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29. október 2015 číslo 38 ročník XXVI cena 0,40 €

INZERCIA

Mesto Banská Štiavnica 

podalo na Ministerstvo hospo-

dárstva Slovenskej republiky 

žiadosť o nenávratný fi nančný 

príspevok, prijatú 10.augusta 

2015 pre opatrenie 2.2. 

Budovanie a modernizácia 

verejného osvetlenia pre 

mestá a obce a poskytnutie 

poradenstva v oblasti ener-

getiky. 

Ministerstvo hospodárstva Sloven-

skej republiky ako Riadiaci orgán 

pre Operačný program Konkuren-

cieschopnosť a hospodársky rast lis-

tom dňa 19. októbra 2015 oznámi-

lo Mestu Banská Štiavnica, nakoľko 

boli splnené všetky podmienky po-

skytnutia pomoci stanovené vo vý-

zve na predkladanie žiadosti o NFP, 

že rozhodlo v súlade s § 14 zákona 

č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpo-

re poskytovanej z fondov Európske-

ho spoločenstva o schválení fi nanč-

ných prostriedkov na modernizáciu 

verejného osvetlenia v Meste Ban-

ská Štiavnica vo výške 589 623,68 

EUR. Vďaka týmto fi nančným pro-

striedkom sa môže vybudovať a 

zmodernizovať staré a nefunkčné 

osvetlenie v našom meste.

Michal Kríž

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

21.10.2015 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnu-

tia Mestského zastupiteľstva v B.

Štiavnici s dátumom 21. október 

2015 s vypustením bodu č. 7 Pre-

rokovanie petície občanov mes-

ta Banská Štiavnica vyjadrujúcej 

sťažnosť podpísaných občanov na 

rušenie verejného poriadku v  sú-

vislosti s hraním hazardných hier

- návrhovú komisiu v zložení: ná-

vrhovú komisiu v  zložení: Mgr. 

Ján Kružlic, predseda Helena Ko-

ťová, člen, JUDr. Dušan Lukačko, 

člen

- povolené prekročenie výdav-

kov na položke 641  001 Trans-

fer pre Technické služby, m. p. na 

zvoz komunálneho odpadu vo výš-

ke 23 356€, pričom tieto výdavky 

budú hradené z dosiahnutých vyš-

ších príjmov mesta na položkách: 

a) príjem z prenájmu Mestské lesy, 

s.r.o., vo výške 15 000€, b) príjem 

z  odvodov z  hazardných hier vo 

výške 8 356€

Modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Banská Štiavnica

Z októbrového rokovania MsZ

�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!

Prednáška
Milí Štiavničania.

Srdečne Vás pozývame na pred-

nášku, spojenú s diskusiou, s čest-

ným občanom Banskej Štiavnice, 

pánom Richardom Aeschliman-

nom, predsedom Spolku priateľov 

Banskej Štiavnice v Hünenbergu, 

ktorá sa uskutoční 30. októbra 

2015 (piatok) o 17. 00 hod. v 

Art Café. Prezentované budú akti-

vity Spolku, ako aj samotné mesto 

Hünenberg. 

Zároveň otvoríme diskusiu o  bi-

laterálnych vzťahoch,  pripravo-

vaných aktivitách Spolku priate-

ľov mesta Hünenberg v  Banskej 

Štiavnici a tiež o ďalších možnos-

tiach spolupráce.

Za organizátorov:  Michal Pálka

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 na Ul. Mládež-

nícka a Športová. 

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 

Ilustračné foto verejného osvetlenia  foto Archív MH SR
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z programu
primátorky

26. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava návrhu rozpočtu na 

roky 2016 - 2018.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Za-

stupiteľstva BBSK.

27. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Rady ZMO 

Žiarsky región.

  Pracovné rokovanie k priprave-

nému návrhu rozpočtu s vedú-

cimi oddelení MsÚ.

  Posledná rozlúčka s občiankou 

nášho mesta pani Idou Celde-

rovou.

28. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Riešenie problematiky výstav-

by ihriska a rekonštrukcie ve-

rejného osvetlenia.

 Účasť na verejnej prezentácii 

medzinárodnej spolupráce so 

školou Sonsterud v Nórsku v 

rámci Projektu Inštitucionálnej 

spolupráce v stredoškolskom 

vzdelávaní EEA/EHP za účasti 

veľvyslankyne Nórskeho krá-

ľovstva v SR, ktorá sa uskutoč-

ní v priestoroch Strednej od-

bornej školy služieb a lesníctva 

Banská Štiavnica.

29. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zhromaždenie 

vlastníkov poľovných pozem-

kov v spoločnom poľovnom re-

víri Banská Štiavnica.

 Účasť na odbornej konferen-

cii ZMOS „Moderné mestá, dy-

namické obce, ďalšie výzvy a rie-

šenia“ a následne účasť na 

slávnostnom galavečere spo-

jenom s oceňovaním pri prí-

ležitosti 25. výročia založenia 

ZMOS.

30. 10.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

31. 10.

 Občianske obrady – sobáše.

  Slávnostné prijatie účastníkov 

pomaturitného stretnutia.

Andrea Benediktyová

Október – pripomína viacero udalos-

tí. Pripomenuli sme si aj október ako 

mesiac úcty k starším. 

Ale blíži sa jeho koniec, ktorý je spo-

jený so spomienkou našich zosnu-

lých... Na Slovensku je zvykom počas 

týchto dní navštíviť cintoríny a rodin-

né hroby. Ľudia sa zhromažďujú oko-

lo hrobov svojich príbuzných. Hroby 

sú vyzdobené vencami a kvetmi, ho-

ria na nich sviece. Večer vidieť nádher-

ný záber cintorínov, ktoré sú vysviete-

né sviečkami. Vence a kvety vyjadrujú 

úctu a uznanie životu tých, ktorí už 

nie sú medzi nami. Kríž, znak utrpe-

nia a smrti, sa stal znakom víťazstva 

v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto 

kresťania každý hrob svojich príbuz-

ných označujú znamením kríža. Po-

čas týchto dni nezabudnite položiť ve-

niec, sviečku a  pomodliť sa za tých, 

ktorí už nie sú medzi nami. Česť ich 

pamiatke.

Filip Golian

Sviatok všetkých svätých 
– Dušičky

Anketa
Ako vnímate a prežívate svia-

tok Pamiatky zosnulých?

,,Keď prichádzam na cintorín a čítam 

mená na náhrobných kameňoch, v 

hĺbke srdca ďakujem za to, že boli (aj 

keď len istý čas) súčasťou môjho ži-

vota. Ďakujem za to, čím mi boli a čo 

som sa od nich naučila. Ďakujem už 

bez bolesti a smútku, všetko je zaho-

jené a pokojné.“  E.CH.

,,Máme zaužívanú tradíciu dušičko-

vého týždňa, aby sme stihli navštíviť 

a upraviť hroby našich príbuzných aj 

mimo Banskej Štiavnice. Pamiatku 

zosnulých si potom ešte raz pripome-

nieme zapálením sviečok pri kríži na 

Frauenbergu a na Zvonovom vŕšku. 

Vlani sme si tú krásnu atmosféru vy-

chutnávali z Nového zámku.“  E.H.

,,Dušičky potrebujú svetlo. Svetlo pla-

meňa sviečky a modlitby, ktoré si ne-

raz zamieňame s množstvom umelo-

hmotných kvetín. Cintorín vnímam 

ako miesto pokory,skromnosti a tiché-

ho rozjímania.“  P.H.

,,Počas týchto dní si viac ako inokedy 

uvedomujem pominuteľnosť ľudského 

života. Čo cítim? Rešpekt, vďačnosť, 

mier, pokoru. Uvedomujem si, že aj ja 

raz takto spočiniem, a preto sa snažím 

žiť tak, aby si na mňa ľudia uchovali 

len svetlé spomienky a aby som smela 

odísť s čistým svedomím.“  I.H.

,,Moja bolesť je ešte čerstvá a nemám 

silu ísť k rodičovskému hrobu sama. 

Chodievam tam so súrodencami, 

manželom, deťmi, a predstavujem si, 

akoby sme k nim išli na sviatočnú náv-

števu. Vyzdobíme hrob, zapálime ka-

hance, mlčíme a bojíme sa prehovoriť, 

aby sme sa nerozplakali.“  J.P.

,,Ja cítim veľký smútok z toho ne-

vkusného predvádzania sa a porov-

návania, kto dá na hrob viac. Čínsky 

priemysel sa raduje. Stačí skromná 

tradičná výzdoba a sviečka. Upred-

nostňujem vlastnoručne vyrobené 

venčeky z prírodných materiálov a čas 

strávený ich výrobou venujem tichým 

spomienkam.“  A.S.

,,Počas týchto sviatočných dní si in-

tenzívnejšie uvedomujem, aký kreh-

ký je most medzi životom a smrťou. 

Modlím sa a spomínam na zosnulých 

v blízkosti tých, ktorých ešte smiem 

objať a povedať im, ako ich ľúbim.“  

 D.K.

Za odpovede ďakuje

Janka Bernáthová

Nastalo obdobie vegetačného poko-

ja, ktoré je vhodným obdobím na vý-

rub stromov. Mesto Banská Štiavni-

ca má vyčlenených z rozpočtu v roku 

2015 na položku „Výrub drevín“ ešte 

2 800,-eur.

Výrub drevín na konkrétnych lokali-

tách sa vykoná z dôvodu ohrozovania 

nehnuteľností, života a zdravia člove-

ka, vyčistenia pozemkov vo vlastníc-

tve mesta od samonáletov a  z dôvodu 

presvetlenia zelene. 

Lokality, kde sa vykoná výrub drevín:

Povrazník: Budovateľská ulica, Ul. L. 

Exnára, Horná Huta

Križovatka: pred a za „120 bytovkou“, 

Dolná ulica

Drieňová: L. Svobodu, Energetikov a 

medzi kotolňou a  Základnou školou 

J. Kollára

Pod Kalváriou: Ulica SNP, Športová 

ulica, Hviezdoslavova ulica a pri šta-

dióne

Historická časť mesta: nad Belházyho 

domom a oproti SVP

Štefultov: smerom na Iliju 

Dreviny, ktoré majú ísť na výrub z dô-

vodu možného ohrozenia zdravia, ži-

vota obyvateľov a škody na majetku, 

sú pred výrubom posúdené pracovní-

kom Okresného úradu Banská Štiav-

nica a  pracovníkom ŠOP SR, Správa 

CHKO Štiavnické vrchy, ktorí zhod-

notia ich zdravotný stav a riziko ohro-

zenia.

Silvia Piliarová

Výrub drevín 
na mestských pozemkoch v jesennom období

Tak, ako každý rok, aj 

v tentoraz si 2. novembra 

spomenieme na zosnulých.

„Dušičky“, ako sa tento sviatok ľudovo 

nazýva, nám dávajú príležitosť poza-

staviť sa, spomenúť si na svojich blíz-

kych, ktorí medzi nami už nie sú, ale 

aj porozmýšľať nad našou prítomnos-

ťou. K tomu nás vyzývajú aj naši pred-

kovia - veď nápis nielen na štiavnic-

kom cintoríne hovorí: To, čo ste vy, boli 

sme aj my. To, čo sme my, budete aj vy.“ 

Ako na nás budú spomínať naši blízki, 

či spoluobčania, keď sa pominieme? 

Čo po sebe zanecháme v ich mysliach, 

či srdciach? Aj toto sú možno otázky, 

ktoré by sme si okrem spomínania 

na zosnulých mali klásť pri hroboch, 

v  tichu blikajúcich sviečok, na mies-

te, ktoré sa v tomto čase pod záplavou 

kvetov zmení takmer na slávnostné. 

Štiavnická samospráva zaviedla pred 

niekoľkými rokmi novú tradíciu, po-

čas ktorej sa môžeme stretnúť aj spo-

ločne v Dome smútku – kostole Panny 

Márie Snežnej na Fraunbergu a prežiť 

dušičkovú slávnosť so svojimi spolu-

občanmi. V  tomto roku sa uskutoč-

ní 2.11. o 14 hod. a my veríme, že sa 

stretneme v čo najväčšom počte. Bu-

deme tak môcť spomínať na blízkych, 

ktorí už medzi nami nie sú, na chví-

le, ktoré nás spájali a na odkaz, kto-

rý nám svojim životom zanechali. Že-

lám si, aby sme sa po týchto sviatkoch 

vrátili do „bežného“ života lepší a aby sa 

posolstvo a poučenie zo života tých, 

s ktorými sa počas nasledujúcich dní 

duchovne spojíme, prejavilo aj v našej 

prítomnosti. Presne to by si iste želali 

aj tí, ktorí medzi nami už nie sú…

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Pamiatka zosnulých
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- povolené prekročenie 

výdavkov na spolufi nancovanie 

projektu Modernizácia verejného 

osvetlenia v meste Banská Štiavnica 

vo výške 29 821€, pričom toto spo-

lufi nancovanie bude hradené z pro-

striedkov rezervného fondu mesta

- Operačný a krízový plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií

- Plán hospodárskeho rozvoja a so-

ciálneho rozvoja mesta Banská 

Štiavnica na roky 2015 – 2024 – ak-

tualizácia

- Požiarny poriadok mesta Banská 

Štiavnica

- vyhlásenie verejnej obchodnej sú-

ťaže na realizáciu rekonštrukcie 

a  modernizácie VO v  časti mesta 

Štefultov a Sitnianska

- dodatok č. 2 k  Nájomnej zmluve 

č.290/2013 o  prenájme Amfi teát-

ra pod Novým zámkom spoločnos-

ti IMT Smile Media, s.r.o.

-  fi nančné krytie televízneho vysie-

lania pre roky 2016, 2017 a  2018 

podľa výsledku verejného obstará-

vania

MsZ zriadilo:

- Dobrovoľný hasičský zbor mesta 

Banská Štiavnica

- Dobrovoľný hasičský zbor mesta 

Banská Štiavnica – Štefultov

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 19. augusta 2015

- Správu o  príprave TS, m. p., na 

zimnú údržbu MK a  verejných 

priestranstiev

- Správu o príprave na zimné vyku-

rovacie obdobie 2015/2016, predlo-

ženú Bytovou správou, s.r.o., Ban-

ská Štiavnica

MsZ zrušilo:

- VZN mesta Banská Štiavni-

ca č. 1/2011 Požiarny poriadok 

mesta, ktoré bolo schválené dňa 

30.3.2011 a  účinnosť nadobudlo 

dňa 20.4.2011

MsZ uznieslo sa na: 

- Dodatku č.1 k VZN Mesta Banská 

Štiavnica č.1/2012, ktorým sa vy-

dáva: Prevádzkový poriadok pohre-

bísk v meste Banská Štiavnica

- Dodatku č.1 k VZN Mesta Ban-

ská Štiavnica č.3/2013 o  poskyto-

vaní dotácií z rozpočtu Mesta Ban-

ská Štiavnica

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

a) Prevod pozemku formou záme-

ny Ing. Vladimír Bárta, za pozemky 

vo vlastníctve Mesta Banská Štiav-

nica v k. ú. Banská Štiavnica - Ul. J.

K.Hella

b) Prevod pozemku formou záme-

ny v  podielovom spoluvlastníctve 

Ing. M. Lukačkovej, rod. Olhovej 

a  E. Olhu formou zámeny za po-

zemky vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica

c) Zámer na prevod pozemku p. č. C 

KN 5333/15 a 5333/29 na sídlisku 

Drieňová formou obchodnej verej-

nej súťaže (ďalej len „OVS“)

d) Vyhlásenia OVS na odpredaj 

nadbytočného nehnuteľného ma-

jetku Mesta Banská Štiavnica:

– dom na Akademická ul. 1 s príslu-

šenstvom

– garáže na Ul. Špitálska 6 s príslu-

šenstvom

– rodinný dom na Ul. J. K. Hella č. 7

– rodinný dom na Ul. 8. mája 10 

s príslušenstvom

– Hala Maxšachta s príslušenstvom

– stavby bývalého Autokempingu 

na Počúvadlianskom Jazere

e) Návrh na naloženie s majetkom 

mesta – Obytná budova súp. č. 639 

a  prislúchajúci pozemok (Hájovňa 

Červená studňa) – návrh na dlho-

dobý prenájom

f) Zámery na prevod nehnuteľností 

pozemkov – Červená studňa a Ko-

morovské jazerá v prospech Sloven-

ského vodohospodárskeho podni-

ku, š. p. – prípad hodný osobitného 

zreteľa

g) Zámer na prevod nehnuteľnos-

tí pozemkov p. č. C KN 4442/7 

a  5571/7, pre Ing. Jána Čamaja 

a manželku Blanku Čamajovú - prí-

pad hodný osobitného zreteľa

h) Zámer na prevod nehnuteľnos-

tí pozemkov p. č. C KN 4442/5, 

4442/6 a 5571/7 pre Ing. Jána Ča-

maja a Zdenku Čamajovú – prípad 

hodný osobitného zreteľa

i) Zámer na prevod pozemku p. č. C 

KN 1245/4 v k. ú. Štiavnické Bane, 

pre Ing. Antona Vanču – prípad 

hodný osobitného zreteľa

j) Zámer na prevod časti pozemku 

E KN 6409/107 ako diel 1 a diel 2 

v k. ú. Banská Štiavnica, pre Milo-

ša Javorského a spol. v prislúchajú-

cich spoluvlastníckych podieloch a 

ako diel 3, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa

k) Zámer na kúpu pozemkov na p. 

č. CKN 5855/3 na Ulici horná ružo-

vá v Banskej Štiavnici – prípad hod-

ný osobitného zreteľa

l) Zámer na prevod časti pozemku 

p. č. E KN 6587/1 a E KN 2267 v k. 

ú. Banská Štiavnica, pre Richarda 

Šimeka, ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa

m) Zámer na prevod časti pozemku 

p. č. C KN 3863 v k. ú. Banská Štiav-

nica, pre Róberta Sásika s manžel-

kou, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa

n) Zámer na prevod časti pozem-

ku vo vlastníctve Jaroslavy Seke-

rešovej formou zámeny za časť po-

zemku vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica

o) Zámer na prevod časti pozemku 

p. č. E KN 59/1 v k. ú. Banská Štiav-

nica, pre Ing. Evu Borskú a Jozefa 

Murgaša každému v ½, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa

p) Zriadenie vecného bremena pre 

Stredoslovenskú energetiku – Dis-

tribúciu, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina

Informatívne správy:

- o vypracovaní a prerokovaní Urba-

nistickej štúdie – Počúvadlianske ja-

zero, rozvojová lokalita na južnom 

okraji – Zmeny a doplnky, Banská 

Štiavnica

- o zámere spracovania ÚPN zóny – 

Pamiatková rezervácia, časť histo-

rické jadro, Banská Štiavnica

- o stave prenájmu Amfi teátra

- o výrube drevín na mestských po-

zemkoch v období jeseň 2015 – jar 

2016

- o vyhodnotení letnej turistickej 

sezóny 2015 v IC Banská Štiavnica

- o  pokračovaní lokálneho televíz-

neho vysielania

Po interpeláciách a  dopytoch po-

slancov primátorka rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Z októbrového rokovania MsZ

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na predaj:

- 14 boxov garáží na Špitálska ul. 

6, súp. č.2250, postavených na po-

zemku parcela č. C KN 1388/2 

a pozemkov:

- p. č. C KN 1388/2, vo výmere 392 

m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške  45.000,- €. 

Vyhlásenie súťaže: 26.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov 

do súťaže je 25.11.2015 o  15,00 

hod.

2. pozemkov:

- p. č. C KN 5333/15, vo výmere 

962 m2, zastavané plochy a nádvo-

ria

- p. č. C KN 5333/29, vo výme-

re2213 m2, trvalé trávne porasty

Minimálna požadovaná cena 

za nehnuteľnosti je vo výške  

130.000,- €. 

Vyhlásenie súťaže: 26.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov 

do súťaže je 25.11.2015 o  15,00 

hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica.

Predmetom verejnej obchodnej sú-

ťaže je výber  najvyššej cenovej po-

nuky na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujem-

covia môžu vyzdvihnúť na Mest-

skom úrade v  Banskej Štiavnici, 

odd. právnom a  správy majetku, 

tel: 045 -6949637, 0905413945, 

e-mail: olga.nigriniova@ban-

skastiavnica.sk. 

Podmienky verejnej obchodnej sú-

ťaže sú zverejnené na úradnej ta-

buli mesta a na www.banskastiav-

nica.sk. 

MsÚ

Obchodné verejné súťaže Poďakovanie
Ako sa rok s rokom strieda, zima sa 

mení s letom, tak rýchlo čas ubieha 

a roky nám letia svetom. Hlavná ses-

tra Danka milá, starostí má vyše hla-

vy, ustatá, unavená býva, bolí hlava, 

nervy, svaly. Chceme sa jej poďako-

vať, veď si to aj zaslúži, ochotná je, 

to je pravda, nám je ľahšie na duši. 

Chceme sa jej poďakovať, veď aj 

máme začo, pomôže aj poradí, keď 

aj nevďak vládne svetom. Aj naše 

sestry majú toho dosť, preto sme 

im vďační, želáme im len radosť, aj 

keď sme niekedy zvláštni. Zároveň 

ďakujeme sestre Táničke Hrebíčko-

vej, Marike Melicherčíkovej a Márii 

Kopčanovej.  Vďační klienti 

z Domova Márie Drieňová
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Vyhodnotenie letnej turis-

tickej sezóny 2015 v IC Banská 

Štiavnica.

V roku 2015 počas hlavnej turistickej 

sezóny, v mesiacoch jún, júl a august 

navštívilo Informačné centrum Ban-

ská Štiavnica 23  166 návštevníkov. 

Najviac ľudí si prišlo pre informá-

cie v mesiaci august, kedy priemer-

ná návštevnosť bola 353 turistov za 

deň. Od začiatku roka do 31.8.2015 

využilo služby Informačného centra 

35 977 ľudí, čo je o 2 961 ľudí viac, 

ako minulý rok. Až dve tretiny náv-

števníkov boli Slováci. V rámci zahra-

ničných návštevníkov bolo najviac  

návštevníkov z ČR. Počas letnej sezó-

ny boli za nimi približne rovnako za-

stúpení anglicky, nemecky a maďar-

sky hovoriaci návštevníci. Najväčší 

záujem bol v Informačnom centre, 

ktoré je miestom prvého kontaktu 

s   návštevníkom, o  bezplatné map-

ky centra mesta s vyznačenými zaují-

mavosťami a mapy okolia s hlavnými 

turistickými trasami. Veľký záujem 

bol aj o  cyklotrasy. Banskú Štiavni-

cu navštívilo tak ako každý, aj tento 

rok, veľa rodín s deťmi. Rodinám sa 

páčilo hlavne  tvorivé centrum Ter-

ra Permonia. Okrem prevádzok SBM 

bol veľký záujem aj o Banskoštiav-

nický drevený betlehem. Mnoho tu-

ristov si stále spomínalo na zrkadlo-

vý Labyrint, ktorý bol 2 roky jednou 

z  najnavštevovanejších atrakcií. Zá-

ujem pútala aj banskoštiavnická kal-

vária, ktorá vizuálne dominuje ce-

lému okoliu. Tak ako minulý rok, 

aj v tomto roku sa návštevníci mes-

ta kriticky vyjadrovali ku kempu na 

Počúvadlianskom Jazere, ktorý bol 

v  prevádzke v  obmedzenom reži-

me ako verejné táborisko, ale tých-

to sťažností už bolo podstatne menej 

ako minulý rok. Z   pohľadu Infor-

mačného centra môžeme túto sezó-

nu hodnotiť ako úspešnú, keď napr. 

počet návštevníkov v mesiaci august 

dosiahol číslo 10 959, čo je najvyššia 

mesačná návštevnosť v histórii exis-

tencie IC. Návštevníkom sa v  Ban-

skej Štiavnici páčilo a  zvýšený záu-

jem bolo badať aj o ubytovanie, čoho 

dôkazom bolo, že počas víkendov 

boli skoro všetky ubytovacie kapaci-

ty v meste úplne obsadené. To sved-

čí o tom, že pribúda ľudí, ktorí strávia 

v našom meste viac dní a nie na roz-

diel od minulosti len  pár hodín.

Predaj v Informačnom centre

Propagačný materiál v  Informač-

nom centre, ktorý patrí Mestu Ban-

ská Štiavnica, tvoria v najväčšej mie-

re materiály, ktoré turisti dostávajú 

zdarma. Tržby tvorí hlavne predaj 

magnetiek, pohľadníc, drobných 

publikácií turistických  máp a  rôz-

neho propagačného tovaru  a  su-

venírov (fľaše na bicykel, turistické 

známky, zapaľovače, tričká, čiapky 

a pod.). Podstatne bola rozšírená po-

nuka magnetiek, o ktoré je stále veľ-

ký záujem. Informačné centrum za-

bezpečuje aj prepdpredaj lístkov na 

rôzne kúltúrne podujatia a koncerty 

ako napr. Festival peknej hudby, Lúč-

nica, Banjo band Ivana Mládka alebo 

divadelné predstavenie 4 na kanape. 

Služby predpredaja vo veľkej mie-

re využívali tak domáci Štiavničania, 

ako aj návštevníci mesta.

Sprievodcovské služby

V roku 2015 poklesol záujem o sprie-

vodcovské služby, na čom sa výraz-

ne podpísalo okresnou prokuratú-

rou vynútené zrušenie VZN mesta 

o sprievodcovskej činnosti, čo umož-

ňuje teraz sprevádzať komukoľvek 

a nemusí pritom použiť služby mest-

ských certifi kovaných sprievodcov 

z  databázy IC. Keď v  roku 2014 IC 

evidovalo cca 100 objednávkok na 

sprevádzanie, tento rok to v sezóne 

bolo okolo 75 objednávok. Najviac 

sprevádzaní bolo v slovenskom jazy-

ku, potom to bol anglický, maďarský  

a  nemecký jazyk.

Návštevnosť

Návštevnosť v  Informačnom cen-

tre tento rok v sezóne bola približne 

na úrovni návštevnosti z  minulého 

roka, ak odhliadneme od extrémne 

vysokého počtu návštevníkov v me-

siaci august. Tento bol spôsobený aj 

veľmi pekným počasím, ktoré toto 

leto vládlo. Nosným mesiacom náv-

števnosti je už niekoľko rokov au-

gust, čoho dôkazom je už spomínaná 

rekordná návštevnosť. Návštevnosť 

nášho mesta sa rozkladá v  posled-

nej dobe rovnomernejšie aj na iné 

mesiace v  roku a  nekoncentruje sa 

už len na obdobie hlavnej turistickej 

sezóny. Dá sa povedať, že po rapíd-

nom zvýšení návštevnosti v  rokoch 

2012 a 2013 sa táto stabilizovala. Do 

Banskej Štiavnice prichádzajú ľudia 

z celého sveta. V porovnaní s minu-

lým rokom stúpol počet návštevní-

kov v každom mesiaci okrem mesia-

cov júl a  február. Zo zahraničných 

návštevníkov boli najpočetnejšie za-

stúpení českí, nasledovali anglicky, 

nemecky a maďarsky hovoriaci náv-

števníci. Tento rok sme zazname-

nali aj veľký nárast návštevníkov z 

Holandska, Belgicka, Francúzska a 

Izraela. Prvýkrát sa začali v IC obja-

vovať častejšie aj návštevníci zo su-

sedného Rakúska.

IC aj tento rok poskytovala informá-

cie a  služby návštevníkom počas 7 

dní v týždni od 8-mej do 16-tej ho-

diny, resp. v mesiacoch máj a jún od 

9-tej do 17-tej hodiny. V hlavnej se-

zóne júl, august bolo IC otvorené od 

9-tej do 18-tej hodiny. Najväčší záu-

jem je stále o  propagačný materiál, 

ktorý je zabezpečovaný v spolupráci s 

OOCR, ktoré dodáva leták s mapkou 

a  popisom najdôležitejších pamä-

tihodností našho mesta, materiály 

o okolitých obciach, mapy cyklotrás 

a pod. a Združením turizmu v Ban-

skej Štiavnici, ktoré tlačí mapy mes-

ta, kalvárie a okolia, resp. aj predaj-

né prospekty ako „Kam v  Banskej 

Štiavnici“ resp. „Potulky“, ktoré mož-

no dostať aj v  rôznych jazykových 

mutáciach. Možnosť obdržania toh-

to propagačného materiálu návštev-

níci veľmi oceňovali, hlavne keď po-

rovnávali tento prvok s inými IC-ami 

v rámci Slovenska.

Ján Sedílek, 

IC Banská Štiavnica

Aká bola letná turistická sezóna 
v našom meste?

Návštevnosť v Informačnom centre Banská Štiavnica 2015

mesiac počet návštevníkov priemerný počet návštevníkov

jún 4680 156

júl 7527 243

august 10959 353

Spolu: 23166 251

Zahraniční návštevníci v hlav-
nej sezóne jún – august 2015

Jazyk
Počet 
návštevníkov

česky 910

anglicky 901

maďarsky 899

nemecký 458

francúzsky 327

holandsky 166

Ponuka - 
prenájom majetku mesta

Mesto Banská Štiavnica ponúka 

na prenájom priestory, nachádza-

júce sa v  objekte Kultúrneho cen-

tra, Kammerhofská 1, vedené na 

LV č.1, pre okres Banská Štiavnica, 

obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská 

Štiavnica ako stavba so súpisným 

číslom 177,postavená na parcele čís-

lo C KN 3922. Predmetom nájmu 

sú priestory, nachádzajúce sa na pr-

vom nadzemnom podlaží, so samo-

statným vstupom z ulice, vhodné na 

obchodnú prevádzku, prípadne kan-

celárske priestory, a to o rozmere:

- Prevádzkový priestor 34,2 m2 x

  25,00 €/m2 = 855 €

- Sklad 7,7 m2 x 13,30/m2 = 102,41 €

- Sociálne zariadenie 6,15 m2 x 

  13,30/m2 = 81,79 €

Minimálna cena nájmu je v  zmys-

le Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce a s majetkom štá-

tu, ktorý bol zverený Mestu Banská 

Štiavnica v platnom znení Dodatku 

č. 1 stanovená na 1 039,20,- € / rok. 

V cene nie sú zahrnuté prevádzkové 

náklady, ktoré budú účtované samo-

statne.

Obhliadku priestoru je možné vy-

konať osobne po dohode na tele-

fónnom čísle 045  694 94 51. Ter-

mín doručenia ponúk je stanovený 

na 12.11.2015, 12.00 hod., pričom 

o  splnení tohto kritéria rozhoduje 

dátum a hodina doručenia (nie dá-

tum zaslania poštou). Ponuky s pí-

somnou žiadosťou o  nájom, pres-

nou identifi káciou a  kontaktom 

záujemcu a stručným zámerom vy-

užitia priestoru je potrebné doru-

čiť osobne do podateľne Mestské-

ho úradu, Radničné nám. 1, 969 01 

Banská Štiavnica, alebo poštou v za-

lepenej obálke s  označením: Ceno-

vá ponuka: Nájom Kammerhofská 

1 - NEOTVÁRAŤ. V prípade viace-

rých ponúk bude jediným určujúcim 

kritériom najvyššia cena. Otvára-

nie obálok s ponukami sa uskutoč-

ní 12.11. 2015 o 13.00 v priestoroch 

kancelárie prednostky Mestského 

úradu. Výsledok bude oznámený 

jednotlivým uchádzačom písomne.

Z ponukového konania budú vylú-

čené tie žiadosti o nájom, ktoré:

- nesplnia náležitosti uvedené 

v tomto ozname

- svojím charakterom nie sú vhodné 

ako súčasť objektu Kultúrneho cen-

tra (hazadné hry, predaj erotických 

pomôcok, vykonávanie činnosti 

siekt a združení bez registrácie v prí-

slušnom štátnom registri a pod.). 

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

Prvé pracovné stretnutie 

výboru Živeny pod vedením 

jej novej predsedníčky 

Mgr. Renáty Taligovej sa 

konalo 22.októbra 2015 

v banskoštiavnickom 

Kultúrnom centre.

Pri tejto príležitosti sme ju požiadali 

o krátky rozhovor. 

Stáť v čele takejto organizácie je veľ-

ká česť i veľká zodpovednosť. Ako 

sa cítiš, Renátka?

,,Presne tak - považujem to za nesmier-

nu česť, a preto chcem k tejto funkcii pri-

stupovať zodpovedne a čestne.  Spolok 

Živena je dobrovoľná organizácia, kto-

rá združuje slovenské ženy už takmer 

150 rokov. Je rovnocennou partnerkou 

ostatným spoločenským a záujmovým 

organizáciám. Jej základným poslaním 

je prispievať k národnému, duchovné-

mu a hmotnému zveľadeniu Slovenska 

a zároveň prispievať k lepšiemu posta-

veniu žien a rodín v spoločnosti. Aj v na-

šom meste funguje miestny odbor Žive-

ny už desiatky rokov a ja /hoci sa to ani 

mne nechce veriť/ v ňom v rámci rôz-

nych kultúrnych podujatí pôsobím už 

20 rokov! Členkami sú samé príjemné, 

usmievavé a aktívne ženy a ja som sa 

medzi nimi vždy cítila príjemne.“

Akou cestou sa bude banskoštiav-

nická Živena uberať?

,,Živena je pre mňa symbolom tradí-

cie, ženskej múdrosti, pracovitosti a ne-

zlomnosti a v tomto duchu by som chce-

la tento spolok viesť i ja. Veľmi si vážim 

všetku poctivú prácu, ktorú na poli kul-

túrno- spoločenkého života vykonala 

doterajšia predsedníčka, p. Jolana Ša-

mová, jej predchodkyne i všetky členky. 

I v ťažkých spoločenských či životných 

situáciách dokázali vytvárať hodnoty, 

ktoré nám po nich zostávajú. S úctou 

sa skláňam pred ich tvorivými a činoro-

dými životmi. Chcem nadviazať na ich 

činnosť, učiť sa od nich, zachovať všet-

ky tradičné a obľúbené podujatia pre 

ženy, matky i seniorov, ale mám i veľa 

nových nápadov, ktoré budú dúfam prí-

nosom nielen pre ženy a ich rodiny, ale i 

pre naše krásne mesto. O našich aktivi-

tách budeme spoluobčanov informovať 

aj prostredníctvom ŠN. Ešte do konca 

tohto roku to budú dve podujatia a jed-

no prekvapenie pre všetky členky.“

Koľko členiek má v súčasnosti Spo-

lok slovenských žien v Banskej 

Štiavnici? Pribudnú aj čestní členo-

via z radov mužov?

„V súčasnosti je členkami nášho miest-

neho odboru takmer 100-ka žien na 

čele so zabehnutým a veľmi výkonným 

"Výborom". Ja ale verím, že ich počet sa 

v najbližšom období zvýši - minimálne 

o moje najbližšie priateľky, kolegyne a 

známe. Chcem v tomto smere pôsobiť 

tak trochu "agitačne" (úsmev). Máme 

zatiaľ jedného čestného člena - p.Smol-

ku, ktorý doteraz veľmi ochotne spre-

vádzal ženy  pri ich turistických "výpra-

vách". Viem však i o iných ochotných a 

ústretových mužoch, ktorí by si za dote-

rajšiu aktívnu pomoc Živene titul čest-

ného člena zaslúžili. Budem sa im sna-

žiť pri vhodných príležitostiach tento 

titul odovzdať.“

Za rozhovor ďakuje a veľa úspechov 

praje  Janka Bernáthová

Živena je pre mňa symbolom tradície, 
ženskej múdrosti, pracovitosti a nezlomnosti

Ak by sme robili návštev-

nícku anketu, ktorý obraz na 

výstavnom projekte „Gwerk 

120“ najviac prekvapil, 

dozaista by to bolo dielo 

Madona s Ježiškom. 

Olejomaľba je verziou slávneho ob-

razu od renesančného maliara Ra-

faela Santiho. Dielo plné nehy pre-

kvapí aj znalcov autorovej tvorby. 

Výstava v Galérii Jozefa Kollára sa 

stále teší pozornosti návštevníkov, 

štatistika láme rekordy - videlo ju už 

viac ako 1000 hostí. Výstava pood-

haľuje aj pozadie Gwerkovej tvorby. 

Mozaiku autorových najznámejších 

obrazov dopĺňajú aj podkladové 

štúdie, škice, náčrty. Gwerk náme-

ty svojich diel precízne spracovával, 

koncipoval, testoval, varioval. Práci 

na samotnom obraze predchádzala 

dlhá premyslená príprava. Fotogra-

fi e Gwerka i jeho ženy, dokumenty 

z pozostalosti plastickejšie predsta-

vujú autora i pozadie doby, v ktorej 

žil a tvoril.

Využite príležitosť na stretnutie 

s výnimočným Štiavničanom, prie-

kopníkom slovenskej výtvarnej scé-

ny.

Nezabudnite, že výstava „Gwerk 

120“ je predĺžená do 15.11.2015 

a v Galérii Jozefa Kollára je môže-

te vidieť  utorok – nedeľu od 8.00 – 

16.00 hod., www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová

SBM

Madona od Gwerka?

29.10.-1.11. Jesenné prázdniny 

v Terra Permonia. Terra Permonia 

13:00-17:00.

29.10. Autorské čítanie a  koncert: 

Ľubomíra Romanová, Katka Koščo-

vá (spev) a Dano Špiner (klavír). An-

tikvariátik, 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. Cosmopo-

litan-bowling, 22:00

30.-31.10. Halloween v strašidel-

nom dome v Art Cafe. Téma: Horo-

rové bytosti. Masky vstup zdarma. 

Hrá DJ Code & DJ Ricky Fitz.

31.10. Dušičky z  Nového zámku. 

Výhľady a  fotenie. Nový zámok, 

17:00-22:00.

31.10. Halloween Party. Hosť ve-

čera: spevák Matej Vávra. Trotuar 

Cafe, 20:00

31.10. Halloween Party Pražovňa, 

21:00. Dielnička v Kammerhofe

3. a 5.11. Maľovano-šiborené hod-

vábne šatky a šále.

12.11. Batikované tašky. Kammer-

hof, 14:00-16:00

6.11. Vernisáž výstavy: Ars Urbum. 

Diela amatérskych umelcov z ma-

liarskeho sympózia v Štiavnici na 

jeseň 2015. Cosmopolitan-vežička, 

17:00

6.11. Friday Fish Fry Bass mu-

sic. Jackin house. Electro. Art Cafe, 

21:00

7.11. Koncert s  Ludvikom Kašu-

bom. Pri dobrej muzike a regionál-

nych dobrotách - párancoch a slad-

kých rezancoch. Terasa u Blaškov, 

19:00

9.-13.11. Týždeň vedy a  techni-

ky Hravo. Poskladanie originálnych 

puzzle prezradí viac o spôsobe zís-

kavania zlata a striebra z rudy. Kam-

merhof, 8:00-15:00, muzeumbs.sk

13.11. Štiavnický kvíz. Zostavte 

si tím s max počtom 5 súťažiacich, 

vymyslite si názov tímu a hláste sa 

na 0917 824  514. Vila Magnolia, 

19:00.

13.11. Koncert: Inside Group. Ar-

chaniel Caff ebar, 21:00

13.-14.11. Štiavnická vínna špacír-

ka 2015. Vínne zastávky: Gavalier 

- Zlatý dvor - Cosmopolitan - Pod-

bránie - Vinocentrum – Kultúrne 

centrum - 4sochy. Predpredaj líst-

kov potrvá do 10.11.2015

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica
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Poďakovanie
Živena - spolok slovenských žien, 

ako aj všetci doterajší blízki spolu-

pracovníci, priatelia a sympatizan-

ti, vyjadrujú srdečné poďakovanie 

pani Jolane Šamovej za jej dote-

rajšiu príkladnú a obetavú prácu 

vo funkcii predsedníčky miestne-

ho odboru Živeny v Banskej Štiav-

nici. Prajeme jej veľa zdravia, šťas-

tia a spokojnosti v osobnom živote 

a tešíme sa, že nám ako aktívna 

členka výboru bude i naďalej po-

máhať svojimi vzácnymi radami a 

dlhoročnými skúsenosťami, bude 

nás tešiť svojou prítomnosťou a 

povzbudzovať obdivuhodným ži-

votným optimizmom. 

Členky výboru Živeny

Spoluusporiadatelia BBSK – Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Ban-

ská Štiavnica, Evanjelický cirkevný 

zbor a.v.  v Banskej Štiavnici, Mesto 

Banská Štiavnica v spolupráci s Au-

torským klubom Banskej Štiavnici 

už dlhé roky pripravujú podujatia, 

ktorými si pripomínajú význam-

né osobnosti a udalosti slovenské-

ho národa. 

A tak si Štiavničania, ale i návštev-

níci mesta mohli pozrieť literárno-

-hudobné pásma o živote a diele 

napr. A. Sládkoviča a Maríne, o Já-

novi Bottovi, S. Mikovínim, M. Hel-

lovi,  Andrejovi Kmeťovi, Pavlovi 

Dobšinskom, Jozefovi Horákovi, E. 

B. Lukáčovi so zdôraznením ich vťa-

hu k nášmu región, ale napríklad 

aj o M. Rúfusovi, M. Haľamovej či 

J. Smrekovi... Pri príležitosti Roka 

Ľudovíta Štúra pripravili spomína-

ní spoluorganizátori pre verejnosť 

spomienkové pásmo o Ľudovítovi 

Štúrovi "Hlasy slávnych nezaniknú." 

Pásmo (ako aj všetky predchádza-

júce), po dlhom zbieraní a triede-

ní materiálu z tlače a rozsiahlej li-

teratúry, zostavila a napísala Mária 

Petrová (bývalá stredoškolská pro-

fesorka slovenského jazyka a lite-

ratúry, výber účinkujúcich, nácvik, 

scenár boli tiež v jej réžii). Premié-

ra sa konala 22. 10. 2015 o 16.00 

hod.v Evanjelickom kostole v Ban-

skej Štiavnici. Podujatie otvorili pán 

farár Valašík a M. Petrová, účinko-

vali interpreti umeleckého slova 

Jela Šuleková zo Žiaru nad Hronom 

a Mária Bucholcerová, Odo Kolem-

bus a Mária Petrová z Banskej Štiav-

nice. Hosťom podujatia bol ekume-

nický spevokol Etafa, ktorý pracuje 

pri Evanjelickom cirkevnom zbore v 

Ostrej Lúke pod vedením zborové-

ho brata farára Jána Čábiho. Na ich 

pôsobivý dojímavý spev ako aj na 

sólu hru na klavíri mladučkej Bea-

ty Hanesovej  reagovalo obecenstvo 

spontánnym potleskom. V progra-

me odzneli úryvky z poézie Ľ. Štú-

ra, J. Kráľa,  P. O. Hviezdoslava, M. 

Rúfusa, J. Rezníka, A. Žarnova, Š. 

Moravčíka ako aj úryvky z kníh Jo-

zefa Boba "Štúrovci a Ľúbostné silue-

ty – Orol a Lastovička". Sprievodné 

slovo podčiarkovalo osobnosť Ľu-

dovíta Štúra, aby diváci pochopili, 

aké je to i dnes obdivuhodné, čo Ľu-

dovít Štúr vo svojom živote doká-

zal – napísať, vybojovať, uzákoniť, 

presvedčiť, zdôvodniť..., že bol ste-

lesnená aktivita, vedel ľudí odušev-

niť, nadchnúť... Bol mnohostrnnou 

osobnosťou - jazykovedec, literárny 

kritik a historik, novinár, básnik, 

pedagóg, organizátor, publicista, 

redaktor, poslanec, revolučný akti-

vista, politik. Dodnes patrí v anke-

tách medzi prvých desať, dokonca 

prvých päť najvýznamnejších Slo-

vákov. Zároveň ale pásmo zachytá-

va  i jeho neľahké životné cesty ne-

raz plné odriekania, boja, smútku 

i sklamania. V závere podujatia sa 

divákom i účinkujúcim poďakova-

la pani Ľudmila Blašková, dozorky-

ňa ECAV, ktorá organizačne pomá-

hala pri príprave nielen tohto, ale 

i ďalších podujatí v Evanjelickom 

kostole v Banskej Štiavnici zame-

raných na významné osobnosti re-

giónu spod Sitna, ale i celého Slo-

venska. Odozva na podujatie bola 

veľmi priaznivá, diváci s dojatím 

počúvali poéziu, hovorené slovo i 

krásny spev a hudbu. Hneď po pod-

ujatí ďakovali účinkujúcicm i divá-

kom za pekný zážitok ale i nové in-

formácie. Literáno-hudobné pásmo 

o živote a diele Ľudovíta Štúra - Hla-

sy slávnych nezaniknú, budeme re-

prízovať pre študentov stredných 

škôl v Banskej Štiavnici, Kremni-

ci a v Žiari nad Hronom. V prípade 

záujmu radi prídeme vystúpiť aj do 

iných miest a obcí. 

Organizátori

Hlasy slávnych nezaniknú

Interpreti literárno-hudobného pásma  foto Lubo Lužina 

Na začiatku školského roku 

čakalo na všetky deti na 

Štefultove prekvapenie v 

podobe detského ihriska.

Potešilo samozrejme aj nás, škôlka-

rov, nakoľko sa nachádza v tesnej 

blízkosti našej škôlky. Veľmi radi sa 

tam hráme a využijeme každý pek-

ný deň na to, aby sme sa zdokonali-

li v hojdaní, šmýkaní či krútení sa na 

kolotoči. Ale blíži sa čas, keď aj ono 

na malú chvíľu stíchne. Tak ako všet-

ko naokolo, pokryje ho snehová peri-

na a uloží sa na zimný spánok. Brá-

ny ihriska sa otvoria až na jar a na to 

sa už teraz veľmi tešíme. Nie je pred-

sa nič krajšie ako keď detské oči žiaria 

radosťou. A preto ešte raz ďakujeme 

ľudom, ktorí sa podieľali na realizácii. 

Dovidenia na jar naše ihrisko.

Ingrid Holičková, učiteľka MŠ

Nové detské ihrisko prekvapilo

Škôlkári z MŠ Štefultov  foto Archív autora

Súťaž ŠN
Pripravili sme pre našich čitateľov 

opäť novú zaujímavú súťaž o vstu-

penky na kultúrne podujatie Vese-

lá Trojka & Števo Hruštinec, ktoré 

sa uskutoční 19.11.2015 o 18 hod. 

v Kultúrnom centre. Súťaž pozo-

stáva z 3 súťažných kôl. Stačí ak 

nám pošlete aspoň 1 správnu od-

poveď na všetky 3 súťažné otázky 

a zaradíme Vás do žrebovania.

3. kolo

Súťažná otázka:

V ktorej TV účinkuje Veselá Troj-

ka?

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 9.11.2015. Výhercov 

uverejníme v ŠN 12.11.2015. Pra-

jeme veľa šťastia!                         Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.3Kupón č.3
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Ťažko je bez 

teba, smutno 

nám je všet-

kým, už nič nie 

je také aké bolo 

predtým. Svieca Ti dohorela, 

pretrhla niť žitia, nebolo Ti do-

priate s nami dlhšie byť. Smú-

tok a žiaľ v srdci máme, na teba 

si mamka s láskou spomíname. 

Len na krátky lúčime sa čas, vo 

večnosti zídeme sa zas.“

Dňa 30.10.2015 uplynie 10 

rokov od smutnej chvíle, keď 

nás nečakane a bez rozlúčky 

navždy opustila naša drahá 

mamička Oľga Mindáko-

vá, rod. Sleziaková. S boles-

ťou a láskou v srdci si spomí-

najú dcéra Dáša, Drahomíra 

s manželom, syn Ľubomír 

s manželkou, vnuk Juraj s 

manželkou, vnučky Oľga a 

Tajanka, vnuk Ninko a prav-

núčence Saška a Andreasko. 

Tí, ktorí ste ju poznali venuj-

te jej spolu s nami tichú spo-

mienku.

Spomienka

„Už len kytičku 

kvetov na hrob 

Ti môžeme dať, 

spokojný, večný 

spánok môže-

me Ti priať.“ 

Dňa 3. novembra si pripo-

menieme 10. výročie, čo nás 

navždy opustila Alenka Ja-

rábeková. S láskou a úctou 

spomíname. 

Smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa

29.10.2015 

uplynie 20 ro-

kov ako si k 

sebe Pán po-

volal nášho dobrého a sta-

rostlivého otca a starkého 

Martina Pavlendu. S lás-

kou na neho spomínajú 

syn Pavel a Anna 

s rodinou

Projekt „Mobilita – najlepší krok za eu-

rópskym pracovným úspechom“ patrí 

k ďalším úspešným aktivitám reali-

zovaných v oblasti odborného a ja-

zykového vzdelávania na SPŠ Samu-

ela Mikovíniho v  Banskej Štiavnici 

v rámci programu Erasmus plus, fi -

nancovaného z  európskych fi nanč-

ných prostriedkov v  spolupráci 

s Národnou agentúrou celoživotné-

ho vzdelávania SAAIC.

V  dňoch 19. 9. – 4.10. 2015 sied-

mi študenti spolu s koordinátorkou 

projektu Mgr. Zuzanou Chladnou 

a  Ing. Daliborom Kostrom, odbor-

ným vyučujúcim odboru geodézia, 

kartografi a a  kataster, absolvovali 

16 dňovú mobilitu v nemeckom Lip-

sku (časť Sasko). Počas odbornej stá-

že študenti praxovali v súkromných 

i štátnych fi rmách. Konzervátori pa-

piera pracovali v Mestskom archíve 

v  Lipsku, kde sa ich ujal p. Albert, 

ochotný, ústretový a  najmä vyni-

kajúci odborník na šitie kapitálikov 

(14. až 17. storočie). Navyše sa zú-

častnili spolu so svojím vyučujúcim 

Ing. Ľubomírom Šlaukom konfe-

rencie zameranej na reštaurovanie 

knižnej väzby so zameraním na bio-

logických škodcov, meranie PH pa-

piera, jeho pružnosť a  ošetrovanie 

povrchu. Spoznali známe osobnos-

ti Komory reštaurátorov  Saska, vý-

skumných pracovníkov univerzít 

z Krakova a Lipska a navštívili aj vý-

nimočný ateliér reštaurovania pa-

pyrusu. Štukatérska fi rma Jung za-

strešila prax reštaurátorov omietky 

a  štukovej výzdoby. Naši žiaci sa 

podieľali na rekonštrukcii seces-

nej vily, v  ktorej žil Richard Wag-

ner. Stretli sme sa aj s naším absol-

ventom – štukatérom Ladislavom 

Koekénym, ktorému sa otvoril eu-

rópsky trh práce zásluhou účasti 

na mobilite v Lipsku pred 4 rokmi. 

Žiačka z odboru životné prostredie 

praxovala v  ekologickej organizácii 

Okolowen, kde pripravovala envi-

ronmentálne zamerané aktivity pre 

žiakov základnej a materskej školy. 

Okrem pracovných povinností sme 

trávili voľný čas spoznávaním pamä-

tihodností Lipska: Th omaskirche, 

Altes Rathaus, vyhliadková veža, 

ktorá nám poskytla úžasný panora-

matický pohľad na mesto. Univer-

zita Lipsko disponuje unikátnymi 

priestormi (kostol prebudovaný na 

prednáškové miestnosti s dobovým 

oltárom ap.). Víkend v  Berlíne bol 

nabitý udalosťami, okrem turisticky 

atraktívnych miest (Brandenburg-

ská brána, Červená radnica, Múze-

um holokaustu, Berlínsky ostrov, 

parlamentná budova - Reichstag), 

sme boli svedkami štartu svetového 

bežeckého maratónu, ktorého počet  

účastníkov presiahol hranicu 42 000 

bežcov. V školskom roku 2015/2016 

plánujeme ešte realizovať odbornú 

stáž pre našich študentov a  ich od-

borných vyučujúcich v  jarných me-

siacoch v Londýne a v Berlíne. Otvá-

ra sa tak priestor pre získavanie 

praktických odborných a jazykových  

zručností a nepochybne aj neopako-

vateľných zážitkov pri spoznávaní 

metropol spomínaných krajín. Vďa-

ka ústretovosti vedenia školy úspeš-

ne participujeme na medzinárod-

ných projektoch už 8 rokov a vyslali 

sme do sveta 160 účastníkov, z kto-

rých mnohí pokračujú v  zahranič-

ných štúdiách, prípadne na základe 

odbornej pripravenosti, dostávajú 

ponuky pracovať v  uvedených fi r-

mách, kde absolvovali stáže.

Zuzana Chladná, 

koordinátorka projektov

Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho 
na “Mobilite“ v Lipsku

Odborná stáž študentov v Lipsku  foto Archív autora 

Naši šiestaci, doplnení 

o piatakov, sa v chladný 

utorkový deň 13.10. zúčastnili 

známej detskej súťaže "Daj si 

čas" v Slovenskej televízii v 

Bratislave. 

Súperom im bolo družstvo z Púcho-

va. Odchádzali sme ráno a ponáv-

števe nákupného centra (počasie 

neumožňovalo prehliadku Bratisla-

vy) sme o 16. hod vošli do štúdia 

reprezentovať našu školu a mesto. 

Pre všetky deti to bol jeden skve-

lý zážitok, zúčastniť sa nakrúcania 

tejto súťaže. Zistili, že sedieť v štú-

diu takmer 3 hodiny, súťažiť a po-

vzbudzovať, nie 

je žiadna "sran-

da". Aj keď sme 

nakoniec nevy-

hrali ,naši žiaci, 

na čele s Ninou 

Parillovou, sta-

točne bojovali a 

unavení, plní zá-

žitkov sa nesko-

ro večer, vracali 

domov. Relácia 

bude na STV 1 

v závere roka, cez vianočné prázd-

niny. Je potrebné ešte poďakovať 

pani Helene Kružlicovej a fi rme Ra-

vafol za výrobu transparentov a aj 

Slovenskej televízii, že sme sa mohli 

tejto super akcie zúčastniť.

Soňa Šomodíková 

a Ján Kružlic

Televízne hviezdičky so ZŠ Jozefa Kollára

Žiaci detskej súťaže v STV  foto Archív autorov
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Akademický maliar, fotograf 

a fi lmár Sergej Protopopov 

sa narodil 4.júla 1895 vo 

Valujkách blízko Voroneže na 

Ukrajine. Študoval fi gurálnu 

maľbu na umeleckej škole 

v Charkove, kde si osvojil aj 

teóriu a prax fotografovania. 

Pripravoval sa na dráhu umelca. 

V  roku 1919 bol demobilizovaný, 

postupne evakuovaný do Turecka, 

odkiaľ sa dostal do Československa. 

Po čase získal štipendium na Štát-

nej vyššej lesníckej škole v  Písku. 

Po absolvovaní tejto školy nastú-

pil na Štátnu lesnícku školu v Ban-

skej Štiavnici ako odborný asistent, 

kreslič a fotograf (1926). Venoval sa 

maľovaniu, odbornej a krajinárskej 

fotografi i a mikrofotografi i drevín. 

Ďalšie štyri roky Sergej Protopopov 

pokračoval v štúdiách na Akadémii 

výtvarných umení v Prahe (1929 – 

1932) v  ateliéri  profesora Williho 

Nowaka, ktorý sa stal národným 

umelcom. Sergej Protopopov už ako 

akademický maliar sa opäť vrátil do 

Banskej Štiavnice, ktorú si obľúbil a 

ktorá  ho značne priťahovala. 

V Banskej Štiavnici už koncom 20. 

a  v 30. rokoch 20.storočia vznikli  

najvýznamnejšie fotografi e Sergeja 

Protopopova, prvé reportážne cyk-

ly zo štiavnických a  hodrušských 

baní a zo života baníkov, mikrofo-

tografi e drevín, ale aj dramatické 

a dynamické reportáže z exkurzií na 

Podkarpatskú Rus o živote pltníkov 

a  splavovaní dreva na riekach Uh, 

Bečva a  Terešva a množstvo pro-

pagačných a  emotívnych fotografi í 

z Banskej Štiavnice.

Sergej Protopopov získal za svo-

je odborné a krajinárske fotografi e 

a snahu na propagácii odbornej fo-

tografi e v  roku 1937 na Celoštát-

nej výstave fotografov odborníkov 

v Prahe vo výstavnom pavilóne Má-

nes významné ocenenie v Českoslo-

vensku – Diplom a striebornú me-

dailu. 

V 30.rokoch si Sergej Protopopov 

v  Banskej Štiavnici otvoril vlast-

ný  fotografi cký ateliér pre moder-

nú portrétnu a  detskú fotografi u. 

Popri svojej profesii a odbornej prá-

ci aktívne spolupracoval s  viacerý-

mi výskumnými ústavmi. Nadšene 

a  so záujmom systematicky, dlho-

dobo a s dôkladnosťou fotografoval 

a  propagoval kultúrne a  historic-

ké pamiatky, prírodné krásy a život 

obyvateľov Banskej Štiavnice a  jej 

okolia, ktoré tu majú presne zafi xo-

vanú pôvodnú podobu. Počas živo-

ta vytvoril rozsiahly fond fotografi í, 

diapozitívov a  krátkometrážnych 

dokumentárnych fi lmov, ktorý zo-

stane stálym a  nevyčerpateľným 

zdrojom. Autor svoje fotografi e 

publikoval v mnohých českoslo-

venských a  európskych časopisoch 

a  dostali sa aj do amerických týž-

denníkov. Banskú Štiavnicu a oko-

lie systematicky spropagoval v  20. 

až 40. rokoch minulého storočia 

tak, ako nikto do tej doby.

Sergej Protopopov počas svojho ži-

vota usporiadal mnohé výstavy, 

prevažne orientované na propagač-

nú, dokumentárnu a technickú fo-

tografi u. V  odborných kruhoch sa 

vysoko hodnotili jeho mikrofoto-

grafi e štruktúr drevín,  ktorých or-

namentálne pôsobenie má výraz-

ne dekoratívne a emotívne účinky, 

ale aj veľkorozmerné fotografi e je-

dinečných pamiatok Banskej Štiav-

nice. Dokumenty a emotívne ume-

lecké fotografi e o Banskej Štiavnici, 

jej architektúre, krajine a živote ľudí 

vytváral s kultivovaným pohľadom 

a  prednesom, brilantne kompono-

vané, s  vysokou technickou úrov-

ňou a  silným emotívnym pôsobe-

ním.

Z  obdobia 20. a 30. rokov pochá-

dzajú Protopopove fotografi cké re-

portážne cykly „Pltníci na rieke Uh“ 

a veľký obrazový cyklus o práci ba-

níkov „Päťsto metrov pod zemou pri 

teplote 50 stupňov Celzia“, vytvorený 

vo veľmi zložitých a  ťažkých pod-

mienkach. Vznikol obrazový epos 

vysokej fotografi ckej úrovne, kto-

rý ohromuje ešte aj v dnešnej dobe. 

Sergej Protopopov vytvoril tisí-

ce fotografi í s baníckymi, lesníc-

kymi, sociálnymi a  krajinárskymi 

námetmi. Pre vývoj českosloven-

skej fotografi e majú vysokú hodno-

tu reportážne cykly o živote a práci 

banskoštiavnických a hodrušských 

baníkov, dynamické a  dramatic-

ké cykly fotografi í o  práci pltní-

kov z Podkarpatskej Rusi, ktoré už 

v 20.rokoch objavovali a realizovali 

podobu nového fotografi ckého dru-

hu, ktorý sa aj vo svetovej tvorbe 

ešte len rodil a formoval. Cyklus fo-

tografi í o práci v štiavnických a hod-

rušských baniach predstavuje jednu 

z prvých reportáží vo forme príbe-

hu u nás vôbec a patrí medzi prvé 

reportáže svojho druhu aj vo svete. 

Má všetky základné vnútorné i von-

kajšie znaky súčasného reportážne-

ho útvaru, ktorému nechýba ani vý-

razová dynamika.

Oslobodenie Československa bolo 

ďalším prelomom v  tvorbe Serge-

ja Protopopova. V  rokoch 1948 – 

49 pracoval na fotografi ckej a  fi l-

movej reportáži z  výstavby Trate 

mládeže z  Hronskej Dúbravy do 

Banskej Štiavnice. Po oslobodení 

pracoval ako odborný fotograf pre 

viaceré výskumné ústavy a pôsobil 

ako vedúci fotografi ckých a  foto-

reprodukčných stredísk podnikov 

a  fotografi ckých oddelení inštitú-

cií cestovného ruchu. V 60.rokoch 

pracoval ako krajský metodik pre 

fi lm a fotografi u a vedúci Štúdia pre 

amatérsky fi lm a fotografi u v Ban-

skej Štiavnici pri Krajskom osveto-

vom stredisku v  Banskej Bystrici. 

Dostal mnohé ocenenia a vyzname-

nania za dlhoročnú tvorivú, orga-

nizačnú, výchovnú a osvetovú čin-

nosť.  

Sergej Protopopov prežil väčšinu 

svojho tvorivého života v  Banskej 

Štiavnici. K tomuto mestu mal ne-

obyčajne blízky citový vzťah, toto 

mesto miloval. V  Československu 

našiel svoju druhú vlasť a v Banskej 

Štiavnici svoj druhý domov. Nadše-

ne a neúnavne sa dlhodobo venoval 

obdivuhodne rozsiahlej propagá-

cii Banskej Štiavnice a  jej historic-

kých pamiatok a  prírodných krás, 

dokumentárnej, sociálno – kritic-

kej  a odbornej fotografi i, osvetovej 

práci a vyučovaniu fotografi e, orga-

nizovaniu školení pre výchovu foto-

grafov a  fotoamatérov a  odovzdá-

vaniu svojich bohatých skúseností. 

Zomrel 13.júla 1976 v Banskej Bys-

trici stále pri plnení svojich pra-

covných povinností a je pochovaný 

spolu so svojou manželkou na Frau-

enberskom cintoríne.

Hlavný význam fotografi ckého die-

la Sergeja Protopopova spočíva 

v sociálnokritickej reportážnej a do-

kumentárnej fotografi i, ktorá nado-

búda u neho spoločensko – kritický 

náboj. Fotografi cké diela zo života 

a namáhavej práce banskoštiavnic-

kých a  hodrušských baníkov, mik-

rofotografi e banskoštiavnických 

drevín, snímky a  reportážne cyk-

ly zo života na Pohroní a práce plt-

níkov v bývalej Podkarpatskej Rusi 

majú nielen ideové vyhrotenie a hu-

manistický odkaz, ale sú aj priekop-

níckym činom vo vývoji modernej 

dokumentárnej a reportážnej foto-

grafi e. 

V období 30. – 50. rokov bolo zná-

me priateľstvo a  spolupráca akad. 

maliara Sergeja Protopopova 

s  akad. maliarom Jaroslavom Au-

gustom a  najmä akad. maliarom 

Edmundom Gwerkom. S Gwerkom 

boli narodení v jednom roku a spá-

jala ich angažovaná tvorba maliar-

ska a fotografi cká.

Každá krajina,  každé mesto, ale 

aj obec si s úctou a uznaním chrá-

ni a zachováva svoje kultúrne de-

dičstvo. Veľmi dobre si pamätám, 

že zarámované veľkoformátové fo-

tografi e môjho otca, akad. malia-

ra Sergeja Protopopova, ktoré s ta-

kou láskou a  nadšením vytvoril, 

zobrazovali jedinečné a  významné 

kultúrne, historické a prírodné pa-

miatky Banskej Štiavnice a jej oko-

lia. Tieto fotografi e zdobili a okráš-

ľovali toto mesto ešte v  nedávnej 

dobe na mnohých miestach – na 

chodbách mestského úradu, v sále 

banskoštiavnického kina a  kultúr-

neho centra,  haly železničnej sta-

nice a v priestoroch banskoštiavnic-

kých škôl.

Vladimír Protopopov

Akademický maliar Sergej Protopopov
120. výročie narodenia
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 30.10. o 18:30 hod.Piatok 30.10. o 18:30 hod.

FAkjú pÁN profesor 2FAkjú pÁN profesor 2

Komédia, Nemecko, 2015, 115 min. Komédia, Nemecko, 2015, 115 min. 
Vstupné: 4 €. Po úspešnom uvedení Vstupné: 4 €. Po úspešnom uvedení 
bláznivej školskej komédie Fakju pán bláznivej školskej komédie Fakju pán 
profesor sa do kín chystá jej pokračo-profesor sa do kín chystá jej pokračo-
vanie a to pod pochopiteľným názvom vanie a to pod pochopiteľným názvom 
Fakju pán profesor 2. A tak sa od 8. Fakju pán profesor 2. A tak sa od 8. 
októbra 2015 opäť môžete stretnúť s októbra 2015 opäť môžete stretnúť s 
veľmi netradičným učiteľom Zeki Mül-veľmi netradičným učiteľom Zeki Mül-
lerom, jeho tak trochu bláznivú kole-lerom, jeho tak trochu bláznivú kole-
gyňou Lisi Schnabelstedtovou a tiež gyňou Lisi Schnabelstedtovou a tiež 
s ich študentmi všetkého druhu. A o s ich študentmi všetkého druhu. A o 
čom ich nový príbeh bude? Stane sa čom ich nový príbeh bude? Stane sa 
zo Zekiho seriózny pedagóg, alebo ho zo Zekiho seriózny pedagóg, alebo ho 
bude jeho kriminálnu minulosť priťa-bude jeho kriminálnu minulosť priťa-
hovať? Možno to môže fungovať do-hovať? Možno to môže fungovať do-
hromady.hromady.

Sobota 31.10. o 18:30 hod.Sobota 31.10. o 18:30 hod.
Štvrtok 5.11. o 18:30 hod.Štvrtok 5.11. o 18:30 hod.

CelebriTY, s.r.o.CelebriTY, s.r.o.

Komédia, Česko, 2015, 103 min. Komédia, Česko, 2015, 103 min. 

Vstupné: 4 €. Komédia Miloslava Vstupné: 4 €. Komédia Miloslava 
Šmídmajera pojednávajúca o tom, čo Šmídmajera pojednávajúca o tom, čo 
sa deje v zákulisí natáčania jedného sa deje v zákulisí natáčania jedného 
nekonečného televízneho seriálu. V nekonečného televízneho seriálu. V 
hlavnej úlohe Jiří Mádl.hlavnej úlohe Jiří Mádl.

Nedeľa 1.11. o 16:00 hod.Nedeľa 1.11. o 16:00 hod.

ŽMUrko BillŽMUrko Bill

Animovaný/Dobrodružný/Rodin-Animovaný/Dobrodružný/Rodin-
ný, Austrália/USA, 2015, 93 min, ný, Austrália/USA, 2015, 93 min, 
Vstupné: 4 €. Žmurko Bill je malá ko-Vstupné: 4 €. Žmurko Bill je malá ko-
ala s veľkou fantáziou. So srdcom pl-ala s veľkou fantáziou. So srdcom pl-
ným dobrodružstva sníva o tom, že ným dobrodružstva sníva o tom, že 
jedného dňa opustí svoje malé pokoj-jedného dňa opustí svoje malé pokoj-
né mestečko a pôjde po stopách svoj-né mestečko a pôjde po stopách svoj-
ho otca. Pán Bill sa pred časom stratil ho otca. Pán Bill sa pred časom stratil 
vo vnútrozemí a Žmurko je jediný, kto vo vnútrozemí a Žmurko je jediný, kto 
verí, že jeho otec je stále nažive. Keď verí, že jeho otec je stále nažive. Keď 
Žmurko objaví tajomné značky na Žmurko objaví tajomné značky na 
mieste, kde ho videli naposledy, vydá mieste, kde ho videli naposledy, vydá 
sa na cestu za hranice pokojného mes-sa na cestu za hranice pokojného mes-
tečka, do nebezpečnej divočiny.tečka, do nebezpečnej divočiny.

Nedeľa 1.11.o 18:30 hod.Nedeľa 1.11.o 18:30 hod.

FAkjú pÁN profesor 2FAkjú pÁN profesor 2

Komédia, Nemecko, 2015, 115 min, Komédia, Nemecko, 2015, 115 min, 

Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. 
Po úspešnom uvedení bláznivej škol-Po úspešnom uvedení bláznivej škol-
skej komédie Fakju pán profesor sa do skej komédie Fakju pán profesor sa do 
kín chystá jej pokračovanie a to pod kín chystá jej pokračovanie a to pod 
pochopiteľným názvom Fakju pán pro-pochopiteľným názvom Fakju pán pro-
fesor 2. A tak sa od 8. októbra 2015 fesor 2. A tak sa od 8. októbra 2015 
opäť môžete stretnúť s veľmi netradič-opäť môžete stretnúť s veľmi netradič-
ným učiteľom Zeki Müllerom, jeho tak ným učiteľom Zeki Müllerom, jeho tak 
trochu bláznivú kolegyňou Lisi Schna-trochu bláznivú kolegyňou Lisi Schna-
belstedtovou a tiež s ich študentmi belstedtovou a tiež s ich študentmi 
všetkého druhu. A o čom ich nový prí-všetkého druhu. A o čom ich nový prí-
beh bude? Stane sa zo Zekiho serióz-beh bude? Stane sa zo Zekiho serióz-
ny pedagóg, alebo ho bude jeho krimi-ny pedagóg, alebo ho bude jeho krimi-
nálnu minulosť priťahovať? Možno to nálnu minulosť priťahovať? Možno to 
môže fungovať dohromady.môže fungovať dohromady.

Utorok 3.11. o 18:30 hod.Utorok 3.11. o 18:30 hod.

ANToN SrholecANToN Srholec

Dokumentárny, Slovensko, 2015, 96 Dokumentárny, Slovensko, 2015, 96 
min, Vstupné: 3 €. min, Vstupné: 3 €. 
Dokumentárny fi lm o životnej ceste Dokumentárny fi lm o životnej ceste 
Antona Srholca, človeka, ktorý nikdy Antona Srholca, človeka, ktorý nikdy 
neopustil svoje zásady – milovať ľudí neopustil svoje zásady – milovať ľudí 
a Boha, napriek životným okolnostiam a Boha, napriek životným okolnostiam 
a bojovať za lepší svet uprostred poka-a bojovať za lepší svet uprostred poka-
zeného sveta.zeného sveta.

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.36/2015: „Verné 

milovanie nikdy nemá na ružiach ustla-

né.“ Výhercom sa stáva Ľubica Ba-

lážová, Horná Huta 23, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukážku 

na konzumáciu v hodnote 10,-eur v 

pizzérii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

9.11.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok Jeana 

Paula:

A., Tiež, hrubá látka, ryba,

B., 2.časť tajničky, spojka,

C., Múza divadelného umenia, 

nová politická strana, Emanuel, 

osobné zámeno,

D., Vykonával potrebu vulgárne, za-

múť, spracovávaj potravu, 

E., Stred slova krivo, prostriedok do 

septikov, stred slova kovaná, knuta, 

osobné zámeno,

F., Ruský súhlas, zubná pasta, sta-

vebný materiál, nie veľkí,

G., Cumlík, zbav kože, silný vietor,

H., Správca imanátu, lipol, riaditeľ 

RTVS, zn. protaktínia,

I., Dôveruj, cudzie žen. meno, nie 

pravá, predpona superlatívu,

J., Otravné látky, vedecká inštitúcia 

v USA, František, drobia na mlyne,

K., Koniec tajničky.

1., Ženský hlas, 3.časť tajničky, 

nie dnu,

2., Papá, sólo v opere, nie prirodze-

ne,

3., Miesto na splavovanie, druh Fa-

timy, spoluhlásky v slove nôž,

4., Spracoval šitím, raj, roztápaj, 

5., Kórejská automobilka, zabi, 

hruhý povraz na chytanie zveri,

6., Nezabi nožom, daj do poriadku,

7., Ofúkal, myšlienka, ozn. áut 

Lichtenštajska,

8., Spracované železo, nemecké 

auto, žen. meno,

9., Sutina, osoba, červená planéta,

10., Spoluhlásky v slove tadze, štát-

ny majetok, hráč vo volejbale,

11., Druh literárneho žánru, pracu-

je, množina skr.,

12., Patriaci Imovi, vezenie, novo-

dobý,

13., Jeden z Vlkolínskych, pekný 

dom, palmový skr., 

14., Začiatok tajničky.

Pomôcky: Ekol, Odol, Opel, pivot, 

Neo, súkno.

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 X

Kupón č. 38
Krížovka
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Divadlo už 
o týždeň!
Srdečne Vás pozývame na divadel-

né predstavenie Svet (podľa) Ur-

bana, ktoré sa uskutoční v  pia-

tok 30.10. 2015 o  19:00 hod. 

v  priestoroch Kultúrneho centra. 

Predstavia sa vám v ňom herci zvo-

lenského Divadla J.G. Tajovské-

ho a prevedú nás životom jedného 

z  najvýznamnejších slovenských 

básnikov po roku 1989. Jozef Ur-

ban sa okrem poézie venoval aj roz-

hlasovej tvorbe a je autorom mno-

hých známych hudobných textov, 

ktoré odznejú v predstavení (okrem 

iných Voda, čo ma drží nad vodou). 

Ak vás zaujíma život tejto osob-

nosti, určite si nenechajte ujsť prí-

ležitosť zhliadnuť túto inscenáciu. 

Vstupné je 4 € v predpredaji v In-

formačnom centre a 5 € na mieste.      

OKŠaMK

Klub fanúšikov 
stolných hier
Prekonal ste už pubertu, no napriek 

tomu ste fanúšikov stolných hier? 

Stáva sa, že si svoju obľúbenú hru 

nemáte s kým zahrať? Radi by ste 

spoznali iných ľudí, ktorí sú rovna-

kej krvnej skupiny a chceli by ste sa 

s nimi pravidelne stretávať a dob-

re zabaviť? Potom aj pre vás je naša 

ponuka. Oddelenie kultúry, športu 

a  mediálnej komunikácie Vás po-

zýva na stretnutie, ktoré sa usku-

toční v utorok 3.11. o 16:30 hod. 

v  priestoroch Kultúrneho centra. 

Cieľom stretnutia je v prípade záuj-

mu verejnosti vytvoriť klub, v kto-

rom by sa od nového roku stretávali 

fanúšikovia stolných hier všetkých 

vekových kategórií. V  prípade po-

treby dodatočných informácií alebo 

záujmu nás môžete tiež kontakto-

vať na tel. čísle 045 694 96 51 alebo 

na e-mailovej adrese kultura@ban-

skastiavnica.sk                      OKŠaMK

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

Autorský klub banskoštiav-

nických literátov, hudobníkov 

a výtvarníkov prijal pozvanie 

spriateleného levického 

Literárneho klubu Dúha.

Magických sedem rokov sme pláno-

vali stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 

21.októbra 2015 na pôde Matice slo-

venskej v Leviciach. Umenie, láska a 

priateľstvo sú základné piliere poe-

tických mostov, ktoré odjakživa spá-

jajú ľudí dobrej vôle a tvorivého du-

cha.Banskoštiavnický A-klub, ktorý 

vznikol v roku 2008 na podnet jeho 

predsedníčky Márie Petrovej, si bu-

duje a nadovšetko cení takéto me-

dziľudské duchovné premostenia. 

Spoločné stretnutia sú doslova sviat-

kom pre autorov i milovníkov ich 

tvorby. Bratislava, Banská Bystrica, 

Nové Zámky, Šaľa, no azda najsrdeč-

nejší vzťah má A-klub s levickou Dú-

hou, a to aj vďaka básnikovi Danie-

lovi Šovcovi, ktorý žije v  Leviciach, 

k Banskej Štiavnici má mimoriadne 

srdečný vzťah a ktorý nás vzájom-

ne zoznámil. ,,Som úprimne rád, ak 

ľudí nerozdeľujem, ale spájam,“ hovo-

rí s úsmevom. Literárny klub Dúha 

vznikol v r. 2005 pri Mestskom osve-

tovom stredisku v Leviciach a od r. 

2008 funguje ako Občianske združe-

nie  pod skvelým vedením spisovate-

ľa a básnika Juraja Cintulu. Majú za 

sebou desiatky nezabudnuteľných 

kultúrno-spoločenských podujatí a 

veľmi radi sa zúčastnujú aj poduja-

tí organizovaných A-klubom v Ban-

skej Štiavnici. Nastal čas, aby sme aj 

my konečne prijali ich pozvanie do 

Levíc. Stretnutie sa nieslo v  duchu 

vznešenej prirodzenosti. Znela krás-

na hudba, spev, poézia i próza v au-

torskom podaní, ale aj  hlboko pre-

cítené  myšlienky Ľudovíta Štúra, 

Milana Rúfusa, Andreja Chudobu, 

Petra Zvona. Tón k tónu, slovo k slo-

vu a veta k vete  do seba zapadali ako 

stavebné kamene nádherného mos-

ta, alebo chrámu. Len neúprosný 

majster čas sa z kúta usmieval nad 

tým, ako sa nám napriek pokročilej 

dobe nechcelo a ani nedarilo rozlú-

čiť. Našťastie sme obdarení schop-

nosťou spomínať a čerpať pozitivnu 

energiu aj z takýchto vzácnych spo-

mienok. Ďakujeme Literárnemu klu-

bu Dúha v Leviciach za vrúcne prija-

tie, pohostinnosť a darčeky, Matici 

slovenskej v Leviciach za poskytnu-

té priestory,famóznemu klavíristo-

vi Petrovi Šillerovi, speváčke Renát-

ke Horváthovej, našim spoľahlivým 

a trpezlivým vodičom Pavlovi Mly-

nárikovi a Karlovi Petrovi. Vďačne  

myslíme aj na tajomného sponzora, 

ktorý si prial ostať v anonymite. Ďa-

kujeme. Janka Bernáthová 

V duchu vznešenej prirodzenosti

Tento rok je významným 

rokom nášho jazykovedca, 

historika, básnika a pedagóga 

– Ľudovíta Štúra. 

Dňa 28.10.2015 si pripomenieme 

deň narodenia jazykovedca. Uplynie 

presne 200 rokov od narodenia vý-

znamnej osobnosti slovenských de-

jín. Ľudovít Štúr sa narodil 28. ok-

tóbra 1815 v obci Uhrovec, v rodine 

učiteľa Samuela Štúra a Anny Štúro-

vej, rod. Michalcovej. Prvé vzdela-

nie získal doma u svojho otca. Písal 

sa rok 1827, kedy Ľudovít Štúr od-

chádza študovať na nižšie gymná-

zium do Rábu- dnešný Györ. Po ab-

solvovaní dvojročného štúdia v Rábe 

sa Ľ. Štúr zapísal na Evanjelické lýce-

um v Bratislave, kde študoval ďalšie 

dva roky. Náš národovec ovládal via-

cero jazykov. V  roku 1829 študenti 

založili samovzdelávací spolok ,,Spo-

ločnosť česko – slovenskú“. Významní 

zakladatelia bratislavskej Spoločnos-

ti boli: Karol Štúr, Samo  Chalupka, 

Daniel Lichard a Samuel Godra. Prvý 

predseda bol prof. J. Palkovič, výkon-

nými funkcionármi boli: S. Chalup-

ka, K. Štúr, M. M. Hodža, S. S. Van-

ko a Ľ. Štúr. ,,Ľudovít Štúr a spisovná 

slovenčina“ – otázka nastolenia spi-

sovnej slovenčiny sa formovala u Ľu-

dovíta Štúra už dlhšiu dobu. Dňa 

11. júla 1843 sa Ľ. Štúr, J.M. Hur-

ban a M.M. Hodža stretli na Hurba-

novej fare v Hlbokom, kde uzákonili 

spisovnú slovenčinu. V auguste 1844 

sa konalo prvé zhromaždenie Tat-

rína v  Liptovskom sv. Mikuláši, na 

ktorom sa zúčastnil aj  Ľ. Štúr, kto-

rý bol zvolený za člena spolku. O ne-

jaký čas sa Štúrovi podarilo získať 

povolenie vydávať ,,Slovenskje národ-

ňje novini“ s literárnou prílohou ,,Orol 

tatranskí“. Noviny vychádzali od 1. 

augusta 1845 a boli písané v Štúro-

vej slovenčine. Zásluhu toho, že Ľ. 

Štúr založil spisovný jazyk, ktorého 

základom bolo stredoslovenské ná-

rečie, vyjadril v diele ,,Nárečja sloven-

skuo alebo potreba písaňja v tomto náre-

čí“ s príručkou ,,Náuka reči slovenskej“. 

...na záver... neúspech výpravy v roku 

1849, sklamanie z cisárskeho dvora, 

ktorý Slovákom sľuboval podporu v 

boji proti maďarským radikálom, sa 

Ľ. Štúr ocitol v nepriaznivej situácii. 

Žiadosť o povolenie vydávať sloven-

ské noviny a  pokus získať ofi ciálne 

povolenie Tatrína – boli márne. Rok 

1851 otvoril sériu ,,osobných tragé-

dii“, pretože v januári mu zomrel brat 

Karol a  o  niečo neskôr umrel jeho 

otec. Ľudovít Štúr sa potom presťa-

hoval do Modry. Na poľovačke dňa 

22.decembra 1855 sa Ľ. Štúr postre-

lil do nohy a na následky otravy krvi 

zomrel 12. januára 1856. 

,,Človek bez svedomia je koža biedna, da-

romná, národ bez vedomosti historickej o 

sebe a predkoch svojich je hromádka koží 

otrockých“. Ľ.Š.

Náš národ mu ďakuje za jazyk. Sme 

hrdí Slováci!  Filip Golian

Členovia literárnych klubov  foto Archív autora

Pripomíname si 200.výročie 
narodenia jazykovedca Ľudovíta Štúra
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Majstrovstvami kraja 

Slovenského atletického 

zväzu v Brezne, pokračovala 

„krosová“ sezóna bežcov. Na 

neupravených tratiach štarto-

valo 13 bežcov ŠK Atleti BS.

Tréner Petro: Očakával som 5 me-

dailí, podarilo sa ich 7 a to potešilo, 

nakoľko spomínané ofi ciálne pre-

teky a  výsledky z  nich, budú urči-

te rozhodovať o prideľovaní dotácii 

z MÚ pre šport na rok 2016. 

Všetci moji zverenci bojovali a  ich 

túžba, ktorú im vštepujem, neustá-

le narastá - túžba po víťazstvách. 

Nedá mi, aby som nevyzdvihol Te-

réziu Švenkovú, ktorá urobila ne-

skutočný progres a prerod za 4 me-

siace športovania.

Výsledky bežcov ŠK Atleti BS:

Najml. žiačky: 1000m - Adelka 

Prefertusová 11.miesto

Ml. žiačky: 1000m - Barborka 

Švenková 3.miesto, Lola Soldano-

vá 4.miesto

St. žiačky: 2000m – Terézia Šven-

ková 2.miesto, Viktória Zvrškovco-

vá  5.miesto

St. žiaci: 3000m – Marko Ján 

1.miesto, Jakub Hudec 5.miesto

Dorastenky: 3000m – Hanka Hu-

decová 2.miesto, Tereza Snitková  

6.miesto

Dorastenci: 4000m – Peter Ursíny 

2.miesto

Juniori: 6000m – Jozef Gibala 

1.miesto

Muži: 6000m – Tomáš Počai 

3.miesto, Róbert Prefertus 7.miesto

Poďakovanie patrí aj podporovate-

ľom na spomenuté preteky: Jánovi 

Pivarčovi a za skvelú pizzu po prete-

koch od BlackM.

Róbert Petro

Krajské majstrovstvá 
v réžii ŠK Atléti BS

Spartan Race Beast 11.10.2015 

- Kúty nad Desnou Česko - 

23,5km - 31 prekážok, 1300m 

prevýšenie. 

Marek Rudinský: 04:05:18, umiest-

nenie v celkovom poradí: 238. z 1833, 

umiestnenie v kategórií open muži: 

162. z 1406, Peter Prokeš: 04:00:54, 

umiestnenie v celkovom poradí: 199. 

z 1833, umiestnenie v kategórií open 

muži: 130. z 1406. Spartan Race Su-

per 24.10.2015 - Eplény - Maďarsko 

- 13,6km - 27 prekážok - 700m pre-

výšenie. Marek Rudinský: 02:07:26, 

umiestnenie v celkovom poradí: 

114. z 2467, umiestnenie v kategórií 

open muži: 66. z 1816, Peter Prokeš: 

02:20:06, umiestnenie v celkovom 

poradí: 228. z 2467, umiestnenie v ka-

tegórií open muži: 156. z 1816. Gratu-

lujeme!  Marek Rudinský

Rudinský a Prokeš 
sa v silnej konkurencii nestratili

Oblastné majstrovstvá OBFZ 

- ZH.

13. kolo sa hralo 24.10.2015

Sitno Banská Štiavnica - OŠK Brehy 

1:3 (0:1). Góly: 67.min. Chmelina

Zostava: Sekula - Binder Š. (83Žikla), 

Hanzlík P., Roško, Ladický, Pastier 

(85.Nedoroščík), Barák N., Kmeť, 

Chmelina, Neuschl (59.Kuma), Fe-

renčík. V záverečnom zápase jesen-

nej časti sme na domácej pôde pokra-

čovali v nepresvedčivých výkonoch a 

utrpeli sme ďalšiu prehru. Nepoda-

rilo sa nám zastaviť nepriaznivú sé-

riu a tak máme na svojom konte tri 

prehry po sebe a budeme zimovať 

na predposlednom mieste tabuľky. 

Úvod do zápasu nám vyšiel a mohli 

sme isť do vedenia už v 6.minúte,a-

le strela Pastiera z 25 m skončila na 

pravej tyči brány hostí. Hostia zača-

li pomaly hru vyrovnávať a dostá-

vali sa i do šancí. V priebehu dvoch 

minút v17. a 18. sa mohli dostať do 

dvojgólového vedenia, keď najskôr 

po priamom kope hlavička ich útoč-

níka skončila na brvne a hneď na to 

prudká strela ďalšieho hráča skonči-

la na ľavej tyči našej brány. Do vede-

nia sa hostia dostali v 39. min., keď 

po centri z pravej strany sa útočník 

hostí presadil medzi našimi hráčmi a 

hlavou posunul centrovanú loptu do 

siete. Vyrovnať sme mohli v 45. min., 

ale Neushlovu hlavičku brankár hos-

tí s námahou vyrazil. V 2.polčase sme 

pokračovali v rozpačitom výkone a v 

snahe o vyrovnanie nás pribrzdil ďal-

ší gól v našej sieti v 59. min., keď pek-

nou krížnou strelou zvýšili na 0:2.

Naše úsilie o strelenie gólu bolo ko-

runované v 66. min, keď po centri 

Baráka N.,hlavou znížil Chmelina. 

Ďalší gól sa nám už streliť do kon-

ca zápasu nepodarilo,boli to naopak 

hostia,ktorí upravili výsledok na ko-

nečný stav v 81. min,keď po zahratí 

priameho kopu ich hráč hlavou stre-

lil tretí gól. Čo dodať na záver? V nie-

ktorých zápasoch i keď sme nehra-

li zle, nám chýbalo trochu šťastia na 

strelenie gólu. Boli však zápasy, keď 

sme sklamali i herne,hlavne na do-

mácom ihrisku. Hra mužstva a po-

stavenie v tabuľke je pre mňa osobne 

a mnohým iným obrovským sklama-

ním. Musíme si priznať,že naše muž-

stvo malo ambície hrať o špicu tabuľ-

ky. Realita je však iná. Na jar nás čaká 

ťažký boj o záchranu v súťaži. K tomu 

je potrebné mužstvo počas zimnej 

prestávky posilniť,skonsolidovať ká-

der a hlavne zmeniť prístup niekto-

rých hráčov k zápasom, tréningom 

a hlavne ich myslenie a ich vzťah ku 

klubu.

Dorast IV. liga

13. kolo malo sa hrať 24.10.2015

FK Heľpa - Sitno Banská Štiavnica sa 

nehralo.Naše mužstvo na zápas ne-

vycestovalo pre malý počet hráčov, 

zišlo sa ich 8. Zápas prehráme 3:0 

kontumačne. Tabuľky: www.ssfz.sk. 

Ivan Javorský

Jesennú časť sme ukončili 
domácou prehrou

Jesenný fl orbalový 

turnaj

Mesto B. Štiavnica a Centrum voľ-

ného času v  B. Štiavnici pozývajú 

deti a rodičov v rámci projektu Drie-

ňová mládeži dňa 7.11.2015 (so-

bota) na Jesenný fl orbalový turnaj 

v  telocvični ZŠ J. Kollára, sídlisko 

Drieňová o 8,30 hod. Hrá sa podľa 

platných pravidiel fl orbalu max. po-

čet na ihrisku 4+1 v kategóriách: 

Žiaci II. stupňa (5. – 6. roč. mladší 

chlapci + dievčatá) možnosť koedu-

kovaného družstva, dievča nie je 

podmienkou

Žiaci II. stupňa (7. – 9. roč. starší 

chlapci, staršie dievčatá)

Mládež vo veku od 15 – 25 rokov

Prihlášky telefonicky na č.tel.: 0907 

598 567 alebo e-mail: cvcban-

skastiavnica@centrum.sk.    

J.Machilová

3. liga v šachu 
- skupina C2

2. kolo

Stretnutie vyrovnaných súperov 

prinieslo napínavý súboj. O ko-

nečnej remíze rozhodli dve po-

sledné partie, v ktorých Timotej 

Hudec a Tony Zicho dokázali zís-

kať dva potrebné body.

ŠK Veža CVČ Banská Bystrica B 

- Opevnenie Klopačka Banská 

Štiavnica 4:4

Vyhrali T. Hudec a T. Zicho, remi-

zovali R. Toma, S. Kuchyňa, N. Píš 

a I. Koleda Standa Kuchyňa

Banskobystrický 

pohár v plávaní

V sobotu 17.10. usporiadal Plavec-

ký oddiel Delfín v Žiari nad Hronom 

už 4. kolo tejto majstrovskej súťaže. 

Prezentovalo sa viac než 100 prete-

károv z 12-tich oddielov: Brezna, 

Handlovej, B.Bystrice, Žiaru/Hr., V.

Krtíša, R.Soboty a B.Štiavnice. Sú-

ťaže sa zúčastnili aj plavci zo Sitna 

Banská Štiavnica a patrili medzi tých 

lepších. Výsledky:

Žiačky „C“ 2005-2006: A.Prefertu-

sová – 14.100m P 2:08.2, 7.100m K 

1:41.5, 4.200m K 3:35.9

Žiačky „B“ 2003-2004: A.Nemčo-

ková – 6.100m P 1:39.0, 8.100m K 

1:17.6, 6.50m M 41.1, 7.200m K 

2:54.1

Muži 1996 a st.: R.Nemčok: 1.50m 

M 30.6, 1.200m M 2:40.6, 1.200m 

K 2:21.9.

Vlado Nemčok, PO Sitno BŠ
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služby

 Kalvársky fond ponúka do dlho-

dobého prenájmu priestory v areáli 

kultúrnej pamiatky banskoštiavnická 

kalvária s účelom prevádzky bufetu. 

Bližšie info na kalvaria@kalvaria.org.

 Prenajmem zrekonštruované ale-

bo nezrekonštruované skladové, vý-

robné a  obchodné priestory v  Ban-

skej Štiavnici, Pletiarska ulica. Tel.č.: 

0910 949 501

 Ponúkam na prenájom 4-izbový 

byt. Byt sa nachádza na Drieňovej, 

čiastočne zariadený a zrekonštruova-

ný. Tel.č.: 0911 828 427 

  Ponúkam pôžičky Provident, te-

l.č.: 0908 570 157

reality

prácappppppppppp

 Prijmeme stolára a údržbára ihneď, 

čistá mzda od 600,-EUR. Sedačky, 

s.r.o., Tabaková 1, B. Štiavnica, kon-

takt: info@sedacky.com, tel.č.: 0903 

405 900

 Reštaurácia Monarchia hľadá po-

mocnú silu do kuchyne. Požadujeme 

čestnosť, spoľahlivosť, dochvíľnosť, 

zmysel pre poriadok a pozitívny prí-

stup k práci. Nástup možný ihneď. Ži-

votopisy posielajte na restauraciabs@

gmail.com. Bližšie informácie budú po-

skytnuté v rámci osobného pohovoru.

 Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľku na nedeľu so vzťa-

hom k chorým ľuďom. Práca na celý 

deň, slušný zárobok. Info na tel.č.: 

0904 110 869

Upratovacie a čistiace 
práce, tepovanie kobercov 

a sedačiek, umývanie 
okien.

Kontakt: 0905 441 170

Prenájom 
nebytových priestorov.

Kontakt: 

0905 441 170

SECOND HAND 
TRENDY

Križovatka + Mesto

- 50% zľava
2. - 3.11.2015

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 €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

 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


