légie pani Viere Štupákovej, býva-
lej riaditeľke Diplomatickej Akadé-
mie Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky a pánu Pavlo-
vi Limovi, zakladateľovi a riaditeľo-
vi festivalu EkoTopfilm. 
Osobitne nás teší pocta a uznanie 
mužovi veľkého ducha, ktorý už 
v roku 1997 počas prvej návštevy 
Slovenska našiel zaľúbenie v histó-
rii a kráse nášho mesta a predurčil 
ho stať sa mestom európskej a sve-
tovej kultúry. Pán veľvyslanec ude-
lil insignie (Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite) - Národný rád 
Francúzskej republiky za zásluhy 
pánovi Michelovi de Maulne, auto-
rovi a realizátorovi veľkolepej  myš-
lienky zbližovania národov a kul-
túr prostredníctvom krásy, hĺbky i 
vznešenosti umenia. Cap á l´Est má 
za sebou svoj XI. ročník a za toto 
obdobie priviedol na Slovensko a 
do Banskej Štiavnice desiatky naj-

lepších umelcov svetových mien a 
stovky nadšených návštevníkov. 
Michelovi de Maulne k tejto vý-
znamnej pocte srdečne blahoželá-
me, prajeme veľa zdravia, šťastia, 
inšpirácie, tvorivých síl a myšlie-
nok, ale aj stále viac a viac dobrých 
spolupútnikov na ceste do lepšieho 
sveta, za ktorý ďakujeme. 

Janka Bernáthová

Národný rád Francúzskej republiky 
pre Michela de Maulne 

Ocenené osobnosti  foto Francúzska ambasáda
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2. September. Banská Štiavnica. 
Prvý školský deň sa na Kato-
líckom gymnáziu v Banskej 
Štiavnici niesol v duchu inovácie.

Študentov po oficiálnych príhovo-
roch čakalo prekvapenie v podobe 
iPadu. Takýmto spôsobom chce ško-
la integrovať moderné technológie 
do procesu vyučovania, pričom ši-
kovnú pomôcku si pochvaľujú nielen 
študenti, ale i vyučujúci pedagógovia. 
Zariadenie obsahuje všetky študijné i 
doplnkové materiály, ktoré menia vy-
učovací proces na interaktívnu hru.
Ako si mohla škola dovoliť kúpu no-
vej technológie, dostupnej každému 
študentovi, sme sa spýtali riaditeľa 
gymnázia Karola Palášthyho. „IPa-
dy sa kupujú z dotácií, rodičia prispieva-
jú symbolickou sumou pri nástupe štu-
denta do školy a po ukončení štúdia si ich 
študenti odkupujú za sumu 30 eur, čím 
sa automaticky stanú ich vlastníctvom.“ 
Banská Štiavnica je mesto dýchajúce 
históriou, je však evidentné, že tra-
dície a technologické inovácie môžu 
kráčať ruka v ruke. Vyučovanie je pre 
žiakov určite jednoduchšie a ľahšie aj 
v zmysle odbremenia ich chrbtov od 

tašiek plných starých učebníc a pra-
covných zošitov. Tablet je malý a ľah-
ko prenosný. „Je to veľmi praktická vec, 
čo sa týka komunikácie medzi spolužiak-
mi. Môžeme si preposielať poznámky a 
nemusíme nosiť kopec kníh“, pochvaľu-
je si pomôcku študentka Veronika. 
Internet plní v dnešnej dobe funk-
ciu najväčšej vedeckej knižnice sve-
ta a vďaka iPadom a wifi pripojeniu 
k nej majú študenti, ale i učitelia, ne-
obmedzený prístup. Neboja sa ale 
učitelia zneužitia možnosti pripoje-

nia na internet a možnosti navštevo-
vať počas vyučovania sociálne siete? 
„Ak študent zneužije tablet pri výučbe 
na hranie hier alebo surfovanie na sociál-
nych sieťach, je upozornený. V prípade, že 
ani po upozornení neuposlúchne, študen-
tovi sa iPad odoberie a on sa vzdeláva kla-
sickým spôsobom“ dodáva Palášthy. Ak 
sa nový spôsob výučby osvedčí, môže 
byť príkladom aj pre ostatné školy a 
možným začiatkom modernizácie 
školstva na Slovensku.

Heike Ivaničová

inovácie na Katolíckom gymnáziu

Hľadanie pravdy je príbehom bez 
konca. 

Latinský preklad chronogramu pod 
tympanónom štiavnického evanje-
lického kostola, ktorý má toto zne-
nie „Za peniaze evanjelikov som bol po-
stavený a Bohu riadne zasvätený za 
vlády Františka II.“ v mojom názore na 
pravdu zohral rozhodujúcu úlohu. Vo 
všetkých dostupných dokumentoch 
sa pri ňom uvádza rok 1796, (udáva-
jú ho veľké písmená v texte, zodpo-
vedajúce rímskym čísliciam M, D, C, 
L, X, V, I ). Automaticky som ho prija-
la za svoj a ani vo sne ma nenapadlo 
tento rok spochybňovať a overovať 
ho.  Zásadnú úlohu opäť zohrala ná-
hoda. V snahe dopátrať sa pravdy ako 
vyzeral jeho predchodca (malo ísť o 
drevenú stavbu) a kto bol jeho doná-
torom, či staviteľom, som narazila na 
banskú mapu, ktorá vo mne zasiala 
zrno pochybnosti a ono začalo klíčiť 
a klíčiť. Na mape z roku 1794 ulože-
nej v Štátnom ústrednom banskom 
archíve v skupine HKG je zakreslený 
evanjelický kostol vo svojej súčasnej 
podobe. A tak mi začalo vŕtať v hla-

ve, ako je možné, že kostol dokonče-
ný až o dva roky neskôr (1796), je za-
kreslený ako hotový na mape z roku 
1794. Keďže mi toto zistenie nedalo 
pokoja, znovu a znovu som sedela v 
archívoch a hľadala, no nič viac som 
už nenašla. Ukázalo sa totiž, že člo-
vek zabúda na dôležitú zásadu „po-
chybuj o všetkom na svete“ alebo „dôve-
ruj ale preveruj“ , aj v prípadoch, keď to 
uvádzajú renomovaní historici. Opäť 
sa potvrdilo ono staré známe, že mý-
liť sa je ľudské v každej dobe a u kaž-
dého, seba nevynímajúc. Aj ja som 
mechanicky preberala údaje o vzniku 
kostola a považovala ich za nemenné 
a predsa sa ukázali ako sporné. Pri-
tom stačilo tak málo. Pozornejšie si 
prečítať text chronogramu a správ-
ne interpretovať zašifrovaný rok na-
písaný rímskymi číslicami. Keď som 
tak urobila, podlomili sa mi kolená. 
Vyšiel mi rok 1794, teda rok totož-
ný s banskou mapou. Neverila som 
sama sebe, a preto som opäť zašla 
do archívu a spolu s pani H. Kašiaro-
vou, riaditeľkou ŠÚBA sme skladali 
jednu rímsku číslicu za druhou a jed-
noznačne dospeli k roku 1794. Môže 

si to overiť ktokoľvek. Latinský ná-
pis s chronogramom znie: CAESARE 
FRANCISCO SVRREXI  EXSTRVC-
TA SECVNDO AERE EVANGELICO 
RITE SACRATA DEO, pričom písme-
ná CCICVXIXVCCVDVLICICD  udá-
vajú rok 1794. Znamená to teda, že 
na rok oslávime už jeho 220. výročie, 
ak však históriu opravia aj oficiálne 
evanjelické ustanovizne, no v prvom 
rade miestna ev.a.v. cirkev, ktorá má 
od augusta tohto roku nového fará-
ra a správcu Mgr. Róberta Mišových, 
ktorý sa spolu so svojou manželkou 
a tromi deťmi stávajú jednými z nás, 
nás Štiavničanov. Poprajme mu veľa 
zdravia, Božieho požehnania, dosta-
tok síl do jeho pastoračnej činnosti 
a množstvo úspechov v osobnom aj 
pracovnom živote. Oľga Kuchtová

Bude sa prepisovať história

Riaditeľ odovzdáva študentke nový iPad  foto archív autora

Farár R.Miškových  foto O. Kuchtová

Kam v BŠ a okolí?
(26.9. - 03.10.)
26.9. TVORIVÉ DIELNE PRE ŠI-
KOVNÉ RÚČKY  
Výroba rámikov na fotky servít-
kovou technikou. 
Vstup: 3 €, 17:00-19:00. 
Kaviareň Divná pani          
26.9. JAM SESSION U 
ARCHANJELOV
Archanjel Caffé  Bar, B. Štiavni-
ca, 20:00.                                      
27.9. DIVADLO: POSLEDNÉ 
MESIACE 
Komorná dráma, hrajú: F. Kovár, 
L. Lapišáková, P. Boublík. 
Rezervácie lístkov: 
+421 918 182 859. 
Divadlo Pivovaru Erb, 19:00, 
vstupné: 22 €. 
27.9.  FILM: ZÁZRAK 
SR/ČR, 35mm, 2013, 78 min., 
vstup: 2,50 €.
Filmový „PROJEKT 100“. Kino 
Akademik, 18:30. 
VÍKEND V ART CAFÉ
27.9. Jam session - Bill a Marcel
Rozlúčka so Štiavnicou, 21:00.
28.9. Balkan Connection 
16:00-18:00 Stretnutie s občian-
skymi aktivistami z Kosova, 
18:00-21:00 Tradičné špeciality 
z grilu-ćevapi, pljeskavica,  
20:00 Koncert tradičnej Balkán-
skej hudby.
28.9. RECITÁL ZDENKY KORE-
ŇOVEJ  A JEJ HOSTÍ
 „S hudbou v srdci“. Kultúrne 
centrum, 16:00.
28.9. VYHNIANSKE HODY 
Folklór, sokoliari, trenčianski 
huslisti, country. 
Vodný raj Vyhne, 14:00 
29.9. Ochutnávka kávy: Bazza-
ra sa vracia 
Art Café, 15:00
29.9. Slávnostná sv. omša a Roľ-
nícka nedeľa, 
poďakovanie za úrodu výzdobou 
kostola plodinami zo záhradiek 
a obrazmi „maľovanými“ sypa-
ním z darov  zeme.  
Kostol Sv. Michala, Vyhne, 
10:45 
29.9. FILM: DÁŽDNIK SV. PET-
RA 
„Filmy z padláša“. Vstup zdar-
ma.
Kino Akademik, 17:30.
3.10. TVORIVÉ DIELNE PRE ŠI-
KOVNÉ RÚČKY  
Maľba a zdobenie čeleniek a pi-
rátskych šatiek.
Vstup: 3 €, 17:00-19:00. 
Kaviareň Divná pani.

Región Banská Štiavnica
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V dňoch 21.- 25.8.2013 na výsta-
visku v Nitre prebiehal 40. roč-
ník výstavy Agrokomplex. Okrem 
rôznych vystavovateľov Sloven-
ská spoločnosť pre manipuláciu s 
materiálom a logistika (SSMM-L), 
zaoberajúcu za bezpečnosťou prá-
ce zdvíhacích zariadení usporia-
dala III. majstrovstvá Slovenska 
jázd zručnosti vysokozdvižných 
vozíkov (VZV) s poukázaním na 
presnosť a bezpečnosť práce v 
stiesnených priestoroch. Tejto sú-
ťaže sa zúčastnil  p. Peter Kaločai 
zo Štefultova, ktorý reprezento-
val Banskú Štiavnicu, ale hlavne 
jazdil za Ovocie –zelenina p. Jar-
mila Szegéňová, L. Svobodu 27, 
Drieňová. Napriek zdravotným 
ťažkostiam s nohou sa p. Peter 
Kaločai umiestnil na 5.mieste. 
Gratulujeme.

red.

Agrokomplex 
Nitra 2013

Srdečne Vás pozývame na 
stretnutie podpornej skupi-
ny príbuzných, starajúcich sa 
o blízkeho s Alzheimerovou 
chorobou, ktorá sa  uskutoční 
dňa 03. 10. 2013 o 14.00 hod. 
v spoločenskej miestnosti 
Domova márie, ul. Špitálska 
3, Banská Štiavnica.
Téma: Emocionálna záťaž pri 
starostlivosti ochorého na 
ACH.
Prednášajúci: Mgr. Alena Ma-
saryková
Tešíme sa na vás!
Kontakt:e-mail: riadi-
t e l @ d o m o v m a r i e . s k , Te l . : 
045/6921401, 6921366
z d r a v d m @ d o m o v m a r i e . s k                  
0903/266 212

Pozvánka

Odhalenie pamätnej tabule 
Júliusovi Pántikovi a Gustávovi 
Valachovi. 

 Hoci Štavnické noviny v prechádzajú-
com čísle aktuálne uverejnili informá-
ciu o odhalení pamätnej tabule Júliu-
sovi Pántikovi a Gustávovi Valachovi, 
dovolím si pripojiť ešte niekoľko riad-
kov na túto tému.
V utorok, 17. septembra 2013 sa usku-
točnila mala slávnosť – odhalenie pa-
mätnej tabule dvom slovenským he-
reckým legendám Júliusovi Pántikovi 
((1922 – 2002)  a Gustávovi Valachovi 
(1921 – 2002) –  na budove niekdajšej  
baníckej školy na Akademickej ulici. 
Prečo práve tam? Obidvaja totiž pre-
žili svoje gymnaziálne roky na Štát-
nom československom, neskoršie slo-
venskom reálnom gymnáziu Andreja 
Kmeťa v Banskej Štiavnici. Boli spo-
lužiakmi v jednej triede a spolu aj ma-
turovali v školskom roku 1939/1940, 
triednou profesorkou v maturitnom 
ročníku im bola Dr. Alžbeta Gwerko-
vá-Göllnerová. 
Július Pántik aj Gustáv Valach boli 
príslušníkmi silnej hereckej generácie, 
ktorá vyrastala v povojnovom obdo-
bí a ktorej tvorba potvrdila, že drama-
tické umenie jej skutočne preniklo do 
krvi. Banská Štiavnica je hrdá na to, že 
svoju svoju kariéru začínali ako vášni-
ví ochotníci práve v našom meste. 
Pán Jozef Číž, nestor štiavnického 
ochotníckeho herectva a zostavova-
teľ zborníka  Z histórie slovenského 
ochotníckeho divadelníctva v Banskej 
Štiavnici, podrobne mapuje aj herecké 
začiatky budúcich velikánov Sloven-
ského národného divadla. Píše naprí-
kad o tom, že
v rámci kultúrnej akadémie 12. febru-
ára 1938 ochotníci uviedli  jednodej-
stvovú hru M. Žarnovického: Na le-
tovisku. Medzi účinkujúcimi čítame aj 
meno Júliusa Pántika.
Nasleduje 4. marca 1938 hra C. M. 
Guniša  Ďurko povstalec v réžii Laca 
Jankoviča, ktorú uviedol Samovzde-
lávací krúžok A. Kmeťa pri Reálnom 
gymnáziu. Tu už účinkoval okrem Jú-
liusa Pántika aj jeho spolužiak  Gustáv 
Valach. Roku 1940 Július Pántik s 
členmi Združenia evanjelickej mláde-
že režijne naštudoval Tajovského  jed-
noaktovku Matka, ktorá vzbudila veľ-
ký ohlas.
Po skončení gymnázia roku 1940 za-
čal J. Pántik v Bratislave študovať prá-
vo a zároveň pôsobil v ochotníckom 
súbore Štefánik. V tom čase sa zúčast-
nil celoslovenskej súťaže ochotníc-
kych divadiel. V porote sedeli aj Jan-

ko Borodáč a Andrej Bagar, ktorých 
jeho výkon zaujal a nádejného herca 
pozvali, aby študoval na konzervató-
riu. Preto predčasne ukončil štúdium 
práva a v rokoch 1940 – 1944 študo-
val herectvo na Štátnom konzervató-
riu v Bratislave. Na tejto škole neskôr 
desať rokov vyučoval a od roku 1951 
do roku 1965 pedagogicky pôsobil 
na Vysokej škole múzických umení v 
Bratislave, kde sa roku 1959 habilito-
val ako docent.
Na scéne činohry SND sa objavil už 
ako študent a za polstoročie pôsobe-
nia tu stvárnil vyše 150 významných 
divadelných postáv až do odchodu na 
dôchodok roku 1992. Významná bola 
aj jeho herecká aj režisérska činnosť v 
divadle, filme i v televízii. Azda práve 
z filmov a televízie sme my Stredoslo-
váci mali možnosť najväčšmi si ho ob-
ľúbiť pre jeho chlapský, čímsi typicky 
stredoslovenský prejav.
Za svoje herecké umenie získal množ-
stvo filmových i televíznych ocenení. 
V roku 1969 dostal titul zaslúžilého a 
roku 1979 národného umelca. Do po-
vedomia detských divákov sa dostal 
ako dedo Jozef z televízneho seriálu 
Bambuľkine dobrodružstvá. Jeho fil-
mografia je bohatá, účinkoval v 49 fil-
moch.
Napokon azda stojí za zmienku aj to, 
že „Ďuso“ Pántik bol aj vychýrený fut-
balista  a hokejista klubu ŠAC.
Gustáv Valach prvýkrát účinkoval v 
hre Ferka Urbánka Slobodní manže-
lia, ktorú uviedol Divadelný súbor Ka-
tolíckeho spolku v Banskej Štiavnici 
na jar 1938. Ako sme už uviedli, s Jú-
liusom Pántikom sa na štiavnickom 
javisku stretli v hre Ďurko povstalec. 
Potom sa 4. novembra 1939 uplatnil v 
jednej z rolí hry Andreja Osipovského 
Neznámi hrdinovia, ktorú naštudoval 
Miestny odbor Živeny v réžii Štefana 
Osvalda. 24. februára 1940 účinko-
val v divadelnej hre Vladimíra Hur-
bana Vladimírova: Záveje, ktorú na-
študovali študenti štátneho reálneho 
gymnázia v réžii profesorky Gwerko-
vej-Göllnerovej. Jozef Číž ho uvádza 
ako inšpicienta pri uvedení diela Jú-
liusa Barča-Ivana Mastný hrniec v Ka-
tolíckom spolku 6. apríla 1942 v réžii 
Gustáva Zajaca.
Po maturite sa ako študent Právnickej 
fakulty  v Bratislave  aj on stal prota-
gonistom dramatického krúžku Štefá-
nik. Napokon nastúpil ako hlásateľ do 
Slovenského rozhlasu.
Od sezóny 1946/1947 po absolvovaní 
Štátneho konzervatória sa stal členom 
činohry SND. Bol vždy zárukou svoj-
ského prístupu pri stvárňovaní zvere-

ných postáv a v SND ho obsadzovali 
do diel slovenských i svetových klasi-
kov, do tragédií i veselohier. Výrazný 
barytón, zdôrazňovaná ostrosť arti-
kulácie, úsečné vety, svojrázna meló-
dia vety s predlžovanými a zdôrazňo-
vanými slabikami ho predurčovali na 
patetické, hĺbavé role, ktoré sa napo-
kon stali preňho typické.
Osobitnou kapitolou bol umelcov 
nepodkupný a nezlomný charakter. 
Hodnotové hranice, ktoré si stanovil, 
nikdy neprekročil. Musel za to, priro-
dzene, platiť. V rokoch 1959 – 1962 
manuálne pracoval v tlačiarňach a v 
Pozemných stavbách ako bagrista. Až 
potom sa pomaly vracal do slovenskej 
divadelnej, filmovej a televíznej tvor-
by. Bilancia jeho hereckej práce je úcty-
hodná – takmer 200 postáv v divadle, 
filme i v televízii. Účinkoval v 38 celo-
večerných filmoch. Členom činohry 
SND bol nepretržite do 31. decembra 
1992, keď odišiel na dôchodok. Po-
tom sme ho mohli často stretávať v 
našom meste. 
Pri príležitosti 19. výročia vzniku Slo-
venskej republiky udelil prezident SR 
Ivan Gašparovič Gustávovi Valachovi, 
štátne vyznamenanie  Pribinov kríž II. 
stupňa in memoriam, za mimoriadne 
zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej 
republiky.
Iniciátorom myšlienky osadenia pa-
mätnej tabule a „hýbateľom“ celej veci 
bol pán Ečo Zoltán Kukula, ban-
skoštiavnický rodák, ktorý už dlhé 
roky v našom meste nebýva, ale srd-
com tu žije stále. Pri odhaľovaní ta-
bule nechýbali ani najbližší príbuzní 
– manželka Gustáva Valacha pani Vie-
ra Valachová, synovia Peter s manžel-
kou a Augustín a  dcéry Júliusa Pánti-
ka Zuzana   a Anna. 
Že sa myšlienka stala skutočnosťou, 
za to patrí poďakovanie všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom k tomu 
prispeli. Osobitne pánovi Kukulovi za 
inšpiráciu a povzbudzovanie, pani pri-
mátorke Nadežde Babiakovej za pod-
poru, pánovi viceprímátorovi Duša-
novi Lukačkovi za veľkú pomoc pri 
obstaraní tabule a pri realizácii prí-
pravných prác, pánovi Kondrátovi, 
majiteľovi spoločnosti SIAL, spol. s 
r.o. za poskytnutie kameňa na pamät-
nú tabuľu, pánovi Hudecovi za vyse-
kanie textu, členom Banskoštiavnicko 
hodrušského baníckeho spolku za šta-
fáž. Zvláštne poďakovanie patrí páno-
vi RNDr. Ľubomírovi Svitekovi, súčas-
nému majiteľovi budovy niekdajšej 
baníckej školy, za súhlas s osadením 
pamätnej tabule.

Juraj Čabák 

Odhalenie pamätnej tabule 



7číslo 34 • 26. september 2013
sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Poďakovnie
Dňa 20.9.2013 
sme sa na-
vždy rozlúči-
li s pána Emi-
lom Kotorom 
vo veku doži-
tých 85 rokov. Úprimne ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa 
svojou účasťou a slovami 
útechy snažili zmierniť  náš 
žiaľ. Zvlášť ďakujeme za ľud-
ský prístup a prejav p. Mgr. 
Nadežde Babiakovej, primá-
torke mesta, p. Jarmile So-
monidesovej, Timonovi Tur-
čanovi, členom ZO SZPB na 
čele s Vladimírom Popra-
com. Naše poďakovanie pat-
rí aj firme Reguiem p. Marti-
ne Luptákovej – Šakovej za 
profesionálny a ľudský prí-
stup pri zabezpečovaní smú-
točnej rozlúčky.

Dcéra Valika Kováčiková a 
smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 5.10.2013 
u p l y n i e 
27.rokov, čo 
nás navždy 
opustil náš 
otec, manžel, 
starý otec, brat, švagor Ing. 
Ján Furmánek. Všetci, kto 
ste ho poznali a mali radi ve-
nujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manžel-
ka Anna, deti Dagmar, In-
grid, Hubert, vnuci Michal, 
Mattias Hubert a pravnuk 
Miško.   

Spomína celá rodina.

Mesiac úcty k starším
Živena – spolok slovenských žien 
v Banskej Štiavnici Vás srdečne 
pozýva pri príležitosti „Mesiaca 
úcty k starším“ na milé posedenie 
s pohostením, programom a tom-
bolou v Kultúrnom centre (pri ho-
teli Grand) v Banskej Štiavnici v 
piatok 4.októbra 2013 o 16:00. 
Na príjemné posedenie s Vami sa 
tešia organizátori. Sponzori podu-
jatia: MsÚ v B.Štiavnici,

Smer – SD.

Dňa 18. septembra 2013 sa v 
Banskej Bystrici uskutočnila 
konferencia 15 rokov Programu 
obnovy dediny na Slovensku 
za účasti štátneho tajomníka 
Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej 
republiky Vojtecha Ferencza 
a takmer 180 účastníkov z 
celého Slovenska: starostov, 
zástupcov štátnej správy, 
samosprávnych krajov, part-
nerských organizácií, odbor-
níkov a ďalších vzácnych hostí 
z domova aj zo zahraničia.

Konferencia priniesla bilanciu pät-
nástich rokov realizácie Programu 
obnovy dediny, ktorý je obľúbe-
ným nástrojom rozvoja vidieckych 
oblastí. Za 15 rokov sa do neho za-
pojilo takmer 85 % vidieckych obcí 
na Slovensku. Na konferencii do-
stali slovo úspešní starostovia, 
odborníci aj hostia zo zahraničia. 
Na záver konferencie boli vyhlá-
sené výsledky súťaže Dedina roka 
2013.
Víťazom na rok 2013 je obec Malé 
Dvorníky (okres Dunajská Stre-
da), ktorá bude v roku 2014 repre-
zentovať Slovenskú republiku v 
európskej súťaži o Európsku cenu 
obnovy dediny. Druhé miesto ob-
sadila obec Špania Dolina (okres 
Banská Bystrica) a tretie miesto 
obec Pruské (okres Ilava).
Slávnostné odovzdanie cien ocene-
ným obciam sa uskutoční vo víťaz-
nej obci Malé Dvorníky v novem-
bri 2013. Ocenené obce získavajú, 
okrem vecných cien od vyhlasova-
teľov a partnerov súťaže, finančné 
prostriedky od generálneho part-
nera súťaže na realizáciu vybra-
ných projektov obnovy dediny ale-
bo obohatenia života na dedine a 

zároveň získavajú možnosť reali-
zácie projektu obnovy dediny vo 
väzbe na finančný mechanizmus 
Programu obnovy dediny v roku 
2014. Víťaz okrem toho získava 
od generálneho partnera súťaže fi-
nančný príspevok na organizačné 
zabezpečenie vyhlásenia výsled-
kov súťaže a finančný príspevok 
na reprezentáciu v európskej sú-
ťaži. Viac informácií o Dedine roka 
2013 – Malé Dvorníky nájdete na: 
www.maledvorniky.sk, www.kla-
tovskerameno.sk, www.masvod-
nyraj.sk, www.sunislife.sk, www.
obnovadediny.sk.
Ďalšie v súťaži ocenené obce:
Mimoriadna cena
Kechnec (okres Košice – okolie) 
ocenenie „Za výnimočný, inovatívny, 
vizionársky a zároveň trvalo udržateľ-
ný rozvoj obce“
Dedina ako hospodár
Jablonka (okres Myjava) ocenenie 
„Za mimoriadne zodpovedné hospo-
dárenie s majetkom obce a jeho efek-
tívne zveľaďovanie v prospech obyva-
teľov a návštevníkov obce“
Dedina ako maľovaná
Baďan (okres Banská Štiavnica) 
ocenenie „Za udržiavanie vidieckeho 
charakteru a malebného harmonické-
ho vzhľadu dediny“
Dedina ako klenotnica
Sebechleby (okres Krupina) oce-
nenie „Za významný prínos k šíreniu 
miestnych kultúrno-historických tra-
dícií a aktívnemu prezentovaniu živej 
kultúry v obci“
Dedina ako pospolitosť
Pavlovce nad Uhom (okres Micha-
lovce) ocenenie „Za dlhodobý a sys-
tematický rozvoj rôznorodej komunity 
s rešpektovaním miestneho naturelu“
Dedina ako partner
Šarovce (okres Levice) ocenenie 
„Za aktívnu tvorbu a udržiavanie

 

partnerstiev na miestnej a regio-
nálnej úrovni v prostredí viacerých 
národností a vierovyznaní“
Dedina ako hostiteľ
Blatnica (okres Martin) ocenenie 
„Za všestrannú ponuku možností a 
atraktivít cestovného ruchu s prihliad-
nutím na súčasné potreby návštevní-
kov s využitím miestneho potenciálu“
Dedina ako záhrada
Bošáca (okres Nové Mesto nad Vá-
hom) ocenenie „Za inšpirujúce a sta-
rostlivé využívanie prírodných zdro-
jov a zachovávanie charakteristického 
vzhľadu krajiny“
Internetové hlasovanie vyhra-
la obec Dubník (okres Nové Zám-
ky). Cieľom súťaže Dedina roka 
je prezentácia krás, jedinečnosti a 
úspechov vidieka, zvyšovanie po-
vedomia občianskej spoločnosti o 
hodnote krajiny, originality a ná-
rodnej hrdosti, ale aj zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a prestíže 
slovenských obcí. Vyhlasovateľmi 
súťaže sú Ministerstvo životného 
prostredia SR, Slovenská agentúra 
životného prostredia, Spolok pre 
obnovu dediny a Združenie miest 
a obcí Slovenska. Generálnym 
partnerom súťaže je COOP Jedno-
ta Slovensko, spotrebné družstvo.

Iveta Lanáková, 
redaktorka

Dedina  Baďan ocenená ako maľovaná

Tohtoročný Deň baníkov bol umoc-
nený krásnym počasím. Banská 
Štiavnica sa kúpala v slnečných lú-
čoch a ukazovala svoje historické 
skvosty v plnej kráse. Boli sme tam aj 
my s priateľkou, ktorá neváhala prísť 
až z cudziny, aby sa po desiatkach ro-
kov stretla s bývalými spolužiakmi 
z chemickej školy. Svojim fotoapa-
rátom chcela zachytiť aspoň tie naj-
úžasnejšie  architektonické pamiat-
ky starobylého mesta. Po 2 dňoch 
pešej túry po strmých uličkách, kto-

ré lemujú Námestie sv. Trojice, Sta-
rý zámok i Nový zámok sme sa una-
vené rozhodli zavolať taxík, aby nás 
zaviezol do hotela Kerling. Keď som 
pri platení hľadala drobné mince, ne-
všimla som si, že sa mi v taxíku skĺzla 
na zem peňaženka. Až pri platení na 
recepcii hotela som zistila, že mi chý-
ba peňaženka, v ktorej som mala všet-
ky doklady. Po neúspešnej obhliadke 
cesty od vystúpenia z taxíka po hotel 
som zavolala na taxislužbu, či moju 
peňaženku nenašli. Druhý službuko-

najúci taxikár sľúbil, že zavolá kolego-
vi, ktorý nás viezol. Ten bol na večeri a 
do služby prišiel asi za pol hodiny. Na 
jeho odpoveď som čakala s „malou du-
šičkou“. Po pol hodine som sa dozve-
dela, že sa peňaženka v taxíku našla. 
Keď mi ju pán Róbert Beneš odovzdal 
chcela som mu z vďačnosti dať aspoň 
malé nálezné. On ho však s úsmevom 
odmietol. Chcem aspoň touto cestou 
pánu Benešovi poďakovať za statoč-
nosť a poznatok, že statoční ľudia ešte 
existujú. T. O.

Statoční ľudia ešte stále žijú...
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a archeologické nálezy fajok na 
Slovensku.

13. septembra 2013 sa konala v 
priestoroch Tekovského múzea v 
Leviciach, v poradí II. konferen-
cia venovaná fajkárskemu remeslu, 
zorganizovaná Tekovským múzeom 
a Klubom historických fajok so síd-
lom v Nitre. Prezentácie naväzova-
li na príspevky I. konferencie, ktorá 
sa konala v roku 2011 a jej účastní-
ci navštívili aj Banskú Štiavnicu. Sú-
časťou konferencie s medzinárod-
nou účasťou bola zaujímavá výstava 
fajok členov Klubu historických fa-
jok, medzi ktorými boli aj fajky zo-
snulého prof. RNDr. Jozefa  Štef-
feka, CSc. Na konferencii medzi 
prezentáciami boli príspevky, kto-
ré informovali o fajkách z archeo-
logických nálezoch z Lietavského 
hradu, v Nových Zámkoch, v lokali-
tách Michalovce, Topoľčany, Košice, 
zbierkových fondov Gemersko-ma-
lohontského múzea v Rimavskej So-
bote, Poľnohospodárskeho múzea v 
Nitre. Nové poznatky priniesli urči-
te príspevky vychádzajúce zo štúdia 
archívnych dokumentov o fajkár-
skej rodine Šťastných (Štiastných) 
v Kremnici, kachliarskej dielni Joze-
fa Benča v Novej Bani,  Zacharovej 
dielni v Banskej Štiavnici. Pracov-
níčka archívu v Leviciach nás infor-
movala o zaujímavom náleze ces-

tovného pasu Rudolfa Môczika, kde 
sú zaznamenané jeho obchodné ces-
ty v rokoch 1927-1937. 
Naše múzeum získalo v roku 2012 
kolekciu fajok od súčasného majite-
ľa kachliarskej dielni Jozefa Benča v 
Novej Bani, Romana Holého, kde dá-
val glazúrovať fajky R. Môczik. Náv-
števníci expozícií Starého zámku 
majú možnosť sa zoznámiť s týmito 
novo získanými fajkami, medzi kto-
rými sú aj výrobky fajkára Maxa We-
issa z Nitry, ktorý okrem vlastného 
značenia, používal aj značenie štiav-
nických fajok. V mojom príspev-
ku som okrem iného informovala  

napr. o živnostiach Karola Zachara, 
Rudolfa Môczika, o učňoch, produk-
cii, ale napr. aj o štrajku v roku 1930. 
Poďakovať sa chcem neteri Rudolfa 
Môczika, p. Soni Môczikovej, s kto-
rou sa snažíme doplniť údaje o rodi-
ne najznámejšieho fajkára v Banskej 
Štiavnici. 
Na záver sme si vypočuli  informá-
cie o počte vyrobených fajok v Eu-
rópe rôzneho druhu, od polovice 19. 
stor., o činnosti Fajkového klubu v 
Nitre (10 rokov), atď. Organizátori 
aj účastníci si sľúbili ďalšie stretnu-
tie na konferencii v roku 2015. 

Eva Lovásova

História výroby fajok 

Účastníci konferencie v priestoroch Tekovského múzea foto SBM

Spomienka
„Tá rana v srd-
ci bolí a zabud-
núť nedovolí. 
Osud nevráti, čo 
čas vzal, zosta-
li nám len spo-
mienky a hlboký žiaľ."
Dňa 1.10.2013 uplynie 1 
rok, čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, mam-
ka, starká Mária Regulová. 
Tí, čo ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

Spomínajú manžel 
František, syn František 
s manželkou, syn Igor s 

manželkou, vnúčatá Nor-
ko, Lucka, Lukáš a Maťko.

oznamy, pozvánky
spomienky

Pozvánka 
na pravidelné stretnutie 
baníkov a ich priateľov. 
Oznamujeme, že v piatok 27. sep-
tembra 2013 o 16:00 v baníc-
kej krčme u pána Karabellyho sa 
uskutoční pravidelné stretnutie 
baníkov a ich priateľov. Na vašu 
účasť sa tešia usporiadatelia. 

Zdar Boh!

V nedeľu som si vychutnávala 
pohodu pomaly odchádzajúceho 
víkendu, keď ma  oslovil jeden 
známy s tým, že je pravidelným 
a veľmi pozorným čitateľom 
Štiavnických novín. 

,, Vieš, tie tvoje články… Dobre sa to 
číta, ale žiaľ, život je o niečom inom. Nie 
všetko je také pekné, ako to vidíš. Mala 
by si písať aj o neprávosti, špine, biede, 
bolesti a smútku tohto sveta. Ja by som 
ti vedel rozprávať…“
A tak mi naozaj začal rozprávať svoj 
príbeh, poznačený hlbokou osob-
nou tragédiou, zúfalstvom  a osame-
losťou, až som tiež z toho zosmut-
nela. Už ma netešila prechádzka, 
jesenné slnko, ani rubínové lístky 
divého viniča, lemujúce okraje cesty. 
Jeho slová ma ťahali k zemi ako bal-
van a nútili premýšľať o vážnejších 
veciach. Uvedomila som si, že každý 

má svoj údel. V jednej miske váh ra-
dosť a v druhej zármutok. Záleží už 
len na tom, k čomu sa prikloní srdce, 
ktoré jediné  má schopnosť zavážiť.   
Áno, isteže by som mohla písať o 
neprávosti, špine, biede, bolesti a 
smútku tohto sveta, ale my všetci 
tento svet tvoríme. Tí, čo sa mylne 
domnievajú, že sú viac, než ostatní 
a vo svojej pýche zabúdajú, že jedi-
nú skutočnú spravodlivosť nepod-
platia ani nahonobeným zlatom. 
Alebo mučeníci pravdy, ktorých je 
tak málo, že ich čistý hlas zaniká v 
presile klamstiev a nárekov. Ďalší 
sa dobrovoľne odovzdávajú do rúk 
beznádeje a neustále v sebe živia po-
city dávnych krívd, ktoré im zatienia 
každý náznak prítomného šťastia. 
No sú aj takí, čo hľadajú potešenie v 
prostých samozrejmostiach života, 
lebo vedia, že každý deň je jedinečný 
a už nikdy sa nezopakuje. 

Nie som žiadna hrdinka a nemys-
lím si, že mám právo posudzo-
vať iných. Ak je zlé, že sa vo svo-
jich príspevkoch snažím opísať 
príjemné zážitky, udalosti a ľudí, 
ktorí nezištne pomáhajú robiť ten-
to svet lepším, krajším a znesiteľ-
nejším, tak sa ospravedlňujem. 
Niekto múdry mi kedysi povedal, 
že o dobré veci sa treba vedieť po-
deliť. Tak presne to robím. Delím 
sa o ne s čitateľmi Štiavnických 
novín.

Janka Bernáthová

Srdce má schopnosť zavážiť

Varecha.sk  

Suroviny: 3-4 ks mrkva, 50 g 
maslo, podľa chuti syr tvrdý, 2-3 
strúčiky cesnak, 1 PL jogurt biely, 
červená paprika sladká, čierne ko-
renie, soľ
Postup receptu: Mrkvu si očis-
tíme a spolu so syrom nastrúha-
me na strúhadle na tom najmen-
šom. Pretlačíme cesnak a pridáme 
jogurt a maslo (maslo je dobré si 
predom vybrať aby zmäklo). Všet-
ko to spolu zmiešame a nakoniec 
dochutíme koreninami. Natrieme 
na chlieb, príp. pečivo.

Dobrú chuť!
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Bližšie info: Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie tel.č.:045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk.

Pozývame vás na kultúrne podujatia
Kino Akademik
Nedeľa 29.9.
Dáždnik sv. Petra
Film rozpráva spletitý prí-
beh o legende o červenom 
dáždniku, ktorý zoslal svätý 
Peter, aby ochránil malú Ve-
ronku pred dažďom. Na za-
čiatku sa zoznamujeme s rodi-
nou Gregoričovcov, ktorá sa 
háda o pozostalé dedičstvo 
po Pavlovi. Ten v záveti od-
kázal svoj dom nemanželské-
mu synovi Jurajovi a peňažné 
dedičstvo ukryl do rukoväte 
dáždnika, ktorý sa predal na 
dražbe neznámemu starco-
vi. Neskôr vo (fiktívnej) dedinke 
Glogová miestni obyvatelia 
rozprávajú svoje vízie o tom, 
kto a ako, ochránil dáždnikom 
pred prudkým lejakom malú 
farárovu sestričku. Vznikne z 
toho legenda, že dáždnik zo-
slal sám svätý Peter. Jediný, kto 
si zachováva chladnú hlavu, 
je paradoxne farár Ján Bélyi. 
Až cirkevná vrchnosť presved-
čí farára o zázračnom dážd-
niku. Pátranie po dedičstve 
zavedie známeho advoká-

ta Juraja Vibru do Glogovej, 
kde sa stretáva s už dospelou 
Veronikou Bélyiovou a zamilu-
je sa do nej. Zároveň zisťuje, 
že ona je majiteľkou dáždnika 
jeho otca. O dedičstvo však 
kvôli určitým okolnostiam prišiel. 
Rukoväť bola spolu s peniaz-
mi spálená. 
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: zdar-
ma
Nedeľa 6.10.
Polnočná omša
Dramatický príbeh malomeš-
tiackej rodiny Kubišových, kto-
rej členovia pokiaľ už priamo 
nekolaborujú s Nemcami, túžia 
aspoň prežiť vojnu v bezpe-
čí. Vážnym ohrozením sa pre 
nich stáva návrat zranené-
ho syna Juraja, ktorý bojuje s 
partizánmi. 
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: zdar-
ma
Nedeľa 13.10.
Pustý dvor
Sociálna balada o veľkej 
láske dvoch mladých ľudí. Dej 
sa odohráva v období pred 

2. svetovou vojnou na južnom 
Slovensku, kde vyrastá hnutie 
za vymanenie sa človeka zo 
zlých sociálno-spoločenských 
pomerov. Na pozadí tých-
to sociálnych bojov prežíva-
jú hlavní hrdinovia filmu veľkú 
lásku a zápasia o lepší život. 
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: zdar-
ma
Nedeľa 20.10.
Krajinka
KRAJINKA - to je mozaika tra-
gikomických historiek, ktoré pri-
niesol a odvial čas. Príbehy 
prostých ľudí na malom kúsku 
Slovenska, vo vymierajúcej lo-
kalite, mapujú ľudské osudy 
v histórii a históriu v ľudských 
osudoch počas šesťdesiatich 
rokov, kedy sa rodia a umie-
rajú generácie, ľudia sa stre-
távajú a strácajú, prežívajúc 
svoje každodenné radosti a 
trápenia. Vojny, prevraty a iné 
dramatické udalosti dolieha-
jú na osudy obyčajných ľudí 
v tomto zabudnutom kúsku 
zeme skôr v podobe tragiko-
mických nedorozumení a zá-

pletiek, ako s tragickým dosa-
hom. 
Začiatok premietania: 
17:30 hod., vstupné: zdar-
ma
Nedeľa 27.10.
Stávka o Leokádiu 
Kedysi dávno počas turec-
kých nájazdov v meste Tetro-
vej Turci zajali, upiekli a zjedli 
richtára a jeho dvanásť rod-
ných. Od tej doby obyvate-
lia mestečka si každoročne 
pripomínali pamiatku umuče-
ných majálesom. Príbeh tele-
vízneho filmu sa odohráva na 
jednom z nich. V centre príbe-
hu stojí úradný ránhojič v mes-
te Tetrová Dávid Šťúbrik, kto-
rý má takú povesť, že keď ide 
k nemocnému, šarvanci be-
žia k zvonici zvoniť umierači-
kom. Jeho cnostná dcéra Le-
okádia a vlastenecky cítiaci 
mestský notár Jožko Furtín ho 
postavia pred vážny prob-
lém. 
Pesničkári slovenskí: Padlá-
šový výber
Začiatok premietania: 
17:30 , vstupné: zdarma

Vážení lúštitelia!
Výhru vecnú cenu reprodukto-
ry, tričko a magnetku si výher-
ca môže vyzdvihnúť v predaj-
ni ALLCOM, Radničné nám. 11, 
B.Štiavnica. Správne znenie krí-
žovky z č.31/2013: „Kto váha je 
ako pochodeň, čo márne osvietiť 
chce deň.“ Výhercom sa stáva Bri-
gita Trenčanová, L.Svobodu 14, 
Banská Štiavnica. Srdečne blahože-
láme! Tento týždeň hráme o slúcha-
dlá, tričko a magnetku, ktoré nám 
do súťaže venovala firma ALLCOM, 
spol. s r.o., Banská Štiavnica. 
V tajničke sa ukrýva grécke príslo-
vie: 
A., Povzdych, kofola, poštová skrat-
ka, existujú, časť pánskeho obleku, 
predložka,
B., Začiatok tajničky,
C., Druh opice, prevážanie, poštová 
skratka, nemecké mužské meno,   
D., Vyhynutý kočovník, panovník, 
osamote, ideál,
E., Sal, koniec tajničky, zhřňaj, 
F., Ozn. ruských lietadiel, hrdina 
z románu Peter, práce a mzdy skr.,  

spieval, koncovka ženských 
priezvisk, zvratné zámeno,
G., Nedobre, hliník, ozn. 
áut Talianska a Rumunska, 
selén, videl,          
H., Čínske meno, ozn. áut 
Luxemburska a Španielska, 
lunch anglicky, Eleonóra, 
ruský súhlas,     
I., Pokračovanie tajničky, 
zn. röntgen a tona,  
J., Spoluhlásky, v slove 
málo, bol na daždi, germá-
nium, meno Machálkovej, 
podmienková spojka,
K., Kryha, cestovný doklad, 
nádoba na kúpanie, český 
folkový spevák, lantán.
1., Osmička, prijímaj teku-
tinu, český sexuológ, 
2., Ukonal, avivážny prostriedok,   
3., Rezal detsky, štát v južnej Ame-
rike,      
4., Obarky, žena, strapcová metla,  
5., Farba, drevené veľké sane, pri-
krývka,   
6., Nech po česky, udalosť, časť tvá-
re,      

7., Zváral, vlastní, literárny večer,
8., Nebojácne, herec z Paneláka, 
9., Movis naopak, začiatok rieky,          
10., Unesenie, prenes, teliatko,       
11., Ozn. lietadiel Egypta, mesto 
pri Budči, poukážka,        
12., Alpský škriatok, stred slova 
presobal, stvrdni exp.,
13., Zhŕňať na kopu, krokodíly, 

14., Karma, odpovedá na hádanky, 
sekal,
15., Rozkaz, aby sa niečo otvorilo, 
zbavoval kože,
16., Miesto, kde sa pracuje, tenká 
doska.
Pomôcky: Su, Nidd, Okor, Meat, 
Uve, Pp.

Anna Rihová
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V piatok 20. septembra 2013 
sa v Galérii Jozefa Kollára v 
Banskej Štiavnici uskutočnila 
vernisáž 5. celoslovenskej 
súťažnej výstavy textilnej 
tvorby.

Súťažná prehliadka dala priestor 
nadaným neprofesionálnym au-
torom predstaviť originálne diela, 
vznikajúce s nesmiernou láskou, 
trpezlivosťou a tvorivým zápa-
lom, neraz aj za prebdených nocí, 
s dopichanými prstami a boľavými 
údmi. Aj tak sa rodí krása. Autor-
kou nápadu vyzdvihnúť šikovnosť 
slovenských žien, znovuobjaviť, 
či pripomenúť tradičné techniky 
spracovania textílií, je pracovníčka 
POS v Žiari nad Hronom, pani He-
lena Soboslayová, ktorá s neskrýva-
nou radosťou pochválila vzrastajúci 
záujem o toto podujatie a poďako-
vala všetkým, ktorí jej s náročnou 
prípravou výstavy pomáhali. K po-
eticko- hudobnému úvodu prispe-
li slávnostnými príhovormi Mgr. 
Helena Žňavová a Ing. arch. Ivana 
Chovanová, ktoré s predsedníčkou 
poroty Mgr. Katarínou Chruščovou 
(RCR ÚĽUV) odovzdali ocenenia 
tým najlepším. Súťažnej prehliad-
ky sa zúčastnilo spolu 71 autoriek 
a 1 autor. Preukázali obdivuhod-

nú remeselnú zručnosť, fantáziu 
a cit pre krásu, za čo boli mnohí z 
nich ocenení porotou i obdivom 
návštevníkov podujatia. Vo vysta-
vovaných dielach je zastúpená ši-
roká škála techník, ako  paličkova-
nie, plstenie, tkanie na ráme, šitie, 
maľovanie na hodváb, háčkovanie, 
patchwork, batika, tvorba šitej čip-
ky, a i. Obdivovali sme nádherné 
prestierania, ozdobné vankúše, taš-
ky a taštičky, svadobnú partu, šper-
ky, obrazy, textilné solitéry, hračky, 
bábky a bábiky, ale aj časti odevov, 

v ktorých objavila inšpiráciu nejed-
na z prítomných dám. Čestné uzna-
nie poroty získali aj svieže nápady 
študentiek SOŠ Samuela Mikovíni-
ho pod vedením Mgr. Miriam Iglá-
rovej, a nápadité patchworky pani  
Idy Slovákovej z Banskej Štiavni-
ce.  Podujatie pripravili: BBSK- Po-
hronské osvetové stredisko Žiar nad 
Hronom a Slovenské banské múze-
um- Galéria Jozefa Kollára, kde mô-
žete výstavu textilnej tvorby obdi-
vovať do 28.októbra 2013.

Janka Bernáthová

Textilná tvorba ako umenie

Uplynulý víkend sa v uliciach 
Košíc „bojovalo“ za život i za 
rodinu! 

V nedeľu 22.9. sa Košice stali nao-
zajstným hlavným mestom kultúry, 
kultúry života! Uskutočnil sa tam 
totiž prvý Národný pochod za ži-
vot. Podujatie, ktorého cieľom bolo 
poukázať na potrebu chrániť život 
od počatia po prirodzenú smrť a 
tiež ochranu rodiny založenú man-
želstvom muža a ženy prišli podpo-
riť nielen jednotlivci a celé rodiny zo 
Slovenska, ale aj z Poľska, Maďar-
ska a Česka. Medzi približne 80 tisíc 
účastníkmi bola aj stovka veriacich 
farnosti Banská Štiavnica, ktorí pri-
šli do Košíc dvomi autobusmi a nie-
koľkými osobnými autami. Na do-
pravu všetkých účastníkov pochodu 
však boli treba  3 vlakové súpra-
vy, približne 500 autobusov a nie-
koľko tisíc osobných automobilov. 
Také množstvo ľudí, akým v nede-

ľu zaplnil košické ulice Národný po-
chod za život, zažila naposledy met-
ropola východu pri návšteve pápeža 
Jána Pavla II. v júli 1995. Pred za-
čiatkom pochodu sa do centra valili 
tisícky mladých i skôr narodených, 
celé rodiny, vrátane malých detí. V 
rukách mali transparenty s nápismi 

odmietajúcimi interrupcie, podpo-
rujúcimi tradičné rodinné i ľudské 
hodnoty. Účastníci tak vyjadrili svo-
je zásadné postoje k otázkam ochra-
ny života a tradičnej rodiny  ako i k 
ďalšiemu smerovaniu spoločnosti 
na Slovensku. 

Juraj Bačík

Pochod za život podporili aj Štiavničania!

Blažena Kriváková vytvorila krásnu svadobnú partu foto J.Bernáthová

Aj Štiavničania sa zúčastnili Pochodu za život foto Košický korzár

V predošlých životoch
som bola jablonka
a som ňou vlastne stále.
 
V srdci mi radosť zažblnká,
keď vidím svoje deti malé
v prísľuboch bielych kvetov jari,
na dlani, stole vianočnom ...
 
A netreba mi iné dary,
hoc žltnú listy v kalendári,
spokojná som s tým osudom.

Plod jablone má lásku v tvári.
Ak nebodaj ju niečo zmarí,
opriem sa o jediný strom...
A stanem sa ním v žití budúcom.
 

Janka Bernáthová

Strom života

Ponuka mesiaca : 
Filmy z padláša

Radi sa vraciame do minulos-
ti. Návraty vnášajú do našich 
životov nostalgiu, spomienky 
stierajú prach zo zabudnutého. 
Porovnávame a hodnotíme.
Na základe takýchto pohnú-
tok sme sa rozhodli premietať 
v kine Akademik filmy, ktoré 
boli natočené v našom meste 
a okolí.
Festival „Filmy z padláša“ ponú-
ka každú nedeľu o 17:30 hod 
chuťovku z minulosti. Prvý 
film Vrah zo záhrobia ponúkol 
herecký koncert najvýznam-
nejších slovenských hercov 
svojej doby a a pohľad na štiav-
nické zákutia v roku 1966,ke-
dy sa film v našom meste na-
táčal.
Festival realizujeme za pod-
pory Slovenského filmové 
ústavu a RTVS,pri príležitos-
ti 20.výročia zápisu Banskej 
Štiavnice a technických pamia-
tok  okolia do svetového zo-
znamu UNESCO.
Ďalším filmom bude snímka 
Dáždnik sv.Petra .Premietame 
29.9.2013 o 17:30 hod.Vstup-
né je bezplatné.

Nedeľa 29.9.-Dáždnik sv.Petra
Nedeľa 6.10. - Polnočná omša
Nedeľa 13.10.- Pustý dvor
Nedeľa 20.10.- Krajinka
Nedeľa 27.10.- Stávka o Leo-
kádiu a Pesničkári slovenskí  
Padlášový výber
Nedeľa 3.11. - Cukor
Nedeľa 10.11.- V tieni vlkov
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II.trieda 
VI.kolo hralo sa 21.9.2013.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNI-
CA "B" - FK PRESTAVLKY 5:0 
(3:0)
Góly: 42,80.min. Ferenčik st., 
19.min.Šima, 39.min.Čiliak, 
72.min.Šovčík
Zostava: Kraják - Boroška (57.
min.Szabó), Číž, Žikla, Feren-
čík, Beňadik (60.min.Javor-
ský), Šima, Čiliak, Čík, Po-
tančok ml., Šovčík (73.min.
Gazda)
V priemernom zápase sme sa 
dlho nemohli gólovo presadiť. 
Boli to naopak hostia, ktorí 
sa v 12 min. mohli dostať do 
vedenia, keď kopali pokutový 
kop, ale náš brankár Kraják pe-
naltu skvelým zákrokom zneš-
kodnil. Gólu sme sa dočka-
li 19.min. keď dlhá prihrávka 
Ferenčika, našla v 16-ke Šimu 
a ten otvoril skóre. V 39.min z 
20 m peknou strelou zvýšil Či-
liak už na 2:0.Výsledok prvé-
ho polčasu uzatvoril v 42.min.
Ferenčík. Prevaha nášho muž-
stva pokračovala i v 2.polčase, 

no dlho bez gólového vyjadre-
nia. Až v závere zápasu sme sa 
dokázali gólovo presadiť keď 
najskôr v 73.min. sa v 16-t-
ke skvele uvoľnil Šovčík a zvý-
šil na 4:0. Najkrajší gól zápa-
su strelil v 80.min. Ferenčík 
st., ktorý prekrásnou krížnou 
strelou z 25m vymietol horný 
roh brány hostí. Nulu na svo-
jom konte si uchránil v záve-
re brankár Kraják, ktorý chytil 
dobrú príležitosť hosti.

Tabuľka:

Kam za futbalom?
II.trieda - juh
VII.kolo hrá sa 29.9.2013 o 
15.00 hod.
FK VYHNE - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA "B"
II.liga starších a mladších 
žiakov
IX.kolo hrá sa 28.9.2013 o 
10.00 a 12.00 hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
LAFC LUČENEC

Ivan Beňo, Ivan Javorský

V sieti súpera znovu päť gólov

1 Prenčov 6 6 0 0 25:12 18
2 Vyhne 6 5 1 0 21:4 16
3 Bzenica 6 4 1 1 23:9 13
4 Banská Belá 6 4 0 2 21:12 12
5 B.Štiavnica "B"   6 3 2 1 22:15 11
6 Pohronie "C" 6 3 1 2 27:15 10
7 Malá Lehota 6 2 0 4 13:13 6
8 Horné Hámre 6 2 0 4 10:11 6
9 Prochot 6 2 0 4 6:21 6
10 Ostrý Grúň 6 1 1 4 6:14 4
11 Prestavlky 6 1 0 5 4:32 3
12 Sklené Teplice 6 0 0 6 4:24 0

2. liga st. a ml. žiaci juh
II.liga JUH U-13 2013-2014 
Hnúšťa-FK Sitno Banská Štiav-
nica 9:1 (4:0) 
Mužstvo zdecimované chríp-
kou a doplnené mladšími roč-
níkmi nestačilo na súpera, 
ktorý hrá s uceleným roční-
kom 2001.
II.liga JUH U-15 2013-2014 
Hnúšťa - FK Sitno Banská 
Štiavnica 3:0 (1:0) 
Opäť sme dostali gól na za-
čiatku stretnutia. Naši ofen-
zívni hráči odchodili zápas bez 
nápadu, iskry a našej povest-
nej hravosti. V posledných zá-
pasoch nám chýba ešte jeden 
útočník kvalít Mirka Židíka, 
čo by sa malo vyriešiť prícho-
dom nášho odchovanca Patri-
ka Chovana (Budča).
St. žiaci 7. kolo 
So 14.09.2013 10:00 B. Štiav-
nica - Poltár 1:4(1:2), góly: 30’ 
Židík
Prvý zápas, so silnou štvorkou 
našej súťaže, nám nevyšiel 
tak ako počasie. Len zásluhou 

brankára Miška Paliatku sme 
v 1.polčase neprehrávali o 4. 
góly pred koncom zápasu za 
stavu 1:2 sme hrali vabank, čo 
nám dnes nevyšlo.
Ml. žiaci 7. kolo 
So 14.09.2013 10:00 B. Štiav-
nica - Poltár 3:6 (1:4)
Mladší žiaci v čisto londýn-

skom počasí odohrali nešťast-
ný zápas. Najlepší hráč Vlad-
ko Santus. Ďakujem všetkým, 
ktorí prišli hrať aj v takom po-
časí, ostatní popíjali horúce 
kakao pred televízorom a mali 
nožičky v teple.

Richard Neubauer

Futbal 2. liga st. a ml. žiaci juh

Mladší a starší žiaci futbalového dorastu FK Sitno  foto FK Sitno

oznamy, pozvánky
spomienky

Obnovený a posvätený kríž 
na Vodárenskej ul.

Dňa 21.septembra 2013 o 13:00 
hod. za účasti občanov nášho mesta, 
sa začala pobožnosť a vysviacka ob-
noveného kríža. Pobožnosť a posvä-
tenie kríža vykonal pán dekan rím.
kat. farnosti Mgr. Miloš Pikala. 

Marian Čierny
Kto mohol pomohol finančným da-
rom, iní pomohli prácou až na ko-
niec sa vďaka všetkým podarila ob-
nova kríža. Kríž dali obnoviť: Rodina 
Jána Čierneho, rodina Jozefa Pova-
žana, rodina Zdenka Čierneho, rodi-
na Dušana Lukačku, rodina Jozefa 
Blahu. Iniciátorovi Marianovi Čier-
nemu a kolektívu vyslovujeme sr-
dečné poďakovanie, aj v mene obča-
nov Banskej Štiavnice.

Vladimír Poprac

Pozvánka
Aikido klub Banská Štiavnica Vás 
pozýva na pravidelné kurzy bojo-
vých umení Jiu-Jitsu, Grappling 
a Muay Thai. Každý pondelok a 
stredu od 17:00 – 18:00 (Jiu Jit-
su, Grappling) a 18:00 – 19:30 
Thai Box v telocvični SPŠ S. Miko-
víniho v B.Štiavnici. Bližšie info: 
0915 876 661.

Poďakovanie
Ďakujem vlastníkovi Mestu ban-
ská Štiavnica a správcovi Bytovej 
správe, s.r.o., za opravu sokla 
domu Kammerhofská 9 (6/III).

Ján Petrík
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Predám na Povrazníku pekný  �
RD, cena dohodou, tel.č.: 0903 121 
901  

Prenajmem 2-izbový byt, tel.č.:  �
0911 282 806

Predám 2-izbový byt v OV v BŠ,  �
60m², cena 31 000,-€ + dohoda, 
tel.č.: 0903 566 913

Dáme do prenájmu obchodné  �
priestory na Ul. Dolná 4, pod poš-
tou, tel.č.: 0905 632 668

Predám 1-izbový byt na Križo- �
vatke, cena dohodou, dohoda istá, 
tel.č.: 0910 349 464

Hľadáme 3 alebo 4-izbový byt  �
alebo dom do prenájmu, tel.č.: 
0911 775 597

Dám do prenájmu 4-izbový byt  �
na ul. Hutnícka 3 (časť Štefultov). 
Tel.č.: 0905 270 822

Prenajmem kompletne zariade- �
ný 2-izbový byt v RD na 1-posch., 
cena bytu 250,-€ aj s energiami, 
tel.č.: 0915 537 325

Predám 2-izbový byt na Pov- �
razníku, tel.č.: 0905 551 791

Dám do dlhodobého prenájmu  �
2-izbový byt na Drieňovej, príp. aj 
zákl. zariadenie, 220,-€/mesačne + 
energie, tel.č. 0907 644 744

Predám RD v BŠ pri Bille, cena  �
dohodou, súrne, tel.č.: 0907 684 
491

Hľadám garáž na dlhodobý pre- �
nájom na sídlisku Drieňová, súrne. 
Tel.č.: 0911 869 865

Prenajmem 2-izbový byt na  �
Drieňovej, tel.č.: 0904 255 972

Prenajmem 3-izbový byt Dreve- �
nej ul., el.etážové kúrenie, čiastoč-
ne zariadený, tel.č.: 045/6913070, 
0905 845 772

Túžite v dnešnej uponáhľanej  �
dobe po oddychu a pokoji v prekrás-
nej prírode vidieckeho prostredia? 
Vymeňte bývanie v ruchu mesta za 
bývanie v obci Baďan. Ak máte zá-
ujem o bývanie v nájomnom byte v 
obci Baďan, kontaktujte nás: Obec 
Baďan, 969 01  Baďan; tel./fax: 
045/6726624; obec.badan@gmail.
com; www.badan.ctr.sk. 

InzercIa

služby

inzercia

„Pôžičky Provident“ – BŠ a okolie,  �
tel.č.: 0908 570 157

Doučovanie anglického jazyka, tel.č.:  �
0903 571 358 

Ponúkam výkopové práce bagrom a  �
odvoz Aviou, tel.č.: 0907 448 819, 0911 
334 081

Dovoz dreva – suché štiepané, palety,  �
brikety, dovoz zo stavebnín, štrky, pies-
ky, brizolit a iné, tel.č.: 0903 121 901

Predám štiepané drevo + metrovicu,  �
tel.č.: 0908 531 348 

Predám cesnak, tel.č.: 0911 806 499   �
Vezmem do prenájmu alebo kúpim  �

menšiu záhradu v Štiavnici a okolí príp. 
so záhradnou búdkou, tel.č.: 0910 397 
941 

Predám vysušené drevo (hrano- �
ly, dosky, foršne) menšie množstvo za 
35,-€, tel.č.: 045/6913070, 0905 845 
772

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Materské centrum
Trpaslík

Celodenné aj hodinové 
opatrovanie detičiek 

v prostredí rodinného 
domu v centre mesta.

Vaše detičky čaká: 
bezpečná a zábavná 

veľká herňa 
a všetko, čo si starostli-
vosť  o Vaše dieťatko 

vyžaduje.
Zuzana Buštorová

Tel.č.: 0948 519 958

reality

práca

Kameňolom Šobov 
ponúka na predaj 

stavebný, zásypový 
kameň a dunajský 

štrk. Kontakt: 
0911 343 051, 0911 

343 052, 0911 343 053

Prijmeme čašníčky do reštaurácie. Ži- �
votopisy posielajte na e-mail: nespen-
zion@gmail.com

Pozvánka
BBSK – POS Žiar nad Hronom 
pracovisko banská Štiavnica, Au-
torský klub literátov, hudobníkov 
a výtvarníkov v Banskej Štiavnici 
a Mesto Banská Štiavnica Vás sr-
dečne pozývajú na Recitál Zdenky 
Koreňovej a jej hostí pod názvom 
„S hudbou v srdci“ pri príležitos-
ti životného jubilea Zdenky Ko-
reňovej v sobotu 28.9.2013 o 
16:00 Kultúrne centrum, Kam-
merhofská 1, Banská Štiavnica.
Vstupné: slané, sladké, tekuté ne-
bude odmietnuté... Bližšie info: 
0908 502 029, 0915 919 989, e-
mail: petrova@osvetaziar.sk.

POS

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách


