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V pondelok a v stredu 21. a 

23.októbra 2015 pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším sa v 

Kultúrnom centre v Banskej 

Štiavnici konalo kultúrne 

podujatie, ktoré pre všetkých 

pozvaných hostí pripravilo 

Mesto Banská Štiavnica. 

Na podujatí okrem pozvaných hos-

tí nechýbali primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková a viceprimátor 

Ing. Marian Zimmermann. Všet-

kých prítomných privítala Jarmi-

la Simonidesová. Bohatý kultúrny 

program odštartovali so spevom 

Renáta Horváthová, Diana Krno-

vá za doprovodu Timona Turčana. 

Mesto Banská Štiavnica na 

základe výzvy Environmen-

tálneho fondu na podporu 

projektov v rámci činností 

v oblasti L2: Zvyšovanie 

energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania podalo 

tri žiadosti o dotáciu.

Prvá žiadosť sa týka Materskej ško-

ly na Ul. 1. mája v  Banskej Štiav-

nici, v ktorej žiadame o dotáciu 

vo výške 200  000,- € na výmenu 

okien, dverí a  zateplenie 3 budov, 

a to samotnej materskej školy, hos-

podárskeho pavilónu a  spojova-

cej chodby. Zateplením objektov 

a výmenou okenných a dverných 

výplní sa predíde ďalšiemu zne-

hodnocovaniu objektu a  prispeje 

sa k odstráneniu havarijného sta-

vu. Keďže ide o najväčšiu mater-

skú školu v meste a okrese Banská 

Štiavnica, zlepšia sa podmienky pre 

deti, ktoré toto zariadenie navšte-

vujú, skvalitní sa výchovno-vzdelá-

vací proces, dosiahne sa zdravotne 

bezchybné a hygienicky vyhovujú-

ce prostredie. V neposlednom rade 

sa výsledok zateplenia premietne v 

úsporách energií. Realizáciou uve-

deného projektu sa dosiahne nový 

architektonický vzhľad, odstráni 

sa havarijná situácia, a tým sa zlep-

šia podmienky pre deti, ktoré túto 

materskú školu navštevujú a aj tie, 

ktoré ju budú navštevovať v budúc-

nosti. 

Samospráva mesta si uctila seniorov

Mesto Banská Štiavnica požiadalo 
o tri dotácie z Environmentálneho fondu

Naši seniori v Kultúrnom centre  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Špeciálne:

Streda 28.10. o 18:30 hod.Streda 28.10. o 18:30 hod.
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Be2CAN -Be2CAN - 

NAšA MAlÁ sesTrANAšA MAlÁ sesTrA 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

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje obyva-

teľom a návštevníkom mesta Ban-

ská Štiavnica, že dňa 24.10.2015 

(sobota), bude z dôvodu konania 

sa plaveckých pretekov plavec-

ký bazén pre verejnosť otvorený 

až od 15.30 hod. Za tento posun 

otváracích hodín sa ospravedlňu-

jeme. Otváracie hodiny pre saunu 

ostávajú nezmenené. 

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 

18.11.2015 v čase od 8:00 – 

16:30 hod. bude prerušená dis-

tribúcia elektriny z dôvodu plá-

novaných prác na zariadeniach 

distribučnej sústavy prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy spoloč-

nosti Stredoslovenská energetika 

- Distribúcia, a.s.. Bez el. energie 

budú v B.Štiavnici Mládežnícka a 

Športová ul. 

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. SSE Distribúcia, a.s
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z programu
primátorky

19. 10.

Technické služby, mestský 

podnik, oznamujú občanom, 

že sa v mesiacoch október a 

november 2015 bude reali-

zovať zvoz nebezpečného 

odpadu a elektroodpadu 

(chladničky, pračky, televízory, 

počítače, telefóny, písacie 

stroje, žehličky, žiarivky, 

akumulátory,...). 

Zvozy sa uskutočnia nasledov-

ne:

Dňa 29.10.2015 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu zo Špitálky 

(rodinné domy), ul.Drieňová, Ky-

sihýbelská, Okrajová, Ovocná, Po-

ľovnícka a Roľnícka, sídliska Drie-

ňová, sídliska Juh ( Križovatka ), 

ul. Dolná, 1.mája, Okrúhla, Novo-

mestského.

Dňa 30.10.2015 sa uskutoční zvoz 

na vyzbieranie odpadu z ulíc: Au-

gustu, Belianska, Belianske jazero, 

D.Licharda, Dolná a Horná Resla, 

Dolná a Horná Ružová, Gagari-

na, Hájik, Hella, Hodžu, Hurbana, 

Kamenná, Kukučína, Langsfel-

da, Malá Okružná, Mierová, Mi-

chalská, Pecha,  Staromestská, 

Staronová, Starozámocká, Strie-

borná, Václavekovej, Vodárenská, 

Výskumnícka, Banícka, Družstev-

ná, Gwerkovej, Mládežnícka, Ple-

tiarska, Pod Kalváriou, Podjavo-

rinskej, Poľnohospodárska, SNP, 

Športová, Tótha, Údolná, 8.mája, 

Akademická, Botanická, Farská, 

Holého, Katova, Kammerhofská, 

Malé trhovisko, Novozámocká, Pa-

lárika, Pod Troj.vrchom, Remesel-

nícka, Spojná, Višňovského, Zig-

mund šachta.

Dňa 02.11.2015 sa uskutoční zvoz  

na vyzbieranie odpadu z mesta, zo 

Štefultova, z časti Sitnianska, z 

Povrazníka.

Prosíme občanov, aby si spomína-

ný odpad vyložili v dobe do 7,00 

hod. 

V prípade nepriaznivého počasia 

budeme informovať o náhradnom 

termíne zvozu.

Zvoz zmesového komunálneho 

odpadu - „2x ročne“

Technické služby, mestský pod-

nik, oznamujú občanom mesta, že 

sa dňa 26.10.2015 uskutoční zvoz 

„2x ročne“ a to na uliciach: Konco-

vá, Osadná, Pustá, Hadová, Strate-

ná a v častiach Bartkov majer, Širo-

ký vrch, Vindišlajtňa.

Heiler Peter

riaditeľ podniku

Zvoz nebezpečného 
odpadu, elektroodpadu 

INZERCIA

 Kultúrne centrum, Banská Štiavnica 
                                                    19.11.2015 o 18,00 hod. 

Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum Banská Štiavnica
Vstupné: 9 Eur v predpredaji a v deň konania koncertu 12 Eur

Divadlo už 
o týždeň!
Srdečne vás pozývame na diva-

delné predstavenie Svet (podľa) 

Urbana, ktoré sa uskutoční v pia-

tok 30.10. 2015 o  19:00 hod. 

v  priestoroch Kultúrneho cen-

tra. Predstavia sa vám v ňom her-

ci zvolenského Divadla J.G. Ta-

jovského a  prevedú nás životom 

jedného z  najvýznamnejších slo-

venských básnikov po roku 1989. 

Jozef Urban sa okrem poézie ve-

noval aj rozhlasovej tvorbe a  je 

autorom mnohých známych hu-

dobných textov, ktoré odznejú 

v predstavení (okrem iných Voda, 

čo ma drží nad vodou). Ak vás zau-

jíma život tejto osobnosti, určite si 

nenechajte ujsť príležitosť zhliad-

nuť túto inscenáciu. Vstupné je 4 

€ v  predpredaji v  Informačnom 

centre a 5 € na mieste.

OKŠaMK

Klub fanúšikov 
stolných hier
Prekonal ste už pubertu, no na-

priek tomu ste fanúšikov stolných 

hier? Stáva sa, že si svoju obľúbe-

nú hru nemáte s kým zahrať? Radi 

by ste spoznali iných ľudí, ktorí sú 

rovnakej krvnej skupiny a  chce-

li by ste sa s nimi pravidelne stre-

távať a  dobre zabaviť? Potom aj 

pre vás je naša ponuka. Oddelenie 

kultúry, športu a mediálnej komu-

nikácie vás pozýva na stretnutie, 

ktoré sa uskutoční v utorok 3.11. 

o  16:30 hod. v  priestoroch Kul-

túrneho centra. Cieľom stretnu-

tia je v prípade záujmu verejnos-

ti vytvoriť klub, v ktorom by sa od 

nového roku stretávali fanúšiko-

via stolných hier všetkých veko-

vých kategórií. V prípade potreby 

dodatočných informácií alebo zá-

ujmu nás môžete tiež kontakto-

vať na tel. čísle 045 694 96 51 ale-

bo na e-mailovej adrese kultura@

banskastiavnica.sk

OKŠaMK

Pozvánka
Ján Králik a Martin Behul si Vás 

dovoľujú pozvať na priateľské po-

sedenie spojené s krstom svojej 

knihy Moje lesnícke decéniá, kto-

ré sa uskutoční 23. októbra 2015 

o 16 hod. v priestoroch Kontakt 

Café Levice. Na Vašu účasť sa tešia 

organizátori. 

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Mesiac úcty k starším - účasť 

na podujatiach pre seniorov.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k problematike vybudo-

vania kanalizácie v časti mesta 

Počúvadlianske jazero.

20. 10. 

 Účasť na zasadnutí Komisie na 

koordináciu úloh ochrany lo-

kalít svetového kultúrneho de-

dičstva, ktoré sa uskutočnilo na 

Ministerstve kultúry SR v Bra-

tislave.

21. 10. 

  Prerokovanie návrhu rozpočtu 

na rok 2016.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Vý-

boru pre otázky zamestnanosti 

pri Úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny Banská Štiavnica.

 Mesiac úcty k starším - účasť 

na podujatiach pre seniorov.

 Uskutočnilo sa zasadnu-

tie Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici. 

22. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám. 

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k príprave rekonštrukcie 

verejného osvetlenia. 

  Pracovné rokovanie k podpisu 

zmluvy na vybudovanie multi-

funkčného ihriska na sídlisku 

Drieňová.

23. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám. 

 Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na podujatí Deň seniora 

v Domove Márie.

Andrea Benediktyová
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So slávnostným prího-

vorom vystúpila primátorka nášho 

mesta z ktorého vyberáme: 

„Milé dámy, vážení páni, drahí spolu-

občania!

Dovoľte mi, aby som vyjadrila pote-

šenie, že vás všetkých môžem srdeč-

ne privítať na tejto slávnosti, ktorá sa 

koná na počesť, mesiaca októbra, Me-

siaca úcty k starším. 

Všetko na svete môže človek zastaviť, 

každý pohyb, každý nepokoj, čo však 

nezastaví, nespomalí, je čas. Čas ply-

nie ako rieka nášho života. Míňa sa 

deň za dňom, rok za rokom a my sa v 

určitých chvíľach zastavíme. Aj dnešný 

deň sa tu stretávame, aby sme prejavi-

li svoju pozornosť a úctu vám všetkým. 

Pri takýchto príležitostiach sa člove-

ku neraz premieta jeho doterajší ži-

vot, uvažuje o zmysle ľudského bytia, 

o zmysle nášho života.

Vaše produktívne roky boli poznačené 

nielen každodennou prácou, ale i spo-

ločenskými a  kultúrnymi aktivitami, 

na ktorých ste sa podieľali, ktorým ste 

venovali nespočetné množstvo voľných 

chvíľ. Tešili ste sa spolu s nami malým 

i  veľkým úspechom, prežívali ste dni 

radostí, ale i starostí. Vychovávali ste 

Vaše deti, ktorým ste vštepovali lásku 

k nášmu krásnemu historickému mes-

tu. A dnes sa tešíte vašim milovaným 

vnúčatám.

Nesmierne si vážim všetkých našich 

spoluobčanov, ktorí sa nezľakli preká-

žok, zostali v  našom meste pracovať, 

neopustili milovanú Banskú Štiavni-

cu, aj keď sa tu oproti iným mestám 

žije ťažšie a náročnejšie. Ostali ste jej 

verní a  naša samospráva si tento váš 

občiansky postoj nesmierne váži. Som 

preto veľmi rada, a  je mi cťou, že as-

poň raz do roka sa môžem s vami všet-

kými stretnúť na tejto slávnosti a  zo 

srdca vám poďakovať za všetky roky 

strávené v našom meste, vyjadriť vám 

slová úcty a uznania za vaše pracovné 

úsilie, za váš statočný prístup k  živo-

tu. Poďakovať sa vám za prácu, ktorou 

ste prispeli k spoločenskému pokroku, 

za podiel na záchrane a rozvoji nášho 

mesta. 

Drahí spoluobčania,

aj keď ste na dôchodku, viem, že žije-

te i naďalej so starosťami i radosťami 

tak, ako to život prináša, pomáhate 

nášmu mestu radami, ale mnohí ešte 

i  skutkami. Za to všetko vám úprim-

ne ďakujem. Som hrdá na to, že v na-

šom meste žijú takí statoční ľudia, na 

ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť, na 

vás Štiavničanov, ktorí láskou k nášmu 

mestu ste dokázali šíriť dobré meno 

Banskej Štiavnice doma i v zahraničí, 

na vás Štiavničanov, ktorí ste sa svo-

jou svedomitou prácou zaslúžili o  to, 

že Banskej Štiavnici sa dostáva medzi-

národného uznania. Za to všetko vám 

všetkým z celého srdca ďakujem.

Drahí spoluobčania,

v mene poslancov Mestského zastupi-

teľstva ako i v mene svojom vám pra-

jem len to najlepšie a  nielen v  tento 

deň, ale vo všetky dni, ktoré prídu, aby 

boli naplnené radosťou, úctou, láskou 

a vzájomným ľudským porozumením. 

Prajem vám hlavne veľa zdravia, šťas-

tia, spokojnosti a pohody v kruhu va-

šej milovanej rodiny, v kruhu priateľov 

a nás všetkých.“

Pre deduškov a babičky vystúpili so 

svojím hudobno-tanečným progra-

mom malí permoníci z Materskej 

školy 1. mája na Križovatke. Ne-

skôr spojím spevom potešila Patrí-

cia Debnárová z hudobnej skupiny 

RDS za pomoci Jozefa Radianske-

ho. Nasledovali ľudové piesne zo 

všetkých kútov Slovenska v podaní 

žiakov Základnej umeleckej školy 

Danielky Kminiakovej, Paľka Cho-

vana a Natálky Doletinovej pod ve-

dením pani riaditeľky Mgr. Ireny 

Chovanovej. Moderným írskym 

tancom a stepom všetkých roz-

hýbali dievčatá zo skupiny Aplaus 

z Centra voľného času pod vede-

ním Janky Machilovej. Záver pat-

ril opäť hudbe a spevu, pri ktorom 

si naši seniori zaspomínali na časy 

minulé, keď či už na povrchu i v 

podzemí vytvárali nesmierne hod-

noty, v našom meste žili, pracovali, 

vychovali svoje milované deti, tvo-

rili a svojou poctivou prácou budo-

vali našu krásnu Banskú Štiavnicu.

Michal Kríž

NOVINKY
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ponuka
práce

Celkové náklady na pro-

jekt predstavujú 241 038,38 €. Re-

alizácia projektu je naplánovaná 

v  mesiacoch apríl – august 2016. 

V  druhej žiadosti žiadame o  do-

táciu taktiež vo výške 200  000,- € 

na zateplenie ZŠ J. Kollára – pavi-

lónu B (vstupná chodba) a  F (te-

locvičňa). V  rámci navrhovaného 

zateplenia budov a  striech sa vy-

menia aj okná a dvere. Rekonštruk-

ciou objektov sa predíde ich ďal-

šiemu znehodnoteniu zatekaním, 

budovy získajú nový architektonic-

ký vzhľad, skvalitnia sa podmien-

ky vyučovania. Celkové náklady na 

projekt predstavujú 265  365,09 €. 

Realizácia projektu je naplánova-

ná na mesiace máj – august 2016. 

Tretia žiadosť o  dotáciu vo výške 

189 976,- € sa týka výmeny vykuro-

vacieho zdroja v  Mestských kúpe-

ľoch – plavárni. Z dôvodu zníženia 

energetickej náročnosti zdroja tep-

la v objekte a pre zastaraný technic-

ký stav kotlov budú existujúce kotle 

vymenené za kondenzačné plyno-

vé kotle. Projekt bude riešiť zme-

nu ústredného kúrenia výmenou 

jestvujúcich starých kotlov, demon-

tážou zásobníkového ohrievača 

TPV a jeho nahradenie bivalentný-

mi zásobníkovými ohrievačmi pri-

pojenými na solárny okruh. Upraví 

sa aj pripojenie jestvujúcej tlako-

vej expanznej nádoby Vse 12 ob-

jemu 1000 litrov ku kotlom. Nové 

osadené zariadenia budú dva kon-

denzačné kotly s výkonom 400 

kW a modulovaným valcovým ho-

rákom, dva bivalentné zásobní-

kové ohrievače. Prepojenie medzi 

kotlami a sekundárnym okruhom 

bude zapojené do Tichelmanovho 

okruhu. Výmenou plynových kot-

lov za moderné s vysokou účin-

nosťou a nižšou spotrebou sa zní-

ži spotreba vykurovacieho média 

pri zachovaní požiadaviek pre-

vádzky objektu mestskej plavárne. 

Zníženie spotreby vykurovacieho 

média zabezpečí aj inštalácia solár-

nych kolektorov. Celkové náklady 

na projekt sú plánované vo výške 

199 976,- € a tento projekt sa plá-

nuje realizovať v  mesiacoch jún – 

august 2016. 

MsÚ
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Mesto Banská Štiavnica požiadalo 
o tri dotácie z Environmentálneho fondu

Okres Banská Štiavnica

1. Predavač / skladník / rozvoz-

ca / montážnik, Nábytok Mud-

rák s.r.o., Mládežnícka 21, 969 

01  Banská Štiavnica, p. Mud-

rák, tel.: 0917902114, e-ma-

il: nabytokmudrak@gmail.com, 

USO – 1 VPM, nástup ihneď

2. Právny referent, VŠ – 1 VPM; 

Stavebný dozor, USO, VŠ – 1 

VPM; Stavebný prípravár, USO, 

VŠ – 1 VPM; Technicko-pre-

vádzkový pracovník vo vodnom 

hospodárstve, VŠ – 1 VPM, Ve-

dúci oddelenia energetiky a  re-

gulácie, VŠ – 1 VPM; Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p., 

Radničná námestie 8, 969 55  

Banská Štiavnica, e-mail: miro-

slava.malatincova@svp.sk, ná-

stup ihneď

3. Rozpočtár, prípravár stavieb, 

SimKor, s.r.o., Trate Mládeže 

9/A, 969 01  Banská Štiavnica, 

p. Boháčová, tel.: 0914320794, 

fax: 0456949115, e-mail: pp@

simkor.sk, USO – 1 VPM, ná-

stup ihneď

4. Stavebný prevádzkový elek-

trikár, Profi  centrum, s.r.o., An-

tolská 34, 969 01  Banská Štiav-

nica, tel.: 0456921015, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

5. Tesár, Teskont s.r.o., SNP 

1802/29, 969 01 Banská Štiavni-

ca, p. Mizera, tel.: 0905521938, 

e-mail: teskont@gmail.sk,  USO  

– 3 VPM, nástup ihneď

6. Vodič nákladného motorové-

ho vozidla, kamiónu, BS Trans 

s.r.o., SNP 815/13, 969 01 Ban-

ská Štiavnica, tel.: 0905749355, 

e-mail: bstran@ctr.sk, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

7. Vodič taxislužby, J&T Logis-

tic s.r.o., Dolná 12/A, 969 01  

Banská Štiavnica, SOU – 2 VPM, 

nástup ihneď

8. Zlievarenský pracovník – vy-

triasač, USO, SOU – 1 VPM; 

Zlievarenský robotník – formo-

vač, SOU – 2 VPM; Four Trade 

s.r.o., Antolská 27, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, Ing. Sekerešová, 

tel.: 0908676304, nástup ihneď

9. Kumulovaná pozícia – údrž-

bár – technológ – odlievač, Ro-

tobalance s.r.o., Antolská 2, 969 

01  Banská Štiavnica, Ing. Palo-

vič, tel.: 0905270818, e-mail: 

rotobalance@stnline.sk, USO – 

1 VPM, nástup: 1.11.2015

Spracovala: Zuzana Paškayová

Samospráva mesta si uctila seniorov
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Ako hodnotíte turistickú 

sezónu 2015? 

Opýtali sme sa výkonného riadi-

teľa OO CR Región Banská Štiav-

nica Igora Kuhna:

Keď naša organizácia pred 4 rok-

mi začínala, hovorilo sa, že turiz-

mus musíme rozbehnúť. Po tohto-

ročnej sezóne už hádam nikto 

nepochybuje, že turizmus je roz-

behnutý dobre. Toľko ľudí si nik-

to nepamätá ani v  meste, ani na 

tajchoch a  na bicykloch. Ubytova-

cie zariadenia sú v  lete vyťažené 

tak, že sa nikto nemôže sťažovať, 

je ťažké vôbec nejaké ubytovanie 

zohnať. Mnohé kapacity majú ví-

kendy zarezervované už dnes až 

do konca novembra. A to každý rok 

pribudne nejaké to ubytovacie za-

riadenie. Aj v regióne je cítiť nárast. 

Už minulý rok bol extrémne dobrý, 

neočakávali sme, že bude prekona-

ný. Slovenské banské múzeum re-

gistruje nárast o  10%, stotisíceho 

návštevníka oslávilo v  prvých ok-

tóbrových dňoch, v  roku 2014 to 

bolo až v  decembri. Turistické in-

formačné centrum hlási tiež nárast 

okolo 8%.

Čomu nárast pripisujete?

Určite je to hlavne mestom samot-

ným. Čím dlhšie tu žijem, tým viac 

si uvedomujem jeho krásu a  výni-

močnosť. Kedysi sme v médiách ho-

vorili, že Štiavnica je jedným z naj-

krajších miest na Slovensku, dnes 

už sa nebojíme hovoriť, že v Euró-

pe. Je to rozhodne tak. Druhý fak-

tor je dlhodobá práca ľudí, pre ktorú 

tvorí Štiavnica ideálnu kulisu. V ob-

lasti kultúry šliapeme na päty ove-

ľa väčším mestám. V historických 

podujatiach je Štiavnica asi najlep-

šia na Slovensku, ale aj v hudbe je 

výnimočná. Literatúra sa prebúdza 

zásluhou Antikvariátiku a  výtvar-

né umenie prostredníctvom galérií 

Schemnitz a J. Kollára, ktorá sa vý-

razne posunula vpred. Región Ban-

ská Štiavnica sa stará o informácie a 

servis návštevníkov a o  marketing 

regiónu. Naša webová stránka  ban-

skastiavnica.travel úplne nahradi-

la mestskú stránku pre návštevní-

kov. Prostredníctvom e-marketingu 

sme začali podporovať jednotlivé 

podujatia, získavame nových náv-

števníkov. Pracujeme s  blogermi. 

Veľmi sa zlepšila spolupráca s pod-

nikateľmi, ktorí chápu, že nemož-

no iba čakať, kto príde. Rastie počet 

našich členov. Viera v turizmus uka-

zuje v investíciách. Všimnite si, ako 

sa centrum posúva stále nižšie. Re-

konštruujú sa domy, vznikajú nové 

podniky, penzióny, služby. Štiavni-

ca rastie do krásy. Mnohí snívajú, že 

sa sem raz presťahujú.

Bude nárast pokračovať? Ako vi-

díte budúcnosť?

Bude. Štiavnica dosiahla jedineč-

ný imidž v  rámci Slovenska. Ke-

dysi sem chodili hlavne mladí turis-

ti s ruksakmi, hovorím im „hipisáci“. 

Organizovali tu akcie (napr. Kre-

ater)m ktoré  pomohli vybudovať 

imidž živého, farebného mesta, kde 

sa stále niečo zaujímavé deje. Vždy 

trvá niekoľko rokov, kým sa infor-

mácia rozšíri a usadí v mysliach väč-

šiny. Dnes je „in“ prísť sem aspoň 

raz za rok nielen medzi študenta-

mi, ale už aj medzi manažérmi a ro-

dinami, strednou vrstvou. Otvoril 

sa nový segment, stredný prúd, sil-

nejší demografi cky aj fi nančne. Je 

to ako keď otvoríte stavidlá, voda 

sa pustí a nič ju len tak nezastaví. 

Tieto zmeny musíme vnímať a  ro-

biť potrebné kroky. „Hipisáci“ s  ich 

prýštiacou kreativitou odišli, musí-

me ich nahradiť riadenou kreativi-

tou, napomôcť vzniku ďalších fes-

tivalov a  akcií, lebo návštevníci to 

očakávajú. Avšak posúvať poduja-

tia mimo hlavnej sezóny, leto už je 

nasýtené. Služby musia udržať krok 

so zvýšenou návštevnosťou, ale tie 

sa už nejako zregulujú sami. Po-

tom nastane čas na otváranie no-

vých segmentov: fi remné poduja-

tia, svadby a vyššia stredná trieda. 

Nárast zo sebou prináša aj nové 

úlohy. 

Presne tak. Všetci sme v lete videli, 

kam to smeruje. Autá návštevníkov 

stáli všade, zavadzali v chôdzi a bra-

li parkovacie miesta domácim. Ešte 

sa to dá zvládnuť, ale treba to riešiť 

skôr, než sa nálada obyvateľov mes-

ta obráti proti turistom. Rast náv-

števnosti bude pokračovať. Dopra-

va a parkovanie sú Achillovou pätou 

Štiavnice. Treba ju jednoznačne rie-

šiť v  prospech domácich, lebo celý 

turizmus má význam iba vtedy, ak 

prispieva k  rozvoju lokality. Ďalší-

mi témami sú Červená studňa ako 

vstupné miesto do prírody, pešia 

zóna na Nám. sv. Trojice a „vizuálny 

smog“ v meste.

Aké zásady by mala organizácia 

dopravy spĺňať?

Treba vybudovať veľké záchytné 

parkovisko s kapacitou stoviek, nie 

desiatok miest. Parkovacie miesta 

v  centre vyhradiť skutočným rezi-

dentom centra, dostatok miest vy-

hradiť na „rýchlu obrátku“, na vyba-

vovanie po úradoch a  zostávajúce 

parkovacie miesta spoplatniť tak, že 

sa to oproti zbernému parkovisku 

silne nevyplatí. Štiavnica nie je na-

fukovacia, ak tu chceme dobre žiť, 

musíme s priestorom šetriť. Chodiť 

je zdravé a turisti auto potrebujú iba 

na výlety do okolia.

Podnikli sa už nejaké kroky?

Pred nejakým časom sme spo-

lu so Združením turizmu pripravi-

li pasportizáciu viac ako desiatich 

lokalít v meste, kde by zberné par-

kovisko mohlo stáť. Návrhy puto-

vali na vyjadrenie k  pamiatkarom, 

na HBÚ, zisťovali sa majetkové po-

mery atď. Najlepšie zatiaľ vychádza 

plocha v jame na križovatke Miero-

vej a Lesníckej. Je dosť veľká, v pri-

jateľnej dostupnosti a je po ceste do 

centra, teda prechádzajúce autá ne-

budú upchávať centrum. Podľa in-

formácií od Ing. arch. Jakuba Me-

licherčíka, architekta mesta, bola 

už vypracovaná overovacia štúdia, 

momentálne sa k danej téme vy-

jadruje okresný dopravný inšpek-

torát. Aby mohol byť zámer realizo-

vaný, bude nutná zmena územného 

plánu mesta. Investícia presahu-

je možnosti rozpočtu mesta, treba 

hľadať aj iné možnosti fi nancova-

nia. Zanedlho sa spustia nové fon-

dy, dovtedy treba mať pripravenú 

projektovú dokumentáciu a pripra-

viť novú organizáciu dopravy. Davy 

a zápchy sú zabijákom pre kultúrny 

turizmus, a lepší zdroj obživy zatiaľ 

nemáme.

Hovorí sa tiež o parkovaní hore 

na Hájiku.

„Tam je situácia jednoduchšia, Há-

jik ponúka relatívne rovnú plochu bez 

väčších stavebných zásahov. Môže tam 

vzniknúť odstavná plocha, ktorá nie je 

tak fi nančne nákladná. Poslúži indivi-

duálnym návštevníkom kalvárie aj au-

tobusom, ale nenahradí zberné parko-

visko, je príliš vzdialená od centra. K 

tomuto návrhu sa takisto bude musieť 

vyjadriť okresný dopravný inšpektorát.“

Aké sú plány s Námestím sv. Tro-

jice a Červenou studňou?

Obe sú horúcou témou. Námestie 

je nutné čiastočne uvoľniť od par-

kujúcich aut v  prospech peších. 

Je to jedna z  mála rovných plôch 

v  meste a  návštevníci tam hľada-

jú oddych. Toto lukratívne miesto 

by nemalo patriť automobilom. Ak 

by sa doprava po ľavej strane okolo 

morového stĺpu zdvojsmernila, na 

pravej by vznikol priestor pre od-

dych a nadväzujúce služby. Je zná-

me, že vonkajšie terasy reštaurácií 

a kaviarní v letnej sezóne prinášajú 

nárast obratu o 200 – 300 %. Príze-

mie budov na námestí by sa otvo-

rilo pre nové prevádzky a námestie 

by sa naplnilo životom. Riešenie 

by malo použiť mobilné prvky a 

umožniť tak variabilitu otvoreného 

priestoru počas mestských akcií. 

Návrh prejde verejnou diskusiou s 

občanmi, ktorí  sa budú môcť k da-

nej téme vyjadriť.

Červená studňa je prirodzeným 

vstupným miestom do okolia mes-

ta pre peších, horských cyklistov aj 

bežkárov. Tajch sa opravuje a po na-

pustení môže dosiahnuť pôvodnú, 

väčšiu plochu. V súčasnosti je par-

kovanie v okolí nádrže neriadené a 

ohrozuje biodiverzitu okolitej kraji-

ny. V lete sme videli parkovať autá 

nielen na ploche pri tabuliach, ale aj 

popri cestách. 

Turizmus má slúžiť domácim, nie návštevníkom

Karavan a osobné auto parkujú na Červenej studni  foto OO CR 

�5.str.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Turizmus má slúžiť domácim, 
nie návštevníkom

Štúdiu využiteľnosti 

územia vypracovala Ing. arch. Ľu-

bica Paučulová, parkovisko s  25 

miestami navrhla pozdĺž cesty sme-

rom z Banskej Štiavnice na Hodru-

šu-Hámre. Parkovisko je investične 

náročnejšie ako odstavná plocha. Tá 

by sa dala zriadiť po jednaní so Slo-

venským vodohospodárskym pod-

nikom v  relatívne krátkej dobe. Aj 

takéto provizórne riešenie by po-

mohlo. Priestor okolo Červenej 

studne by sa mal vhodne ohraničiť, 

potom by sa tam dali organizovať 

rekreačno-športové podujatia. Vy-

riešenie parkovania by otvorilo ces-

tu pre prenájom objektu Hájenky.

Čo je ešte treba zlepšiť?

Starosti mi začína robiť tzv. vizuál-

ny smog. Pôvab Štiavnice je v tom, 

že to tu vyzerá ako v  stredoveku. 

My domáci si to až tak neuvedo-

mujeme, ale pre turistov je podstat-

né, že tu nie sú billboardy, agresív-

ne reklamné tabule a posprejované 

fasády budov. Obyvatelia aj pod-

nikatelia by to mali začať vnímať. 

Umiestňovanie bannerov na voľ-

né plochy v  konečnom dôsledku 

poškodí záujmy podnikov. Inšpi-

ráciu na vývesné štíty treba hľa-

dať na starých fotografi ách Štiavni-

ce, nie v komerciou preválcovaných 

veľkomestách. Turizmus v Štiavni-

ci a regióne bude stále rásť, pokiaľ 

ho my sami zvládneme, respektí-

ve nezabrzdíme. Ako som povedal 

na začiatku, imidž sa buduje dlho 

a ťažko, pomerne rýchlo sa však dá 

zničiť.

V rozhovore sú použité informácie 

od Ing. arch. Jakuba Melicherčíka, 

architekta mesta.

Na otázky odpovedal Igor Kuhn, 

OO CR Región Štiavnica. ŠN

�4.str.

Príchodom jesene sa opäť 

začína séria autorských čítaní 

v Antikvariátiku, vo štvrtok 

29. októbra o 17. hodine sa 

môžeme stretnúť s Ľubomírou 

Romanovou. 

Svojim spevom ju pri čítaní a roz-

hovore bude sprevádzať Katka Ko-

ščová spolu s  klavíristom Danom 

Špinerom. Podujatie moderuje 

Zuzana Tkáčiková. Ľubomíra Ro-

manová literárne tvorí už od rané-

ho detstva, no do povedomia čitate-

ľov sa zapísala ako blogerka portálu 

SME. Neskôr, v  roku 2011, debu-

tovala zbierkou krátkych poviedok 

z lekárskeho prostredia Vlasy dup-

kom. Kniha vyšla aj v českom jazy-

ku pod názvom Milosrdný spánek.  

Lekárske prostredie dôverne pozná 

a  príbehy jej poviedok pochádzajú 

z reálne zažitej skúsenosti lekárky. 

MUDr. Romanová pracuje na Klini-

ke anesteziológie a intenzívnej me-

dicíny  v Prešove. Pred rokom bola 

jednou z ocenených v rámci Ankety 

Zdravotníckych novín "Top lekári na 

Slovensku" v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína. Príbehy po-

viedok jej prináša sám život, čerpá 

ich z reálneho nemocničného pros-

tredia, ktoré nám predstavuje z po-

hľadu lekárky. Zaznamenáva sku-

točné osudy ľudí, tak ako sa pred 

ňou, ako lekárkou, odohrávajú. Na-

stoľuje otázky spojené s etikou me-

dicíny, dotýka sa spoločenských 

predsudkov a dogiem v prístupe ku 

chorobám a k možnostiam liečby, či 

v  súčasnej kultúre prejavujúcim sa 

sklonom k tabuizovaniu témy smr-

ti. Predovšetkým sú to však príbe-

hy bežných ľudí, ktorí sa neraz stá-

vajú pacientmi vďaka dnešnému 

spôsobu a  kvalite života. Jej lite-

rárny štýl je pozoruhodný vecnos-

ťou a nadhľadom, akým nazerá na 

prozaickú realitu a ľudské tragé-

die, nevtieravým a  nesentimen-

tálnym spôsobom dokáže vyvolať 

súcit a  citovú účasť u  čitateľa. Na 

druhej strane dokáže vhodne pou-

žiť humor a tragické udalosti citli-

vo a s mierou odľahčiť. No najväč-

šou devízou jej autorského prístupu 

je ľudskosť s akou nazerá na ľudské 

osudy a človeka vôbec. V rámci po-

zvánky sme pani dr. Romanovej po-

ložili niekoľko otázok:

Čo je hlavnou motiváciou, ktorá 

vás vedie k písaniu?

Prežívať a načúvať príbehom okolo 

seba, cítiť emócie vložené do nich a 

túžba podeliť sa s nimi, pretavené 

do novej kvality, ktorá obohatí či-

tateľa. To je hlavná priorita tvorby.

Mojou je aj snaha vzdelávať ľudí 

o chorobách, o ich prekonávaní, o 

liečbe. V tvorbe som sa snažila uká-

zať aké je povolanie lekára a sestry  

náročné, nielen vedomostne, ale aj 

emociálne, aké je nepredpovedateľ-

né v sociálnych interakciách s cho-

rými, aké kľúčové rozhodnutia mu-

sia všetci robiť.

Vďaka vášmu povolaniu ste 

často svedkom hraničných situ-

ácii – poslanie lekára má istotne 

vplyv na Váš pohľad na život. Ve-

deli by ste našim čitateľom, ak je 

to možné, priblížiť svoju osobnú 

fi lozofi u?

Nestrácať zmysel pre humor. Nič v 

medicíne a živote nepovažovať za 

konečné a defi nitívne. Nikdy cel-

kom neprehráme, ak sa budeme 

snažiť. 

Ako z pohľadu lekára vidíte si-

tuáciu v našom zdravotníctve a 

čo by podľa vás mohlo priniesť 

zmenu k lepšiemu?

Ako lekár si myslím, že  prvom rade 

sa každý musí starať o svoje zdra-

vie, robiť všetko preto, aby sa vyhol 

vplyvom, ktoré útočia na jeho zdra-

vie. Postaviť sa zodpovedne k svo-

jim problémom a neočakávať, že 

všetko vyliečia lieky alebo operácie. 

Princíp solidarity, aký je v našom 

zdravotníctve, kde každý má prá-

vo na dostupnú liečbu, si ľudia ne-

vážia. Množstvo prostriedkov, času 

a ľudí, ktoré sa do tohto systému 

prilievajú je konečné. A systémová 

zmena - stačila by jedna zdravotná 

poisťovňa, ktorá by všetky peniaze 

z poistného posielala do zdravot-

níctva.

Za rozhovor ďakuje 

Zuzana Paškayová

Prvé jesenné čítanie v Antikvariátiku 
– s Ľubomírou Romanovou

22.10. K  príležitosti Roka Ľudo-

víta Štúra: Hlasy slávnych neza-

niknú.

Hosť podujatia: Ekumenický spe-

vokol Efata, Ostrá Lúka. Evanjelic-

ký kostol, 16:00

23.10. Prezentácia knihy Milana 

Augustína: Ľudská tvár vo výtvar-

nom prejave doby kamennej. Mú-

zeum vo Svätom Antone, 16:00

23.10. Zábavná večerná talkshow. 

Kultúrne centrum, 18:30.

23.10. Koncert: Ľuboš Andršt 

Blues Band. Fenomenálny blueso-

vý a jazzový gitarista. Divadlo Pi-

vovaru Erb, 19:00.

23.10. Gipsy Jazz Trio. Gipsy 

Jazz, Swing, tradičná cigánska ľu-

dová muzika. Art Cafe, 21:30

24.10. Art is present – Umenie je 

prítomné. Stretnite sa s umením 

a priveďte aj svoje deti! Galéria 

Schemnitz, 13:00-16:00

24.10. Hilaris Chamber Orches-

tra: Hudba na zámku. Bohatá hu-

dobná paleta serenád, divertiment 

a iných hudobných foriem pre slá-

čikový orchester. Starý zámok, Ry-

tierska sála, 17:00.

24.10. Kubánsky večer s Adrian 

Bosco. Trotuar Cafe, 20:00.

24.10. Koncert: Kali-Koniec je 

nový začiatok. Pražovňa, 21:00

27.10. Dielnička v  Kammerhofe. 

Glazovanie hlinených výrobkov. 

Myslíme s vami na darčeky! Kam-

merhof, 14:00-16:00.

28.10. Detský Halloween v  Div-

nej pani. Popoludnie plné kúziel, 

čarov a mágie! Detičky vstup zdar-

ma. Divná pani, 16:00

28.10. Poetické mosty. Hostia zo 

Šale: poetka, blogerka Danka Ja-

nebová a fotograf, básnik, bloger 

Jozef Javurek. ZUŠ, 16:00.

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 (spev) a Dano Špiner (klavír). 

Antikvariátik, 17:00.

30.10. Divadlo: Svet (podľa) Urba-

na. Kultúrne centrum, 19:00.

30.10. Koncert Dida & jej hostia. 

Archanjel Caff e Bar, 21:00.

30.10. Halloween Oldies Disco. 

Cosmopolitan-bowling, 22:00 

31.10. Dušičky z Nového zámku.

Výhľady a  fotenie. Nový zámok, 

17:00-22:00.

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica
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Životné jubileum

Dňa

26.10.2015 

sa dožíva Mil-

ka Cútová 

krásneho ži-

votného ju-

bilea - 70 ro-

kov. K Tvojim narodeninám 

Ti chceme zaželať do ďalších 

rokov života veľa zdravia, 

šťastia, spokojnosti, úsmevu 

na tvári, radosti v oku a veľa 

lásky na každom kroku. Na 

stôl Ti kladieme 70 červených 

ruží, nech Ti len zdravie slú-

ži. Ďalšie roky Tvojho života 

nech sú prehriate slovami lás-

ky, nehy a vďaky. Všetko naj-

lepšie k 70-tim narodeninám 

zdravie, šťastie, lásku a všet-

ko ostatné, čo si Tvoje srdce 

želá. Milka živióóó! 

Priateľky 

z Banskej Štiavnice

Blahoželanie

Dňa 23.10.2015 oslavu-

jú manželia Milka a Janko 

Cútovci 50. výročie sobáša. 

Našim jubilantom prajeme 

do ďalších rokov spoločného 

života veľa zdravia, šťastia a 

vzájomného porozumenia. K 

blahoželaniu sa pripája 

celá Vaša rodina, všetci 

priatelia a známi

Oznam
Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici ozna-

muje svojim členom, že dňa 10. 

novembra 2015 (utorok) sa 

uskutoční tohtoročný záverečný 

rekondičný zájazd do Kováčovej. 

Odchod autobusu o 11 hod. Z Kri-

žovatky. Prihlásiť sa a zaplatiť po-

platok za dopravu môžete v kan-

celárii zväzu v PO – ST – ŠT. 

Ivan Madara 

Usporiadateľ Plavecký klub 

Banská Štiavnica zorganizoval 

v dňoch 10.-11.10.2015 v spolu-

práci s Mestským úradom a 

primátorkou mesta Banská 

Štiavnica plavecké medziná-

rodné preteky "Štiavnický 

kahanec". 

Súťaže sa zúčastnilo 28 plavec-

kých klubov. Hlavnú trofej si za 

100m voľný spôsob vyplával slo-

venský reprezentant Vladimír Šte-

fánik z Neures Žilina časom 50,60. 

Medzi ženami si najlepšie počína-

la Zuzana Pavlikovská z SPK Bra-

tislava časom 58,99. Ceny odo-

vzdával zástupca primátorky Ing. 

Marian Zimmermann. Naši plav-

ci sa po dlhšej prestávke predsta-

vili na domácej pôde. Ukázali, že 

počas voľna nezaháľali. Včlenili sa 

medzi elitu slovenských a zahra-

ničných plavcov. Získali 10 medailí 

a veľa osobných rekordov, poniek-

torí aj limity do Útvaru talentova-

nej mládeže. Plavcom gratulujeme 

a prinášame výsledky:

Muži:

1. Maruniak Patrik: 21. 50m VS 

41.84, 9. 50m P 50.49, 13. 100m P 

1:51.72, 12. 50m M 56.59

2. Borguľa Martin: 10. 50m VS 

38.54, 13. 50m P 51.66, 11. 100m 

PP 1:42.20

3. Mojička Ján: 12. 50m VS 

39.03, 5. 50m Z 46.86, 4. 100m Z 

1:37.40, 7. 50m M 44.64, 3. 100m 

M 1:40.78

4. Macharík Samuel: 19. 50m VS 

41.83, 15. 50m P 47.19, 15. 100m 

P 1:53.17, 13. 100m PP 1:45.57

5. Berlanský Andrej: 5. 50m VS 

31.77, 4. 50m Z 38.73, 2. 100m Z 

1:21.67, 7. 50m P 43.35, 4. 100m 

P 1:31.75, 3. 50m M 34.93, 4. 

100m PP 1:21.87

6. Balázs Michal: 8. 50m VS 

28.95, 4. 50m Z 37.03, 6. 100m Z 

1:18.25, 6. 50m P 38.79, 3. 100m 

P 1:25.82, 11. 100m PP 1:16.22

7. Dóczy Filip: 15. 50m VS 

33.12, 6. 50m P 48.88, 5. 100m 

P 1:44.57, 12. 50m M 58.51, 11. 

100m PP 1:44.58

8. Ernek Šimon: 13. 50m VS 

27.83, 10. 100m VS 59.76, 6. 50m 

Z 30.04, 3. 100m Z 1:02.37, 10. 

50m P 36.33, 6. 100m P 1:14.66, 

9. 100m PP 1:07.64

9. Ernek Matej: 3. 50m VS 25.63, 

4. 100m VS 55.07, 3. 50m M 

27.02, 2. 100m M 58.67, 5. 100m 

PP 1:05.24

10. Orság Dalibor Daniel: 11. 

50m VS 27.23, 6. 50m P 33.26, 

7. 100m P 1:16.79, 17. 100m PP 

1:10.92

11. Konečný Marek: 14. 50m VS 

28.01, 4. 50m P 31.90, 5. 100m P 

1:14.21, 20. 100m PP 1:11.85

12. Čamaj Ján: 8. 50m VS 27.14, 

7. 50m Z 31.38, 9. 100m Z 

1:10.68, 12. 100m PP 1:08.51

Ženy:

1. Domaníková Nikola: 15. 50m 

VS 45.19, 6. 50m P 48.88, 5. 100m 

P 1:44.57, 12. 50m M 58.51, 11. 

100m PP 1:44.58

2. Melicherčíková Timea: 11. 

50m VS 35.26, 8. 50m P 44.39, 8. 

100m P 1:34.47

3. Pavlendová Miroslava: 15. 

50m VS 36.57, 15. 100m P 33.26, 

20. 50m M 49.46, 17. 100m PP 

1:36.28

4. Lepáčeková Paulína: 26. 50m 

VS 40.69, 15. 50m P 47.19, 11. 

100m P 1:40.43

5. Michalová Barbora: 14. 50m 

VS 31.50, 6. 50m Z 36.43, 5. 100m 

Z 1:17.21, 9. 50m P 40.46, 7. 

100m P 1:27.25, 9. 50m M 37.14, 

10. 100m PP 1:17.90

6. Potančoková Timea: 2. 50m 

VS 27.79, 100m VS 1:02.74, 8. 

50m P 35.62, 5. 100m P 1:15.38, 

2. 50m M 30.24, 1. 100m M 

1:07.04, 6. 100m PP 1:09.99

Vysvetlivky: VS – voľný spôsob, P 

– prsia, Z – znak, M – motýlik, PP 

– polohové preteky.

PK Banská Štiavnica

35. ročník plaveckých pretekov 
Štiavnický kahanec

Sezóna skončila a 1. miestom 

v autocrosse vo Veľkých 

Uherciach, dňa 11.10.2015 si 

nádejný mladý talent Richard 

Tóth, rodák z Banskej Štiavnice 

zabezpečil celkové víťazstvo. 

Týmto sa stal juniorským 

majstrom Slovenského 

autocrossového pohára za rok 

2015.

Autocross jazdí od roku 2010. 

S  jazdením začal vo svojich 10. 

rokoch a  podporou svojej rodi-

ny. Od začiatku dosahoval veľ-

mi dobré výsledky. Nakoniec to 

dotiahol na juniorského majstra 

Slovenska. Momentálne navšte-

vuje strednú priemyselnú ško-

lu dopravnú vo Zvolene. Touto 

formou by sme chceli poďakovať 

ľuďom, ktorí pomohli pri rozví-

janí mladého talentu a podporo-

vali ho. Veľké poďakovanie patrí 

p. Lambertovi (Pipkovi), Tomá-

šovi Rűckschlossovi, Jánovi Ča-

majovi a  v  neposlednom rade aj 

nášmu mechanikovi Michalovi 

Luptákovi. 

Katarína Marková

Juniorský majster Slovenska 2015 
v autocrosse

Plavec Michal Balázs  foto PK BŠ
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie

„Sú vety, kto-

ré mu už nepo-

vieme, sú chvíle, 

na ktoré neza-

budneme, sú 

okamihy, na ktoré s láskou spo-

míname. Škoda len, že nejde vrá-

tiť čas.“ V predvianočnom čase 

dňa 29.11.2015 v tento deň 

si smutne pripomíname 5. vý-

ročie odchodu, keď nás ná-

hle a nečakane opustil náš mi-

lovaný manžel, otec, starký, 

svat, kmotor, kamarát, sused 

Igorko Školík. Kto Ťa poznal, 

ten pozná našu bolesť aj po 

5-tych rokoch, ten vie, čo sme 

v tebe stratil. Ďakujeme Vám 

všetkým za prejav sústrasti. 

S úctou a láskou spomínajú: 

manželka Oľga, syn Jarko s ro-

dinou, vnúčikovia Zuzka, Ni-

kolka, Miško, Viktorko, ne-

vesta Vierka a celá smútiaca 

rodina. Taktiež Rovničania, 

susedia a bývalá futbalová zo-

stava s p. Ivanom Madarom. 

Česť jeho pamiatke!

Spomienka

„Ako jej z očí 

žiarila láska a 

dobrota, tak 

nám bude chý-

bať do konca ži-

vota.“ Dňa 25.10.2015 uply-

nie 10 rokov, čo nás navždy 

opustila naša drahá mam-

ka, stará mamka a prastará 

mamka Anna Sedláková. 

„Odišla potichúčky, bez slova, 

bez rozlúčky. My ju však v srd-

ciach stále máme, s láskou na 

ňu spomíname.“ 

Dcéry Darina s rodinou, 

Anna s rodinou, synovia 

Milan s rodinou a Dušan 

s rodinou

Začala jeseň a s ňou prichádza 

aj chladné a sychravé počasie. 

S  ním začína aj vykurovacie obdo-

bie, ktoré je vo veľkej miere spoje-

né so zvýšenou  možnosťou vzniku 

požiarov, ktoré bývajú často spôso-

bené práve vykurovacími telesami. 

Vzhľadom k charakteru našej kraji-

ny, dostupnosti a fi nančnej výhod-

nosti tuhého paliva sa po veľkom 

rozmachu plynofi kácie opäť navra-

cia klasické kúrenie na tuhé palivo. 

V súčasnej dobe sa začalo pri novej 

výstavbe bytových domov využívať 

teplovzdušné kúrenie. V  mnohých 

prípadoch sa tiež spojazdnili sta-

ré piecky v  rodičovských domoch 

a v rekreačných či záhradných chat-

kách. Veľkej obľube sa tiež tešia 

kozubové pece, ktoré spĺňajú nie-

len požiadavky na dobrú výhrev-

nosť obytných priestorov, ale sú aj 

vhodným estetickým doplnkom 

v obytných, reštauračných, ale i  v 

ubytovacích priestoroch. Vo vyku-

rovacom období rokov 2014 a 2015 

bolo zaznamenaných v  okresoch 

Žiar nad Hronom, Banská Štiav-

nica a Žarnovica 25 požiarov, prí-

činou ktorých bola porucha, alebo 

nevyhovujúci stav vykurovacích te-

lies, dymovodov a  komínov. Jed-

nou z hlavných príčin vzniku požia-

rov je v  takýchto prípadoch najmä 

neodborná, svojpomocná inštalá-

cia spotrebiča, vlastná výroba (mu-

rované kozuby), ale i jeho napoje-

nie do už existujúceho komína bez 

prehodnotenia jeho úprav a  nevy-

konávanie jeho odborného čistenia 

a kontroly poverenou osobou. Oso-

by, ktoré takto konajú dúfajú, že to 

robia vo svoj prospech, v  skutoč-

nosti sa však dopúšťajú priestupku 

voči stavebnému zákonu a  taktiež 

priestupku na úseku ochrany pred 

požiarmi, pretože fyzické osoby sú 

povinné podľa § 14 ods.1 písm. h) 

zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v  znení neskorších 

predpisov: „zabezpečovať pravidelné 

čistenie a kontrolu komínov, zabezpečiť 

odborné preskúšanie komínov osobami 

s odbornou spôsobilosťou (kominár)...“ 

a  písm. i) „dodržiavať technické pod-

mienky a požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri inštalácii a prevádzko-

vaní palivových spotrebičov, elektrote-

pelných spotrebičov a zariadení ústred-

ného vykurovania a  pri výstavbe 

a používaní komínov a dymovodov a za-

bezpečiť označenie komínu štítkom; 

technické podmienky a  požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii 

a prevádzkovaní palivových spotrebi-

čov, elektrotepelných spotrebičov a  za-

riadení ústredného vykurovania a  pri 

výstavbe a používaní komínov a dymo-

vodov a vzor štítku o vyhotovení komí-

na ustanoví všeobecne záväzný právny 

predpis, ktorý vydá ministerstvo.“

Slavomír Búci

OR HaZZ

Protipožiarna bezpečnosť 
vo vykurovacom období

Vyhrňte si rukávy pre dobrú 

vec – takto znie slogan 21. 

ročníka Študentská kvapka 

krvi. 

Slovenský Červený kríž už tradič-

ne na jeseň prostredníctvom svo-

jej kampane vyzýva mladých ľudí 

– prvodarcov, ale aj mnohonásob-

ných darcov krvi, aby šli darovať 

krv. Začína už 19. októbra a potrvá 

do 20. novembra 2015. Pre dobrú 

vec sa vyhrnúť rukávy oplatí. Tak 

je to aj v prípade darovania krvi 

v prospech ľudí, ktorým môže krv 

zachrániť život, či výrazne zlepšiť 

ich kvalitu života. Cieľom kampa-

ne je rozširovať rady pravidelných 

darcov krvi. Je tiež príležitosťou 

povzbudiť sa medzi sebou navzá-

jom a rozhodnúť sa ísť darovať krv 

spolu s kamarátmi, spolužiakmi či 

kolegami. S päťtýždňovou kam-

paňou sa spájajú mobilné odbery 

krvi, náborové workshopy či simu-

lované odbery krvi, ktoré Sloven-

ský Červený kríž v intenzívnej-

šej miere pripravuje vo všetkých 

väčších mestách a mnohých ob-

ciach Slovenska. Kampaň organi-

zuje Slovenský Červený kríž v spo-

lupráci s Národnou transfúznou 

službou SR (NTS SR) a hemato-

logicko-transfúznymi oddelenia-

mi (HTO) nemocníc. Krv môžete 

darovať každodenne od pondelka 

do piatku na všetkých odberových 

miestach NTS SR  a vo vyhrade-

ných dňoch na oddeleniach HTO 

nemocníc. Kampaň potrvá do 20. 

novembra 2015. V Banskej Štiav-

nici sa ŠKK uskutoční 3.11.2015 

v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. 

v priestoroch jedálne SPŠ S.Miko-

víniho, na ktorú vás srdečne po-

zývame a tešíme sa na účasť tých, 

ktorí sa rozhodnú zapojiť sa do 

tejto krásnej akcie. Viac informá-

cií aj o mobilných odberoch počas 

kampane nájdete na darujkrv.red-

cross.sk. Študentská kvapka krvi 

je kampaňou Slovenského Červe-

ného kríža a je zapísaná v registri 

ochranných známok Úradu prie-

myselného vlastníctva SR. 

SČK

Študentská kvapka krvi

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.
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Po roku sa v priestoroch 

organizátora BBSK – Pohron-

ského osvetového strediska 

opäť zišli aktívni tvorcovia, 

priatelia, podporovatelia 

a nadšenci kultúry a umenia. 

Všetkých ich spojilo podujatie Doty-

ky múz, ktoré sa uskutočnilo v stredu 

14. októbra. Jeho cieľom bolo poďa-

kovať sa tým, ktorí významným spô-

sobom prispievajú k  rozvoju svojho 

mesta, alebo obce, obohacujú ľudské 

poznanie tvorivými činmi a prispieva-

jú k propagácii svojho miesta bydliska. 

Slávnostný podvečer začal vernisážou 

výstavy Jesenný salón, v ktorom vy-

stavovala svoje krásne obrazy aj autor-

ka z Banskej Štiavnice Oľga Kuchtová. 

Vystavujúci autori Ján Suchý, Alena 

Pilníková, Michal Gáfrik, Peter Príbel-

ský a už spomínaná p. Kuchtová po-

núkli návštevníkom na potešenie oka 

i srdca mnoho krásnych obrazov a za-

ujímavých plastík. Po vystúpení muž-

skej speváckej skupiny Sekera sa hos-

tia premiestnili do Galérie osobností 

kultúry regiónu. V tomto roku do nej 

pribudli in memoriam Peter Melek 

a Eleonóra Bujnová. Po vystúpení hu-

dobnej skupiny Jarstalub si na Noriku 

Bujnovú zaspomínala Nadežda Babia-

ková, primátorka mesta Banská Štiav-

nica, v ktorom táto nezabudnuteľná 

dáma dlhé roky žila. O amatérskom 

divadelníkovi Petrovi Melekovi zas 

prišla hosťom porozprávať zástupky-

ňa primátora Novej Bane Natália Pin-

ková. Za prítomností starostov obcí 

a  primátorov okolitých miest začal 

slávnostný program, v  ktorom účin-

kovali vynikajúcu interpreti umelec-

kého slova, hudby a spevu (žiaci, do-

spelí i  seniori) z  celého regiónu. Po 

galaprograme na pódium vystúpili 

riaditeľka POS Helena Žňavová a ve-

dúci oddelenia kultúry a  cestovné-

ho ruchu Úradu BBSK Peter Černek. 

Obaja odovzdali na návrh starostov 

obcí, primátorov miest, riaditeľov kul-

túrnych inštitúcií a iných organizácií 

ďakovné listy a  ceny štyrom jednot-

livcom: Marte Staňovej zo Žarnovi-

ce, Ľubici Kukovej z Baďana, Matilde 

Holécyovej zo Žiaru nad Hronom a 

Jozefovi Dubovskému z  obce Beluj. 

V  kategórii kolektív si ocenenie pre-

vzali členovia speváckej skupiny Jar-

stalub zo Župkova a  žiarska folklórna 

spevácka skupina Sekera bola ocene-

ná pri príležitosti 30. výročia svojho 

vzniku. Cena putovala aj do rúk vedú-

cich kolektívov –Monike Gluzekovej 

zo ZŠ Vyhne a Ludvikovi Procházko-

vi zo Žiaru nad Hronom. V kategórii 

manažér kultúry boli ocenení Dušan 

Mucha z Novej Bane a Milan Rybár-

sky z Kremnice. Za podporu podujatia 

ďakujeme Karolovi Kozákovi zo Žiaru 

nad Hronom a poslancom BBSK Já-

novi Tomášovi, Ladislavovi Kukolíko-

vi a Danielovi Gelienovi. Aj vďaka nim 

sa na jeden večer na chvíľu zastavil 

čas, aby múzy mohli prehovoriť.

Jela Šuleková a M. Petrová

Múzy opäť pohladili duše

Ocenené osobnosti nášho regiónu  foto Michal Kríž

Športovci ŠK Atleti BS – Banská Štiav-

nica sa v sobotu 17.10. zúčastnili pod 

Pamätníkom SNP v B. Bystrici medzi-

národný bežeckých pretekov. Konku-

rencia z  dvoch maďarských klubov 

a dvoch poľských sa nestratili ani slo-

venskí pretekári. Celkovo štartovalo 

94 pretekárov.

ŠK Atleti BS reprezentovali 11-ti pre-

tekári vo svojich vekových kategóri-

ách. Najlepšie zo všetkých našich bež-

cov si počínala Barbora Švenková, 

ktorá z našej výpravy dokázala svoju 

kategóriu vyhrať, pred Lolou Solda-

novou. Ján Marko ml. dobehol v naj-

silnejšej konkurencii žiakov tretí, se-

kundu za víťazom Urbanekom (MR) 

a Hrončekom (ZV). V žiačkach si veľ-

mi dobre počínala Terézia Švenko-

vá, ktorá dobehla na druhom mieste. 

Peter Ursíny dobehol v dorasteneckej 

kategórii na treťom mieste a  Andrej 

Neuschl dobehol štvrtý. Hanka Hude-

cová s pretrvávajúcim kašľom dobehla 

na druhom mieste v dorastenkách 

a Tereza Snitková na treťom. Taktiež 

na antibiotikách junior Jožko Gibala 

dobehol na treťom mieste. V mužoch 

sa ešte raz predstavil Marko a dobehol 

na štvrtom mieste. V hlavnej kategórii 

sa okrem Marka predstavili aj „Sparťa-

nia“ z nášho klubu. Marek Rudinský 

dobehol na siedmom mieste a Peter 

Prokeš na 8.mieste. Náklady na prete-

ky nám zabezpečili pán Pivarč, Pauko, 

Zvara a pani Antalová. Po pretekoch 

nás nasýtil a  energiu dodal Marián 

Čierny v pizzerii blackM. Veľmi pek-

ne ďakujeme za vašu pomoc a prete-

károm ďakujem za reprezentáciu náš-

ho mesta a klubu.  Róbert Petro

XVIII. ročník medzinárodných 
pretekov v Banskej Bystrici 

Úspešní športovci z ŠK Atleti BS  foto Archív autora

IX. Raceshow 
a 2.miesto pre Martina Tokára

V sobotu 17.10.2015 už po devia-

tykrát sme sa stretli v Mini Rallye 

Aréne na automobilovom CUP-

-e pre rok 2015, niečo ako slalom, 

niečo ako mini rallye.  Pretekári 

si zmerali sily v štyroch rýchlost-

ných skúškach. Medzi nich sa sa-

mozrejme do rýchlostnej súťaže 

zapojili aj naši pretekári Martin 

Tokár, ktorý sa umiestnil na 2. 

mieste  a Stanislav Legény na 6. 

mieste.  Chlapci na Raceshow  do 

Novej Dediny radi chodia  hlav-

ne preto, že tu stretávajú dobrú 

partiu ľudí postihnutých láskou k 

motorom a veľa zábavy na starom 

asfalte a betóne so stále zaujíma-

vým prejazdom budovy. Martina 

a Stanislava ešte tu čaká jeden pre-

tek do ukončenia sezóny a okrem 

toho sa zúčastnia 25.10. na 4. roč-

níku Memoriálu Karola Šedivé-

ho v Oslanoch. Chlapcom ešte raz 

gratulujem a prajem veľa ďalších 

úspechov a šťastných kilometrov. 

MT

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 
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 23.10. o 18:30 hod.Piatok 23.10. o 18:30 hod.

PosledNý lovec PosledNý lovec 

čArodejNícčArodejNíc

Akčný/Dobrodružný/Fantasy, USA, Akčný/Dobrodružný/Fantasy, USA, 
2015. Vstupné: 4 €. Vin Diesel ako 2015. Vstupné: 4 €. Vin Diesel ako 
posledný lovec čarodejníc v novom akč-posledný lovec čarodejníc v novom akč-
nom fantasy ukáže, že čarodejnice nie nom fantasy ukáže, že čarodejnice nie 
sú iba obyčajná povera. Vždy tu medzi sú iba obyčajná povera. Vždy tu medzi 
nami boli a sú. A on je dnes posledný nami boli a sú. A on je dnes posledný 
svojho druhu: je schopný poslať ich na svojho druhu: je schopný poslať ich na 
onen svet. Vo vojne, ktorú s nimi vedie onen svet. Vo vojne, ktorú s nimi vedie 
už 800 rokov, sa predstaví výdatne za-už 800 rokov, sa predstaví výdatne za-
rastený v stredovekých kulisách rovna-rastený v stredovekých kulisách rovna-
ko ako v súčasnom New Yorku. ko ako v súčasnom New Yorku. 

Sobota 24.10. o 18:30 hod.Sobota 24.10. o 18:30 hod.

SicArioSicArio

Akčný/Krimi/Dráma, USA, 2015, Akčný/Krimi/Dráma, USA, 2015, 
121 min. Vstupné: 4 €. Agentka FBI 121 min. Vstupné: 4 €. Agentka FBI 
(Emily Blunt) je zaradená do elitnej (Emily Blunt) je zaradená do elitnej 
vládnej jednotky, ktorá má za úlo-vládnej jednotky, ktorá má za úlo-
hu pomáhať vo vojne proti drogám na hu pomáhať vo vojne proti drogám na 
hranici medzi USA a Mexikom. Je to hranici medzi USA a Mexikom. Je to 
územie nikoho, kde neplatia žiadne zá-územie nikoho, kde neplatia žiadne zá-
kony a pre členov tímu sa misia stáva kony a pre členov tímu sa misia stáva 
otázkou života a smrti.otázkou života a smrti.

Nedeľa 25.10. o 16:00 hod.Nedeľa 25.10. o 16:00 hod.

HoTel TrANsilvANiA 2HoTel TrANsilvANiA 2

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

Nedeľa 25.10. o 18:30 hod.Nedeľa 25.10. o 18:30 hod.

DoMÁcí péčeDoMÁcí péče

Komédia/Dráma, Česko, 2015, 92 Komédia/Dráma, Česko, 2015, 92 
min. Vstupné: 4 €. Obetavá zdravot-min. Vstupné: 4 €. Obetavá zdravot-
ná sestra Vlasta pri svojej práci na ju-ná sestra Vlasta pri svojej práci na ju-
homoravskom vidieku ošetruje veľa rá-homoravskom vidieku ošetruje veľa rá-
zovitých miestnych pacientov. Keď sa zovitých miestnych pacientov. Keď sa 
však dozvie, že sama potrebuje pomoc, však dozvie, že sama potrebuje pomoc, 
musí ju začať hľadať mimo prostredia, musí ju začať hľadať mimo prostredia, 
ktoré pozná. Vďaka dcére jedného z pa-ktoré pozná. Vďaka dcére jedného z pa-
cientov a jej esoterickej mentorke začí-cientov a jej esoterickej mentorke začí-
na objavovať svet alternativneho lieče-na objavovať svet alternativneho lieče-
nia a vďaka nemu snáď aj seba samu... nia a vďaka nemu snáď aj seba samu... 

Utorok 27.10. o 18:30 hod.Utorok 27.10. o 18:30 hod.

MlAdosťMlAdosť

Dráma, Taliansko/Francúzsko/Švaj-Dráma, Taliansko/Francúzsko/Švaj-
čiarsko/Veľká Británia, 2015, 118 čiarsko/Veľká Británia, 2015, 118 
min. Vstupné: 3 €. Fred a Mick, dvaja min. Vstupné: 3 €. Fred a Mick, dvaja 
starí priatelia, sú  na dovolenke. Fred, starí priatelia, sú  na dovolenke. Fred, 
skladateľ a dirigent, je na dôchodku. skladateľ a dirigent, je na dôchodku. 
Mick, fi lmový režisér, ešte stále pracu-Mick, fi lmový režisér, ešte stále pracu-
je. So zvedavosťou a nehou sa pozerajú je. So zvedavosťou a nehou sa pozerajú 
na zmätené životy svojich detí, nadše-na zmätené životy svojich detí, nadše-
ných mladých spisovateľov a iných hote-ných mladých spisovateľov a iných hote-

lových hostí. Kým sa Mick snaží dokon-lových hostí. Kým sa Mick snaží dokon-
čiť scenár toho, čo si on predstavuje ako čiť scenár toho, čo si on predstavuje ako 
jeho posledný dôležitý fi lm, Fred nemá jeho posledný dôležitý fi lm, Fred nemá 
v úmysle jeho kariéru nijak obnoviť. v úmysle jeho kariéru nijak obnoviť. 

Streda 28.10. o 18:30 hod.Streda 28.10. o 18:30 hod.

Be2CAN - NAšA MAlÁ Be2CAN - NAšA MAlÁ 

sesTrAsesTrA

Dráma/Komédia, Japonsko, 2015, Dráma/Komédia, Japonsko, 2015, 
128 min. Vstupné: 4 €. Tri sestry žijú 128 min. Vstupné: 4 €. Tri sestry žijú 
spoločne vo veľkom dome v meste Ka-spoločne vo veľkom dome v meste Ka-
makura. Keď ich otec, ktorý od rodiny makura. Keď ich otec, ktorý od rodiny 
odišiel pred pätnástimi rokmi zomrie, odišiel pred pätnástimi rokmi zomrie, 
cestujú na vidiek na pohreb, kde spo-cestujú na vidiek na pohreb, kde spo-
znajú svoju plachú nevlastnú sestru. znajú svoju plachú nevlastnú sestru. 
Ich návrh, aby odišla žiť spolu s nimi, Ich návrh, aby odišla žiť spolu s nimi, 
dospievajúca Suzu s nadšením prijí-dospievajúca Suzu s nadšením prijí-
ma. Začína tak obdobie sladkých i trp-ma. Začína tak obdobie sladkých i trp-
kých dobrodružstiev… kých dobrodružstiev… 

Štvrtok 29.10. o 18:30 hod.Štvrtok 29.10. o 18:30 hod.

DokoNAlý šéfDokoNAlý šéf

Komédia/Dráma, USA, 2015. Vstup-Komédia/Dráma, USA, 2015. Vstup-
né: 4 €. Šéfkuchár Adam Jones mal né: 4 €. Šéfkuchár Adam Jones mal 
všetko, čo si len mohol želať. A svo-všetko, čo si len mohol želať. A svo-
jou vinou o to všetko prišiel. Teraz sa jou vinou o to všetko prišiel. Teraz sa 
o to musí pokúsiť znovu – otvoriť svoju o to musí pokúsiť znovu – otvoriť svoju 
vlastnú reštauráciu a získať nepolapi-vlastnú reštauráciu a získať nepolapi-
teľnú tretiu michelinskú hviezdu. teľnú tretiu michelinskú hviezdu. 

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. Správ-

ne znenie krížovky z č.35/2015: 

„Neviem robiť veľké veci, iba malé s 

veľkou láskou.“ Výhercom sa stáva 

Oľga Dubovanová, Senior Park 

č.242, Prenčov. Srdečne blahoželá-

me! Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-

eur v pizzérii, reštaurácii BlacK M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

2.11.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Viktora 

Huga:

A., Pozeral si nárečovo, sedadlo pre 

pohoniča, Org. spojených národov,

B., Prehŕňal vlasy, poranenie, exis-

tujete,

C., Stena, preš, používajú sa na 

ochucovanie jedál, cudzie žen. 

meno,

D., 1503 v Ríme, prechod ponad 

rieku, prislúchajúca vode,

E., Vajce po nemecky, ozn. vozidiel 

Senegalu, náplň ceruziek, žena po 

španielsky, severovýchod,

F., Národná liga, koniec tajničky, 

opoj alkoholom,

G., Druh sardiniek, plesňový syr, 

opísanie,

H., Spojka, viacero rovnakých prí-

strojov, Monika, alkohol nárečovo,

I., Stred slova teolov, miska, jedno-

duchá zbraň, existuješ,

J., Iniciálky Tisa, svitanie, ros, Park 

kultúry a oddychu, 

K., Boh mesta Eridu, 2.časť tajnič-

ky.

1., Začiatok tajničky,

2., Posúdil, bieda,

3., Iniciálky Kukučína, výkres, čistil 

praním, ústredie Smeru,

4., Ozn. áut Španielska, patriaci 

Ale, grécky ostrov, polomer, 

5., 57 v Ríme, príbuzná, 1495 v 

Ríme,

6., Slovenská autobusová stanica 

skr., dotieravý hmyz, 1098 v Ríme,

7., Ozn. ruských lietadiel, časť Lon-

dýna, prenášajte,

8., Ampér, voda na listoch, previne-

nie, spoluhlásky v slove kat,

9., Baltické more, daruje, vraj po 

česky,

10., Vylučovacia spojka, ruské muž-

ské meno, chemický prvok Cr,

11., Pojem duše u Egypťanov, pani 

v Španielsku, oblap, predložka,

12., Časť dediny – lazy, rub, použí-

vaj tekutinu,

13., Cudzie muž. meno, písomná 

správa, ozn. Slovenska,

14., 3. časť tajničky, zn. kyslík a 

uhlík.

Pomôcky: RIS, MVD, MIIC, Soho, 

prý, Vova, dona, Sten, Daen.

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

Kupón č. 37
Krížovka
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Dňa 14. 10. 2015 sa v Pohron-

skom osvetovom stredisku 

v Žiari nad Hronom konalo 

podujatie Dotyky múz 

(informácia o podujatí na 

str.8) súčasťou ktorého bolo 

aj uvedenie dvoch osobostí  

do Galérie osobností kultúry 

regiónu. 

Spolu s pánom Melekom z Novej 

Bane to bola aj PhDr. Eleonóra Buj-

nová, CSc., naša Norika, ako sme ju 

my všetci volali. Boli sme veľmi radi, 

že podujatia sa zúčastnili aj manžel 

Noriky pán Vít Bujna, pani primátor-

ka mesta Banská Štiavnica Nadežda 

Babiaková, šéfredaktor Štiavnických 

novín (kde Norika dlhé roky pôsobi-

la) Michal Kríž, členovia Autorského 

klubu literátov, hudobníkov a výtvar-

níkov v Banskej Štiavnici, Oľga Kuch-

tová, Mária Petrová, Daniela Sokolo-

vičová a za Klub dôchodcov v Banskej 

Štiavnici vedúca KD Marta Boroško-

vá. Osobnosť pani Bujnovej (okrem 

životopisu pod zväčšenou fotogra-

fi ou) priblížila pani primátorka N. Ba-

biaková, ktorá zdôraznila jej skrom-

nosť, všestrannosť a rozhľadenosť, 

ochotu pomôcť kedykoľvek, keď jej 

pomoc niekto potreboval. Norika 

bola členkou redakčnej rady ŠN, pod-

ujatí, o ktorých písala, sa osobne zú-

častnila vrátane mestských zastupi-

teľstiev, bola tiež kronikárkou mesta  

a veľmi jej záležalo na čistote spisov-

nej slovenčiny, na túto tému  pripra-

vovala jazykové okienka, semináre 

a prednášky, besedy. Dovolím si do-

dať, že v roku 2008 bola Norika Buj-

nová spoluzakladateľkou úspešné-

ho Autorského klubu a osvetovému 

stredisku pomáhala ako spoluuspo-

riadateľka kultúrno-spoločenských, 

výchovno-vzdelávacích a odborných 

podujatí, na ktorých často aj vystu-

povala, bola členkou i vedúcou lite-

rárnych aj interpretačných súťaží od 

regionálnych až po celoslovenské, re-

cenzovala knihy, pripravovala jazy-

kové úpravy textov, článkov i celých 

kníh, prekladala z ruštiny a do rušti-

ny a ako dopisovateľka medzinárod-

ného kultúrologického časopisu Me-

cenat i mir propagovala naše mesto a 

tvorbu banskoštiavnických  autorov. 

Vždy nám vedela poradiť, povzbu-

diť nás tak v Autorskom klube ako aj 

Klube dôchodcov, ktorého bola tiež 

aktívnou členkou. Pomáhala nezišt-

ne, bez otázky “Čo za to?”. Pomáhala 

nie preto, že musela, ale preto, lebo 

chcela. Pracovala s ľuďmi pre ľudí, s 

nami pre nás. Miesto v Galérii osob-

ností  kultúry regiónu jej právom 

patrí. Za organizátorov 

Mária Petrová

Norika Bujnová v Galérii osobností 
kultúry regiónu

„Paramenty, liturgické textílie“, tak sa 

nazýva výstava SNM - Historického 

múzea na  Bratislavskom hrade, kto-

rá ako už samotný názov napovedá, 

prezentuje nevšedný výstavný artikel 

z  rozličných cirkevných prostredí na 

Slovensku.

Banská Štiavnica reprezentuje Evan-

jelickú a.v. cirkev na Slovensku boha-

tým zastúpením zo svojho mobiliára.  

Hneď v prvej výstavnej miestnosti sa 

nachádzajú nielen textílie v  podobe 

oltárnych a kancľových rúch, prikrý-

vok na kalich, kňazských odevov (lu-

teráky, tabličky, kamže, barety), ale 

i originálnych zlatníckych artefaktov 

z evanjelického kostola, ktoré boli vy-

robené miestnymi zlatníkmi v  17. 

a 19. storočí a ktoré sa používali a po-

užívajú pri bohoslužobných obradoch 

dodnes. Ide všetko o predmety vyhlá-

sené za národné kultúrne pamiatky 

a evidované v Registri hnuteľných ná-

rodných kultúrnych pamiatok. Patrí 

sem nádherný strieborný pozlátený 

kalich s  puncom a autorskou znač-

kou BJ z 19. stor. od neznámeho zlat-

níka, ktorý bol v  minulosti určený 

pre ženy, striebrozlátená paténa s ry-

tým motívom baránka so zástavou 

z  roku 1670, cibórium z  roku 1689 

od štiavnického zlatníka Bartholo-

meusa Weigla, strieborná kanvica 

zlátená od zlatníka Tobiasa Knohta 

z roku 1687, činného v našom meste 

od roku 1663. Je na nej vyrytý orna-

mentálny dekor, výjavy Poslednej ve-

čere Pánovej a erby darcov. Z textílií je 

nepochybne potrebné upozorniť na 

jedinečné prikrývadlo na kanceľ (ka-

zateľnicu), na ktorom je aplikovaný 

rodový erb Hellenbachovcov, apliko-

vaný farebnou výšivkou hodvábnymi 

i  kovovými niťami. Barón Gottfried 

von Hellenbach (1659-1728) bol 

banský podnikateľ, lekár, hlavný ko-

morský gróf a kráľovský tajný radca 

v Banskej Štiavnici. Banskoštiavni-

čania v sprievode kaplána p. Tomáša 

Valašíka mali možnosť si túto výstavu 

prezrieť osobne 9. októbra t.r.. Bolo 

potešiteľné, že výstavou nás sprevá-

dzali autorky rovnomenného repre-

zentačného katalógu Eva Hosálová 

a Alena Piatrová, ktoré boli i kurátor-

kami výstavy, takže zážitok bol umoc-

nený kvalifi kovaným výkladom. Za-

ujímalo nás prečo má výstava takýto 

nevšedný názov a dozvedeli sme sa, že 

paramentika je pomerne mladá vedná 

disciplína, ktorá stojí v rámci teológie 

na pomedzí liturgiky, dejín umenia 

a histórie. Jej predmetom je liturgic-

ký odev v premenách času ale aj jeho 

ochrana. Čo dodať na záver. Výstava 

na Bratislavskom hrade bola sprístup-

nená 24. júna tohto roku a potrvá do 

17. januára 2016. Túto unikátnu vý-

stavu vrele odporúčame do pozornos-

ti Štiavničanov. Nájdu tak zastúpenie 

všetkých konfesií na Slovensku.

Oľga Kuchtová

Paramenty

Uvedenie osobností kultúry do siene slávy  foto Michal Kríž

Súťaž ŠN
Pripravili sme pre našich čitateľov 

opäť novú zaujímavú súťaž o vstu-

penky na kultúrne podujatie Vese-

lá Trojka & Števo Hruštinec, kto-

ré sa uskutoční 19.11.2015 o 18 

hod. v Kultúrnom centre. Súťaž 

pozostáva z 3 súťažných kôl. Sta-

čí ak nám pošlete aspoň 1 správ-

nu odpoveď na všetky 3 súťažné 

otázky a zaradíme Vás do žrebo-

vania.

2. kolo

Súťažná otázka:

Koľko hudobníkov má Veselá 

Trojka?

Správne znenia na súťažné otázky 

spolu s vystrihnutými kupónmi a 

kontaktmi nám zasielajte osobne 

do redakcie ŠN, poštou na adresu 

redakcie, príp. vhoďte do schrá-

nok ŠN (KC, Križovatka – Kveti-

nárstvo p. Rákayová a Nemocnica 

vestibul) v termíne do 9.11.2015. 

Výhercov uverejníme v ŠN 

12.11.2015. Prajeme veľa šťas-

tia!                                                   Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.2Kupón č.2

Výhercovia 
súťaže
Správne znenia na súťažné otázky 

s Hilaris Chamber Orchestra v ŠN 

č.35/2015:

1. latinského pôvodu – radosť

2. bol Nór

3. Tešín, Poľsko

4. Jozef Suk

Vstupenky na koncert Hila-

ris Chamber Orchestra, ktorý sa 

uskutoční 24. októbra 2015 o 

17:00 hod. V Rytierskej sále Sta-

rého zámku vyhrávajú: Eva Ko-

ledová, BŠ, Ing. Matej Havran, 

B.Bystrica, Viera Bačíková, BŠ, 

Ivan Trošiar, Kremnica, Katarí-

na Pištová, BŠ, RNDr. Peter Ko-

leda, Sv. Anton, Slávka Beňová, 

BŠ a Marta Sekerková, BŠ.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť 

na oddelení Kultúry, športu a me-

diálnej komunikácie v Kultúrnom 

centre, 2.posch., príp. sa informo-

vať na tel.č.:045/6949651.     Red.
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Centrum voľného času v 

spolupráci so ZŠ J. Horáka v 

B. Štiavnici zorganizovali dňa 

14.10.2015 OK v cezpoľnom 

behu žiakov ZŠ a SŠ. 

Drieňovské kopce sa v sychravom po-

časí zmenili na bežeckú trať mladých, 

talentovaných atlétov. Kros u každého 

športovca si vyžaduje vysoký stupeň 

odolnosti voči záťaži a voči zmenám 

rytmu behu, vzhľadom na členitosť 

vytýčenej bežeckej trate. 55 účastní-

kov  OK  si preverilo svoju fyzickú, ale 

aj psychickú odolnosť voči meniacim 

sa podmienkam počas behu v teréne 

s nasledovným umiestnením:

Žiačky ZŠ - dĺžka trate 2,5 km:

Družstvá: 1. miesto: ZŠ J. Horáka

2. miesto: Katolícka spojená škola

3. miesto: ZŠ J. Kollára

Jednotlivci: 1. miesto: Timea Potan-

čoková,  ZŠ J. Horáka

2. miesto: Barbora Švenková,  ZŠ J. 

Horáka

3. miesto: Mirka Pavlendová, Katolíc-

ka spojená škola

Žiaci ZŠ - dĺžka trate 3 km:

Družstvá: 1. miesto: ZŠ J. Horáka

2. miesto: Katolícka spojená škola

3. miesto: nespĺňalo podmienky behu 

- neudelené

Jednotlivci: 1. miesto: Ján Marko, 

ZŠ J. Horáka

2. miesto: Matúš Červenák, ZŠ J. Ho-

ráka

3. miesto: Daniel Machil, ZŠ J. Horáka

Študentky SŠ  - dĺžka trate 3 km:

Družstvá: 1. miesto: Gymnázium A. 

Kmeťa

2. miesto: SPŠ S. Mikovíniho  

3. miesto: neudelené

Jednotlivci: 1. miesto: Terézia Havia-

rová, SOŠ lesnícka

2. miesto: Terézia Snitková, Gymná-

zium A. Kmeťa

3. miesto: Sára Dolná, Gymnázium A. 

Kmeťa

Študenti SŠ - dĺžka trate 4,5 km:

Družstvá: 1. miesto: Gymnázium A. 

Kmeťa

2. miesto: Katolícka spojená škola

3. miesto: SPŠ S. Mikovíniho 

Jednotlivci: 1. miesto: Lukáš Muha, 

Gymnázium A.Kmeťa

2. miesto: Jozef Gibala, Katolícka spo-

jená škola

3. miesto: Peter Ursíny, SOŠ lesnícka

Všetkým umiestneným pretekárom 

gratulujem a želám umiestnenie v KK, 

ktoré sa bude konať v Brezne. Ďaku-

jem PaedDr. R. Petrovi, členom klubu 

Atléti BŠ, p. Švenkovi, J. Potančokovej 

a D. Matisovi za pomoc pri úprave tra-

ti a pomoc pri organizácii OK.

J. Machilová

OK v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ

Bežci na cezpoľnom behu žiakov  foto Archív autora

Oblastné majstrovstvo 

OBFZ-ZH

12. kolo hralo sa 18.10.2015

ŠKF Kremnica - Sitno Banská Štiav-

nica 2:1 (1:1). Góly: 31. min. Kmeť. 

Zostava: Sekula-Binder Š., Šima, 

Kuma, Žikla, Pastier, Barák N., 

Kmeť, Chmelina, Neuschl, Barák Ľ. 

(69.Gazda). V derby zápase dvoch 

mužstiev z baníckych miest sme vy-

šli bodovo naprázdno. Na zápas sme 

nastúpili bez piatich hráčov základ-

nej zostavy, no i tak sme boli domá-

cim vyrovnaným súperom. Vstup do 

zápasu vyšiel lepšie domácim, ktorí 

už v 5. min, po zaváhaní v našej ob-

rane otvorili skóre zápasu. Naši hráči 

sa postupne otriasli z gólového šoku, 

hru vyrovnali a prišli i šance. Pastie-

rova strela v 15. min., tesne minula 

bránu domácich. Od dvoj gólového 

vedenia domácich nás ubránil v 25. 

min. skvelým zákrokom Sekula, kto-

rý vyrazil strelu domáceho hráča z 5 

metrov. Vyrovnania sme sa dočka-

li v 31.min., keď po peknej akcii Ba-

ráka N. s Pastierom, strelou zakončil 

do brvna Neuschl a Kmeť odrazenú 

loptu poslal hlavou do siete. Po zme-

ne strán sme mohli isť do vedenia v 

54. min., keď šiel sám na brankára 

Pastier. Jeho prízemnú strelu však 

s námahou brankár domácich vy-

tlačil na roh. Zahrával ho Chmelina, 

ktorý prihral Barákovi Ľ., ten poslal 

loptu do 16-tky domácich, na ktorú 

si nabehol Binder. Jeho prudká stre-

la skončila nad brvnom domácej brá-

ny. Od 59. min do 63.min nás od gólu 

zachránil vynikajúci brankár Sekula, 

ktorý zmaril tri gólové šance domá-

cich. Domáci sa predsa dočkali gólu 

v 69.min., keď po závare pred našou 

bránou dotlačili loptu do našej sie-

te. Naša snaha o vyrovnanie v záve-

rečnej štvrťhodine zápasu priniesla 

iba dve šance. V 80.min po presnom 

centri Pastiera z pravej strany Chme-

lina hlavou tesne minul brvno domá-

cej brány a 89.min. Pastierova strela 

lízala pravú tyč domácej brány. I keď 

nás mrzí,že sme nebodovali,treba 

poďakovať hráčom, ktorí nastúpili za 

bojovný výkon.

Dorast-IV. liga

12. kolo hralo sa 17.10.2015

Sitno Banská Štiavnica - MFK Žar-

novica 5:2 (3:1). Góly: Meňuš 2, Ne-

doroščík, Šuhajda, Šemoda. Zostava: 

Machanský – Vilmon, Binder O., Ku-

ma,Daubner, Nedoroščík, Neuschl, 

Šemoda, Šuhajda, Meňuš, Chmelina

Kam za futbalom?

Oblastné majstrovstvá OBFZ-ZH

13. kolo hrá sa 24.10.2015 o 14.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Brehy

Dorast IV. liga

13. kolo hrá sa 24.10.2015 o 14.00 

hod.

ŠK Heľpa - Sitno Banská Štiavnica

II.liga starších a mladších žiakov

13. kolo hrá sa 24.10.2015 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Tornaľa

Tabuľky: www.ssfz.sk. 

Ivan Javorský

V derby baníckych miest sme vyšli 
bodovo naprázdno

Futbal SaMŽ
St.žiaci

MFK Nová Baňa - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 2:0. Chlapci sa na je-

seň nevedia uchytiť, i keď svojou 

hrou by si už zaslúžili bodovať. 

Ml.žiaci

MFK Nová Baňa - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 0:4. Góly: Valovič, 

Bartoš, Parilla, Dobák. Naše náde-

je ukázali opäť krásny kombinač-

ný futbal a dokázali, že vek, výška, 

váha, nerozhodujú. V zápase sú-

perovi sme požičali loptu, len aby 

si prečítal výrobcu a logo fi rmy. Za 

všetko asi hovorí štatistika striel 

na bránu, Nová Baňa 0 - Banská 

Štiavnica 22. Už sa tešíme na po-

sledný zápas sezóny. Kto nevidel 

hrať naživo FC Barcelonu nevadí, 

príďte na štadión v sobotu o 12:00 

uvidíte. Richard Neubauer

Stolný tenis
Dňa 17.10.2015 o 17.30 hod. odo-

hral stolnotenisový oddiel ŠKST 

Banská Štiavnica majstrovský zá-

pas s mužstvom Hliník nad Hro-

nom "B". ŠKST Banská Štiavnica 

v tomto zápase zvíťazil pomerom 

16:2. Body: Dobrovič Martin 3.5, 

Farbiak Marek 3.0, Marko Daniel 

3.5, Maďar Ján 1. Tento výsledok 

však ovplyvnila aj skutočnosť, že 

domáce mužstvo z Hliníka nastú-

pilo iba s tromi hráčmi. Na záver 

by sme chceli pozvať divákov na 

ďalšie domáce stretnutie, ktoré sa 

odohrá v nedeľu t. j. 25. 10. 2015 

o 10.00 h v telocvični Katolíckej 

školy v B.Štiavnici, kde domáce 

mužstvo privíta hostí zo Stolno-

tenisového oddielu Žarnovica "C".

Daniel Marko

Šach
VI. liga C21

ŠK Bátka - Opevnenie Banská 

Štiavnica "B" 6:2

Vyhral Masniar, remizovali Zicho 

a Bosák

ŠK Mestské lesy Kremnica - ŠK 

Junior CVČ Banská Bystrica "B" 

4,5:3,5

Vyhrali Drugda a Holly remizovali 

M. Kraml, Paverová, Skarba, Lup-

ták a Benci

ŠK Slovan Hrnčiarske Zalužany - 

ŠK Garde CVČ Detva "B" 4:4

Slovan Modrý Kameň - ŠK Čebov-

ce "B" 3,5:4,5

Standa Kuchyňa
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služby

inzercia

  Prenajmem garáž, v blízkosti ul. 

Križovatka. Tel.č. 0910 949 501

  Predám stavebný pozemok na 

výstavbu RD a chaty, 5200m², časť 

Štefultov, tel.č.: 0940 870 762

  Kalvársky fond ponúka do dlho-

dobého prenájmu priestory v areá-

li kultúrnej pamiatky banskoštiav-

nická Kalvária s účelom prevádzky 

bufetu. Bližšie info na kalvaria@kal-

varia.org.

  Prenajmem v rodinnom dome s 

UK v Štiavnických Baniach zariade-

nú izbu. Ďalej prenajmem garáž, ce-

loročne, tel.č.: 0915 169 422

  Ponúkam pôžičky Provident, te-

l.č.: 0908 570 157

  Predám Peugeot 206, cena doho-

dou, Energetikov 11, Banská Štiav-

nica, mobil: 0903 017 350

reality

prácapppppppppppppp

  Prijmeme stolára a údržbára ih-

neď, čistá mzda od 600,-EUR. Se-

dačky, s.r.o., Tabaková 1, B. Štiav-

nica, kontakt: info@sedacky.com, 

tel.č.: 0903 405 900

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

Banskoš  avnická pohrebná služba 
SUPREMUS Vám ponúka komplet-
né pohrebné služby, ďalej ponú-

ka predaj vencov, ky  c, darčekové 
predmety a predmety s nábožen-
skou téma  kou. Pohrebná služba 
sa nachádza na Ple  arskej ul. 11 

(bývalá budova Plety). 
Kontakt: 0905 781 814, 0940 800 
061, 0905 913 151, 0940 386 809

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)

Halloween v ART CAFE 

30.10.2015 
FREE vstup pre masky!
Plus drink BLOODY MARRY

Najlepšia maska vyhrá 
šampanské! Vstupné: 2 €

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

Matúš 
Červenák 
vicemajster stredoslovenského 

regiónu

Atléti BS Banská Štiavnica na Maj-

strovstvách stredoslovenskej ob-

lasti v B.Bystrici prípravkárov a ml. 

žiactva bojovali a priniesli do náš-

ho mesta ďalšie medaily. Barborka 

Švenková v kat. ml. žiačok v behu 

na 600m vybojovala výborné tretie 

miesto v čase 1:50, 93.min a Matúš 

Červenák dobehol v kat. prípravky 

taktiež na 600m na druhom mies-

te. Ukončenie dráhovej sezóny naj-

mladších členov ŠK Atleti BS do-

padlo výborne a už 2:02, 12.min. Už 

sa tešíme na krosovú sezónu, ktorá 

v tomto mesiaci začína. Gratulujem 

obom pretekárom.

Róbert Petro

Matúš Červenák (hore)

a Barbora Švenková (dole)  

foto Archív autora 

Pozvánka
V piatok 23.10. sa o 18.30 v Kultúrnom 
centre na Kammerhofskej 1 v  Banskej 
Štiavnici uskutoční talkshow s predsta-
viteľmi politickej strany Sieť (Rado Pro-
cházka, Katka Macháčková), za účasti 
predstaviteľov OZ Kremnica nad zla-
to. Neformálnu, chvíľami možno aj zá-
bavnú diskusiu o problémoch a očaká-
vaniach ľudí nielen v Banskej Štiavnici 
moderuje Štefan Skrúcaný a o dobrú ná-
ladu sa postará ľudová hudba Hron.

PLATENÁ POLITICKÁ REKLAMA

Platená politická reklama


