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Projekt „Nech žije les!“ v SOŠ 

služieb a lesníctva

Dňa 28.10.2015 sa na pôde našej 

SOŠ služieb a lesníctva uskutočnila 

Verejná prezentácia medzinárodné-

ho projektu „Nech žije les!“, ktorý bol 

realizovaný v spolupráci s nórskou 

Solør videregående skole Sonsterud 

– v rámci grantov Európskeho hos-

podárskeho priestoru a s podpo-

rou štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky. Projekt bol zameraný 

na zvýšenie bilaterálnej spolupráce 

medzi našimi dvoma inštitúciami – 

strednými odbornými školami.

November je mesiac, v ktorom 

sa neopakovateľne príroda 

v zlatistých farbách prihovára 

človeku, aby sa viac ako po 

iné dni zamýšľal nad zmyslom 

svojho života, nad príčinou 

svojho bytia. 

Práve v tomto čase, keď na jeho za-

čiatku naše kroky smerujú na mies-

ta, kde ležia pozostatky našich naj-

drahších a najbližších, prichádzame, 

aby sme im vzdali úctu za chvíle, 

ktoré sme spolu prežili.

Samospráva mesta Banská Štiavni-

ca si v pondelok 2.11.2015 popolud-

ní na Pamiatku zosnulých v Dome 

smútku Frauenberg pietnou spo-

mienkou uctila všetkých tých, ktorí 

už nie sú medzi nami a opustili nás 

v tomto roku. Úvodné pietne slová 

patrili Jarmile Simonidesovej. Pri-

mátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková vo svojom príhovore okrem 

iného povedala: „Milí spoluobčania! 

Dnes spomíname na našich najbliž-

ších a najdrahších, našich otcov, matky, 

bratov a  sestry, ale niektorí aj na svo-

je dcéry a  synov, na spolupracovníkov 

a  priateľov, spomíname si na pamiat-

ku ľudí, ktorí nám boli blízki a dôverne 

známi, ktorí dožili svoj život a ktorí na 

našich cintorínoch, v sadoch našich spo-

mienok splynuli s  prírodou, ktorú mali 

tak radi. Dnes spomíname i na všetkých 

tých, ktorí v  pokoji odpočívajú na 12 

banskoštiavnických cintorínoch, ale aj 

na tých, ktorí svoje životy položili v I a II. 

svetovej vojne a v SNP. Vzdajme im česť 

a zachovajme trvalú spomienku na všet-

kých zosnulých.“

Spomíname na Jozefa Valdu, Iva-

na Bohma, Magdalénu Kontšeko-

vú, Augustínu Zajvaldovú, Ladislava 

Ladoša, Pavla Ivaniča, Alžbetu Pa-

miatkovú, Tibora Šaturu, Antóniu 

Bazálikovú, Jána Matysa, Micha-

la Gulaka, Emíliu Brezovú, Alžbetu 

Hoschekovú, Boženu Kučerovú, Ja-

roslava Hulu, Máriu Slacku, Žofi u 

Tomecovú, Annu Ivaničovú, Tibo-

ra Voštiara, Annu Klauzovú, Zoltá-

na Jakaba, Margitu Jarábekovú, Al-

bínu Dobrovičovú, Irenu Michalskú, 

Jána Mojičku, Annu Blahútovú, Zla-

ticu Pivarčiovú, Ervína Bernátha, 

Vieru Plachú, Helenu Šlepeckú, Ľu-

bicu Halászovú, Ing. Petra Boleráz-

skeho, Richarda Hoscheka, Jarosla-

va Pecníka, 

Návšteva z Nórskeho kráľovstva

Spomienka na všetkých blízkych, ktorí už nie sú 
medzi nami...

Prezentácia medzinárodného projektu  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Pavol "Hirax" Baričák: 
Šlabikáre šťastia 

piatok, 27. 11. 2015
Kultúrne centrum 

Banská Štiavnica o 17:11 hod.
Predpredaj http://www.kultura.ban-

skastiavnica.sk a IC (5 €), na mieste 6 €

EVA NOVÁEVA NOVÁ
17.11.2015 

Kino Akademik
18:00 hod. a 20:00 hod. 
Za účasti autorov a E. Vášáryovej

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 

18.11.2015 v čase od 8:00 – 16:30 

hod. bude prerušená distribúcia 

elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadeniach distribučnej 

sústavy prevádzkovateľa distribuč-

nej sústavy spoločnosti Stredoslo-

venská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v B.Štiavnici na  

Mládežníckej a Športovej ul.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár
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z programu
primátorky

2. 11.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a vedúcich odde-

lení MsÚ.  

  Uskutočnilo sa podujatie pri 

príležitosti Pamiatky zosnu-

lých.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

3. 11.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné rokovanie s generál-

nym riaditeľom Stredosloven-

skej vodárenskej spoločnosti, 

a. s., Banská Bystrica Ing. Vla-

dimírom Svrbickým.

  Účasť na 4. zasadnutí Rady 

ZMOS na Štrbskom Plese.

4. 11.

  Účasť na 4. zasadnutí Rady 

ZMOS na Štrbskom Plese.

5. 11.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

6. 11.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Pracovné stretnutie so štát-

nym tajomníkom Minister-

stva hospodárstva SR Ing. Mi-

roslavom Obertom.

 Občianske obrady – sobáš.

7. 11.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta pri príležitosti 

oslavy ich životných jubileí.

Andrea Benediktyová

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na predaj: 

1. 

- oceľovej haly súp. č. 591, postavenej 

na pozemku par. č. C KN 7127/2, na-

chádzajúcej sa v  lokalite „Maxšachta“ 

a pozemkov:

- par. č. C KN 7127/2, vo výmere 531 

m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 7127/3, vo výmere 3642 

m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške 45.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

2. 

- Stavby bývalého Autokempingu na 

Počúvadlianskom jazere a to:

- sociálna budova, súp. č. 4, postavená 

na pozemku par. č C-KN 6321

- prihlasovanie pobytu, súp. č. 1, po-

stavená na pozemku par. č. C-KN 

6324

Pozemky pod stavbami, ako aj pri-

ľahlé pozemky sú vedené na LV č. 

2614  pre vlastníka SR – LESY Slo-

venskej republiky, štátny podnik, Ná-

mestie SNP č. 8, Banská Bystrica.

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške 25.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

3.

- rodinného domu na ulici 8. mája 

10,  súp. č. 825, postavený na pozem-

ku parcela č. C KN  5030/1, zastavané 

plochy a nádvoria a pozemkov:  

- par. č. C KN 5030/1, vo výmere 130 

m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 5030/2, vo výmere  310 

m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. CKN 5031/1, vo výmere 361 

m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za 

nehnuteľnosti je vo výške 65.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

Bližšie informácie a podklady k verej-

nej obchodnej súťaži si záujemcovia 

môžu vyzdvihnúť na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici, odd. právnom 

a správy majetku, tel: 045-6949642, 

email: marianna.orgoniova@ban-

skastiavnica.sk. Podmienky verejnej 

obchodnej súťaže sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk. MsÚ

Ponuka majetku

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

o poskytnutie dotácií z 

rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica podľa VZN č.3/2013 

pre rok 2016

Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je, že do 31.12.2015 je termín pre 

podávanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rok 2016 pre právnické 

osoby a fyzické osoby - podnikate-

ľov podľa § č.3 VZN č.3/2013.

V zmysle Všeobecne záväzného na-

riadenia Mesta Banská Štiavnica 

č.3/2013 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, 

je potrebné žiadosť podať písom-

nou formou na predpísanom tlači-

ve, ktoré nájdete v Klientskom cen-

tre Mestského úradu alebo priamo 

na stránke mesta Banská Štiavni-

ca http://www.banskastiavnica.sk/

obcan/dokumenty/tlaciva.html.

Vyplnená žiadosť o poskytnutie 

dotácie musí obsahovať povinné 

prílohy:

- stručný popis pripravovaného 

podujatia

- účel použitia peňažných pros-

triedkov

- rozpočet akcie, projektu

- ďalej všetky náležitosti podľa § č. 

6 vo VZN č.3/2013

V prípade nejasností kontaktujte:

Mestský úrad

Ekonomické oddelenie

Ing. Lucia Jarábeková

t.č.: 045/694 96 31, e-mail: lucia.ja-

rabekova@banskastiavnica.sk

MsÚ

Podávanie žiadostí 
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Je pre nás veľkou cťou, 

že svojou prítomnosťou podčiark-

la dôležitosť takýchto projektov aj 

jej excelencia – veľvyslankyňa Nór-

skeho kráľovstva na Slovensku, pani 

Inga Magistad. Spolu s vedením ško-

ly a pedagógmi oboch škôl násled-

ne hovorila o ďalších možnostiach 

využívania fondov EHP a Nórskeho 

fi nančného mechanizmu. Ako hlav-

ný reprezentant Nórskeho kráľov-

stva v  našej krajine vyjadrila nádej, 

že podpora spolupráce škôl v  Nór-

sku a na Slovensku bude prostredníc-

tvom grantových fi nančných mecha-

nizmov pokračovať aj v budúcnosti. 

Rozhovor s  pani veľvyslankyňou si 

môžete pozrieť aj na štiavnickej VIO 

TV. Za podporu a  ocenenie nášho 

projektu ďakujeme aj  primátorke 

Mesta pani Mgr. Babiakovej, ako aj 

ďalším zástupcom mesta. Na pod-

ujatí sa zúčastnili aj učitelia a  žiaci 

z  partnerskej nórskej školy, zástup-

covia základných a  stredných škôl 

z  nášho regiónu, zástupcovia SAIA, 

žiaci.

Prezentácia projektu bola sprevádza-

ná kultúrnym programom. Na úvod 

zazneli piesne v podaní banskoštiav-

nického mužského zboru Štiavni-

čan, ktorý udržiava tradíciu starých 

baníckych piesní z  nášho regiónu. 

Krásny folklórny program pripravi-

li so žiakmi SOŠ služieb a lesníctva 

a  žiakmi ubytovanými v školskom 

internáte naši kolegovia, Mgr. Dušan 

Kabina a Mgr. Katka Tatárová. Spes-

trením programu bolo vystúpenie 

„Sokoliarov“ zo ZŠ M. Hella zo Štiav-

nických Baní.

Žiaci obidvoch škôl vo svojich pre-

zentáciách presvedčivo zvýrazni-

li prínos, zmysluplnosť a  naplnenie 

cieľov projektu. Zdôraznili možnosť 

inšpirovať sa navzájom, spoznať roz-

dielnosti vo fungovaní škôl, realizo-

vali vedomostné kvízy, vytvorili spo-

ločné učebné materiály, absolvovali 

exkurzie, zdokonaľovali sa v používa-

ní anglického jazyka, spoznávali kul-

túru oboch štátov, pamiatky, národ-

né parky a prístup k využívaniu lesa 

a k ochrane prírody. Naši Nórski pria-

telia obdivovali, že hoci je Slovensko 

malou krajinou, má množstvo histo-

rických pamiatok a  krásnu prírodu. 

Naši žiaci si prostredníctvom Nór-

skych kamarátov začínajú vážiť to, 

čím je Slovensko výnimočné. V Nór-

sku nás inšpirovala zodpovednosť 

a  precíznosť v  ochrane prírody, prí-

rodného bohatstva, aby sa jej krása 

zachovala pre náš všetkých a pre bu-

dúce generácie. Aj týmito slovami ria-

diteľka školy, PhDr. Viera Gregáňová 

podčiarkla dôležitosť a prínos spolu-

práce dvoch tak kilometrami vzdia-

lených a predsa vďaka projektu blíz-

kych škôl.

Podobná verejná prezentácia pro-

jektu bola realizovaná aj v Nórsku, 

v meste Flisa za prítomnosti veľvy-

slaneca SR v Nórsku, pána Františka 

Kašického. Časť prezentácie si mô-

žete pozrieť aj na FB stránkach veľ-

vyslanectva: https://www.facebook.

com/OsloEmbassy.

„Štipendijný program EHP Slovensko fi -

nancovaný z grantov EHP a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. Th is pro-

ject is co-funded by the EEA Grants and 

the state budget of the Slovak Republic 

from the EEA Scholarship Programme 

Slovakia.” Školská  projektová strán-

ka: http://www.eeastiavnica.wbl.sk/.

Zuzana Hermanová, 

koordinátorka projektu

NOVINKY

1.str.

ponuka
práce

Martu Neubauerovú, 

Irmu Sásikovú, Ing. Jána Tršu, Má-

riu Luptákovú, Ing. Marcela Ličku, 

Annu Ivaničovú, Jarmilu Sláviko-

vú, Oľgu Ďuricovú, Jozefa Pálení-

ka, Františka Liptáka, Máriu Or-

číkovú, Katarínu Oravcovú, Jána 

Gregáňa, Pavla Rádika, Ing. Milana 

Hrabovca. Máriu Čerchlovú, Alo-

za Gregáňa, Annu Furmánekovú, 

Máriu Tomčíkovú, Ivana Šoučíka, 

Alexandra Černického, Ľudovíta 

Mlynárika, Annu Lulákovú, Jána 

Machila, Annu Hnetkovskú, Má-

riu Slávikovú, Annu Konopkovú, 

Petra Gurtlera, Annu Kolesákovú, 

Annu Trubanovú, Viliama Čákyho, 

Júliusa Farkaša, Irenu Lipovskú, 

Emíliu Mojžišovú, Antona Foltá-

na, Antona Hornického, Oľgu Zva-

rovú, Máriu Šimovú, Emília Krát-

ka, Jozef Černaj, Stanislav Pokoš, 

Ľubomír Ladziansky, Lucia Štef-

feková, Vieru Lachovú, Gejzu Ka-

lába, Máriu Zacharovú, Ladislava 

Prokaja, Margitu Ladošovú, Mi-

roslava Dobríka, Evu Kalmanovú, 

Máriu Bohmovú, Ladislava Mora-

víka, Jozefa Kopála, Helenu Pod-

rackú, Gabrielu Vavrincovú, Emíliu 

Píschovú, JUDr. Elenu Dubeňo-

vú, Ing. Jána Šemodu, Štefana Izá-

ka, Zdenka Rosiara, Evu Mojžišo-

vú, Milana Heleja, Lukáša Bartku, 

Františka Oberta, Andreja Lon-

gauera, Alexandra Turčana, Mila-

na Malatinca, Karolínu Bučekovú, 

Štefana Turčániho, Pavla Harváne-

ka. Na záver spomienkového aktu 

za spevu skladby „Haleluja“ sa roz-

horelo srdce vytvorené zo sviečok, 

ktoré boli zapálené za každého jed-

ného zosnulého.

Česť ich pamiatke!

Michal Kríž

1.str.

Návšteva z Nórskeho kráľovstva

Spomienka na všetkých blízkych, 
ktorí už nie sú medzi nami...

Pietna spomienka v kostole Panny Márie Snežnej  foto Michal Kríž 

Okres Banská Štiavnica

1. Asistentka, USO – 1 VPM; Ku-

chár, USO – 1 VPM; Tulsi s.r.o., 

Jána Palárika 367/4, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, Ing. Cerovská, tel.: 

0910932083, e-mail: cerovska.

emilia@gmail.com, , nástup ihneď

2. Automechanik osobných mo-

torových vozidiel, Autocenter, 

Na Mária šachtu, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, p. Jevoš, tel.: 

0905244885, e-mail: sj@mcnet.

sk, SOU, USO – 1 VPM, nástup ih-

neď 

3. Konštruktér, USO, VŠ – 1 

VPM; Elektrikár, elektromon-

tážny pracovník, SOU, USO – 1 

VPM; Ravafol s.r.o., Antolská 31, 

969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0911562980, e-mail: offi  ce@rava-

fol.sk, nástup ihneď 

4. Kuchár, USO – 1 VPM; Po-

mocný kuchár, SOU, USO – 1 

VPM; Alena Dobrovičová, Pen-

zión Na kopci, Športová 781/8, 

969 01  Banská Štiavnica, tel.: 

0456922325, 0905317122, SOU, 

nástup ihneď

5. Kuchár, Juraj Mĺkvy, Re-

meselnícka 17, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, p. Gavlasová, tel.: 

0903408785, e-mail: sgavlasová@

yahoo.com, USO – 1 VPM, nástup 

ihneď

6. Ošetrovateľ hospodárskych 

zvierat, Agro Belá, s.r.o., Ban-

ská Belá 191, Oľga Halajová, tel.: 

0903706063, fax: 045/6933295, 

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

USO – 2 VPM, ZŠ – 2VPM, nástup 

ihneď

7. PHP developer, USO, VŠ – 1 

VPM; Web developer, USO – 1 

VPM; Peter Barilla – PE-PLAST 

Packaging, 969 01 Banská Štiav-

nica, p. Hvilová, 0948475275, e-

-mail: it@diib.sk, , nástup ihneď

8. Pilčík-strojník LKT, Palivo BS, 

s.r.o., 969 01 Banská Štiavnica, 

tel.: 0908283111, e-mail: luciaku-

rucova@gmail.com, ZŠ – 2 VPM, 

nástup ihneď 

9. Predajca okien – obchodný zá-

stupca, USO, VŠ – 1 VPM; Sto-

lár, montážny pracovník – výroba 

a  montáž drevených okien, USO 

– 1 VPM; Ľubomír Svetlík – Mi-

rador, Pletiarska 20, 969 01  Ban-

ská Štiavnica, Ing. Bodorová, tel.: 

0456920616, e-mail: lenka@mira-

dor.eu, nástup ihneď

Spracovala: 

Zuzana Paškayová
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Vínnu špacírku v Banskej 

Štiavnici sme organizovali po 

prvýkrát minulý rok. 

Mala veľký úspech, všetky lístky sme 

predali v  predpredaji niekoľko dní 

pred termínom podujatia a  na sa-

motnú akciu sme mali iba pozitívne 

reakcie. To nás veľmi povzbudilo pri 

plánovaní tohto ročníka. Oproti mi-

nulému roku sme zvýšili počet lístkov 

(na 444), počet vínnych zastávok (na 

sedem, oproti päť v minulom roku). 

Tiež sme zvýšili počet vinárov, takže 

tento rok bude prezentovať 19 viná-

rov spolu 132 vín. Prídu aj zahranič-

ní vinári z Talianska s ponukou prí-

rodných vín, už tradične Terra Tangra 

z Bulharska. Oproti minulému roku 

sme posilnili gastronomickú časť, 

a to v rozmanitosti aj kvalite. Ochut-

nať môžete lokálne výrobky, aj reš-

pektovaných šéfkuchárov. V Gavalie-

ri bude pečené prasiatko, na Zlatom 

dvore sa budú na grile piecť čerstvé 

ryby a v 4 sochách sa bude grilovať 

mäso aj zelenina. V  Cosmopolitane 

pribudnú trhy domácich produktov, 

prezentovať budeme novú slovenskú 

značku Kekkonia, tiež tam bude variť 

Imrich Bindics z  oceňovanej reštau-

rácie Villa Rosa v  Dunajskej Strede. 

Raritou je Bytová reštaurácia Lock-

-Al. Koncept jedla, ktoré pripravu-

jú nie profesionálni kuchári, ale nad-

šenci pre dobré jedlo a víno pre pár 

osôb vo vlastnom  byte, je v  západ-

nej Európe rozšírený, ale v  Štiavnici 

bude mať premiéru. Cieľom akcie sú 

prenocovania mimo hlavnej sezóny. 

Preto pokračujeme aj v doplnkovom 

programe na nedeľu a pondelok. Pani 

Dorota Pospíšilová, ktorá bola hlav-

nou hviezdou minulého ročníka, je 

na Slovensku iba jedna, zaujímavého 

hosťa sme hľadali v Nemecku. Pán Se-

bastian Oberbillig z vinárstva Wein-

gut   Deutschherrenhof prinesie roz-

právanie o rizlingoch a ochutnávku 

10 vín z viacerých vinárstiev z oblasti 

Mosel, rodiska rizlingov. Bude prvým 

v programovej línii Odrody sveta, kde 

chceme každý rok predstaviť inú od-

rodu a lokalitu. Nielen jedlom a  pi-

tím je človek živý. Na pondelok sme 

pripravili výjazd do Pivnice Brhlovce, 

malého butikového vinárstva, kto-

ré sídli v skalných obydliach v Brh-

lovciach. Všetky dôležité informácie 

a objednávkový formulár nájdu náv-

števníci na tránke stiavnicavino.sk. 

Predpovede počasia nám zatiaľ pra-

jú a v predpredaji sme v čase písania 

tohto článku, dva týždne pred akciou, 

predali skoro 400 z 444 možných líst-

kov. Tým Štiavničanom, ktorí majú 

záujem, odporúčame, aby neotáľali. 

Ďakujeme spoluorganizátorom Vino-

centru a všetkým tým podnikateľom, 

ktorí sa do akcie zapojili.

Igor Kuhn, 

Región Banská Štiavnica

Štiavnická vínna špacírka 2015

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na dlhodobý prenájom: 

1. - obytnej budovy súp. č. 639 po-

stavenej na par. č. C KN 7233 zapí-

sanej na LV č. 1 a pozemku par. č.  E 

KN 2606/1, lesné pozemky, vo vý-

mere 1378 m2 zapísaného na LV č. 

3076. Nehnuteľnosti sa nachádzajú 

na ulici Nad Rozgrundom č. 1.

Na pozemku par. č. E KN 2606/1 

sa nachádza hospodárska budova, 

ktorá je v KN vedená na LV č. 2254 

v prospech vlastníka SR - Lesy Slo-

venskej republiky, š. p., Nám. SNP č. 

8, 975 66 Banská Bystrica.

Zámerom Mesta Banská Štiavni-

ca a podmienkou prenájmu, je zria-

denie zariadenia pre cestovný ruch 

a  to nástupnej stanice – zázemia 

pre turistov s  informačnou služ-

bou,  sociálnym zariadením, občer-

stvením, úschovňou, parkoviskom, 

telefónom, internetom, servisom 

športového náradia, príp. turistic-

kej ubytovne  a pod., pre turistiku, 

cykloturistiku a  bežecké lyžovanie, 

príp. korčuľovanie na priľahlom taj-

chu.

Minimálna požadovaná cena ročné-

ho nájmu za nehnuteľnosť je 3.000,- 

€. Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

Ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 25.11.2015 o 15,00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica. Predmetom verejnej ob-

chodnej súťaže je výber najvyššej ce-

novej ponuky na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujemco-

via môžu vyzdvihnúť na Mestskom 

úrade v Banskej Štiavnici, odd. práv-

nom a  správy majetku, tel: 045-

6949642, email: marianna.orgonio-

va@banskastiavnica.sk. Podmienky 

verejnej obchodnej súťaže sú zverej-

nené na úradnej tabuli mesta a  na 

www.banskastiavnica.sk.

MsÚ

Dlhodobý prenájom

Anketa
Ako sa vám páčila sviatočná at-

mosféra banskoštiavnických 

cintorínov?

,,Bola to pastva pre oči, krásne poča-

sie, upravené hroby i chodníky, bohatá 

kvetinová výzdoba.  Rozsvietené noč-

né cintoríny som videl priamo z okna 

môjho domu v Ružovej ulici.“             T.J.

,,Všetko bolo pekné, atmosféra veľ-

mi pokojná, ľudia ohľaduplní, do-

pravná situácia zvládnutá,snáď jedi-

né negatívum som objavil v cintoríne 

pri Dome smútku, kde bol zapchatý 

vodovodný odpad. Voda z preplnenej 

zbernej nádoby tiekla ľuďom rovno 

na topánky a závadu celý týždeň nik-

to neodstránil.“                               H.K.

,,Nádhera, bola som očarená celkovou 

atmosférou a pri pohľadoch z okien 

Nového zámku som úplne stratila reč.

“                                                         I.G.

,,Do Banskej Štiavnice cestujeme je-

denkrát ročne, aby sme si uctili pa-

miatku zosnulých príbuzných. Atmo-

sféra bola sviatočná, cintoríny čisté, 

hroby pekne vyzdobené, (miestami aj 

trochu prezdobené). Nemilo nás za-

skočil  výber parkovného pod Novým 

zámkom, tak sme si auto odstavili 

vedľa cesty ako väčšina domácich vo-

dičov.“                                                Š.V.

,,Bolo to očarujúce, nádherné, veľ-

mi sme sa tešili na návštevu Nového 

zámku, ale nakoľko sa v oknách ne-

svietilo, mysleli sme, že je zatvorený. 

Až neskôr sme sa dozvedeli, že tam 

býva zhasnuté kvôli lepšiemu výhľadu 

na rozsvietené cintoríny. No, nabudú-

ce budeme múdrejší.“                     S.O.

,,Vychutnávali sme si to na etapy, cez 

deň slniečko, farebné padajúce lístie a 

milé stretnutia známych a priateľov 

z detstva, ktorých sme roky nevideli. 

Večer sme sa na cintoríny opäť vracali 

kvôli tej ,,plamienkovej“ kráse tisícov 

zažatých spomienok.“                    D.B.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Pozývame Vás na ochutnávku vín 14.-15.11.  foto Lubo Lužina

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.



5
číslo 39 • 5. november 2015

sn@banskastiavnica.sk AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Keď v roku 2010 v rámci 

festivalu Viva Musica! odznel 

koncert zložený zo skladieb 

Mareka Brezovského, diváci 

v divadle vstali a ešte dlho 

aplaudovali. 

Mladý človek, ktorý zomrel v roku 

1994 ako dvadsaťročný na predáv-

kovanie heroínom zanechal po sebe 

hudbu, ktorú celé Slovensko tým-

to koncertom znovuobjavilo. Na-

sledovali dnes už legendárny kon-

cert a  turné, reedícia albumu ako 

aj vysoko hodnotený dokumentár-

ny fi lm Hrana. Po štyroch rokoch 

sa projekt vracia na pódium, pôvod-

ne len pre jeden koncert 3.11. 2015 

v  Bratislave. O  obrovskom záuj-

me oň hovorí fakt, že hudobníkom 

sa podarilo vypredať Starú tržni-

cu s kapacitou viac ako 2 000 miest 

už niekoľko dní pred koncertom. 

Mnohým Štiavničanom i  cezpoľ-

ným, ktorí pozorne sledujú kultúr-

ne dianie v meste či v rámci spome-

nutého projektu, neušiel nečakaný 

oznam o  tom, že „nultý“ koncert, 

alebo verejná generálka sa uskutoč-

ní deň pred bratislavským vystúpe-

ním v miestnom Kultúrnom centre. 

Nevšedná príležitosť zažiť silné mu-

zikantské osobnosti ponorené do 

skladieb Mareka Brezovského pri-

tiahla napriek len dvojdňovej pro-

pagácii takmer dve stovky divákov. 

Opakovaný potlesk, výkriky i  ne-

predstierané nadšenie opäť potvrdi-

li, že Hrana je nadčasové dielo. Na-

priek faktu, že išlo o generálku, sa 

hudobníci vložili do každej sklad-

by s  plným nasadením a  odohra-

li okrem známych skladieb z prvé-

ho albumu aj dve novinky. Aj keď 

pri tomto koncerte je vzhľadom na 

jeho vysokú kvalitu ťažko hovoriť 

o vrcholoch, najviac aplauzu si vy-

slúžili skladby Anjel v  brilantnom 

prevedení Vladislava Šarišského, 

zimomriavková Nechcem byť ako 

ostatní, či záverečná Niekde zvoní 

hrana.

Naše poďakovanie patrí kapele v 

zložení Oskar Rózsa, Martin Va-

lihora, Vladislav Šarišský, Marek 

Minárik a Adam Mičinec. Špeciál-

na vďaka smeruje k   „Štiavničano-

vi z Ružovej“ Oskarovi Rózsovi, bez 

ktorého by nevznikol nielen tento 

výnimočný projekt, ale ani štiavnic-

ký koncert za dobrovoľné (!) vstup-

né. Ďakujeme!

R. Marko

Hrana. V Štiavnici

Kapela hudobníkov v Kultúrnom centre  foto Lubo Lužina

V piatok 30.10. 2015 vystúpilo 

v Kultúrnom centre Divadlo 

J.G. Tajovského zo Zvolena 

s predstavením Život (podľa) 

Urbana. 

Zhruba poldruhahodinová inscená-

cia predstavila divákom život jed-

ného z  najznámejších slovenských 

básnikov a  textárov 90. rokov, kto-

rého predčasná smrť pri autonehode 

v roku 1999 bola pre kultúrnu obec 

veľkým šokom i  stratou. Pod insce-

náciu sa podpísal autorský tím v zlo-

žení dramaturgička Uršuľa Ferenču-

ková, režisér a herec Richard Sanitra 

a jeho hereckí partneri Barbora Špá-

niková, Daniel Výrostek a  Ondřej 

Daniš, ktorý sa postaral aj o hudobné 

aranžmány. Práve skladby s textami 

Jozefa Urbana boli silnou stránkou 

divadelného predstavenia a  dočkali 

sa neraz aj potlesku divákov. Nechý-

bali Voda, čo ma drží nad vodou, 

C´est la vie, Vráť trocha lásky, či Kým 

nás máš. Čriepky zo života J. Urbana 

boli doplnené slovom Ľubomíra Fel-

deka, či citáciami z jeho diela. Samot-

nej insenácii sa tak podarilo vytvoriť 

pomerne komplexný pohľad na ume-

leckú tvorbu človeka, ktorého tvorba 

dokáže zaujať aj viac ako 15 rokov po 

jeho úmrtí. RM

Život (podľa) Urbana

Už 13.11. 2015 zavíta opäť 

do Banskej Štiavnice známy 

fi lmový publicista, šéf portálu 

kinema.sk, autor Screenera 

i rozhlasovej relácie, Peter 

Konečný. 

Jeho prednášky o  fi lme sú najmä 

v Bratislave obrovským hitom, kto-

rý vypredáva kapacity priestorov, 

v ktorých sa konajú.

V našom meste sa predstavil už dva-

krát – najprv s rozprávaním o naj-

lepších fi lmoch do roku 1960, v júni 

zas s  najlepšími svetovými rekla-

mami. Svojím rozprávaním i ukáž-

kami dokázal zaujať publikum vždy 

na viac ako dve hodiny. Veríme, že 

inak tomu nebude ani tentoraz, 

kedy predstaví najlepšie svetové fi l-

my po roku 1960. Ak máte chuť vy-

dať sa na objaviteľskú a pútavú ces-

tu svetom fi lmu, dozvedieť sa niečo 

nové a zažiť príjemný piatkový ve-

čer, určite si rezervujte svoj čas – 

bude to stáť za to. Prednáška začína 

o 18.30 hod. a lístky si je možné za-

kúpiť, alebo rezervovať online, prí-

padne v pokladni kina Akademik.

RM

Uvidíme fi lmy, ktoré zmenili svet

Dielnička v Kammerhofe.

5.11. Maľovano-šiborené hodváb-

ne šatky a šále. 12.11. Batikované 

tašky. 19.11. Hlinené misky, podno-

sy. Kammerhof, 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

6.11. Pražovňa: Banská Zverina! 

Vystúpia: Zverina, Bratislavský fre-

estyler Shomi, DJ Aldo, duo Rusto 

& Wuashica.

6.11. ODB Trio (Hammond organ) 

& Groovy Funky Night. Archanjel 

Cafe Bar, 21:00 & 23:00.

7.11. Koncert s  Ludvikom Kašu-

bom. Pri dobrej muzike a regionál-

nych dobrotách - párancoch a slad-

kých rezancoch. Terasa u Blaškov, 

19:00

7.11. Live music. Trotuar Cafe, 

20:00

7.11. Balkan Night s Rozoberto. Ar-

chanjel Caff e Bar, 21:00

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

12.11. Stretnutie generácií. Starý zá-

mok, 9:00-14:00

13.11. Art Cafe: Randevous s miest-

nymi umelcami & Eclectic Selector. 

Randevous 14:00-20:00.

Eclectic selector 21:00.

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.-15.11. 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

na stiavnicavino.sk

14.11. Posedenie s Hurikánom pri 

krbe. Terasa u Blaškov, Počúvadlian-

ske jazero, 18:00

14.11. Koncert: Cosmic Days. Za-

snené plochy, melodické gitary, at-

mosférická fujara. Art Cafe, 21:00

19.11. Koncert: Veselá trojka a Šte-

vo Hruštinec. KC 18:00

Zmena programu vyhradená !

Región Banská Štiavnica
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No nielen to. Ide zároveň 

aj o národný projekt pod 

tým istým názvom, ktorý 

počas troch rokov realizoval 

Slovenský inštitút mládeže 

Iuventa z Európskeho sociál-

neho fondu. 

V preklade ide o „praktické zručnos-

ti cez neformálne vzdelávanie v  práci 

s  mládežou“. Kľúčovou potrebou je 

lepšia príprava mládeže na prechod 

zo školy do zamestnania, posilne-

nie sociálnej inklúzie a  rovností 

príležitostí na trhu práce. Kladie-

te si možno otázku, prečo by nás 

to malo zaujímať. Odpoveď je veľ-

mi jednoduchá. Projekt sa realizo-

val vo všetkých krajoch Slovenska. 

Patril k  nim aj Banskobystrický. V 

rámci neho bolo oslovené aj mesto 

Banská Štiavnica. Lepšie povedané, 

cieľové skupiny a organizácie, kto-

ré sa mohli bezplatne vzdelávať. Či 

už tak urobili dostatočne , nech po-

súdia sami. Ja som sa na to opýta-

la priamo na tlačovej konferencii 

v  Banskej Bystrici, ktorá sa kona-

la pri príležitosti ukončenia celého 

podujatia. Moje otázky smerovali 

na školiteľa projektu a zároveň ob-

čana nášho mesta, Ing. Karola He-

riana, PhD.

Pre koho bol projekt určený?

Bol určený predovšetkým pre cen-

trá voľného času, združenia a ško-

ly každého typu, ktoré prevádzku-

jú krúžkovú činnosť. Išlo najmä 

o  dovzdelanie všetkých nepedago-

gických vedúcich, vychovávateľov 

a  ostatných, ktorí sa venujú tým-

to aktivitám, v  snahe zefektívniť 

ich prácu s deťmi. Viesť mládež me-

tódami zážitkového učenia. Kaž-

dý kraj mal vyhlásenú svoju tému. 

V  Banskobystrickom samospráv-

nom kraji bol Envirozážitok, to zna-

mená podpora a rozvoj zážitkových 

aktivít v  environmentálnej výcho-

ve.

Ako prebiehala celá príprava 

projektu a jeho aktivity?

Prvá fáza bola zameraná na vzdelá-

vanie pracovníkov s mládežou. Do-

spelých sme učili ako majú viesť deti 

trochu iným spôsobom. Ide hlavne 

o učenie hrou, ale aj odovzdávanie 

praktických skúseností v zadaných 

témach. V  druhej fáze sme vytvo-

rili spoločný tábor v Osrblí. Asi 60 

člennú skupinu detí dostali 10 až 

12 pracovníci s mládežou na 5 dní. 

Tam museli dokázať svoje praktické 

zručnosti aj získané vedomosti ako 

decká zvládnuť. Podľa toho, čo som 

sama počula, spätná väzba zúčast-

nených na túto aktivitu bola veľmi 

pozitívna. Naučili sa mnohé  nefor-

málne vyučovacie metódy. Tiež ako 

zvládať deti, či riešiť ich konfl ikty.

Ako hodnotíte záujem v  našom 

meste?

Oslovili sme širšie spektrum škôl 

a iných organizácií. Napodiv sa zú-

častnili iba dvaja pracovníci a  to 

z občianskych združení Kruh a Da-

phne. Je to na škodu veci, lebo pe-

dagogickí zamestnanci sa majú skôr 

možnosť vzdelávať, ale všetci ostat-

ní tých príležitostí nemajú až tak 

veľa. Práve im bol tento projekt ur-

čený. Preto nech sa v  budúcnos-

ti nikto nebojí ísť do niečoho nové-

ho a nepoznaného. Môže to byť pre 

mnohých zaujímavé a osožné.

Daniela Sokolovičová

Praktik znamená byť užitočný, 
alebo (vracia sa k nám Komenský)

Koordinátor projektu Ing. Karol Herian, PhD.  foto Peter Fehér

Žiaci 2.C a 3.C triedy ZŠ 

Jozefa Horáka si vyskúšali 

netradičné učenie.  Bola to 

skvelá myšlienka, a preto sme 

neváhali sa do toho zapojiť.

Deň sme začali prechádzkou v nád-

hernej jesennej prírode okolo Po-

čúvadlianskeho jazera. Žiaci na-

vštívili mini ZOO a  mohli zblízka 

spoznávať našich zvieracích pria-

teľov. Okrem návštevy mini ZOO 

sme usporiadali posedenie v príro-

de, počas ktorého sme si čítali kni-

hy. Po malej exkurzii v okolí jazera 

nás čakalo prekvapenie v  podobe 

výborných raňajok, ktoré nám pri-

pravili medvede. Po sladkých pala-

cinkách sme sa presunuli do Pen-

ziónu pod Sitnom, kde si deti užili 

plno zábavy a oddychu vo wellness 

svete v podobe vnútorného relaxač-

ného bazéna, vírivky, parnej, suchej 

a bylinkovej sauny. Zábava pri vode, 

alebo niekde v  prírode s  kamarát-

mi či na ihrisku pred domom je to, 

čo deti napĺňa a dáva im oveľa viac 

ako hranie sa na počítači či telefóne. 

Keď sa žiaci vykúpali, čakal ich vý-

borný obed s  čokoládovým dezer-

tom. Na záver sme si zahrali rôzne 

hry, zaspievali sme si a s výbornou 

náladou sme sa vrátili do školy. Žia-

ci takto strávený deň veľmi oceni-

li a určite si ho budú dlho pamätať. 

Takáto forma výučby je síce nároč-

ná na čas a organizáciu, ale výsledok 

stojí za to. Pre nás bolo dôležité, aby 

sa naše deti zabávali kdekoľvek, čo 

sa nám podarilo aj vďaka P. Erne-

kovi, ktorému sa chceme touto ces-

tou poďakovať. Sme rozhodnuté or-

ganizovať podobné aktivity pre deti 

častejšie. 

Dominika Janáčková, 

Eva Ivaničová

Skvelý deň plný zážitkov

Žiaci ZŠ J.Horáka navštívili mini Zoo na Počúvadle  foto Archív autorov

Odsúdená 
na lásku

Posielam lásku do sveta

nech nedrží sa iba mojich rúk

nech ku vám všetkým odlieta

a dotýka sa nekonečných múk

Nezdobte si nimi svoje hlavy

tŕňové koruny dajte na vešiak

Radosť a mier 

nech sú na vašej strane

nech zmizne z tváre strach

Do srdca ruže sveta sadím

nech sálajú z knihy ktorú držíte

hľa ako prevoniava vesmír

slovíčko-LÁSKA-

Nech krúži navždy 

po zemskom orbite

Dana Janebová
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie

Dňa 

22.10.2015 

nás vo veku 

nedožitých 80. 

rokov náhle 

navždy opustila naša dra-

há maminka a babka Idka 

Celderová. Srdečne ďaku-

jeme pani primátorke, pani 

Simonidesovej, dôstojnému 

pánovi I. Šišulákovi, Mari-

ke Petrovej, pánovi Peťko-

vi, Pohrebnej službe a všet-

kým smútiacim prítomným 

za dôstojnú rozlúčku a kveti-

nové dary. Česť jej pamiatke. 

Smútiaca rodina 

Spomienka

13.novembra 

uplynie 10 ro-

kov, čo nás na-

vždy opustil 

Peter Borbé-

ly. Tí, čo ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Všetkým ďakuje 

manželka, syn 

a celá rodina

Oznamy
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.

Ďalej SZTP v BŠ oznamuje svojim 

členom a priaznivcov, že 18.no-

vembra 2015 sa uskutoční náv-

števa galérie Jozefa Kollára, ktorá 

bude spokojná s literárnou bese-

dou autorky Mgr. Máriou Petro-

vou. Zraz účastníkov o 10,30 hod. 

pred galériou JK.

Výbor SZTP v BŠ oznamuje čle-

nom, že kancelária zväzu v me-

siacov november – december (do 

20.12.) bude otvorená každú stre-

du od 8:00 – 12:00 hod. 

Ivan Madara

Banskoštiavnický rodák Milan Au-

gustín, spisovateľ, výtvarník, histo-

rik, cestovateľ...- vo výpočte jeho vše-

stranných umeleckých aktivít by sme 

mohli dlho pokračovať – toho času bý-

vajúci v Bratislave ale aj „na bašte“ v 

Štiavnických Baniach, prezentoval po-

sledné roky v Banskej Štiavnici resp.

vo Svätom Antone už tri svoje knihy, 

aj takto dokazujúc svoj vzťah k nášmu 

mestu a k tomuto kraju pod legenda-

mi opradeným Sitnom.

Milan Augustín je autorom vyše 30 

knižných publikácií, pripomeňme si 

názvy aspoň niektorých: Cesty me-

dených a bronzových bohov, Cesty za 

obzor, Kovové križovatky pani histó-

rie. Krajina medi a striebra, Hľadanie 

súvislostí, Posledný súd štiavnického 

richtára, Hľadanie vzťahov, Hľada-

nie ciest, Pod závojom bohyne Maat, 

Omyl pána Heyerdala, Uneste pápe-

ža, Démon mesta (a knihy prezeto-

vané v Banskej Štiavnici) Templári a 

Neznáma história zeme baníkov a pô-

vodu striebra rádu templárov. Prezen-

tácia zatiaľ poslednej knihy Milana 

Augustína Ľudská tvár vo výtvarnom 

prejave doby kamennej sa konala 23. 

10. 2015 v Múzeu vo Svätom Anto-

ne. V príjemné piatkové popoludnie 

sa vo výstavnej sieni Múzea vo Svä-

tom Antone, kde mimochodom bola 

práve výstava Paleotrofeje (premaľby 

jaskynných malieb z doby kamennej), 

zišli priatelia a známi, bývalí kolegovia 

ale aj  priaznivci tvorby M. Augustína 

nielen z Banskej Štiavnice a okolitých 

obcí, ale napr. aj z Kremnice, Nitry či 

Bratislavy. Po milom privítaní p. riadi-

teľom múzea Ing. Mariánom Čížom 

prítomným v krátkosti priblížila ži-

vot a dielo autora Mária Petrová z Po-

hronského osvetového strediska Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica, ktoré bolo spoluorganizáto-

rom podujatia s Múzeom vo Svätom 

Antone, Mestom Banská Štiavnica, 

Autorským klubom v Banskej Štiavni-

ci ako aj SC PEN Slovensko a Spolkom 

slovenských spisovateľov. Prítom-

ných milo prekvapili svojím vystú-

pením (hrou na gitaru a spev) dva-

ja skvelí mladí umelci, umelecké duo 

EA, Robert Borodajkevyč a Silvia Lat-

ková. Knihu uvádzal vzácny hosť, ar-

cheológ, PhDr. Jozef Vladár, DrCs., 

ktorý okrem iného zdôraznil, že táto 

kniha je pozoruhodná ale aj inšpirujú-

ca a je výslednicou autorovho mnoho-

ročného úsilia objasniť fenomén prob-

lematiky, ktorá je v popredí záujmu 

európskeho ale aj svetového historic-

kého bádania. „Človek od úsvitu histórie 

bol vždy subjektom i objektom svojej veľkej 

životnej drámy, ktorú približuje a osvet-

ľuje aj táto publikácie Milana Augustí-

na“ - končí svoj úvod profesor Vladár 

v knihe, hneď po úvodnom príhovore 

JUDr. Miroslava Číža, podpredsedu 

Národnej rady Slovenskej republiky. 

Prezentácia pokračovala príhovorom 

autora, ktorý sa aj tentokrát prejavil 

ako výborný rozprávač vypointova-

ných príbehov a spomienok (s obdivu-

hodnou pamäťou), ako galantný muž 

so svojským a príslovečným zmyslom 

pre humor. Podujatie skončilo auto-

gramiádou a príjemným posedením 

(postátím) pri občerstvení, na kto-

ré pozval prítomných autor knižky. V 

mene spoluusporiadateľov, ale aj prí-

tomných divákov na tomto podujatí, 

ďakujeme Múzeu vo Svätom Antone 

za možnosť stretnúť sa v tak peknom 

prostredí a autorovi novej publiká-

cie želáme veľa ďalších úspechov a in-

špirácie, veľa zdravia a spokojnosti a 

šťastné návraty z ciest po svete. Za or-

ganizátorov  Mária Petrová

Nová kniha Milana Augustína

Uvedenie knihy do života  foto Lubo Lužina

Dňa 21. októbra 2015 sa opäť 

na našej škole, Základnej 

škole Jozefa Horáka v Banskej 

Štiavnici, konala akcia s 

názvom „Deň Jablka“. 

Žiaci mali možnosť ochutnať jabĺč-

kové dobroty, ako sú koláče, ovocné 

šaláty, jablkovo-mrkvový šalát, muf-

fi ny a kompóty, kde hlavnou prísa-

dou bolo jablko. Súbežne prebiehala 

aj súťaž o najkrajšie, najzaujímavej-

šie a najchutnejšie jabĺčko, kde každý 

mohol svojim hlasom podporiť práve 

svojho favorita. Výtvory detí boli na-

ozaj nádherné a kreatívne, takže bolo 

veľmi ťažké vybrať tie naj... Víťazi 

jednotlivých kategórií boli odmene-

ní diplomom a samozrejme sladkou 

odmenou. O výzdobu 

chodieb sa postarali 

jablkové práce našich 

šikovných prvostup-

niarov. Žiaci druhé-

ho stupňa ZŠ chodili 

po triedach s piesňou 

,,Apple day“ a  infor-

movali žiakov o  pô-

vode a význame jabl-

ka pre naše zdravie. 

Akcia bola ukončená 

ochutnávkou čerstvých jabĺk, ktoré 

sú pre náš organizmus najzdravšie. 

Za vydarený priebeh celej akcie by 

sme radi poďakovali všetkým ochot-

ným rodičom a učiteľom, ktorí sa do 

akcie zapojili. Úprimné poďakova-

nie patrí aj sponzorom p. Ernekovi 

za sladké odmeny pre deti, p. Blahú-

tovi za poskytnutie spotrebného to-

varu a p. Kondekovi R. za štedrú ná-

dielku chutných zdravých a krásnych 

jabĺk zo sadu vo Sv. Antone.

Ivaničová Eva, 

Dominika Janáčková

Deň Jablka na ZŠ Jozefa Horáka

Súťaž o naj... jablko  foto Archív autorov 
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Novú knihu uvedie Milka 

Vášáryová

Čitateľov Štiavnických novín može-

me potešiť správou, že v tlači je už 

6.pokračovanie banskoštiavnické-

ho bestselleru Ako sme tu žili. Má 

názov My Štiavničania 3 a vznikol 

vďaka podpore Ministerstva kultú-

ry SR. Už obálka novej knihy upúta 

čitateľov. Z pozadia historickej rad-

nice, gotického Kostola sv. Katarí-

ny a siluety kalvárie vystupuje hlav-

ný motív a tým je matka s dvoma 

utešenými dievčatkami. Nie kaž-

dý však spozná, že tie usmievavé 

dievčatká sú sestry Vášáryové- star-

šia Milka a mladšia s bábikou v rúč-

kach je Magda. V  knihe nájdeme 

aj ďalšie doteraz ešte neuverejne-

né fotografi e Vášáryovskej rodiny. 

Otecko Jozef, profesor slovenči-

ny na chemickej priemyslovke, bol 

tiež populárnym rozprávačom špá-

sov štiavnického Nácka a mamička 

Hermína bola účiteľkou na štiavnic-

kej meštianke. Milka, ktorá v tom-

to meste prežila detstvo a roky mla-

dosti, okrem fotiek poslala aj zopár 

milých spomienok na tie časy. Nová 

kniha prináša aj 50 ďaľších zaují-

mavých príbehov zo štiavnického 

života. Na tvorbe diela My Štiav-

ničania 3 sa podieľalo dovedna 19 

spoluautorov. Okrem osvečených 

harcovníkov, ako Ľudovít Dupal, 

Oľga Kuchtová, Michal Ďurica, Pe-

ter Gemeiner, Milan Durbák, Igor 

Piskun,Viliam Stockmann, Ivan 

Maliňák, nájdeme v  knihe aj nie-

koľko nových mien: Ľudmila Blaš-

ková, Juraj Čabák, Richard Kaňa, 

Pavol Michalík,Viliam Višňovský 

a už spomenutá Emilia Vášáryová. 

V  knihe pribudli aj nové rubriky. 

Malá kronika života Štiavničanov 

prináša informácie o 122 udalos-

tiach v našom meste od roku 1945 

do 2016. Novou rubrikou je Obráz-

kový register, s prehľadom 141 uve-

rejnených fotografi i. Novinkou je 

tiež Fotohádanka, v ktorej sa čitate-

lia môžu pokúsiť identifi kovať zná-

mych Štiavničanov z ich detských či 

mládežníckych čias. Obdobnú foto-

hádanku pripravujeme aj pre čitate-

ľov našich novín. Pri uvádzaní knihy 

do života vyžrebujeme tiež výhercu, 

ktorý si odnesie domov novú pub-

likáciu s podpismi autorov. Posled-

nou novinkou v publikácii je rubri-

ka Z  našej matriky, do  ktorej sme 

zaradili 50 štiavnických mien s  ich 

byvalým povolaním, záľubami a ďa-

ľšími zaujímavosťami z ich života. 

Z  jednotlivých príbehov novej kni-

hy spomenieme aspoň tieto: Aké 

bývali muziky,Tragický osud rodiny 

z Ondrejšachty, Pištolník z Klinge-

ra, Štiavnické reklamy z roku 1939, 

Brat, ktorý sa už nikdy nevrátil, Na 

Sitne, ako za dávnych čias. Spolu-

žiaci z  óvody (1946-1947), Fram-

perg horí!, Ako pätbojári okupovali 

Štiavnicu, Čo sme jedávali a čo no-

sili na hlavách, Štyri krásne dcéry 

halčianskeho tajchára, Sklamanie 

štiavnického krajčírskeho majstra, 

Pešo cez štiavnický tunel, Detstvo 

pod starým mestom, Nezabudnu-

teľná Pleta, Garda štiavnických ko-

munistov, Sedem statočných, Čud-

ný rok 1952 na Hornej Rovni, 

Štiavnickí futbalisti, Krásne destvo 

Milky Vášáryovej. Milka, ktorá rada 

chodieva do nášho mesta prisľúbila 

svoju účasť pri uvedení knihy do ži-

vota. Hoci jej kalendár je nabitý do 

prasknutia, spolu s  Igorom Pisku-

nom, ktorý bol jej spolužiakom na 

štiavnickej Jedenásťročke našli jed-

no voľné okienko a tým je 24. no-

vember o 15.00 hod.. A to je už vý-

zva pre nás edítorov a tlačiarne, aby 

bola kniha do tohto dňa hotová a 

mohli sme Milku predstaviť ako 

krstnú mamu nového diela. Autori i 

čitatelia edície Ako sme tu žili sa na 

jej príchod už veľmi tešia. Podujatie 

sa už tradične uskutoční v SPŠ Sa-

muela Mikovíniho (chemická). Spo-

luorganizátorom bude Pohronské 

osvetové stredisko  Žiar nad Hro-

nom, pracovisko Banská Štiavnica, 

moderovať bude Marika Petrová, 

o dobrú náladu sa postarajú Fedor 

Kazanský a Majka Beňová. Účastní-

kov prezentácie možno čaká aj ďal-

šie prekvapenie, keď si takmer po 

40 rokoch budú môcť vypočuť hlas 

niektorého z  významnejších Štiav-

ničanov, ktorý sa zachoval už len vo 

zvukovom archíve Vlada Bártu, zo-

stavovateľa novej knihy a bývalého 

rozhlasového redaktora. Presnú ho-

dinu otvorenia prezentácie knihy 

My štiavničania 3 priblížime čita-

teľom Štiavnických novín v najbliž-

ších vydaniach zároveň s  avizova-

nou fotohádankou.

MB

My Štiavničania 3

V levickom Kontakt Café sa 

dňa 23. októbra 2015 o 16.00 

hod. v útulných priestoroch 

podkrovia stretlo veľa ľudí. 

Zišli sa na slávnostnej prezentácii 

knihy autorov: Jána Králika a Mar-

tina Behula. Kniha má názov: Moje 

lesnícke decéniá, je oslavou príro-

dy, práce zanieteného človeka a ge-

neračnej kontinuity skutočných 

ľudských hodnôt. 94 – ročný Ján 

Králik, lesnícka legenda s fenome-

nálnou pamäťou vyrozprával svoj-

mu vnukovi toľko životných prí-

behov, že pod ich hrejivou ťarchou 

vytryskla povinnosť knižného spra-

covania. Pútavou formou preto ro-

dák z Pukanca, Ján Králik, hovoril 

a vnuk Martin Behul zapisoval. A aj 

keď sa do knihy všetko bohatstvo 

jedného života nezmestilo, spoloč-

ne v nej zachytili jedinečnosť bota-

nickej záhrady v Banskej Štiavnici, 

ba aj príbeh pukanskej moruši čier-

nej. Kniha zrozumiteľne dokumen-

tuje dlhovekú odyseu človeka, kto-

rého láska k prírode a k ľuďom bola 

priam poslaním.

Juraj Cintula

Ochranca moruší, milovník života 

Ján Králik a Martin Behula

foto Archív autora

Prekrásne 
popoludnie
Z príležitosti mesiaca úcty k starším 

p. Ernek umožnil dňa 22.10.2015 

seniorom z Klubu dôchodcov v Ban-

skej Štiavnici stráviť príjemné popo-

ludnie vo wellnesse penziónu Pod 

Sitnom. V teplej vode, saune a pla-

veckom bazéniku si vyhriali svo-

je staré kosti. Po príjemnom poby-

te vo wellnesse sa občerstvili kávou, 

koláčom a  chutným gulášom. Po-

čas pobytu pookriali nielen na tele, 

ale aj na duši. Čakanie na autobus 

si spríjemnili spevom. Touto ces-

tou by sme sa chceli poďakovať za 

sprostredkovanie tohto popoludnia 

p. Boroškovej, predsedníčke klubu 

a p. Ernekovi, ktorý poskytol well-

ness a občerstvenie.

Členovia klubu seniorov

Oslava 
v Ametyste
Každý rok si v októbri pripomíname 

„Mesiac úcty k starším“ - sviatok tých, 

ktorým už život postriebril vlasy a 

patria k staršej generácii našej spo-

ločnosti. Členovia Klubu dôchodcov 

na Štefultove sa zišli v pondelok 12. 

októbra v reštaurácii Ametyst, aby 

spoločne oslávili tieto sviatočné dni. 

V preplnenej sále bolo cítiť sviatočnú 

atmosféru. Ako prvá sa ujala slova 

vedúca Klubu pani Ružena Dobro-

vodská, ktorá privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom. 

Sviatočný príhovor predniesol Mi-

lan Štencl, ktorý aj prítomným roz-

dal kvety, ktoré im venoval poslanec 

Mestského zastupiteľstva Dušan 

Beránek. Prítomní dostali aj malé 

darčeky od sponzorov. Všetci si po-

chutnali na výbornom sviatočnom 

obede, zákuskoch a kávičke. Sviatoč-

nú atmosféru spestril hrou na har-

monike vedúci hudobného dua „Da-

nyo“ Jozef Bomboš. Táto skupina už 

vydala 4 CD s piesňami zo všetkých 

kútov Slovenska. V tento deň si pri-

pomenuli aj narodeniny nášho ak-

tívneho člena Milana Debnára, na 

počesť ktorého predniesol krátku 

báseň Milan Štencl. Oslava pokra-

čovala až do večerných hodín pri 

speve, tanci a zvukoch harmoniky. 

Záverom sa chcem poďakovať per-

sonálu Ametystu za vytvorenie prí-

jemnej atmosféry a vzornú obsluhu. 

Naše poďakovanie patrí aj všetkým 

sponzorom a tým, ktorí sa podieľali 

na príprave tejto úspešnej akcie.

Milan Štencl
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 6.11. o 18:30 hod.Piatok 6.11. o 18:30 hod.
Nedeľa 8.11. o 18:30 hod.Nedeľa 8.11. o 18:30 hod.

PAN, cesTA do PAN, cesTA do 

KrAjiNY – NekrAjiNYKrAjiNY – NekrAjiNY

Fantasy/Dobrodružný/Rodinný, Fantasy/Dobrodružný/Rodinný, 
USA, 2015, 111 min, Vstupné: 4 €. USA, 2015, 111 min, Vstupné: 4 €. 
Nové spracovanie legendárneho Petra Nové spracovanie legendárneho Petra 
Pana ponúkne nový pohľad na vznik Pana ponúkne nový pohľad na vznik 
klasických postáv vytvorených J. M. klasických postáv vytvorených J. M. 
Barriem. Film o dobrodružstvách Pet-Barriem. Film o dobrodružstvách Pet-
ra Pana sleduje príbeh siroty Petra, ra Pana sleduje príbeh siroty Petra, 
ktorý je unesený do kúzelnej krajiny ktorý je unesený do kúzelnej krajiny 
- nekrajiny, kde zažije mnoho zábavy, - nekrajiny, kde zažije mnoho zábavy, 
ale aj nebezpečenstva, aby nakoniec ale aj nebezpečenstva, aby nakoniec 
zistil, že jeho osudom je stať sa hrdi-zistil, že jeho osudom je stať sa hrdi-
nom známym ako Peter Pan.nom známym ako Peter Pan.

Sobota 7.11. o 16:00 hod.Sobota 7.11. o 16:00 hod.

PrdiprÁšok dokTorA PrdiprÁšok dokTorA 

ProkTorAProkTorA

Rodinný, Nórsko, 2014, 87 min, Rodinný, Nórsko, 2014, 87 min, 
Vstupné: 4 €. Ako ďaleko vás doká-Vstupné: 4 €. Ako ďaleko vás doká-
že posunúť úspešný prd? Prinesie vám že posunúť úspešný prd? Prinesie vám 

iba dôvod na úsmev, alebo vám vie za-iba dôvod na úsmev, alebo vám vie za-
bezpečiť aj medzinárodné uznanie? bezpečiť aj medzinárodné uznanie? 
Doktor Proktor nedopatrením vymys-Doktor Proktor nedopatrením vymys-
lel ten najúčinnejší prášok na prdenie lel ten najúčinnejší prášok na prdenie 
na svete. Keď ho nečakane prekvapia na svete. Keď ho nečakane prekvapia 
návštevou dve deti z jeho susedstva, návštevou dve deti z jeho susedstva, 
začína sa tým reťaz nepredvídateľných začína sa tým reťaz nepredvídateľných 
udalostí, odvážného podnikateľského udalostí, odvážného podnikateľského 
plánu, ale i srdečného priateľstva. Deti plánu, ale i srdečného priateľstva. Deti 
sa totiž rozhodnú pomôcť doktorovi s sa totiž rozhodnú pomôcť doktorovi s 
tým, aby sa jeho prdiaci prášok dostal tým, aby sa jeho prdiaci prášok dostal 
do širokého povedomia ľudí na celom do širokého povedomia ľudí na celom 
svete....svete....

Nedeľa 8.11. o 16:00 hod.Nedeľa 8.11. o 16:00 hod.

SNoopY A ChArlie SNoopY A ChArlie 

BrowN vo fi lMeBrowN vo fi lMe

Animovaný/Dobrodružný, USA, Animovaný/Dobrodružný, USA, 
2015, Vstupné: 4 €. Charlie Brown, 2015, Vstupné: 4 €. Charlie Brown, 
Snoopy, Lucy, Linus a ostatné po-Snoopy, Lucy, Linus a ostatné po-
stavičky z obľúbenej partičky stavičky z obľúbenej partičky „Pea-„Pea-
nuts“nuts“ sa predstavia na fi lmovom plát- sa predstavia na fi lmovom plát-
ne tak, ako ste ich ešte nikdy nevideli: ne tak, ako ste ich ešte nikdy nevideli: 
v počítačovej animácii a v 3D. Char-v počítačovej animácii a v 3D. Char-
lie Brown, najmilovanejší outsider na lie Brown, najmilovanejší outsider na 
svete sa vydá na epickú a hrdinskú mi-svete sa vydá na epickú a hrdinskú mi-
siu, zatiaľ čo sa jeho najlepší kamarát, siu, zatiaľ čo sa jeho najlepší kamarát, 

roztomilý bígl Snoopy, stretne so svo-roztomilý bígl Snoopy, stretne so svo-
jim úhlavným nepriateľom, Červeným jim úhlavným nepriateľom, Červeným 
barónom.barónom.

Utorok 10.11. o 18:30 hod.Utorok 10.11. o 18:30 hod.

LegeNdY zločiNULegeNdY zločiNU

Životopisný/Krimi, Veľká Británia, Životopisný/Krimi, Veľká Británia, 
2015, Vstupné: 4 €. Film vypráví 2015, Vstupné: 4 €. Film vypráví 
příběh gangsterů, dvojčat Reggieho příběh gangsterů, dvojčat Reggieho 
a Rona Krayových, jedněch z nejzná-a Rona Krayových, jedněch z nejzná-
mějších neblaze proslulých zločinců v mějších neblaze proslulých zločinců v 
historii Velké Británie a jejich říše or-historii Velké Británie a jejich říše or-
ganizovaného zločinu, kterou v 60. le-ganizovaného zločinu, kterou v 60. le-
tech dvacátého století vybudovali ve tech dvacátého století vybudovali ve 
východní části Londýna. východní části Londýna. 

Sobota 7. 11. o 18:30 hod.Sobota 7. 11. o 18:30 hod.
Štvrtok 12.11. o 18:30 hod.Štvrtok 12.11. o 18:30 hod.

SpecTreSpecTre

Akčný/Dobrodružný, Veľká Britá-Akčný/Dobrodružný, Veľká Britá-
nia/nia/USA, 2015, Vstupné: 4 €. James USA, 2015, Vstupné: 4 €. James 
Bond dostane záhadný odkaz z minu-Bond dostane záhadný odkaz z minu-
losti, ktorý ho privedie na stopu ne-losti, ktorý ho privedie na stopu ne-
slávne známej zločineckej organizácii. slávne známej zločineckej organizácii. 
Postupne musí rozpliesť zložitú pavu-Postupne musí rozpliesť zložitú pavu-
činu klamstiev, aby napokon odhalil činu klamstiev, aby napokon odhalil 
desivú pravdu o Spectre.desivú pravdu o Spectre.

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.37/2015: „Čím 

menšie je srdce, tým viac nenávisti pre-

chováva.“ Výhercom sa stáva Ľubo-

mír Polóny, M.Benku 6, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

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 

16.11.2015. 

V tajničke sa ukrýva výrok EM von 

Bodmana: ,,Láska je najväčším...“ (do-

končenie v tajničke).

A., Patriaci Ojovi, zmizol, lesné 

zviera,

B., Solmizačná slabika, začiatok 

tajničky, označenie ruských lieta-

diel,

C., Vyčistil praním, nepracuj plu-

hom, stred slova čikoréz,

D., Výborne, nem.mužské meno, 

užaj,

E., Badala, textová skratka, nižšie,

F., Dala dolu s pílou, ženské meno,

G., Papagáj, a  nenanášal moridlo, 

roh,

H., Podarúnok, lomy, poniže, cu-

dzie mužské meno,

I., Triesky, radca Mohameda, vylu-

čovacia spojka,

J., Pretek lekárov,

K., Elektráreň Nováky, značky tó-

nov, lekársky nástroj, títo po rusky,

L., Zaviatie, kus chleba, peňažný 

ústav,

1., Obrad exp., dá na miesto, vylie-

zaj,

2., 2. časť tajničky,

3., Urobí plot okolo, patriaci Are-

kovi,

4., Hovorila, vráta,

5., Bývalá politická strana, Oľga, že-

lezo anglicky,

6., Biograf, ženské meno, 100,

7., Meno Langerovej, koniec mod-

litby, pohyb kyvadla,

8., Bieda, Monika, lepenka,

9., Stred slova patron, únosca Hele-

ny, spieval,

10., 56 v  Ríme, častica, obyvateľ 

Arábie,

11., Posýpal korením, meno Vacva-

lovej,

12., Unavil, hlupák – blázon,

13., Koniec tajničky, draslík,

14., Cudzie žen. meno, stred slova 

meaty, druh telefónu.

Pomôcky: Matilda, Paris, Anéz, 

Yron, totiž, kretén

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 39
Krížovka
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INZERCIA

23. októbra sa v Divadle Pivovaru 
ERB odohral vynikajúci koncert 

Luboš Andršt s jeho Blues Bandom, 

a Pavel Razim predviedli rockovo 
-

Slovenska odmenili búrlivým po-
tleskom. Divadlo ERBu sa stáva 
centrom kvalitnej jazzovej hudby, 

-

-
ky (piano), Tony Ackerman z USA 

-
-
-

-

-

-

-

-
-

odohrá 14. novembra o 19.00 hod 
v známom podkrovnom divadle

E. Vášáryová 
uvedie v Štiavnici nový fi lm

O najnovšom fi lmovom počine – ce-

lovečernom hranom debute - uzná-

vaného režiséra dokumentárnych 

fi lmov Marka Škopa s názvom Eva 

Nová sa už niekoľko týždňov inten-

zívne zaujímajú rôzne médiá. Niet 

sa čomu čudovať – získanie ocene-

nia od fi lmových kritikov na jed-

nom z najvýznamnejších svetových 

festivalov v Toronte v kategórii Ob-

jav je výnimočnou udalosťou celej 

slovenskej kultúry. Slovenskí divá-

ci si na uvedenie do kín musia poč-

kať až do 19. novembra. Pár kín však 

bude mať príležitosť odmeniť svo-

jich divákov týmto fi lmov vo forme 

predpremiéry. Jedným z nich bude 

aj banskoštiavnické kino Aka-

demik, ktoré uvedie Evu Novú 

už 17. novembra o 18:00 a 20:00 

hod. Dráma Eva Nová je príbehom 

ženy, ktorá bojuje o svojho syna. 

Pred rokmi ho opustila kvôli ka-

riére. Dnes vychádza z protialkoho-

lickej liečebne rozhodnutá napraviť 

niečo, na čo celé roky nemala odva-

hu. Hlavnú hrdinku príbehu stvár-

nila Emília Vášáryová, ktorej výkon 

sa dočkal skvelých kritík, napríklad 

prestížny magazín Variety ho ozna-

čil ako brilantný. Oboch premietaní 

sa zúčastní aj silná delegácia zástup-

cov distibučnej spoločnosti fi lmu 

ASFK,tvorcov, v ktorej nebudú chý-

bať režisér Marko Škop, kameraman 

Ján Meliš, strihač František Krähen-

biel herec Milan Ondrík,a najmä ro-

dená Štiavničanka Emília Vášáryo-

vá. Po premietaní o 20:00 hod. budú 

hostia s divákmi aj diskutovať o fi l-

me, jeho tvorbe či dojmoch, ktoré 

urobil na obecenstvo. Lístky na obe 

predstavenia je možné už teraz re-

zervovať na www.banskastiavnica.

sk/kino. 

Ľubomíra Romanová literárne 

tvorí už od raného detstva, 

avšak do povedomia čitateľov 

sa intenzívnejšie zapísala ako 

blogerka portálu SME. 

Vo štvrtok,  29. októbra 2015, 

otvorila svojím čítaním novú sé-

riu stretnutí so súčasnými autormi 

slovenskej literatúry v banskoštiav-

nickom Antikvariátiku. Úprimné, 

hravé a  predovšetkým unikátne 

predstavenie knihy o  skutočných 

osudoch obyčajných ľudí v  bež-

ných, ale aj vypätých situáciách, sa 

začalo len pár minút po piatej hodi-

ne. Prvé  jesenné soaré moderova-

la Zuzana Tkáčiková a rozprávanie 

autorky o tom, ako debutová zbier-

ka vznikala, hudobne sprevádza-

li poprední slovenskí umelci Kata-

rína Koščová (spev) a Dano Špiner 

(klavír). Ľubomíra Romanová pô-

sobí ako prednostka Kliniky anes-

téziológie a intenzívnej medicíny 

(FZO) v  Prešove. Knižne debuto-

vala v roku 2011 zbierkou krátkych 

poviedok z lekárskeho prostre-

dia Vlasy dupkom, ktorá jej v roku 

2014 vyšla aj v českom preklade 

s  názvom Milosrdný spánek. Vla-

sy dupkom vydalo vydavateľstvo 

Hladohlas. V tejto útlej modrej led-

va 172-stranovej knihe nájdete až 

72 skutočných príbehov. Z bohaté-

ho obsahu autorka predstavila až 4 

(Krv a sneh, Smiech a plač, Oščič-

ka a Klokan), a aj keď z nich nao-

zaj stáli vlasy dupkom, práve vďaka 

ich liečivému, miestami až humor-

nému pohladeniu, ktoré umocnil aj 

jej umelecký prednes, vyvolalo ich 

prežívanie bohatú škálu rôznych 

emócií. Posledné minúty príjemné-

ho hudobno-dramatického večera 

s  prímesou kvalitnej slovenskej li-

teratúry boli venované aj spomien-

kam na detstvo, ktoré sa neodlúči-

teľne spájajú s Banskou Štiavnicou 

a  rodinou Horákovcov. Ľubomíra 

Romanová je vnučka Jozefa Ho-

ráka, významného regionálneho 

spisovateľa historických či biogra-

fi ckých próz i  literatúry pre deti 

a  mládež, a  do Banskej Štiavnice 

sa veľmi rada vracia ešte aj dnes. 

Prednesením veselej príhody ze-

mana Motúza de Konopu z  anek-

doticky ladeného príbehu Štiavnic-

ké divy z knihy Ako kukučky chotár 

merali od Jozefa Horáka uzatvori-

la Ľubomíra Romanová októbrové 

autorské čítanie a  otvorila tohto-

ročnú jesennú plejádu zaujímavých 

stretnutí so slovenskou literatúrou, 

ktorú vám raz do mesiaca, a to kaž-

dý štvrtok po piatej hodine, priná-

ša už po druhý raz banskoštiavnic-

ký Antikvariátik. 

Veronika Inglotová

Autorské čítanie s Antikvariátikom...

Ľubomíra Romanová v Antikvariátiku  foto Archív autora 

TOP 10
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Hotel Transylvánia 2

2. V hlave

3. Sedem zhavranených bratov

4. Rytmus sídliskový sen

5. Fakju pán profesor 2

6. Labyrint: Zhorenisko

7. Vincent Van Gogh z muzea Vin-

centa Van Gogha v Amsterdamu

8. Marťan

9. Muno: Strážca mesiaca

10. Wilsonov

OKŠaMK
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Historický úspech bežcov ZŠ J. 

Horáka.

Krajským kolom v cezpoľnom behu 

základných a stredných škôl pokra-

čovali žiaci ZŠ Jozefa Horáka svo-

je neskutočne úspešné ťaženie. Veď 

posúďte sami. Z okresného kola po-

stúpili obe družstvá - dievčatá aj 

chlapci na spomenuté krajské kolo, 

odkiaľ ich od senzácie delil len krô-

čik. A senzácia sa stala, nakoľko obe 

družstvá postúpili na Majstrovstvá 

SR (M-SR) škôl v cezpoľnom behu, 

ktoré sa uskutoční 4.11. na dostiho-

vej dráhe v Petržalke. Učiteľ telesnej 

výchovy, vedúci výpravy a  zároveň 

tréner postupujúcich športovcov 

Robo Petro zhodnotil krajské kolo:  

Dievčatá nastúpili v  zložení iden-

tickom z  okresného kola (Timea 

Potančoková, Barbora Švenková, 

a Lola Soldanová). V Brezne, kde sa 

krajské kolo konalo v ich kategórii, 

nastúpilo 49 dievčat. Členitý terén 

preveril každého a  naše „bojovníč-

ky“ chceli veľmi postúpiť a zažiť at-

mosféru M-SR. Jednotlivo dobehli 

dievčatá takto. Na štvrtom mies-

te Timka, Bára na piatom a Lola na 

deviatom mieste. Tŕpli sme, postu-

puje družstvo s  najnižším súčtom 

umiestnení dvoch pretekárok a  pri 

rovnosti bodov rozhoduje tretí člen 

tímu. To, že dievčatá budú na stupni 

a prinesieme do školy medaily a po-

hár, to som vedel... ale chceli sme 

vyhrať, veľmi som po tom túžil spo-

ločne s každým, kto o našom ťaže-

ní vedel. Ten pocit, kedy čakáte ako 

to dopadne v súčte umiestnení va-

šich zverencov a potom vyhlásenie 

výsledkov. Najlepšie bežkyne v kraji 

sú zo ZŠ J. Horáka. Vyhrali o jediný 

bod pred ZŠ Pieninská Banská Bys-

trica, kde má trénerské stopy Nasťa 

Kuzminová. U  chlapcov som taký 

nervák vďaka výsledku Janka Mar-

ka, Dana Machila a Adama Valoviča 

nemusel prežívať. Janko sa stal spo-

medzi 43 pretekárov školský maj-

ster kraja, suverénne vyhral a  keď 

dobehol Dano na štvrtom mieste 

vedel som, že je vymaľované. Po-

stúpilo aj družstvo chlapcov a urobi-

li sme týmto historický okamih, ke-

ďže sme jediná škola na Slovensku, 

z ktorej obidve družstvá skončili na 

prvom mieste, a  teda postúpili na 

M-SR. Ďakujem za skvelú reprezen-

táciu a držím palce na M–SR.

Róbert Petro

kam za
športom ?

Katolícka spojená škola Ban-

ská Štiavnica, Ul. A. Gwerkovej – 

Göllnerovej 9. Kontakt: kancelária 

045/692 10 50

- Telocvičňa – po rekonštrukcii

Pondelok: od 16,30 hod. do 18,00 

hod. FK Sitno od 18,30 hod. do 

19,30 hod. zumba od 19,30 hod.  do 

21,00 hod. futbal, Utorok: od 16,00 

hod. do 18,00 hod. futbal, Streda: 

do 18,00 hod. bedminton od 18,00 

hod. do 19,00 hod. zumba od 19,00 

hod. do 21,00 hod. futbal, Štvrtok: 

od 18,00 hod. do 20,00 hod. bojo-

vé umenie, Piatok: od 17,00 hod. do 

19,00 hod. stolný tenis

ZŠ J. Horáka Banská Štiavnica, 

Ul. P. Dobšinského 17. Kontakt: ria-

diteľ školy 045/290 90 31

- Telovičňa – Pondelok od 17,00 

hod. do 20,00 hod. trampolíny, Uto-

rok: od 17,00 hod. do 20,00 hod. 

trampolíny, Streda: od 17,00 hod. 

do 20,00 hod. bedminton, Štvrtok: 

od 17,00 hod. do 20,00 hod. tram-

políny, Piatok, Sobota: od 7,30 hod. 

do 8,30 hod. trampolíny od 8,30 

hod. do 9,30 hod. atletický krúžok, 

Nedeľa: od 16,30 hod. do 19,00 hod. 

volejbal mix

- Multifunkčné ihrisko – v prevádz-

ke od pondelka do piatku od 15,00 

hod. do 17,00 hod., Sobota – nede-

ľa: zatvorené

Kosmeľová Ingrid

Žiaci ZŠ J. Horáka postúpili na Majstrovstvá SR

Úspešní bežci zo ZŠ J.Horáka  foto Archív autora 

V telocvični ZŠ Jozefa Horáka, 

sa uskutočnil 17. ročník v 

zimnom viacboji všestrannosti 

žiakov Základných škôl, ako 

už tradičná spomienka na 

Ladislava Kristu. 

Viacboj spočíval v disciplínach: 

šplh na tyči, hod plnou loptou, 

4x10m člnkový beh a skok z mies-

ta. Súťažilo sa v kat.jednotlivcov a 

aj dvojčlenných družstiev.

Jednotlivci dievčatá a chlapci 

narodení 2004-2005 :

1.miesto Timea Melicherčíková ZŠ 

J.Horáka

1.miesto Filip Totkovič ZŠ Š. Bane

2002-2003:

1.miesto Paulína Bartková ZŠ B.

Belá

1.miesto Jakub Štirbl ZŠ J.Horáka

2000-2001:

1.miesto Timea Potančoková ZŠ J.

Horáka

1.miesto Benjamín Devoša ZŠ J. 

Horáka

Najlepšia škola. Započítalo sa 

dvojčlenné družstvo v každej 

kategórii:

1.miesto ZŠ J.Horáka

2.miesto ZŠ B.Belá

3.miesto ZŠ Š Bane

RP

Memoriál Ladislava Kristu

Súťažiaci v zimnom viacboji všetrannosti  foto Archív autora

IV.liga dorast

14. kolo

FK Šalková - Sitno Banská Štiavnica 

0:6 (0:3)

Góly: 2., 80. min. Šemoda, 16. min. 

Šuhajda, 28. min. Neuschl, 50.min. 

Kuma p.k., 81.min. Chmelina

Zostava: Machanský – Vilmon, Chme-

lina, Kuma, Daubner (46.Boroška), 

Nedoroščík, Šemoda, Neuschl P., Šu-

hajda, Meňuš L., Greguš (46. Mudrák)

Na vysoké víťazstvo stačil nášmu 

mužstvu i priemerný výkon v zápase.

Oblastné majstrovstvá OBFZ - ZH

V zápase 13. kola Horná Ves - FK Veká 

Lehota nastúpil na cudzí preukaz ne-

oprávnene iný hráč. Preto po preskú-

maný námietky ŠTK kontumovala zá-

pas, 3 body a skóre 3:0 priznáva FK 

Inter Horná Ves.

Tabuľky: www.ssfz.sk. 

Ivan Javorský

Dorastenci ukončili jesennú časť víťazne
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  Prenajmem zrekonštruované 

alebo nezrekonštruované sklado-

vé, výrobné a obchodné priestory v 

Banskej Štiavnici, Pletiarska ulica. 

Tel.č.: 0910 949 501

  Ponúkam na prenájom 4-izbový 

byt. Byt sa nachádza na Drieňovej, 

čiastočne zariadený a zrekonštruo-

vaný. Tel.č.: 0911 828 427

  Kúpim 1-izbový byt, tel.č.: 0905 

148 574

reality

prácappppppppppppp

  Reštaurácia Monarchia hľa-

dá pomocnú silu do kuchyne. Po-

žadujeme čestnosť, spoľahlivosť, 

dochvíľnosť, zmysel pre poriadok 

a pozitívny prístup k práci. Nástup 

možný ihneď. Životopisy posielajte 

na restauraciabs@gmail.com. Bliž-

šie informácie budú poskytnuté v 

rámci osobného pohovoru.

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľku na nedeľu so 

vzťahom k chorým ľuďom. Práca na 

celý deň, slušný zárobok. Info na te-

l.č.: 0904 110 869

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

Upratovacie a čistiace 
práce, tepovanie kobercov 

a sedačiek, umývanie 
okien.

Kontakt: 0905 441 170

Prenájom 
nebytových priestorov.

Kontakt: 

0905 441 170
Jesenný 
fl orbalový turnaj
Mesto B. Štiavnica a CVČ v B. Štiav-

nici Vás pozývajú dňa 7.11.2015 

(sobota) na Jesenný fl orbalový tur-

naj 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. st. (5. – 6. roč. ml. chlapci + 

dievčatá) možnosť koedukovaného 

družstva, dievča nie je podmienkou.

Žiaci II. st. (7. – 9. roč. st. chlapci, 

st. dievčatá)

Mládež vo veku od 15 – 25 r.

Prihlášky na č. tel.: 0907 598 567 

alebo e-mail: cvcbanskastiavnica@

centrum.sk.

J.Machilová

4.kolo

V  Žiari nad Hronom sa 17.10.2015 

uskutočnilo 4.kolo banskobystrické-

ho pohára za účasti 12.klubov. Naši 

pretekári po vynikajúcich výsled-

koch získali 18 zlatých, 17 striebor-

ných a 9 bronzových umiestnení. Náš 

klub patril suverénne k najlepším klu-

bom plaveckého podujatia. Plavci Ma-

tej Ernek, Timea Potančoková a Stacy 

Chladná prekonali rekordy plavecké-

ho pohára. Na záver po víťazstve mix 

polohovej štafety sme za odmenu 

dobrých výsledkov vyhrali tortu. Plav-

com blahoželáme a prinášame výsled-

ky.

Muži:

1. Balázs Michal – 9. 100m VS 

1:10.26, 3. 200m VS 2:27.00, 5. 100m 

Z 1:20.51, 5. 100m P 1:26.82, 6. 50m 

M 36.81

2. Berlanský Andrej- 3. 100m VS 

1:11.16, 3. 200m VS 2:35.48, 2. 100m 

Z 1:23.70, 3. 100m P 1:33.54, 1. 50m 

M 35.07

3. Borguľa Marin – 6. 100m VS 

1:34.89, 3. 200m VS 3:26.75, 2. 100m 

P 1:48.50, 5. 50m M 53.68

4. Buzalka Adam – 2. 25m VS 22.58, 

2. 25m Z 25.10, 2. 25m P 27.36, 2. 

25m M 30.57,

5. Dóczy Filip- 13. 100m VS 1:19.09, 

8. 100 Z 1:36.11, 14. 100m P 1:40.66, 

8. 50m M 47.07, 15. 100m PP 1:38.73

6. Ernek Matej – 1. 100m VS 56.50, 1. 

200m VS 2:01.38, 1. 100m Z 1:02.51, 

1. 50m M 26.66

7. Ernek Šimon- 2. 100m VS 1:00.12, 

2. 100m Z  1:03.90, 1. 100m P 

1:15.06, 1. 100m PP 1:06.67, 2. 400m 

PP 5:51.12

8. Konečný Marek- 3. 100m VS 

1:04.82, 1. 100m P  1:12.37, 2. 50m 

M 30.61, 2. 100m PP 1:11.06

9. Macharík Samuel- 8. 100m VS 

1:40.15, 4.100m P 1:52.61, 6. 100m 

PP 1:46.51.

10. Maruniak Patrik- 7. 100m VS 

1:39.62, 1. 100m P 1:48.45, 6. 50m M 

55.02, 7. 100m PP 1:48.42

11. Mojička Ján- 4. 100m VS 1:29.01, 

2. 200m VS 3:10.25, 2. 100m 

Z 1:38.71, 4. 50m M 45.92, 2. 100m 

PP 1:36.70

12. Orság Dalibor Daniel – 1. 100m P 

1:15.06, 2. 100m PP 1:08.57

Ženy:

1. Chladná Stacy - 7. 25m VS 23.78, 6. 

25m Z 25.45, 3. 25m P 27.19, 1. 25m 

M 23.44

2. Domaníková Nikola – 6. 100m VS 

1:37.57, 3. 100m P 1:43.67, 5. 50m M 

52.68, 5. 100m PP 1:48.79

3. Melicherčíková Timea – 11. 100m 

VS 1:20.39, 9. 100m Z  1:32.10, 4. 

100m P 1:35.58, 9. 100m PP 1:29.10

4. Michalová Barbora – 2. 100m VS 

1:09.63, 1. 100m Z 1:18.04, 3. 100m 

P 1:28.54, 1. 50m M 35.70, 2. 100m 

PP 1:20.54

5. Pavlendová Miroslava – 19. 100m 

VS 1:27.58, 14. 100m P 1:45.38, 8. 

50m M 47.45, 15. 100m PP 1:42.67

6. Potančoková Timea – 1. 100m VS 

1:02.32, 1. 200m VS 2:15.77, 1. 100m 

P 1:14.52, 1. 50m M 29.71, 1. 400m 

PP 5:28.98

Štafety:

1. 25m 4x50m PP (Michalová B., Or-

ság D., Potančoková T., Ernek M.) 

2:05.09

2. 25m 4x 50m PP (Pavlendová M., 

Melicherčíková T., Berlanský A., Mo-

jička J.) 2:43.64

2. 25m 4x 50m PP (Borgula M., 

Chladná S., Maruniak P., Domaniko-

vá N.) 3:28.51

Vysvetlivky:

PP – polohový pretek, M – motýlik, 

VS – voľný spôsob, P – prsia, Z - znak

PK BŠ

Banskobystrický 
plavecký pohár


