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Určite si obyvatelia nášho 

mesta a hlavne časti Povrazník 

všimli čulý stavebný ruch na 

Budovateľskej ul.

Táto miestna cestná komunikácia v 

týchto dňoch prechádza rozsiahlou 

rekonštrukciou, ktorá už bola veľmi 

potrebná. Obyvatelia tejto ulice, ale 

aj motoristická verejnosť prechá-

dzajúca touto ulicou sa tak dočkajú 

nového povrchu. Na rekonštrukčné 

práce a ich priebeh sme sa opýtali 

zástupcu primátorky mesta Banská 

Štiavnica Ing. Mariana Zimmer-

manna: „Budovateľská ulica je jedna z 

ulíc v našom meste, 

Október okrem jesenného 

sychravého počasia prináša so 

sebou aj chladnejšie večery 

i rána. V našich bytoch a 

bytových domov sa začalo 

vykurovacie obdobie. 

O vykurovaní v našich bytoch sme 

sa porozprávali so správcom bytov 

a bytových domov Bytovej správy, 

s.r.o., Banská Štiavnica RNDr. Pav-

lom Bačíkom:

Kedy sa začalo s vykurovacou sezó-

nou?

„Bytová správa, s.r.o., má v správe te-

pelné hospodárstvo v meste Banská 

Štiavnica od roku 2001. Spravujeme 

19 kotolní, z toho 18 kotolní je na zem-

ný plyn a jedna kotolňa na Ul. Na Zig-

mund šachtu je na pevné palivo. Začia-

tok vykurovania v bytoch a bytových 

domoch je stanovený legislatívou - vy-

hláškou MH SR č. 152/2005. Vykuro-

vacia sezóna začína 1.9. a  končí 31.5. 

nasledujúceho roka. Dodávka tepla začí-

na v prípade, ak dva dni po sebe klesne 

priemerná teplota pod 13ºC a podobná 

predpoveď je aj na nasledujúce dni. Pre-

rušiť dodávku tepla môžeme v prípade, 

ak je vonkajšia teplota dva dni po sebe 

nad 13°C a nie je výhľad na jej zníženie. 

Tento rok sme začali s dodávkou tepla v 

utorok 29.9.

Aké rekonštrukčné práce sa vykona-

li v kotolniach počas odstávky?

„V čase mimo vykurovacej sezóny sa sna-

žíme pripraviť tepelné hospodárstvo na 

zimu. Na sídlisku Drieňová sme realizo-

vali ochranné nátery komínov. V mesia-

ci august bol počas odstávky teplej vody 

vymenený prepoj medzi expanznými 

nádobami. V spolupráci so Stavebným 

bytovým družstvom Žiar nad Hronom 

sme pripravili projekt na reguláciu roz-

vodov teplej vody. 

Rekonštrukcia Budovateľskej ulice

Vykurovacia sezóna začala

Stavebné práce na Povrazníku foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

30. 10. 2015 o 19:00 hod. 
Kultúrne centrum, Banská Štiavnica

Vstupné: 5 €

Uršula Perenčuková

SVET (PODĽA) URBANA
réžia: Richard Sanitra

Kultové piesne, rebelské básne 
a nežné pravdy Joža Urbana

Poskladajte si to,
ako chcete!
Vyskladajte si svoj balík služieb
priamo na www.slovanet.sk

Extra zľava za vernosť!

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje obyva-

teľom a návštevníkom mesta Ban-

ská Štiavnica, že dňa 10.10.2015 

(sobota) a 11.10.2015 (nedeľa) 

bude prevádzka Mestské kúpe-

le – plaváreň pre verejnosť zatvo-

rená, z dôvodu konania sa plavec-

kých pretekov Štiavnický kahanec 

2015. Zatvorená bude aj prevádz-

ka sauny. Za pochopenie ďakuje-

me.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 

9.10.2015 v čase od 8:00 bude 

prerušená distribúcia elektriny z 

dôvodu odstraňovania poruchy 

na zriadeniach distribučnej sústa-

vy prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v B.Štiavni-

ci. Horná ružová, Dolná ružová, J. 

Bottu a Malá okružná. Predpokla-

daný termín obnovenia distribú-

cie elektriky je o 16:30 hod. v zá-

vislosti od charakteru poruchy a 

rozsahu prác pri odstraňovaní po-

ruchy.

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.
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z programu
primátorky

5. 10. Nový školský rok začal na 

školách 1.septembra, ale 

z hľadiska ustálenia počtu 

žiakov na jednotlivých školách 

a školských zariadeniach bol 

dôležitý dátum 15.september, 

nakoľko počet žiakov k tomuto 

termínu znamená aj to, koľko 

fi nančných prostriedkov škola 

dostane jednak :

1.od štátu –v rámci preneseného 

výkonu štátnej správy (z  rozpoč-

tovej kapitoly Ministerstva vnút-

ra SR) v podobe normatívneho prí-

spevku – to znamená podľa počtu 

žiakov a  personálnej a  ekonomic-

kej náročnosti výchovno-vzdeláva-

cieho procesu.(pr: normatív na rok 

2015 na žiaka ZŠ bol určený v sume 

cca 1300€). 

Pozn: v praxi to môže znamenať, že 

ak rodič po 15.septembri chce pre-

hlásiť dieťa na inú školu, nemusí 

mu byť vyhovené, nakoľko fi nanč-

né prostriedky s  dieťaťom nepre-

chádzajú, ale ostávajú na škole, kto-

rá ho mala v stave k 15.septembru, 

čiže náklady na výchovu a  vzdelá-

vanie  takéhoto dieťaťa  by musela 

po celý  školský rok fi nancovať ško-

la zo svojich vlastných prostriedkov. 

Takto sa fi nancujú školy, v ktorých 

sa vzdelávanie považuje za sústav-

nú prípravu na povolanie – teda 

v  našom prípade všetky základné 

školy na území mesta (štátne, cir-

kevná, súkromná)

2. z výnosu dane z príjmov práv-

nických a  fyzických osôb mes-

ta Banská Štiavnica – ako tzv.origi-

nálne kompetencie, ktoré dostane 

mesto prostredníctvom daňových 

úradov  na základe rozpisu Minis-

terstva fi nancií SR

- takto sa fi nancujú materské školy 

v meste (3 zriadené Mestom, 1 cir-

kevná, 2 súkromné), školské kluby 

detí v  štátnych (2), cirkevnej(1) 

a  súkromnej základnej škole(1), 

školské jedálne pri všetkých tých-

to školách, základná umelecká ško-

la, štátne a cirkevné centrum voľné-

ho času.

Z  uvedeného vyplýva, že všet-

ky školy a  školské zariadenia  dis-

ponujú fi nančnými prostriedka-

mi v  závislosti od počtu žiakov, je 

teda samozrejmé, že ponúkajú svo-

jim žiakom- klientom podľa svojich 

možností len to najlepšie a v rámci 

výchovných a  vzdelávacích progra-

mov nielen základné vzdeláva-

nie určené štátnymi vzdelávacími 

programami, ale aj zaujímavé ino-

vatívne prístupy k  výchove vzde-

lávaniu a vyučovanie s rozšíreným 

vyučovaním jazykov, IT, športovej 

prípravy, regionálnej výchovy, ale aj 

výchovu a vzdelávanie v čoraz  kraj-

ších, novo rekonštruovaných, dobre 

vybavených zariadeniach.

Počty detí a žiakov k 15.9.2015:

Viera Ebert,

Školský úrad

Nový školský rok z pohľadu 
počtu žiakov základných škôl, materských škôl a školských zariadení

Škola Počet 

k 15.9.2015

Porovnanie 

k 15.9.2014

ZŠ mesto (2 mestské, 1 cirkevná, 1 súkromná) 908 926

ZŠ okres BŠ 1259 1286

MŠ mesto(3 mestské,1 cirkevná,2 súkromné) 399 387

MŠ okres BŠ 426 417

ZUŠ - mestská 394 364

Centrum voľného času –mestské + cirkevné 727 674

17:00 hod. slávnosť pri plastike venovanej založeniu Baníckej akadémie
17:45 hod. zoradenie a sprievod k areálu pôvodných budov Baníckej a lesníckej akadémie 

18:00 hod. slávnosti vo vestibuloch alma mater

INZERCIA

Oslavujeme 
až do 15.novembra 2015

Pozývame na výstavu GWERK 120, 

ktorá je pre návštevníkov pripra-

vená v Galérii Jozefa Kollára až do 

15.novembra 2015. Výstava je prí-

stupná vždy v čase od 8:00 do 16:00 

hod. (posledný vstup o 15:00 hod.), 

od utorka do nedele. Tešíme sa na 

stretnutie v galérii. SBM

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 

20.10.2015 v čase od 8:00 – 16:30 

hod. bude prerušená distribúcia 

elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadeniach distribučnej 

sústavy prevádzkovateľa distribuč-

nej sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v B.Štiavnici na 

Ul. J. Matušku, Ľ. Štúra a Slovanská. 

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

  Riešenie problematiky k otvo-

reniu 1. ročníkov na Súkrom-

nej hotelovej akadémii v Ban-

skej Štiavnici a zvýšeniu počtu 

ročníkov na Strednej odbornej 

škole služieb a lesníctva v Ban-

skej Štiavnici.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

6. 10. 

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Príprava a prerokovanie ná-

vrhu na zabezpečenie vianoč-

nej výzdoby v meste Banská 

Štiavnica.

7. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Zabezpečenie žiadostí na En-

vironmentálny fond týkajúcich 

sa zateplenia Materskej ško-

ly na Ul. 1. mája a ZŠ J. Kollá-

ra spojené s výmenou okien na 

pavilónoch B a F.

 Uskutočnila sa členská schôdza 

Kalvárskeho fondu spolu so za-

sadnutím Kalvárskeho výboru.

8. 10.

  Príprava a organizačné zabez-

pečenie podujatia Akademici 

v Banskej Štiavnici 2015.

  Uskutočnilo sa zasadnutie Vý-

boru pre otázky zamestnanos-

ti pri Úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny Banská Štiav-

nica.

  Účasť na posedení pri príleži-

tosti „Mesiaca úcty k starším“.

9. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie k rekon-

štrukcii verejného osvetlenia.

  Slávnostné prijatie účastníkov 

5. stretnutia banských inži-

nierov – veteránov.

  Účasť na rokovaní Zastupiteľ-

stva BBSK.

  Účasť na podujatí Akademici 

v Banskej Štiavnici 2015.

10. 10.

 Občianske obrady.

Andrea Benediktyová
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kde bola potrebná rozsiah-

lejšia rekonštrukcia vrátane vyrieše-

nia odvodnenia tejto ulice. Na základe 

toho bola následne spracovaná projek-

tová dokumentácia a vybraná v súlade 

s verejným obstarávaním fi rma, kto-

rá vykonáva rekonštrukčné práce. V 

súčasnosti prebiehajú na ulici staveb-

né práce v plnom rozsahu. Komuni-

kácia na Budovateľskej ulici je miest-

na obslužná komunikácia so šírkou 

jazdného pruhu 2,75m. Nový asfal-

tový povrch bude odvodnený zospádo-

vaním do novonavrhovanej betónovej 

vsakovacej jamy. Budovateľská uli-

ca má dĺžku 214 m a plochu o výme-

re 1870m², na ktorej sa vykoná celko-

vá rekonštrukcia nových povrchových 

úprav. Rekonštrukcia bude prebiehať 

len na Budovateľskej ulici, čo predsta-

vuje trasu od napojenia z ulice Hor-

ná Huta, kde je začiatok úseku stav-

by, až po križovatku ulíc Povrazník a 

Komenského za odbočením k novozre-

konštruovaným bytovým domom, kde 

sa stavba končí. Rekonštrukčné prá-

ce na tejto ulici vykonáva fi rma Cesty 

Nitra, a.s., ktorá dielo zrealizuje v ter-

míne do 30.10.2015. Celkové náklady 

rekonštrukčných prác sú vyčíslené na 

67 000,-Eur.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

ponuka
práce

Realizácia projektu zabez-

pečí rovnomernú dodávku teplej vody 

do bytov v  jednotlivých domoch, rov-

nomernú v čase aj v  teplote, odstráni 

problémy v  niektorých bytových do-

moch na sídlisku a  hlavne usporí ná-

klady na jej ohrev. Montáž zariadení  

prebehne v mesiacoch november a de-

cember. Celému projektu predchádzali 

rokovania a dohody o spoločnom postu-

pe na zabezpečenie regulácie. V budúc-

nosti bude vykonaná regulácia teplej 

vody aj v časti Križovatka. Do kotol-

ne na sídlisku Drieňová bolo namon-

tované frekvenčné riadiace čerpadlo 

do rozvodu tepla, ktoré ušetrí náklady 

na energiu. Do kotolne na Križovatke 

sme zakúpili frekvenčne riadené obe-

hové čerpadlo, ktoré by malo podstat-

ne znížiť vibrácie v potrubí a samozrej-

me zníži spotrebu elektrickej energie. 

V tejto kotolni sme vymenili uzatvára-

cie armatúry a zásobnú nádrž na upra-

venú vodu. V  kotolni na Mierovej ulici 

sme vyčistili kotle kvôli usadeninám. V 

správe máme aj bytové kotolne, na kto-

rých počas odstávky vykonávame bež-

nú údržbu a  výmeny opotrebovaných 

častí a revízie. Overenie hospodárnos-

ti výroby tepla bolo naposledy vykona-

né v roku 2013. Na budúci rok, v roku 

2016 po 3 rokoch musí byť vykonané 

opäť vo všetkých kotolniach.“

Aká bude cena tepla v tomto roku?

„Do konca septembra sme boli povin-

ní predložiť Úradu pre reguláciu sie-

ťových odvetví návrh na cenu tepla. 

Od roku 2012 cena tepla každoročne 

klesá. Návrh ceny tepla na rok 2016 

je nižší o 3,75% ako v tomto roku. 

Cena bude v budúcom roku minimál-

ne o tieto percentá nižšia, ako v roku 

2015. Skutočnosť, či užívatelia bytov 

budú mať po vyúčtovaní za rok 2015 

preplatky alebo nedoplatky, závisí od 

doby trvania zimy, od teplôt a od spot-

reby tepla v jednotlivých bytových do-

moch.“

Na koho sa môžu užívatelia bytov 

obrátiť v prípade porúch?

„V prípade porúch, problémov pri do-

dávke tepla sa môžu užívatelia bytov 

a bytových domov obrátiť priamo na 

Bytovú správu, s.r.o., Dolná 2 osob-

ne, mailom na tepelnehospodarstvo@

bsbs.sk, alebo konatel@bsbs.sk, telefo-

nicky na číslach 0903 696 207, 0903 

696 183, alebo môžu prísť osobne do 

kotolne a nahlásiť poruchu kuričovi, 

ktorý je povinný informovať o  tejto 

skutočnosti svojho nadriadeného.“

Za aktuálne informácie poďakoval

Michal Kríž

�1.str.

Rekonštrukcia Budovateľskej ulice

Vykurovacia sezóna začala

Okres Banská Štiavnica

1. Automechanik osobných mo-

torových vozidiel, AUTOCEN-

TER, Na Mária šachtu, 969 01  

Banská Štiavnica, p. Jevoš, tel.: 

0905244885, e-mail: sj@mcnet.

sk, SOU, USO – 1 VPM, nástup ih-

neď 

2. Konštruktér, USO, VŠ – 1 

VPM; Elektrikár, elektromon-

tážny pracovník, SOU, USO – 1 

VPM; RAVAFOL s.r.o., Antolská 

31, 969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0911562980, e-mail: offi  ce@rava-

fol.sk, nástup ihneď 

3. Frézar – obsluha sústruhu – 

frézy, SOU – 1 VPM; Obrábač ko-

vov – horizontkár, SOU – 2 VPM; 

ŠTIAVNICKÉ STROJÁRNE s.r.o., 

Trate mládeže 1, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, p. Hriňáková, tel.: 

045/6920472, e-mail: stiavstroj@

sknet.sk, nástup ihneď

4. Kuchár, J&T LOGISTIC s.r.o., 

Dolná 12/A, 969 01  Banská Štiav-

nica, p. Tereň, tel.: 0902903290, 

e-mail: penzionkika@penzionki-

ka.sk, USO – 1 VPM, nástup ih-

neď

5. Kuchár, Juraj Mĺkvy, Re-

meselnícka 17, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, p. Gavlasová, tel.: 

0903408785, e-mail: sgavlasová@

yahoo.com, USO – 1 VPM, nástup 

ihneď

6. Kuchár/ka – príprava jedál, ZŠ, 

SOU, USO – 1 VPM; Čašník/čka 

– obsluha zákazníkov v  reštaurá-

cii a bare, ZŚ, SOU, USO – 1 VPM 

Marián Čierny – BLACK M, Nám.

sv.Trojice 2, 969 01  Banská Štiav-

nica, tel.: 0915256540, nástup ih-

neď

7. Ošetrovateľ hospodárskych 

zvierat, AGRO Belá, s.r.o., Ban-

ská Belá 191, Oľga Halajová, tel.: 

0903706063, fax: 045/6933295, 

e-mail: o.halajova@centrum.sk,  

USO – 2 VPM, ZŠ – 2VPM, nástup 

ihneď

8. Pilčík – strojník LKT, Palivo BS, 

s.r.o., 969 01  Banská Štiavnica, 

tel.: 0908283111, e-mail: luciaku-

rucova@gmail.com, ZŠ – 2 VPM, 

nástup ihneď

9. Pomocný pracovník pri výro-

be a  montáži nábytku na mie-

ru, STOLMID, Povrazník, 969 01  

Banská Štiavnica, Miloš Dubov-

ský, tel.: 0914162280, info.stol-

mid@centrum.sk, USO – 2 VPM, 

nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová

Na cestovateľskom blogu Kami 

a zvyšok sveta, ktorý patrí k 

25 najlepším cestovateľským 

blogom sa Banská Štiavnica 

objavila ako najkrajšie miesto 

v strednej Európe. 

Túto veľkú poctu mestu udeli-

li blogeri, ktorí precestovali celý 

svet a mali napísať najkrajšie 

miesta v strednej Európe. Do zo-

znamu 29 najkrajších miest sa za-

radili okrem Banskej Štiavnice aj 

Špania Dolina a Bardejov. Okrem 

týchto troch slovenských miest sa 

do zoznamu dostali aj Kitzbühel 

v Rakúsku, Kutná Hora a Český 

Krumlov v Čechách, ale aj Korčula 

a Omiš v Chorvátsku.

Michal Kríž

Banská Štiavnica patrí medzi 
najkrajšie mestá v strednej Európe

Diaľkový pohľad na mesto  foto Ján Petrík 
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Vodná stavba Veľká Richňava, 

ktorá je súčasťou unikátneho 

vodohospodárskeho systému 

umelých vodných nádrží 

a prítokových jarkov v oblasti 

Štiavnických vrchov bola 

vybudovaná v rokoch 1738 

– 1740 podľa projektu vyni-

kajúceho slovenského vedca 

– zememerača, kartografa, 

banského inžiniera a poly-

histora18. storočia Samuela 

Mikovíniho. 

Projekt i  výstavbu nádrže schváli-

la Dvorská komora vo Viedni. Naj-

skôr bola postavená len jedna hrá-

dza. Keďže však zo severozápadnej 

strany hrádze začala presakovať 

voda, bol tajch rozdelený prieč-

nou hrádzou, taktiež podľa pro-

jektu Samuela Mikovíniho. Prede-

lením tajchu v  roku 1746 vznikli 

dve nádrže – Veľká a Malá Richňav-

ská. Po prehradení tajchu a vyraze-

ní  novej Richňavskej štôlne roku 

1757 sa voda z  tajchu racionálnej-

šie využívala na pohon banských 

a  úpravníckych zariadení. Hrádza 

Veľkej Richňavy, ktorá sa nachádza 

na kóte 728 m.n.m bola vybudova-

ná postupným sypaním a zhutňo-

vaním lichobežníkového zemné-

ho telesa. Celková dĺžka hlavnej a 

vedľajšej hrádze je 539,90 m. Výška 

hrádze 23,5 m. V mieste ľavostran-

ného naviazania hrádze do terénu 

je vybudovaný bezpečnostný prie-

pad. Kedže tajch nemal, ani nemá 

svoje vlastné povodie, voda muse-

la byť privádzaná z cudzích povodí 

a to z povodia Ipľa a povodia Hro-

na. Ide o unikátne umiestnený typ 

vodnej stavby, keď sa napríklad 

voda z  jedného povodia mohla vy-

púšťať do druhého povodia a  na-

opak. Celková dĺžka prítokových 

jarkov bola 24,1 km. Súčasťou zber-

ných jarkov boli aj vodné štôlne. 

Najdlhšia hodrušská štôlňa má 600 

m a Spitzbergská 280 m. O dômy-

selnom riešení prítokových jarkov 

a odvádzaní vôd z tajchu sa s obdi-

vom a uznaním vyjadrili aj najvyšší 

predstavitelia Rakúsko – Uhorskej 

monarchie v  čase panovania Má-

rie Terézie. Dňa 3. júna 1751 osob-

ne prešiel po hrádzi manžel Márie 

Terézie cisár František Štefan Lot-

rinský. Najvznešenejšiemu hosťo-

vi hlavný Komorský gróf podrob-

ne objasnil okolnosti vzniku Veľkej 

a Malej Richňavskej nádrže a veľký 

objem v nej zachytenej vody. Cisár 

sa s úctou vyslovil o obdivuhodnom 

a  významnom diele, prekvapený 

jeho vysokou a  dlhou, ale pritom 

pevnou hrádzou, ako aj o umne vy-

budovaných záchytných jarkoch. 

Veľkú Richňavu si 20. júla 1764 

podrobne prezreli aj vtedajší prin-

covia a  následníci trónu Jozef II, 

a  Leopold, ktorých zaujalo prečer-

pávacie zariadenie skonštruované 

hieronymitánskym mníchom z ne-

ďalekého Siegelsbergu (dnešných 

Štiavnických Baní) frátrom Féli-

xom. Voda z  tajchu Veľká Richňa-

va sa potom dlhé desaťročia využí-

vala nielen v úpravniach rúd, ale aj 

na pohon unikátnych vodostĺpco-

vých čerpacích strojov z dielne ban-

ských vynálezcov Mateja Korne-

la Hella a  jeho syna Jozefa Karola 

Hella, ktoré slúžili na čerpanie ne-

žiaducej vody z  hlbín banskoštiav-

nických rudných baní. Po priemy-

selnej revolúcii a  technologických 

zmenách v  baníctve však aj tieto 

vodné nádrže postupne strácali svoj 

pôvodný význam, no ich voda stále 

nachádzala uplatnenie v  úpravníc-

tve rúd. Po útlme a zániku baníctva 

v Banskej Štiavnici v roku 1995 sa 

aj banskoštiavnické tajchy ocitli bez 

svojho správcu. Túto úlohu na seba 

prevzal štát – Slovenská republi-

ka, ktorá prostredníctvom svojho 

správcu, najskôr štátneho podniku 

Povodie Hrona a potom  Slovenské-

ho vodohospodárskeho podniku, 

š.p. prevzala do starostlivosti už 23 

historických vodných nádrží, z kto-

rých už väčšina prešla komplex-

nou rekonštrukciou. Zrekonštru-

ovaný bol celý kaskádovitý systém 

troch piarskych tajchov – Bakomi, 

Vindšachta a Evička, obľúbené dva 

Kolpašské tajchy, Beliansky tajch, 

Moderštôlniansky na Kopaniciach, 

Bančiansky, Klinger a  dnes už aj 

Veľká Richňava. Do konca tohto 

roka bude ukončená aj rekonštruk-

cia Malej Richňavy a Dolnohodruš-

ského tajchu, ktorá sa realizuje tak-

tiež v rámci Operačného programu 

Životné prostredie z  Kohézneho 

fondu Európskej únie. Vodohospo-

dári vlani začali zo svojich vlastných 

zdrojov aj s  rekonštrukciou tajchu 

Červená studňa, ktorý však muse-

li najskôr odkúpiť od mesta Ban-

ská Štiavnica a v najbližšom období 

sa pustia aj do rekonštrukcie dvoch 

malých Komorovských tajchov. 

Vodná stavba Veľká Richňava, kto-

rá je z hľadiska zásobného objemu 

vody 980 tisíc m3 najväčšou vodnou 

nádržou spomedzi štiavnických taj-

chov sa nachádza v závere Richňav-

skej doliny pod sedlom Peciny vedľa 

štátnej cesty II. tr. č. 254 z Levíc do 

Banskej Štiavnice. Od roku 1994, 

keď bola prevzatá do správy vte-

dajšieho štátneho podniku Povodie 

Hrona sa využíva predovšetkým na 

rekreačné účely – kúpanie, člnko-

vanie a rybolov. Súčasne však plní 

aj protipovodňovú funkciu, preto-

že v čase extrémnych zrážok doká-

že zachytiť aj množstvo nežiadu-

cej vody. Vodná stavba je vyhlásená 

za kultúrnu pamiatku a je súčasťou 

svetového kultúrneho a prírodné-

ho dedičstva UNESCO evidovaného 

pod č. 400 “Banská Štiavnica a tech-

nické pamiatky v jej okolí”.

Ľuboš Krno, hovorca SVP, š.p.

Z histórie vodnej stavby Veľká Richňava

Súčasný stav Richňavského tajchu  foto Michal Kríž

Spoločenská kronika 

Banská Štiavnica – moje rodisko

20.9. Peter Schnobal, 20.9. Martin 

Ondrej Kmeť, 23.9. Tomáš Šimčík, 

30.9. Pavol Sivok.

Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali

19.9. Viktor Pála a Renata Luptáko-

vá, 19.9. Martin Zlámal a Ing. Iva-

na Piková, 19.9. Ivan Koleda a Vio-

leta Krnač, 26.9. Miroslav Ernek 

a Eva Jamborová, 26.9. Jozef Pur-

deš a Monika Pavlendová, 26.9. Jo-

zef Švelan a  Lucia Toryská, 26.9. 

Peter Marko a Gabriela Štefanková.

Navždy nás opustili

1.9. Štefan Izák vo veku 47 rokov, 

1.10 Zdenek Rosiar vo veku 87 ro-

kov, 9.9. Emília Hlinická vo veku 77 

rokov, 16.9. Lukáš Bartko vo veku 

49 rokov, 20.9. František Obert vo 

veku 76 rokov, 28.9. Andrej Lon-

gauer vo veku 67 rokov. 11.9. Moj-

žišová Eva vo veku 53 rokov, 29.9. 

Milan Helej vo veku 65 rokov.

J. Simonidesová

Výstava
SZZ v Štefultove oznamuje, že 

dňa 16.- 18.10.2015 sa koná vý-

stava ovocia a zeleniny. Vzorky sa 

budú zbierať dňa 16.10. od 17:00 

hod. v Záhradkárskom dome na 

Štefultove. Viac info na tel.č. 0903 

250 921.                     SZZ Štefultov

Poďakovanie 
Aj touto cestou by sa chcel ŠKST 

Banská Štiavnica (Stolnotenisový 

oddiel Banská Štiavnica) zatiaľ po-

ďakovať za podporu v novej sezó-

ne 4. ligy okresu ZH p. Petrovi Er-

nekovi (Meštianska pizzéria), fi rme 

Mirador Banská Štiavnica – drevo-

-hliníkové okná, p. Richard Tóth - 

stavebné práce, vedeniu Cirkevnej 

základnej školy - riaditeľovi Mgr. 

Karolovi Palášthymu, ktorým zále-

ží na tom, aby naďalej pokračoval a 

zároveň sa rozvíjal tento šport v na-

šom meste, ďakujeme. Ak by mali 

aj ďalší sponzori záujem podporiť 

ŠKST a stolný tenis v Banskej Štiav-

nici, budeme vďační. Zároveň si vás 

dovoľujeme pozvať na prvé domá-

ce stretnutie ŠKST - STK Lutila a 

to v nedeľu 11. 10. 2015 o 10.00 

hod. v telocvični Cirkevnej zák-

ladnej školy na Ul. Gwerkovej v B.

Štiavnici. 

Daniel Marko
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kam v BŠ 
a okolí ?

V piatok 2.10.2015 sa 

konalo na radnici v Banskej 

Štiavnici pracovné stretnutie 

primátorky nášho mesta 

Mgr. Nadeždy Babiakovej 

s predsedom SNS JUDr. 

Andrejom Dankom v 

doprovode predsedu Okresnej 

rady SNS Banská Štiavnica Ing. 

Petra Zorvana, PhD.

Pracovné stretnutie sa nieslo v pria-

teľskej atmosfére a družnej debate 

o možnostiach spolupráce a pomo-

ci pre okres a mesto Banská Štiav-

nica. Opýtali sme sa na kroky, ktoré 

priviedli Andreja Danka do Banskej 

Štiavnice: „Do Banskej Štiavnice cho-

dím veľmi rád. Banskú Štiavnicu vní-

mam v historickom kontexte ako každý 

Slovák a o to viac, že v Banskej Štiav-

nici je energia, ktorá ma upokojuje, po-

dobne ako napr. v Salzburgu. Obidve 

mestá majú svoju históriu, kultúru a 

svoje dejiny spojené s baníckou ťažbou 

zlata, striebra a soli. Banskej Štiavnici 

treba podať pomocnú ruku ako čo naj-

viac prilákať turistov. Štiavnica je od-

kázaná na rozvoj turistiky, cestovného 

ruchu a osobne si myslím, že by aj na-

ďalej mala isť touto cestou. Myslím si, 

že každý Štiavničan by mal byť hrdý na 

toto mesto, rozprávať o ňom a šíriť jeho 

dobré meno nielen doma, ale aj v zahra-

ničí a tým prilákať množstvo turistov.“ 

A odkaz na záver? „Milí Štiavničania, 

milujte toto mesto, rozprávajte o ňom, 

užívajte si ho, lebo je vám čo závidieť!“ 

Michal Kríž

Stretnutie s primátorkou

Prijatie predsedu SNS na radnici  foto Michal Kríž

Veľmi nás potešilo, že až 

v Bratislave sa dozvedeli 

o Permoníkoch zo starého 

baníckeho mesta Banská 

Štiavnica, ktorí navštevujú 

Materskú školu na ulici 1. mája 

č. 4 (Križovatka). 

Vraj sú to malí baníci, permoníci 

a majú aj malého Nácka a vedia spie-

vať rôzne banícke piesne. A  tak sa 

jedného dňa pristavilo pred bránou 

škôlky auto RTVS. A vystúpil z neho 

režisér Ivan Hansman s  celým fi l-

márskym štábom Fidlibum, a  to 

aj s  kamerami, mikrofónom, hlav-

nými postavami Radom, Alexom 

i Miškou, aby našli slávnych Permo-

níkov. A veru ich našli a začalo sa na-

táčanie. Deti nemali vôbec strach 

a ani trému. Mali trpezlivosť s reži-

sérom a on s nimi. Len na osvetľova-

ča a uja, čo behal s tým veľkým chl-

patým mikrofónom, trochu škúlili. 

Ale všetko mali pod kontrolou pán 

režisér Ivan Hansman a pani riadi-

teľka MŠ Mgr. Alexandra Bóková. 

Permoníci ukázali všetko, čo ich na-

učili ich pedagógovia, Alena Surov-

cová, Blanka Konopková a  Gabika 

Luptáková, ktorí vedú deti k baníc-

kym tradíciám a  zvykom v  krúžku 

Permoník. Deti svojimi znalosťami 

o  baníckych tradíciách, svojím su-

verénnym vystupovaním a spieva-

ním vyrazili dych nielen režisérovi, 

ale aj Halke Marčekovej (dramatur-

gia), Ivane Kurincovej (producent-

ka), Heidi Nižňanskej (produkcia) 

a účinkujúcim, čiže Radomírovi, Ale-

xovi a  Miške, ktorí deťom venova-

li vlastnoručne podpísané pohľad-

nice. Permoníci pri odchode pánovi 

režisérovi sľúbili, že mu nakreslia aj 

obrázky o baníkoch a pošlú mu ich 

do Listárne Fidlibum. Už sa všet-

ci tešíme, kedy si budeme môcť po-

zrieť detskú reláciu Fidlibum o  ba-

niach a baníkoch.Za kolektív MŠ 

Miroslava Inglotová

Fidlibum v našej škôlke

Permoníci - malé fi lmové hviezdičky  foto MŠ 1.mája 

9.10. Svetoví maliari: Vincent van 

Gogh. Kino Akademik - pre školy, 

9:30

9.10. Akademici v Banskej Štiavni-

ci. Slávnosť na Radničnom námestí 

o 17:00 a pochod sprievodu k areálu 

pôvodných budov Baníckej a lesníc-

kej akadémie.

9.10. Októberfest v Pražovni. Pra-

žovňa, 21:00

10.10. Koncert: Robo Opatovský & 

Overtime Tour 2015. Trotuár Cafe, 

20:00 

10.10. Koncert: AMC TRIO. Ar-

chanjel Caff e Bar, 21:00 

11.10. Svetoví maliari: Vincent van 

Gogh. Kino Akademik, 18:30

14.10. Koncert: Genius Locci. Ar-

chanjel Caff e Bar, 21:00

16.10. Koncert: Cool Band Trio & 

Mr. Cajon. Gypsy jazz koncert. Ar-

chanjel Caff e Bar, 21:00

17.10. Mestská hra pre deti: Po sto-

pách Baden Powella. Zažijete dob-

rodružstvo, zvládnete úlohy, nájdete 

šifry a strávite skvelé chvíle v histo-

rickom centre. Registrácia 9:00-

10:30, štart pri Starom zámku

17.10. Ochutnávka vín pivnice 

Cosmopolitan. Cosmopolitan-vežič-

ka, 19:00

17.10. Archanjel projekcia. Vizual 

projekcia. Archanjel Caff e Bar, 21:00

23.10. Ľuboš Andršt Blues Band

Divadlo Pivovaru Erb, 19:00

24.10. Kali – Koniec je nový začia-

tok. Pražovňa, 21:00

29.10.-1.11. Jesenné prázdniny 

v Terra Permonia. Terra Permonia 

13:00-17:00

29.10. Autorské čítanie a  koncert: 

Ľubomíra Romanová, Katka Koš-

čová a  Dano Špiner Antikvariátik, 

17:00

30.10. Svet (podľa) Urbana Kultúr-

ne centrum, 19:00

30.10. Koncert Dida & jej hostia Ar-

chanjel Caff e bar, 21:00

30.10. Halloween Oldies Disco 

Cosmopolitan-bowling, 22:00 

31.10. Halloween Party Trotuar 

Cafe, 20:00

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica

Mestské kúpele – plaváreň 

Otváracie hodiny: plavecký bazén

Pondelok: Zatvorené, Utorok: 11:00 

– 20:30 (PK 15:00 – 17:00 – 3 drá-

hy), Streda – piatok: 13:00 – 20:30 

(PK 15:00 – 17:00 – 3 dráhy), Sobo-

ta – nedeľa: 14:00 – 20:00 
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Najlepším liekom na jesennú 

nostalgiu je dávka radostnej 

a famózne interpretovanej 

klasickej hudby v podaní 

Hilaris Chamber Orchestra.

Už 24. októbra 2015 o 17,00 v Ry-

tierskej sále Starého zámku budú 

mať diváci možnosť vychutnať si 

tóny klasických diel v podaní jedi-

nečného hudobného telesa, ktoré sa 

pod vedením umeleckého riaditeľa 

Alana Vizváryho. Po viacerých kon-

certoch v Bratislave i v Rakúsku a 

pôsobivej prezentácii v rámci festi-

valu Viva Musica 2015, kde orches-

ter spolupracoval v projekte Decade 

opernej divy Simony Houda - Šatu-

rovej, prichádza Hilaris Chamber 

Orchestra v októbri do historickej 

a skvostami architektúry ozdobenej 

Banskej Štiavnice. Koncert z projek-

tu Hudba na zámku si kladie za cieľ 

zlepšiť povedomie širokej verejnosti 

o vážnej hudbe, aby sa opäť stala tr-

valou súčasťou života kultúrnej ve-

rejnosti a jeho nezameniteľnou sú-

časťou. Je taktiež vyjadrením pocty 

hudobnému skladateľovi, esejisto-

vi a zakladateľovi Medzinárodné-

ho festivalu súčasnej hudby Melos 

- Étos Romanovi Bergerovi, ktorý 

tento rok oslávil životné jubileum.

V romantickom prostredí Rytier-

skej sály, ktorá dokonale umoc-

ní pôžitok divákov z tónov klasic-

kých diel zaznejú tieto skladby: E. 

H. Grieg: Holbergova suita op. 40 

R. Berger: Piesne zo Zaolzia (veno-

vané jubileu - 85.narodeninám au-

tora) A. Dvořák: Serenáda E dur op. 

22 pre sláčikový orchester Koncert 

sa realizuje s podporou dotačného 

systému Ministerstva kultúry SR 

za rok 2015 a z grantového progra-

mu hlavného mesta Bratislava - Ars 

Bratislavensis. Vstupenky v cene 15 

eur sú dostupné v predpredaji v sie-

ti Ticketportal, na mieste v cene 17 

eur. Pre seniorov, študentov a ZŤP 

s 50% zľavou. Informácie o koncer-

te ako i ďalších podujatiach Hilaris 

Chamber Orchestra nájdete taktiež 

na FB a na www.hilarisorchestra.

com.

Zdroj: HCO

Hudba na zámku 
Hilaris Chamber Orchestra

Členovia Hilaris Chamber Orchestra  foto Dušan Škrabák 

Jesenným zberom papiera a 

výsadbou drevín v areáloch 

škôl odštartuje ďalší, už tretí 

ročník súťaže Úsmev pre 

strom. 

Aj v tomto školskom roku sa do sú-

ťaže môžu zapojiť stredné a  zák-

ladné školy na Slovensku. Environ-

mentálny projekt Úsmev pre strom 

sa každým rokom teší väčšej obľu-

be nielen zo strany škôl po celom 

Slovensku, ale aj rodičov a  mladej 

generácie. Práve žiaci základných 

a  stredných škôl prostredníctvom 

projektu vytvárajú zo svojho mes-

ta zdravšie miesto pre život. Počas 

celého školského roka poctivo zbie-

rajú papier, myšlienku dôležitos-

ti recyklácie šíria aj vo svojom oko-

lí a v neposlednom rade prispievajú 

k  zelenším areálom škôl. Projekt 

svojím edukačným charakterom 

rozvíja ich povedomie o životnom 

prostredí, dôležitosti chrániť ho a 

starať sa oň. V minulom školskom 

roku sa počet ekologicky zmýšľajú-

cich škôl takmer zdvojnásobil, pro-

jekt sa rozšíril do mnohých kútov 

Slovenska a 58  moderne zmýšľa-

júcim školám sa napokon úspeš-

ne podarilo zachrániť vyše 8 tisíc 

stromov. Aj 3.ročník projektu pri-

náša niekoľko inovácií. V nepovin-

nej aktivite sa žiaci a učitelia popa-

sujú s aktuálnou témou Negatívny 

vplyv čiernych skládok na život v 

lese, ktorú budú môcť oživiť a pred-

staviť svojim spolužiakom, rodi-

čom a  verejnosti prostredníctvom 

výtvarných prác, 3D modelov, pro-

jektov alebo esejí. Práce budú vysta-

vené na vyhodnotení súťaže s  ná-

zvom Stromy vo vašich rukách, opäť 

v júni, kedy organizátori predstavia 

aj mená výhercov. Vďaka projektu 

malí i veľkí nezabúdajú, že separo-

vaním papiera a následnou recyklá-

ciou sa podieľajú na záchrane stov-

ky či tisícky stromov, zelených oáz, 

ktoré neslúžia len ako miesto oddy-

chu či ako domov mnohých zvierat 

a rastlín. Vďaka stromom dýchame 

čistejší vzduch. Neustále narasta-

júce množstvo odpadu na jedného 

obyvateľa, ktorý mnohokrát kon-

čí na zelených lúkach či v  lesoch, 

ničí zeleň okolo nás. Cieľom toh-

to ročníka súťaže Úsmev pre strom 

je podnietiť mladú generáciu k ino-

vatívnym myšlienkam, tvorbe rie-

šení či vyjadrení svojich postojov 

prostredníctvom výtvarných diel 

alebo písaných projektov na tému, 

ktorá v súčasnosti trápi mnohé kra-

jiny. Ak vám životné prostredie nie 

je ľahostajné, pripojte sa aj vy k eko-

logicky zmýšľajúcim školám, kto-

ré spája heslo: „I keď sme malí, naše 

činy sú veľké“. Viac informácií o pro-

jekte nájdete na: www.usmevpre-

strom.sk.

Lucia Piliarová, 

koordinátorka projektu

Úsmev pre strom – aj keď sme malí, 
naše činy sú veľké

Sadenie stromčekov  foto Archív autora 

Zmena
výpožičných hodín v MK

Pondelok: 8.30 - 15.00 hod.

Utorok: 8.30 - 17.00 hod.

Streda: 8.30 - 15.00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8.30- 16.30 hod.

Kontakt: 045/290 90 35, email: 

kniznica@banskastiavnica.sk     MsK

Jesenné zamyslenie

Už je tu zase október.

Ocitli sme sa v jeseni.

Keď vyjdeme von z našich dier

zafúka vietor studený.

Slniečko hreje naše kosti,

kým nezakryjú nám ho mraky.

Občas sa aj trochu zlostím,

no život náš už býva taký…

Nie vždy sa šťastie pousmeje,

tak, ako slnko jesenné

a nie vždy pri srdci nás hreje,

keď život náš dnes žijeme.

No načo smútiť, načo žialiť

- to nepomôže nikomu.

Skúsme niečo pekné zažiť,

kým schýlime sa ku hrobu.

Podaj mi ruku priateľ verný

a usmej sa, ako ty to vieš.

Žiť sa mi chce ešte veľmi,

tak so mnou životu sa teš!

Milan Štencl
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Osud Ti ne-

doprial s nami 

dlhšie byť, ale 

v našich srd-

ciach budeš 

stále žiť. Neprebudí ťa viac 

slnko, ani krásny deň, na cin-

toríne spíš svoj večný sen. Už 

len kytičku kvetov a horia-

cu sviečku Ti môžeme na hrob 

dať, spokojný večný spánok 

priať, modlitbu tichú odriekať 

a s láskou na Teba spomínať.“

Dňa 13.10.2015 uplynie 

rok od smutnej chvíle, keď 

nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec, starký, brat a 

švagor Ladislav Ladoš. Tí, 

ktorí ste ho poznali, venujte 

mu spolu s nami tichú spo-

mienku. 

Smútiaca rodina

Spomienka

Dňa 2.júla 

2015 sme si 

pripomenu-

li nedožité 91. 

narodeniny 

našej mamky Magdalény 

Kontšekovej a dňa 9.ok-

tóbra 2015 si pripomenie-

me 1. výročie jej odchodu. 

Kto ste ju poznali, venujte 

jej prosím tichú spomienku. 

Ďakujeme dcéry 

Erika a Magdaléna

Blahoželanie

17. októbra sa dožíva vý-

znamného životného jubilea 

– 40 rokov pán René Dobro-

vodský. Pri tejto príležitosti 

mu členovia Klubu dôchod-

cov v Štefultove ďakujú za 

dlhodobú sponzorskú čin-

nosť a do ďalších rokov mu 

želajú všetko najlepšie, hlav-

ne dobré zdravie a veľa úspe-

chov v podnikaní. Pri tej-

to príležitosti ďakujeme za 

doterajšie sponzorstvo aj p. 

Zuzke Valachovičovej.

Milan Štencl

Dňa 10.10.2015 sa dožije význam-

ného životného jubilea 50. rokov, 

pán Ľubomír Barák, dlhoročný hráč, 

tréner, funkcionár a prezident klubu 

FK Sitno.

Už od útleho detstva sa venuje špor-

tu hlavne futbalu,ktorému až do 

dnes venuje všetok svoj voľný čas. 

Svoju dlhú hráčsku kariéru začal u 

žiakov v našom klube .Za dorast hrá-

val v klube ZSNP Žiari nad Hronom. 

Po dovŕšení dorasteneckého veku 

odišiel na základnú vojenskú službu, 

počas ktorej hrával futbal v RH Brno. 

Po návrate do civilu hral za dospelých 

v kluboch ZSNP Žiar nad Hronom, 

v Žarnovici, v Banskej Belej, v Hli-

níku nad Hronom, Štiavnických Ba-

niach a v našom klube, kde hráva ak-

tívne i dnes. V sezóne 2003/2004 sa 

stal hrajúcim trénerom nášho muž-

stva, ktoré vtedy hralo I. triedu. V 

tomto istom roku sa stal i preziden-

tom klubu, túto funkciu zastáva i v 

súčasnosti, celkom 13.rokov. Počas 

tohto obdobia klub dosiahol pod jeho 

vedením, niekoľko úspechov. Muž-

stvo dospelých niekoľko krát postú-

pilo až to dotiahlo do Majstrovstiev 

regiónu SSFZ, najvyššej súťaže v kra-

ji, ktoré hralo v sezóne 2012/2013. 

Za úspech treba spomenúť i víťaz-

stva žiakov v III. lige a postup do II. 

ligy a víťazstvo dorastencov vo IV. 

lige. Prišli však i neúspechy, ktoré ho 

samotného veľmi mrzia a to hlav-

ne, že mužstvo dospelých v sezóne 

2013/14 sa odhlásilo zo IV. ligy z dô-

vodu úzkeho kádra hráčov a násled-

ne bolo preradené o dve súťaže nižšie 

do Oblastného majstrovstva Žiarske-

ho regiónu, do súťaže, ktorú hrá i v 

súčasnosti. Treba vyzdvihnúť i jeho 

prácu ako funkcionára v Oblastnom 

futbalovom zväze ako i v Stredoslo-

venskom futbalovom zväze. Okrem 

futbalu sa venuje i ďalším športom i 

keď iba rekreačne a to hlavne hokeju, 

basketbalu a lyžovaniu. Ľubo, k Tvoj-

mu významnému životnému jubileu 

Ti prajeme v mene všetkých hráčov, 

funkcionárov a všetkých futbalových 

fanúšikov v našom meste, hlavne 

veľa zdravia, mnoho osobných a pra-

covných úspechov ako podnikateľovi 

a hlavne ako prezidentovi klubu FK 

Sitno, aby sa Ti podarilo udržať fut-

bal v našom meste a dostať ho zno-

vu na výslnie.

Výbor FK Sitno

Futbalový jubilant

Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej Štiavnici na 

záver tohtoročnej turistickej sezó-

ny zorganizoval v stredu 16.9.2015 

pre svojich členov a priaznivcov pre-

chádzku jesennou prírodou. 

Zúčastnilo sa jej 21 turistov, ktorí 

uverili v malý zázrak, keď predtým 

večer a v noci lialo ako z krhly a ráno 

ich čakalo pekné počasie. Prechádzku 

zahájili na Pecinách, prešlo sa okolím 

Richňavského jazera a prezreli sa úze-

mia partizánskych štôlní. Po výstupe 

do vyššie položenej lokality boli od-

menení nádherným výhľadom na 

tajchy Bakomi, Vindšachta a Evička. 

Pokračovalo sa katastrom Košiar do-

liny. Nasledovala návšteva Základnej 

deväťročnej školy v Štiavnických Ba-

niach a hlavne prehliadka nádherné-

ho areálu, koní, vtáctva s odborným 

výkladom riaditeľa školy Mgr. Pavla 

Michala, ktorý sa so svojimi spolu-

pracovníkmi zaslúžil o tento vzácny 

skvost. Boli sme uchvátení – ďakuje-

me! Potom už prišlo fi nále v podobe 

pohostenia výborným gulášom, za čo 

zas ďakujeme majiteľovi a príjemné-

mu personálu miestnej Kláštornej vi-

nárne. Posledné a veľké poďakovanie 

patrí nášmu osvedčenému dlhoroč-

nému sprievodcovi Jožkovi Osvaldo-

vi, ktorý ako vždy aj tentokrát nám 

pootvoril dvere do histórie prechá-

dzajúcimi lokalitami. Dovidenia na 

jarnej prechádzke v roku 2016!

Ivan Madara

Jesenná prechádzka

Účastníci jesennej prechádzky  foto Archív autora

BBSK – Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovisko Ban-

ská Štiavnica. Mesto Banská Štiavni-

ca a Múzeum vo Sv. Antone vyhlasujú 

18. ročník fotografi ckej súťaže: 

Najkrajšia dovolenková fotografi a

Kategórie súťaže:

1. Pamiatka UNESCO vo fotografi i, 2. 

Príroda a krajina, 3. MÚZEÁ – ožive-

ná minulosť, 4. Dovolenka dýcha člo-

večinou – reportážne zábery a mo-

mentky z dovolenky, 5. Môj najkrajší 

prázdninový zážitok – pre deti a mlá-

dež do 16 rokov, 6. Čiernobiela foto-

grafi a, 7. Podoby vody...

Uzávierka súťaže: 20.10.2015

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž zo sú-

ťažných prác: november 2015 

Bližšie info a podmienky súťaže: 

POS, Nám. sv. Trojice 7, 969 01 Ban-

ská Štiavnica, mobil: 0915 819 989,  

www.facebook.com/ndf.sk, e-mail: 

petrova@osvetaziar.sk a na webstrán-

ke súťaže www.ndf.pagestory.sk.  org

Najkrajšia dovolenková fotografi a
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Vybraní študenti, ktorých 

angličtina zodpovedá 

kritériám zahraničnej 

mobility a ich vyučujúca RNDr. 

Valentína Vajsová, sa v dňoch 

13.9. až 28.9. zúčastnili praxe 

v Španielsku. 

Malaga nás privítala slnečným do-

volenkovým počasím, a  tak sme 

hneď po príchode išli okúsiť vlny 

Stredozemného mora Na druhý deň 

žiaci absolvovali vstupné pohovory 

vo fi rmách, kde mali vykonávať pra-

covnú stáž ,zároveň sa museli nau-

čiť cestu do práce a z práce domov. 

Dve študentky odevného dizajnu 

praxovali vo vychytených módnych 

salónoch, kde sa pripravovali mo-

dely na veľkú módnu prehliadku, 

ktorú prenášala aj španielska tele-

vízia. Naše štvrtáčky príjemne pre-

kvapili svojimi praktickými zruč-

nosťami a  samostatnosťou, ktorú 

aj počas prehliadky využili, čo bola 

jedinečná pracovná skúsenosť. Štu-

dentky životného prostredia trávili 

prax v nádhernom  morskom mú-

zeu, kde sa starali o choré korytnač-

ky a iné zvieratká, dokonca sprevá-

dzali turistov po múzeu. Študenti 

propagačného výtvarníctva sa ocit-

li vo fi rme, ktorá vyrábala umelec-

ké a  propagačné predmety. Výbor-

ne sa osvedčili, za čo  im umožnili 

potlačiť si tričko vlastným dizajno-

vým návrhom. Študent biotech-

nológie praxoval v  chemickom la-

boratóriu, kde sa naučil pracovať 

s modernými prístrojmi pri  rozbo-

roch vôd z bazénov neďalekých ho-

telov. Neraz narazil na rôzne nežia-

dúce baktérie či inú kontamináciu. 

Vo voľnom čase študenti spoznávali 

pamiatky Andalúzie. Navštívili sme 

vychýrené turistické mestečko Mi-

jas, ktoré nazývajú aj  Pueblo Blan-

co – biela dedina, keďže všetky stav-

by sú žiarivo biele. Naša návšteva sa 

neobišla bez ochutnávky sladkého 

malagského vína a  ukážky tempe-

ramentného fl amenca. Obrovským 

zážitkom bol Gibraltár, odkiaľ sme 

dovideli na  hory Afriky. Zažili sme 

aj drzé vyčíňanie jediných voľne ži-

júcich opíc v Európe, ktorých  zlo-

dejské úmysly sme na vlastné oči vi-

deli – našej nič netušiacej študentke 

nakúkali do batoha. Prehliadka pa-

miatok Malagy je nezabudnuteľná, 

arabská  pevnosť pripomínala palác 

z 1000 a jednej noci. Navštívili sme 

aj podmorské akvárium, Picassovo 

múzeum, výstavu moderného ume-

nia. Okrem toho sme ochutnali exo-

tickú chuť španielskych jedál, kto-

ré pozostávali z  rýb,  plodov mora 

a nápojov z exotického ovocia. Na-

koniec nás potešili samé pozitívne 

referencie majiteľov fi riem, kde pô-

sobili naši študenti, ktorí šíria dob-

ré meno SPŠ Samuela Mikovíni-

ho aj v zahraničí. Jednej študentke 

odevného dizajnu dokonca ponúkli 

aj prácu v  módnom salóne, samo-

zrejme  po maturite. Verím, že pre 

mnohých to bola jedinečná život-

ná skúsenosť, ktorá bude študentov 

motivovať, z ktorej budú ešte dlho 

čerpať. “ 

Valentína Vajsová

Malaga 
– študenti  SPŠ S. Mikovíniho sa už tradične zúčastnili mobility Erasmus+

Gibraltár a študenti SPŠ S. Mikovíniho  foto Archív SPŠ SM

Pestré bandáže a dečky na 

ušľachtilých zvieratách. 

Aj to bolo súčasťou sobotňajšieho 

programu dňa 3.10.2015 na Ran-

či Nádej vo Sv. Antone. Nosným 

programom boli dve akcie. Huber-

tova jazda sa realizovala mimo ran-

ča v teréne. Počas nej jazdec Master 

udával smer ostatných jazdcov a jaz-

dec Líška, práve opačne, mal za úlo-

hu jazdcov oklamať v zmene smeru, 

či konaní. Veru, aj tento rok sa na-

šli takí, čo sa dali. Tí potom boli po-

trestaní Posledným súdom počas 

večernej tanečnej zábavy so skvelou 

country skupinou Orion z Hodruše 

- Hámrov. Hon na líšku sa konal na 

stráni vedľa ranča. Líšku prvú dola-

pila a tým sa najrýchlejším jazdcom 

roka 2015 a  líškou roka 2016 sta-

la Natália Soligová na koni Soči. 

Okrem týchto atypických súťaží pre-

biehali aj klasické westernové pre-

teky v 4 disciplínach. Hladoši mohli 

zas ochutnať tradičný kotlíkový gu-

láš. Za účasti divákov, súťažiacich 

a  iných nadšencov ešte  za príjem-

ného jesenného počasia sme týmto 

spôsobom uzavreli tohtoročnú jaz-

deckú sezónu. 

Daniela Sokolovičová

Kone vo farebnom a iné „žarty“ 
na záver jazdeckej sezóny

Začiatok Hubertovej jazdy  foto Ľubomíra Martečíková

V Štiavnických vrchoch 

pribudla cyklotrasa a nové 

športoviská.

V regióne Štiavnických vrchov 

pribudla nová unikátna cyklotra-

sa typu Flow Trail. Je určená pre 

horských cyklistov a obsahuje rôz-

ne zábavné prvky vo forme klope-

ných zákrut, gravitačných jám a 

vĺn. Trasa tohto typu je na Sloven-

sku zatiaľ jediná a za jej realizá-

ciou stojí partnerstvo  občianske-

ho združenia Bajkom k tajchom 

a strediska Salamandra Resort, 

kde novú atrakciu ofi ciálne sprí-

stupnili verejnosti v sobotu 26. 

septembra. Nová cyklotrasa do-

stala názov Helligon a nachádza 

sa v tesnej blízkosti obľúbenej ly-

žiarskej zajzdovky Salamandra 

Resort. Je určená pre horských 

cyklistov všetkých úrovní tech-

nickej zručnosti jazdy. Obsahuje 

30 klopených zákrut, gravitačné 

jamy a vlny, ktoré ju robia atrak-

tívnou pre všetky vekové skupi-

ny.  „Trasa nie je v žiadnej časti ex-

trémna, nebezpečná ani strmá. To 

znamená, že ju zvládne človek so zá-

kladnými zručnosťami jazdy na hor-

skom bicykli,“  vysvetľuje  Ján Úrek 

zo združenia Bajkom k tajchom, 

ktoré projekt iniciovalo. Helligon 

tvorí 2,1 km dlhý  chodník s ma-

ximálnou šírkou 1 meter, kto-

rý je vo svojej v hornej aj spodnej 

časti napojený na existujúcu sieť 

horských cyklotrás projektu Baj-

kom k tajchom. Pri prejazde cyk-

lista prekonáva výškový rozdiel 

240 metrov, s priemerným klesa-

ním 6%. Na štart trailu je možné 

sa dostať lanovkou alebo na bicyk-

li. Nový fl ow trail Helligon je pilot-

ným projektom, na ktorom môže 

v budúcnosti vyrásť plnohodnot-

ný Bike Park. Cyklotrasa Helli-

gon však nie je jedinou novinkou 

pre milovníkov športu a prírody v 

tomto regióne. Zo strediska Sala-

mandra Resort bolo doteraz mož-

né absolvovať desať rôzne dlhých 

a náročných  okruhov. Tento rok 

k nim pribudli aj dve nové cyklo-

turistické trasy označené ako Pra-

chovňa a Stopa Salamandry a dve 

multifunkčné ihriská určené pre 

hráčov volejbalu, nohejbalu, fut-

balu a tenisu. V zime bude jedno 

z ihrísk slúžiť ako umelé klzisko, 

čím sa rozšíria možnosti trávenia 

voľného času aj pre milovníkov 

zimných športov na ľade, ktorí 

donedávna stredisko poznali len 

ako lyžiarsku zjazdovku.

Zuzana Šimová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 9.10. o 18:30 hod.Piatok 9.10. o 18:30 hod.

SiNisTer 2SiNisTer 2

Horor, USA, 2015, 97 min. Vstupné: Horor, USA, 2015, 97 min. Vstupné: 
4 €. Pred troma rokmi vás v temných 4 €. Pred troma rokmi vás v temných 
sálach kín strašil horor Sinister. Opäť sálach kín strašil horor Sinister. Opäť 
sa vracia Bagul, strašidelný pohan-sa vracia Bagul, strašidelný pohan-
ský démon požierajúci detské duše.ský démon požierajúci detské duše.
Do opusteného domu sa nasťahuje Co-Do opusteného domu sa nasťahuje Co-
urtney Collinsová so svojimi dvojčata-urtney Collinsová so svojimi dvojčata-
mi, deväťročnými synmi Dylanom a mi, deväťročnými synmi Dylanom a 
Zachom. Zachom. 

Sobota 10.10. o 18:30 hod.Sobota 10.10. o 18:30 hod.

NeMilosrdNíNeMilosrdNí

Akčný/Krimi, Francúzsko, 2015, 90 Akčný/Krimi, Francúzsko, 2015, 90 
min. Vstupné: 4 €. Serge Buren je le-min. Vstupné: 4 €. Serge Buren je le-
gendárny policajt, obklopený skupi-
nou mladých a dravých policajtov s ne-
konvenčnými metódami. Dokáže však 
táto brutálna policajná skupina zabrá-
niť útoku zločincov vybavenými vojen-
ským arzenálom?.

Nedeľa 11.10. o 16:00 hod.

HoTel TrANsilvANiA 2

Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, 
2015, 90 min. Vstupné: 4 €

Nedeľa 11.10. o 18:30 hod.Nedeľa 11.10. o 18:30 hod.
KoMeNTovANÁ výsTAvA zo KoMeNTovANÁ výsTAvA zo 

sveTových Múzeí: sveTových Múzeí: 

ViNceNT vAN Gogh ViNceNT vAN Gogh 

90 min., Vstupné: 4 €90 min., Vstupné: 4 €
Divákům představujeme nový brilant-Divákům představujeme nový brilant-
ní fi lm o jednom ze světově nejzají-ní fi lm o jednom ze světově nejzají-
mavějších a nejoblíbenějších umělců. mavějších a nejoblíbenějších umělců. 
Návštěvníci uvidí legendární mistrov-Návštěvníci uvidí legendární mistrov-
ská díla na velké obrazovce ve vyso-ská díla na velké obrazovce ve vyso-
kém rozlišení. Exkluzivní nový vý-kém rozlišení. Exkluzivní nový vý-
zkum odhalil neuvěřitelné nedávné zkum odhalil neuvěřitelné nedávné 
objevy. Přijďte okusit zážitek z kina, objevy. Přijďte okusit zážitek z kina, 
jako žádný jiný.jako žádný jiný.

Utorok 13.10.o 18:30 hod.Utorok 13.10.o 18:30 hod.

Be2cAN Be2cAN 

- TAxi TeherÁN- TAxi TeherÁN

Dráma, Irán, 2015, 82 min. Vstup-Dráma, Irán, 2015, 82 min. Vstup-
né: 4 €. Panahí tu bez akejkoľvek se-né: 4 €. Panahí tu bez akejkoľvek se-
baľútosti a s odzbrojujúcím humorom baľútosti a s odzbrojujúcím humorom 
nastoľuje otázku, ako sa má správať nastoľuje otázku, ako sa má správať 
umelec v krajine, ktorá mu neumožňu-umelec v krajine, ktorá mu neumožňu-
je slobodu prejavu. S kamerou pripev-je slobodu prejavu. S kamerou pripev-
nenou za predným sklom svojho auta nenou za predným sklom svojho auta 
nakrútil Panahí fi lm názornejšie než nakrútil Panahí fi lm názornejšie než 
mnohé sociálno-politické štúdie.mnohé sociálno-politické štúdie.

Streda 14.10. o 18:30 hod.Streda 14.10. o 18:30 hod.

Be2cAN - Od CAligAri-Be2cAN - Od CAligAri-

ho po HiTlerAho po HiTlerA

Dokumentárny, 114 min. Vstupné: Dokumentárny, 114 min. Vstupné: 
4 4 €. Weimarská republika (1918–€. Weimarská republika (1918–
1933) bola najslobodomyseľnejším 1933) bola najslobodomyseľnejším 
štátnym útvarom, ktorý kedy na ne-štátnym útvarom, ktorý kedy na ne-
meckej pôde vznikol. Bola to éra meckej pôde vznikol. Bola to éra 
sprevádzaná rozkladom, krízou i kul-sprevádzaná rozkladom, krízou i kul-
túrnym rozkvetom. Dokument Od Ca-túrnym rozkvetom. Dokument Od Ca-
ligariho k Hitlerovi je fascinujúcim ligariho k Hitlerovi je fascinujúcim 
pohľadom na obdobie, ktoré dalo sve-pohľadom na obdobie, ktoré dalo sve-
tu fi lmy ako Nosferatu, Metropolis, či tu fi lmy ako Nosferatu, Metropolis, či 
Modrý anjel.Modrý anjel.

Štvrtok 15.10. o 18:30 hod.Štvrtok 15.10. o 18:30 hod.

ČisTičČisTič

Dráma ,Slovensko, 2015, 91 min. Dráma ,Slovensko, 2015, 91 min. 
Vstupné: 4 €. Tomáš, ako pracov-Vstupné: 4 €. Tomáš, ako pracov-
ník pohrebnej služby sa živí čistením ník pohrebnej služby sa živí čistením 
miest, na ktorých skonali ľudia, alebo miest, na ktorých skonali ľudia, alebo 
domáce zvieratá. Jeho stereotypné dni domáce zvieratá. Jeho stereotypné dni 
naruší až nová záľuba, ktorú objaví, naruší až nová záľuba, ktorú objaví, 
keď je okolnosťami prinútený zostať keď je okolnosťami prinútený zostať 
skrytý v dome zákazníkov aj po skon-skrytý v dome zákazníkov aj po skon-
čení svojej práce. čení svojej práce. 

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.33/2015: „Ľud-

ský život mal zmysel ak priniesol na 

svet trochu lásky a dobra.“ Výhercom 

sa stáva Katarína Koleková, Kri-

žovatka 8, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 19.10.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Márie 

Terézie:

A., Jal si básnicky, nie veľké, výlu-

čok z oka, v poriadku,

B., 3.časť tajničky,

C., Bral, potká, brat Ábela, draslík,

D., Plače, spoluhlásky v slove lotos, 

WC, vracaj, Národná športová na-

dácia skr.,

E., Lopta mimo ihriska, tíško, meno 

Rolins, predložka,

F., Síra, barel, dali si ruky, míňaj,

G., Kybernetický skr., pani v Špa-

nielsku, maž masťou,

H., Cicavec z pralesa, najmenšia 

čiastka hmoty, popevok, ret, česká 

predložka,

I., Počúvame ním, lasi naopak, bu-

ničina, mámenie básn.,

J., Verdiho opera, alebo po rusky, 

Ježiš, saje,

K., 2.časť tajničky, 

L., Opísanie, straší, ruská rieka, os-

mička.

1., Juh po česky, Koniec tajničky, 

oddelenie v nemocnici,

2., Abaky, čínske mesto, oddelenie 

pediatrie skr.,

3., Noha zvieraťa, obal v tvare rúry, 

poodbíjaj,

4., Lesklý náter riadu, potomkovia, 

zvýšený tón A, 

5., Vedel tip, kropiť, liter,

6., Všetko po nemecky, časť scho-

dišťa, druh ovocia s kôstkou,

7., Leto česky, zn. zubnej pasty, lie-

čivo,

8., Písmeno s foneticky, Daniela, 

mnoho,

9., Svoja česky, darovala, malý Palo,

10., Doktori, premiestňujem met-

lou,

11., Opak sprava, trepe, Podnikové 

vedenie odborárov skr.,

12., Kazašský ľudový spevák, prsia 

česky, spracúvaj cesto,

13., Vajíčko lekársky, staré železo, 

vajíčko,

14., Citoslovce kukania, začiatok 

tajničky, 999 v Ríme.

Pomôcky: pchi, tuba, oon, als.

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 35
Krížovka
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INZERCIA

Divadelné umenie so svetovými 
oceneniami vystrieda 
v známom podkrovnom divadle 

V sobotu 26. septembra uviedlo 
Divadlo Pivovaru ERB brilantnú 

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Dňa 23.9. 2015 zavítal medzi 

banskoštiavnické deti 

a študentov neobyčajný hosť- 

- biológ, vedecký pracovník, 

spisovateľ, publicista a cesto-

vateľ- RNDr. Gustáv Murín, CSc.

Vzácna príležitosť sa naskytla vďa-

ka vedeckej konferencii, z  ktorej 

si autor „odskočil“ pobesedovať 

so záujemcami o  jeho bohaté ces-

tovateľské a  literárne skúsenosti. 

A že je to osobnosť  nie neznáma, 

o tom svedčí jeho bohatá literárna 

a  publikačná činnosť. Publikovať 

začal počas vysokoškolských štú-

dií na Prírodovedeckej fakulte UK 

v Bratislave články o ochrane život-

ného prostredia, z oblasti kultúry, 

či poviedky v denníkoch a časopi-

soch. Vydal 31 kníh, 6 audio kníh, 

15 e-kníh, ako aj knihu v  Braillo-

vom písme. Množstvo jeho textov 

bolo preložených do 49 jazykov. 

Načrel aj do dramatickej tvorby, 

scenáristiky i  rozhlasovej tvor-

by a  do rôznych literárnych žán-

rov. Je držiteľom viacerých literár-

nych ocenení. Ako aktívny mladý 

dramatik a  spisovateľ sa v  osem-

desiatych a deväťdesiatych rokoch 

zúčastnil mnohých zahraničných 

tvorivých dielní, projektov aj pro-

stredníctvom mnohých spisova-

teľských štipendií, počas ktorých 

získal mnoho cenných skúseností. 

Práve o ne sa podelil s poslucháč-

mi počas dvoch stretnutí, ktoré 

sprostredkovala mestská knižni-

ca a moderovala Bibiana Stanková. 

V dopoludňajších hodinách sa žia-

ci ZŠ J. Kollára mali možnosť do-

zvedieť mnoho zaujímavého nielen 

o tom, že slovenčina je svetový ja-

zyk, o úspešných Slovákoch a Slo-

venkách v zahraničí, podfarbeného 

zaujímavou prezentáciou fotogra-

fi í z ciest, ale tiež mnoho veselého 

a poučného z knihy Zvieratá, ja iné 

(prózy), ktorá odzrkadľuje autoro-

ve osobné skúsenosti a  stretnutia 

so svetom nemých tvárí a rôzne zá-

žitky s nimi. So študentmi SPŠ S. 

Mikovíniho si pobesedoval okrem 

cestovateľskej témy aj o bohatstve 

slovenského jazyka, ale  napr. aj 

o  chemických procesoch na úrov-

ni biologickej, keď sa spolu s po-

slucháčmi pokúšali identifi kovať 

zamilovanosť. Z  množstva tém, 

ktoré mal Gustáv Murín v  talóne, 

sa dostalo len na niektoré. Možno 

niekedy nabudúce sa dostaneme 

k  rozpravám o  jeho populárnych 

a  odvážnych knihách zo žánru li-

teratúry faktu, ako Mafi a v  Brati-

slave, Mafi a na Slovensku, Gori-

ly v podsvetí, alebo Boss všetkých 

bossov, alebo z odbornej literatúry, 

napr. Návod na dlhovekosť, či Ná-

vod na manželstvo. Tento literár-

ne mimoriadne činný a  rozhľade-

ný autor istotne má čo ponúknuť. 

Ak vás niektoré témy zaujali, v po-

nuke mestskej knižnice nájdete 

niekoľko zo spomínaných titulov, 

napr. aj Mafi a na Slovensku, ktorá 

bola v r. 2009 ocenená Cenou Pan-

ta Rhei ako najpredávanejšia kniha 

roka. MsK

Gustáv Murín v Banskej ŠtiavniciSúťaž ŠN
Pripravili sme súťaž o 8 vstupeniek 

na koncert Hilaris Chamber Orches-

tra. Stačí ak nám pošlete aspoň 1 

správnu odpoveď na 4 súťažné otáz-

ky a zaradíme Vás do žrebovania. 

1. Súťažná otázka:

Čo znamená slovo Hilaris?

2. Súťažná otázka:

Akého pôvodu bol skladateľ Edward 

Grieg?

3. Súťažná otázka:

Kde sa narodil skladateľ R. Berger?

4. Súťažná otázka:

Ktorý významný český skladateľ sa 

oženil s dcérou Antonína Dvořáka 

Otíliou?

Správne znenia na súťažné otázky 

spolu s vystrihnutými kupónmi a 

kontaktmi nám zasielajte osobne 

do redakcie ŠN, poštou na adresu 

redakcie, príp. vhoďte do schránok 

ŠN (KC, Križovatka – Kvetinárstvo 

p. Rákayová a Nemocnica vestibul) 

v termíne do 19.10.2015. Výher-

cov uverejníme v ŠN 22.10.2015. 

Prajeme veľa šťastia!                     Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1

Kupón č.2Kupón č.2

Kupón č.3Kupón č.3

Kupón č.4Kupón č.4
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Oblastné majstrovstvá 

OBFZ-ZH

10. kolo hralo sa 3.10.2015

FK FILJO Ladomerská Vieska - SIT-

NO Banská Štiavnica 1:1 (1:0)

Góly: 60. min. Chmelina

Zostava: Sekula - Binder J. (Gazda 

V.), Roško, Kmeť, Kušión, Pastier, 

Barák Ľ, Barák N., Chmelina,

Neuschl, Číž

Na zápas k súperovi vycestovalo 

naše mužstvo bez šiestich hráčov z 

kádra. Napriek tomu podalo snaži-

vý a bojovný výkon. V 1. polčase ne-

premenilo tri gólové šance, dva krát 

Neuschl a jednu zahodil striedajúci 

Gazda. Domáce mužstvo nás za to 

potrestalo gólom,tesne pred kon-

com prvého polčasu.

Do 2. polčasu sme nastúpili so sna-

hou o vyrovnanie, čo sa nám po-

darilo v 60.min., keď po rohovom 

kope Baráka Ľ., šiel nebojácne do 

súboja Chmelina a hlavou vyrovnal. 

V ďalšom priebehu zápasu sa nám 

podarilo výsledok udržať a priniesť 

si domov cenný bod.

IV. liga dorast

10. kolo hralo 3.10.2015

Sitno Banská Štiavnica - FK Krem-

nička 6:3 (4:1)

Góly: 3., 20.min.Greguš, 39., 

89.min. Mudrák, 28.Meňuš L., 

66.Šuhajda

Zostava: Machanský – Daubner, 

Binder O., Kuma, Vilmon, Nedoroš-

čík, Javorský, Meňuš, Šuhajda,

Greguš, Mudrák

Povinné víťazstvo v zápase s posled-

ným mužstvom tabuľky v zápase, v 

ktorom padlo deväť gólov.

II. liga starší žiaci

10. kolo hralo sa 3.10.2015

FK Banik Veľký Krtíš - Sitno Banská 

Štiavnica 2:0 (1:0)

II. liga mladší žiaci

10. kolo hralo sa 3.10.2015

FK Baník Veľký Krtíš - Sitno Banská 

Štiavnica 3:2 (1:1)

Góly: Kováčik, Jurica

Kam za futbalom?

Oblastné majstrovstvo OBFZ - ZH

11. kolo hrá sa 11.10.2015 o 14.30 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - MFK Žar-

novica "B"

Dorast IV. liga

11. kolo hrá sa 10.10.2015 o 14.30 

hod.

FK Pliešovce - Sitno Banská Štiav-

nica

II.liga starší a mladší žiaci

11. kolo hrá sa 10.10.2015 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - Baník Kali-

novo. Tabuľky: www.ssfz.sk.

Ivan Javorský

Vonku sme bodovali

V sobotu 26.septembra 2015 

sa ženské družstvo Tena Lady 

Volley Club rozhodlo zorgani-

zovať 2. ročník volejbalového 

turnaju pod názvom „Tena-

Lady Volley Cup“. 

Turnaj sa uskutočnil na ZŠ s MS 

M. Hella Štiavnické Bane, kde mali 

družstvá stráviť príjemný „volej-

balový“ deň. Na turnaj bolo pozva-

ných viacero družstiev. Bohužiaľ, 

nie všetky tímy sa ho mohli zúčast-

niť. Nakoniec sa ich zišlo 6 . Zostava 

družstiev bola nasledovná: 4 štiav-

nické družstvá – Tena Lady Team, 

Renegátky, Šumienky a Skade- tade 

a 2 ne-štiavnické družstvá – Žiar 

nad Hronom a Zlaté Moravce. Tímy 

sa medzi sebou stretli v  zápasoch, 

ktoré pozostávali z  2 hraných se-

tov do 20 bodov. Set končil pri poč-

te 20 bod. Každý z  tímov odohral 

5 zápasov. Zápasy boli zaujímavé 

a väčšinou veľmi vyrovnané. Sved-

čia o čom aj výsledky zápasov, kto-

ré sa pohybovali v rozhraní výsled-

kov 14:20 až 19:20. Tímy sa počas 

prestávok mohli občerstviť nápojmi 

a sily doplniť rôznymi koláčmi, sla-

ným pečivom, nátierkami.  Upiekli 

a pripravili ich samotné organizá-

torky. Mali tiež k  dispozícii ovocie 

a  zeleninu, ktoré na turnaj posky-

tol sponzor.

Výsledky jednotlivých zápasov nám 

nakoniec určili konečné poradie tí-

mov:

1. miesto – Zlaté Moravce so zis-

kom 10 bodov

2. miesto – Žiar nad Hronom so zis-

kom 9 bodov

3. miesto – Tena Lady Team so zis-

kom 7 bodov

4. miesto – Šumienky so ziskom 4 

bodov

5. miesto – Skade- tade so ziskom 

2 bodov 

6. miesto – Renegátky so ziskom 1 

bod

Na turnaji sa vyhodnocovala aj naj-

lepšia/najobetavejšia hráčka. Cenu 

získala hráčka z  tímu Tena Lady 

Team Zuzana Buštorová. Jej výhrou 

bola „osobná váha“, aby si mohla od-

vážiť svoj výkon po každom turnaji 

v kilogramoch, ktoré na ňom stratí. 

Na turnaji vládla príjemná atmosfé-

ra. Všetky tímy si so sebou odnáša-

li množstvo nových zážitkov z prí-

jemne prežitej soboty... 

Koledová Patrícia

Volejbalová sobota 
na Štiavnických Baniach

Tímy ženského volejbalového turnaja  foto Archív autora 

92. ročník 
Medzinárodného maratónu 

mieru Košice 2015

Róbert Prefertus, Marcela a Bo-

humír Zvrškovcoci reprezento-

vali mesto B.Štiavnica a ŠK Atle-

ti BS, na 92. ročníku Košického 

maratónu v kategórii polmara-

tón. Pri rekordnej účasti 11034 

športovcov sa naši bežci nestra-

tili a všetci traja v časoch pod 2 

hodiny úspešne zakončili tohto-

ročné účinkovanie na cestných 

polmaratónskych dištanciách. V 

kategórii rodinného behu sa na 

trati 4.2 km predstavili Adela a 

Adelka Prefertusové, kde obstá-

li v strede štartového poľa, kto-

ré prevyšovalo 3000 štartujúcich.

Klubové dresy ŠK Atleti BS sa v 

Košiciach nestratili a dôstojne re-

prezentovali seba, mesto a klub, 

za čo im patrí veľké Ďakujeme! 

Róbert Petro

Tabuľka IV.liga dorast U19 skupina C

1 OFK Slovenská Ľupča 10 9 0 1 45:10 27 15

2 ŠKF Kremnica 11 8 1 2 44:16 25 10

3 TJ Sokol Medzibrod 10 8 1 1 30:6 25 10

4 TJ Tatran VLM Pliešovce 11 8 1 2 29:18 25 10

5 FK Sitno Banská Štiavnica 10 7 1 2 51:16 22 7

6 ŠK Heľpa 11 6 1 4 21:23 19 1

7 TJ - Prestavlky 11 6 0 5 31:31 18 0

8 TJ Lovča 11 5 1 5 34:29 16 -2

9 ŠK Prameň Kováčová 11 4 1 6 42:39 13 -5

10 TJ Družstevník Očová 11 3 4 4 20:26 13 -5

11 ŠK Selce 10 3 1 6 15:27 10 -8

12 FK 1928 Jasenie 10 3 0 7 13:35 9 -3

13 FK Šalková 11 3 0 8 17:45 9 -6

14 MFK Žarnovica 11 2 1 8 6:20 7 -8

15 TJ ŠK Kremnička 11 1 0 10 12:46 3 -12

16 MFK Vígľaš - Pstruša 6 0 1 5 4:27 1 -11
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služby

  Prenajmem garáž, v blízkosti ul. 

Križovatka. Tel.č. 0910 949 501

  Predám RD na Ul. Dobšinského 

4, hneď obývateľný – cena 95 000,-

€ a garáž v radovej zástavbe na síd-

lisku Drieňová – cena 5 000,-€ , te-

l.č.: 0907 606 453

 Dám do prenájmu obchodné a 

kancelárske priestory na Križovat-

ke s možnosťou parkovania o roz-

lohe 40, 110 (dostupné ihneď) a 

180m² (od 1.12.2015), kontakt: 

0918 678 808

 Dám do prenájmu 4-izbový byt 

na Drieňovej, čiastočne zariadený, 

tel.č.: 0911 828 427

  Predám stavebný pozemok na 

výstavbu RD a chaty, 5200m², časť 

Štefultov, tel.č.: 0940 870 762

  Prenajmem 4-izbový byt, cen-

trum mesta v rodinnom dome, čias-

točne zariadený. Tel.č.: 0903 913 

234 

  Ponúkam do prenájmu 4-izbový 

byt v nebytovom dome. Veľmi dob-

rá poloha. Kontakt: 0905 765 374

  Ponúkam pôžičky Provident, te-

l.č.: 0908 570 157

  Vykonávam individuálny výcvik 

psov za prítomnosti majiteľa, e-ma-

il: koren.ivan@post.sk, tel.č.: 0917 

994 380

reality

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

Ponúkam ozvučenie, hudobnú pro-
dukciu a svetelné efekty na rôzne kul-
túrno- spoločenské a športové podu-

jatia s kvalitnou hudobnou a svetelnou 
aparatúrou v interiéri aj v exteriéri aj 
bez elektriny s vlastným agregátom. 
Hudobná produkcia so sprievodným 

slovom od repete až po disko. 
Kontakt: 0948 501 320

Predaj jabĺk rôznych druhov 
z ovocného sadu Svätý Anton. 

Každú sobotu: 8.00 - 12.00 hod. 
Pracovný deň: po dohode na telefón. 
Tel.č.: 0905 554 433, 0907 800 700. 
Predajné miesto: Banská Š  avnica 

na Zigmund šachte smer od bývalej 
budovy Tabakovej klima  zovaná 

hala na uskladnenie 
(opro   zámočníctvu Ruckschloss)

Ospravedlnenie vedenia 
Pivovaru ERB
V rámci generálnej rekonštrukcie 
objektu Hellenbachovho domu 
na Novozámockej ulici č. 1 došlo 
v nedeľu 4.10.2015 k narušeniu 
pokojného priebehu svätej omše 
v blízkom evanjelickom kostole, 
ako aj nedeľňajšej atmosféry v 
historickom centre Banskej Štiav-
nice. Majitelia Pivovaru ERB, kto-
rí rekonštrukciu realizujú, sa za 
túto situáciu hlboko ospravedl-
ňujú. Stavebné práce prebiehali 
v tom čase bez ich vedomia a na-
priek jasnej dohode s dodávateľ-
skou fi rmou RekonBau, s.r.o., že 
počas nedele sa stavebné práce 
realizovať nebudú. No hoci dodá-
vateľská fi rma konala svojvoľne 
a bez vedomia majiteľov pivo-
varu, vedenie ERBu prevzalo za 
toto konanie plnú zodpovednosť. 
Zároveň všetkých Štiavničanov 
ubezpečuje, že takáto situácia sa 
viac nebude opakovať.

OSPRAVEDLNENIE
Vedenie fi rmy REKONBAU Ban-
ská Štiavnica sa hlboko osprave-
dlňuje obyvateľom mesta a cir-
kevníkom, ktorí sa 4.10. zúčastnili 
bohoslužby v evanjelickom kos-
tole ako aj všetkým, komu sme 
v tento deň znepríjemnili nede-
ľu hlučnými stavebnými prácami 
v centre mesta. Práce sme vyko-
návali bez oznámenia majiteľo-
vi stavby. Dôvodom bolo, čo naj-
rýchlejšie ukončenie stavebných 
prác, kvôli ktorým sú zabraté aj 
parkovacie miesta v centre mes-
ta. Ešte raz sa všetkým dotknu-
tým ospravedlňujeme.

Rastislav Šedibok, 
Boris Šedibok

INZERCIA

Pozvánky
Pri príležitosti Roka Ľudovíta Štú-

ra srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na literárno-hudobné 

pásmo Hlasy slávnych nezanik-

nú...

Štvrtok, 22.10.2015 o 16.00 

hod. Evanjelický kostol Banská 

Štiavnica. 

Hosť podujatia: Ekumenický spe-

vokol Efata, Ostrá Lúka. Na Vašu 

účasť sa tešia účinkujúci a orga-

nizátori: BBSK – Pohronské osve-

tové stredisko Žiar nad Hronom 

– Pracovisko Banská Štiavnica, 

Evanjelický cirkevný zbor a.v. v 

Banskej Štiavnici, Mesto Banská 

Štiavnica. 

Bližšie informácie: POS, Nám. sv. 

Trojice 7, Banská Štiavnica, č.t.: 

0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk. 

Prezentácia 
knihy
BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica, Múzeum 

vo Svätom Antone, Mesto Banská 

Štiavnica, Autorský klub literátov, 

hudobníkov a výtvarníkov v Ban-

skej Štiavnici, SC PEN Slovensko

a autor srdečne pozývajú Vás a Va-

šich priateľov na prezentáciu kni-

hy Milana Augustína: Ľudská tvár 

vo výtvarnom prejave doby ka-

mennej. 

Piatok, 23. 10. 2015 o 16.00 hod 

Múzeum vo Svätom Antone

Tešíme sa na vašu účasť! Bližšie 

informácie: POS, Nám. sv. Trojice 

7, Banská Štiavnica, č.t.: 0915 819 

989, mail: petrova@osvetaziar.sk 


