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V piatok 12. 9.2014 počas 

Salamandrových dní 2014 

navštívili naše mesto okrem 

iných vzácnych hostí aj 

výnimočná návšteva, skupina 

legionárov a spoločníkov 

(rytierov) zo slovenského 

zmiešaného združenia, ktorý 

spája členov čestnej légie a 

členov Národného rádu za 

zásluhy. 

Výnimočnú návštevu pod vedením 

Milana Knažka, prezidenta de I´A-

TONAF Slovenska, generálneho 

sekretára Patrice Dautel a ďalších 

členov prijala na radnici v Banskej 

Štiavnici primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Vzácna 

delegácia sa veľmi pochvalne vyjad-

rila o Banskej Štiavnici a pokrok v 

obnove mesta ocelil aj bývalý minis-

ter kultúry Milan Kňažko. Po sláv-

nostnom prijatí na radnici  nasledo-

vala prehliadka mesta a okolia.

   Michal Kríž

V stredu 17.9.2014 primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková rokovala v Brati-

slave s ministrom dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR Ing. Jánom 

Počiatkom. 

Primátorka mesta sa ešte pred 

osobným stretnutím obrátila na 

ministra s požiadavkou na zabez-

pečenie fi nančných prostriedkov 

na stavbu „I/51 Banská Štiavnica – 

Banská Belá, obchvat“. V požiadav-

ke sa okrem iného spomína: „Na zá-

klade rozhodnutia vlády sa v termíne 

1.7.2009 uskutočnila delimitácia ciest 

a zmena zaradenia cesty II/525 z pre-

radením do siete ciest I. triedy ako cesta 

I/51 v úseku Hontianske Nemce (kri-

žovatka s cestou I/66) Hronská Dúbra-

va (R1). Uznesením vlády č.593/2008 

z 3.9.2008 bolo uložené v úlohe bod 

B.12 písm. a) zabezpečiť investorskú 

prípravu a projektovú dokumentáciu 

predmetnej stavby vrátane územné-

ho a stavebného povolenia. V uznesení 

vlády je tiež uvedený termín výstavby 

predmetnej cesty resp. ukončenia stav-

by b) v termíne do 31.12.2012. Súčas-

ná cesta I/51 vykazuje nevhodné sme-

rové a výškové vedenie, čo znižuje jej 

dopravnú výkonnosť. 

Vzácna návšteva na radnici

Prijatie vzácnych hostí na radnici foto M. Kríž

	3.str.

Premiéra:

Skôr Než zAspíMSkôr Než zAspíM

Sobota 27. 9. o 18:30 hod.Sobota 27. 9. o 18:30 hod.

Nad Tatrou 
sa blýska

Srdečne Vás pozývame na pre-

hliadku speváckych zborov 

Nad  Tatrou  sa  blýska... pri 

príležitosti 170. výročia slo-

venskej hymny. Podujatie sa 

koná pod záštiotou Mgr. Vie-

ry Šedivcovej, poslankyne NR 

SR. Miesto a čas:  Evanjelický 

kostol Banská Štiavnica, 28. 

9. 2014 o 16.00 hod.

Na Vašu účasť sa tešia účin-

kujúci a organizátori: BBSK – 

Pohronské osvetové stredisko 

Žiar nad Hronom – Pracovis-

ko Banská Štiavnica a Evan-

jelická cirkev a.v.  v Banskej 

Štiavnici

POS

Stretnutie s ministrom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Jánom Počiatkom

Odstávka el. 
energie

Oznamujeme Vám, že  30.9.2014 

od 8:30 - 17:30 hod. bude pre-

rušená distribúcia elektriny z 

dôvodu výmeny el. zariadenia.  

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici na Ul. A. Trúchleho, Úrad 

prace, sociálnych vecí a rodiny, 

Antolská č.d. 28, 1000, Dr.V.C-

lementisa, J.Horáka, K.Šmid-

keho, L.Exnára, M.Benku a Na 

Mária šachtu 5, 6.

Dispečing SSE, a.s., divízia ZH
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z programu
primátorky

22.9.

Ospravedlnenie

V predchádzajúcom čísle ŠN v 

príspevku „Náš lekár medzi sve-

tovou elitou“ sme omylom ne-

uverejnili správnu fotografiu 

MUDr. Alexandra Murgaša, 

začo sa mu ako aj autorovi prí-

spevku ospravedlňuje.

Redakcia ŠN

Uskutočnilo sa pracovné ro- 

kovanie na Ministerstve ži-

votného prostredia SR v Bra-

tislave k postupu realizácie 

budovania zberného dvora. 

Pracovné rokovanie k rieše- 

niu problematiky parkovania 

a Ul. dolná.  

23. 9.

Kontrolný deň - zberný dvor. 

Obhliadka stavu miestnych  

komunikácií. 

24. 9.

Príprava materiálov pre za- 

sadnutie Mestskej rady v 

Banskej Štiavnici.  

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

25. 9.

Účasť na Valnom zhromažde- 

ní spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, s.r.o.

Pracovné rokovanie so zá- 

stupcami KPÚ Banská Bys-

trica.

Prijatie detí a učiteľov z part- 

nerského mesta Moravská 

Třebová, ktoré sú na návšteve 

na ZŠ J. Horáka.   

26.9.

Vypracovanie podkladov pre  

RIÚS.

27.9.

Slávnostné prijatie občanov  

nášho mesta v obradnej sie-

ni v budove Radnice pri prí-

ležitosti oslavy ich životných 

jubileí.

Prijatie účastníkov pomatu- 

ritného stretnutia. 

Andrea Benediktyová

Dňa 18. septembra 2014 sa 

primátorka mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Nadežda 

Babiaková dožila životného 

jubilea. 

Narodila sa v Banskej Štiavnici, kde 

mimoriadne aktívne prežila svoj 

celý doterajší život. Má ukončené 

vysokoškolské vzdelanie, v štátnej 

správe a samospráve pracuje nepre-

tržite od roku 1977. Od roku 1995 

až do roku 2010 pracovala ako pred-

nostka Mestského úradu v Ban-

skej Štiavnici. Podieľala sa na tvor-

be rozhodujúcich materiálov pre 

zápis mesta na Zoznam svetové-

ho, kultúrneho a prírodného dedič-

stva UNESCO, pri príprave Zákona 

o ochrane a rozvoji územia Ban-

skej Štiavnice a okolia č. 100/2002 

Z. z., ako aj historického uznesenia 

Vlády SR o ochrane a rozvoji Ban-

skej Štiavnice a okolia z 3. septem-

bra 2008 č. 593/2008, ako aj na 

tvorbe ďalších strategických doku-

mentov mesta. V roku 2009 jej bola 

Mestským zastupiteľstvom udelená 

Cena za záchranu kultúrneho dedič-

stva a rozvoj mesta Banská Štiavni-

ca. Za primátorku nášho mesta bola 

zvolená v roku 2010, kedy impo-

zantným spôsobom vyhrala voľby 

ako zatiaľ v histórii žiadny kandidát 

na primátora nášho mesta. V súčas-

nosti zastáva pozíciu poslankyne 

Banskobystrického samosprávne-

ho kraja, pracuje v komisii Minis-

terstva kultúry Slovenskej repub-

liky na koordináciu úloh ochrany 

lokalít svetového kultúrneho dedič-

stva, zastupuje naše mesto v Rade 

zduženia miest a obcí Slovenska a 

je podpredsedníčkou Asociácie hor-

ských sídel Slovenska. Spolu s man-

želom Kamilom vychovali dve deti, 

syna Kamila a dcéru Ulriku, kto-

rá sa výrazným spôsobom zapísa-

la nielen do slovenskej, ale aj sveto-

vej astronómie. Vo všetkých svojich 

funkciách nevynímajúc ani funkciu 

primátorky mesta si zachovala ten 

najľudskejší a najbezprostrednejší 

prístup ku každému nášmu spolu-

občanovi a k riešeniu aj ich najzlo-

žitejších problémov. Je príkladom 

osobnej statočnosti, etického a cha-

rakterného prístupu a iniciatív-

ny pri angažovaní sa v rozhodujú-

cich krízových situáciách mesta. Do 

ďalších rokov života dobré a pevné 

zdravie, radosť z dosiahnutých vý-

sledkov v prospech ďalšieho rozvoja 

nášho mesta, dobrú rodinnú poho-

du a čo najviac osobného šťastia jej 

za všetkých, ktorí si ju vážia praje 

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ 

K životnému jubileu 
primátorky mesta 

Mesto Banská Štiavnica 

zverejňuje v zmysle §9a ods. 

1 písm. a) a ods. 5 Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších právnych 

predpisov. 

Zámer predaja majetku Mesta Ban-

ská Štiavnica č. 3/2014 na základe 

obchodnej verejnej súťaže. 

Predmet prevodu:

a) pozemok  parc. č. C KN 5269/23, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha   

a nádvorie, s povinnosťou dodrža-

nia účelového využitia predmetné-

ho pozemku v súlade s ÚPD Mesta 

Banská Štiavnica na výstavbu  ga-

ráže  

b) pozemok parc. č. C KN 5269/24, 

o výmere 21 m2, zastavaná plocha  

a nádvorie s povinnosťou dodrža-

nia účelového využitia predmetné-

ho pozemku v súlade s ÚPD Mesta 

Banská Štiavnica na výstavbu  ga-

ráže  

Pozemky sa nachádzajú v lokalite 

sídliska Drieňová v Banskej Štiav-

nici v blízkosti zástavby individuál-

nych garáží. 

Nehnuteľnosti  sú vedené v KN 

Okresného úradu Banská Štiavni-

ca, Katastrálny odbor na LV č. 1 pre 

okres Banská Štiavnica, obec Ban-

ská Štiavnica, k. ú. Banská Štiav-

nica. Zámer predaja majetku Mes-

ta Banská Štiavnica bol schválený 

v zmysle §9a ods. 1 písm. a) a ods. 

5 Zákona č. 138/1991 Zb. o ma-

jetku obcí v znení neskorších práv-

nych predpisov a Uznesením MsZ č. 

97/2014 zo dňa 27.08.2014. 

Ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 1. októbra 2014 o 14.00 

hod.

Návrhy do obchodnej verejnej súťa-

že sa posielajú poštou alebo doruču-

jú osobne v uzatvorenej obálke do 

podateľne Mestského úradu na ad-

resu vyhlasovateľa: Mesto Banská 

Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 

24 Banská Štiavnica. 

V prípade záujmu bližšie informá-

cie k organizácii, zámeru a spôso-

bu predaja majetku Mesta Banská 

Štiavnica môžete získať na webo-

vej stránke Mesta Banská Štiavnica 

www.banskastiavnica.sk, na  tel.č.: 

045/69 496 41, na e-mailovej adre-

se jana.kollarova@banskastiavnica.

sk alebo osobne na oddelení PaSM 

na Mestskom úrade Banská Štiav-

nica.

Mgr. Nadežda Babiaková 

primátor mesta 

Zámer predaja majetku mesta Banská Štiavnica

Heslo dňa 

Odsúdená 
k večnej láske

Keď ocitnem sa vo väzení 

smútku,

pošli mi správu zapečenú 

v chlebe,

verš hrotom srdca na jedi-

nom riadku,

škáročku slnka k doživotiu 

v chládku,

pošli mi nádej, že je dobre 

tebe...

z knižky Slnečná sonáta 

Janky Bernáthovej - Lehotskej 

„Každý má svoje problémy. 

Niekto má riedku polievku, iný 

malé brilianty.“
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Cestu I/51 je možné cha-

rakterizovať ako trasu vedenú v ťaž-

kých prírodných podmienkach hor-

natej oblasti stredného Slovenska s 

náročným smerovým a výškovým ve-

dením. Čo sa samozrejme prejavuje vo 

forme negatívnych prvkov ako sú zní-

žená rýchlosť, nedostatok možností na 

predbiehajúci manéver, zvýšená neho-

dovosť, jazda za pomalými vozidlami, 

jazda vo vysokých pozdĺžnych sklonoch, 

náročná zimná prevádzka a údržba a 

pod. Hlavne v prieťahu obcou Banská 

Belá je cesta I/51 vedená nevhodným 

typom extravilánovej komunikácie, s 

nevhodným priestorovým vedením tra-

sy v úzkom a dopravne nebezpečnom 

koridore. Najkritickejší úsek je za obcou 

Banská Belá v smere do Banskej Štiav-

nice, kde jestvujúca cesta prechádza do 

stúpania (vysoko pozdĺžneho sklonu) v 

lokalite Hájik. V uvedenom úseku sa na-

chádzajú malé smerové oblúky polome-

ru až R=30m, spolu s miestami kritické-

ho stúpania nad 7,5%. V tomto úseku 

dochádza k blokovaniu dopravy náklad-

nou dopravou, čím sa znižuje rýchlosť 

prejazdu daným úsekom cesty, čo vy-

tvára predpokladu na zvýšenie doprav-

nej nehodovosti. “

Aj tieto argumenty rezonovali na 

stretnutí primátorky mesta s mi-

nistrom dopravy, výstavby a regio-

nálneho rozvoja SR Jánom Počiat-

kom s cieľom pridelenia fi nančných 

prostriedkov na doprojektovanie 

úpravy trasy od studeneckej ces-

ty do Banskej Štiavnice podľa spra-

covanej technickej štúdie vo výške 

60 000,-€ na rok 2015 pre Sloven-

skú správu ciest. Podľa slov primá-

torky mesta je komunikáciu potreb-

né doprojektovať ako podmienku 

čerpania fi nančných prostriedkov 

z fondov EÚ. Cestná komunikácia 

je tiež nevyhnutná z hľadiska ďal-

šieho rozvoja mesta a regiónu Ban-

ská Štiavnica. Minister na stretnu-

tí s primátorkou prisľúbil pomoc 

pri riešení tejto požiadavky a sto-

tožnil sa so záujmom mesta Banská 

Štiavnica o neodkladné riešenie tej-

to problematiky.

Michal Kríž


1.str.

Ako sme už informovali v 

našich novinách mesto Banská 

Štiavnica pripravuje vydanie 

publikácie o osobnostiach, 

ktoré v dávnej, nedávnej 

minulosti i súčasnosti preslá-

vili naše mesto v SR i vo svete. 

Publikácia vyjde ešte v tomto roku 

zo sponzorských fi nančných prí-

spevkov, ktoré zabezpečila primá-

torka nášho mesta. Medzi osob-

nosťami, ktoré budú v publikácii, 

nebude samozrejme chýbať ani 

Emília Vášáryová, najvýznamnej-

šia slovenská herečka v 20. stor. Do 

publikácie napísala vyznanie, ktoré 

uverejňujeme v plnom znení: 

„Čím viac sme od detstva vzdialení, tým 

je nám drahšie a bližšie. To moje prežité 

v Banskej Štiavnici bolo vnímavé, zdra-

vé a krásne. Formovala ma nielen prí-

roda, ale aj krása architektúry pomaly 

umierajúceho mesta. Ale bolo tam sve-

dectvo o práci a živote mnohých gene-

rácií. V meste a jeho okolí bolo toľko ta-

jomného a dôverne blízkeho priestoru, 

že sa mi svet zdal nekonečný a domov 

najkrásnejší. Síce dlho žijem a pracujem 

mimo mesta, ale cítim sa ako človek zo 

Štiavnice. A keď sa tam vraciam, mám 

dojem, že len tam mám v ruke akýsi 

zázračný prútik, s ktorým hľadám ten 

pravý kameň, a keď sa prútikom toho 

kameňa dotknem, zaznie tón, ktorý by 

som chcela počuť. Hľadám ho ešte stá-

le, a preto sa musím do Štiavnice vra-

cať. Mesto má silného génia loci, silné 

vyžarovanie zvláštnej energie. V zime 

vyzerá ako mesto z rozprávky. Magická 

nádherná kalvária. Zvony. Dodnes ich 

počujem. A v domoch betlehemy, nád-

herné fi gúrky z dreva. Teším sa za všet-

ky generácie mojich predkov, že Štiav-

nica predsa len neumrela, že ožíva. Že 

kalvária znova žiari do noci. Z celého 

srdca si želám, aby to mesto priťahova-

lo všetkých tých ľudí, ktorí sa tam teraz 

sťahujú a kupujú si domy, ktoré zveľa-

ďujú. Ani nevedia, ako sme im vďační.“

Redakcia ŠN

Emília Vášáryová o Banskej Štiavnici

Rozpis služieb špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci na október 2014

Dátum Názov poskytovateľa Adresa Telefón

04.10.2014
BETHYS, s. r. o., MUDr. Piteková Alžbeta Bratská 17 (nemocnica) 045/692 10 99

05.10.2014

11.10.2014
MUDr. Kramer Rudolf Bratská 17 (nemocnica) 045/694 22 28

12.10.2014

18.10.2014
MUDr. Gürtler Ervín Bratská 17 (nemocnica) 045/677 21 24

19.10.2014

25.10.2014
BETASTOM, s.r.o., MUDr. Jančiová Alžbeta Bratská 17 (nemocnica) 045/692 12 50

26.10.2014

Zubná LSPP je poskytovaná v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod., 
v ambulancii službukonajúceho lekára.

zdroj: BBSK oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

1. Murár, strojník stavebného 

stroja, vodič nákladného moto-

rového vozidla s prívesom, ťa-

hač, Combin Banská Štiavnica, 

s.r.o., Kysihýbeľská 29, 96901 

B.Štiavnica, tel.č.: 045/694 90 

32, 045/6949018,  p. Hubačo-

vá, e-mail: hubacova@combin.

sk, USO – 3 VPM, nástup ihneď

2. Účtovník, ERB-Finančné 

služby, s.r.o., Novozámocká 2, 

96901 B.Štiavnica, USO  – 1 

VPM, nástup od 1.10.2014.

3. Čašníčka, čašník, Nes Fortu-

ne s. r. o., Nám. sv. Trojice 17, 

96901 B.Štiavnica,  Štefan Mar-

ko/tel.:0903 766 224, e-mail: 

nespenzion@gmail.com, SOU - 

1 VPM, nástup ihneď.

4. Frézar-obsluha sústruhu, ob-

rábač kovov – horizontár, Štiav-

nické strojárne, spol. s r.o., Tra-

te mládeže 1, 96901 B.Štiavnica, 

p. Hriňáková, 045/6920472, e-

mail: stiavstroj@sknet.sk, SOU 

– 3 VPM, nástup ihneď

5. Vodič nákladného motoro-

vého vozidla s prívesom, ťa-

hač, STD Donivo, a.s., Dolná 5, 

96901 B.Štiavnica, p. Maďar, 

0917 628 261, e-mail: telepun@

std.sk, základné vzdelanie, 15 

VPM, nástup ihneď

6. Konštruktér, grafi k, Rava-

fol, s.r.o., Antolská 31, 96901 

B.Štiavnica, p. Kružlicová, 0911 

562 980, e-mail: offi  ce@ravafol.

sk,  USO, SOU, VŠ, 2 VPM, ná-

stup ihneď

7. Pomocný pracovník v sklade, 

Ľubomír Pelachy LP, Stavmix, 

Horná Huta, B.Štiavnica, p. Pe-

lachyová, 0910 920 946, e-ma-

il: info@lp-stavmix.sk, SOU, 1 

VPM – nástup ihneď

8. Skladník, servisný technik, 

ERB – Eduard Rada Breweries, 

s.r.o., Novozámocká 2, 96901 

B.Štiavnica, Ing. Sivák, e-ma-

il: jozef.sivak@pivovarerb.sk, 

SOU, USO, VŠ, 2 VPM, nástup 

ihneď

9. Kuchár, čašník, čašníčka, Ma-

rián Čierny – Black M, Nám. sv. 

Trojice 2, 96901 B.Štiavnica, p. 

Čierny, 0915 256 540, SOU, 4 

VPM, nástup ihneď

10. Kuchár, čašník, J & T Logis-

tic, s.r.o., Dolná 12/A, 96901 

B.Štiavnica, p. Tereň, 0902 

903 290, SOU, 2 VPM, nástup 

ihneď

ÚPSVaR BŠ

ponuka
práce

Stretnutie s ministrom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Jánom Počiatkom
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Šupky z čistenia ovocia a 

zeleniny, čajové vrecúška či 

usadenina z kávy, pokosená 

tráva, ostrihané kríky, alebo 

zhrabané lístie – každý z 

nás denne vytvára veľké 

množstvo bioodpadu. 

Ak takýto odpad hádžeme do bež-

ného koša, škodíme tým životné-

mu prostrediu, pretože spolu so 

zmesovým odpadom sa dostane 

na skládku, kde zahníva bez prí-

stupu vzduchu, vytvára smradľa-

vý skládkový plyn zodpovedný za 

klimatické zmeny a škodlivé vý-

luhy ohrozujúce spodné vody. 

Poznáme však oveľa lepší spô-

sob, ako s bioodpadom naložiť. 

Bioorpad je cenná surovina a keď 

ho nezmiešavame s ostatným ko-

munálnym odpadom, ale triedi-

me ho, potom z neho môžeme 

vyrobiť kvalitné hnojivo – kom-

post. Ako? je to pomerne jedno-

duché, stačí dodržiavať niekoľko 

zásad:

1. Kompostovaný materiál musí 

mať dostatočný prístrup vzdu-

chu. Preto kompostovisko musí  

byť vybavené dostatočným 

množstvom otvorov. Môže byť 

zhotovené z dosák (medzi do-

skami sú medzery), z prútia, z 

pletiva, alebo to môže byť plas-

tový kompostér – vzdušná plas-

tová nádoba navrhnutá pre úče-

ly kompostovania, ktorú dnes už 

bežne môžeme kúpiť v záhrad-

kárskych potrebách. Komposto-

vať môžeme aj bez kompostéra, 

len tak na kope. 

2. Do kompostovacieho procesu 

je zapojených množstvo rôznych 

organizmov, od húb cez chvos-

toskoky až po tzv. „hnojné“ dáž-

ďovky, ktoré sú v komposte veľ-

mi užitočné. Preto je dobré mať 

kompost spojený so zemou, aby 

sa doň organizmy mohli dostať.

3. Pri kompostovaní je dôleži-

té miešať tzv. dusíkaté suroviny 

(mäkké, šťavnaté - šupky z ovocia 

a zeleniny, čajové vrecúška, zhni-

té ovocie a zelenina, čerstvá tráva 

a pod.) s uhlíkatými (suché, tvrdé 

– piliny, hobliny, zhrabané lístie, 

stará suchá tráva a pod.), aby bol 

v komposte správny pomer živín 

a vlhkosti a aby kompost nezahní-

val. Odporúčam mať pri kompos-

tovisku kopu uhlíkatého materiá-

lu (stará tráva, lístie) a postupne 

ho do kompostu pridávať s biood-

padom z kuchyne.

4. Veľmi dôležité je kompost as-

poň dvakrát ročne prehodiť, čím 

sa materiál prevzdušní a premie-

ša. Urýchli to kompostovací pro-

ces.

Viac detailov o tom ako správ-

ne kompostovať, ako si zhoto-

viť kompostovisko, ale aj o tom, 

že ani orechové lístie nie je pre 

kompost problém, sa dočítate  

na mestskej stránke odpady.ban-

skastiavnica.sk. 

Ak máte rodinný dom či záhrad-

ku a viete preukázať, že biood-

pad z vašej domácnosti nekončí 

v zmesnom odpade, ale kompos-

tujete ho, môžete ušetriť na po-

platku za odpad. Stačí sa zapojiť 

do programu podpory domá-

ceho kompostovania. Ako? Po-

stup a potrebné tlačivá nájdete 

na spomínanej stránke odpady.

banskastiavnica.sk v záložke „Do-

máce kompostovanie“.

1. Potrebujete uzavrieť s Tech-

nickými službami dohodu o do-

mácom kompostovaní, kde vy-

hlásite, že budete svoj bioodpad 

kompostovať formou domáceho 

kompostovania a nebudete ho 

ukladať do nádoby na zmesový 

komunálny odpad ani ho doma 

spaľovať. V dohode ďalej súhla-

síte s kontrolou, ktorá overí, či 

máte funkčné kompostovisko a 

či sa v nádobe na zmesový odpad 

nenachádza bioodpad.

2. Ak kontrola preukáže, že máte 

zriadené funkčné kompostovis-

ko a vo vašej nádobe na zmeso-

vý odpad nie je bioodpad, môže 

všetkým členom domácnosti byť 

priznaná úľava na poplatku za 

komunálny odpad vo výške 10 %.

3. O úľavu na poplatku si musí-

te požiadať vyplnením žiados-

ti. Na žiadosť kontrolór potvr-

dí splnenie podmienok (funkčné 

kompostovisko, bioodpad nie 

je v zmesnom odpade). Vyplne-

nú a potvrdenú žiadosť musíte 

doručiť na Mestský úrad v Ban-

skej Štiavnici napr. podaním do 

klientského centra.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Chcete ušetriť na poplatku za odpad? Kompostujte!

Mesto Banská Štiavnica otvára 

v lokalite Šobov Rómsky klub, 

v ktorom sa budú poskytovať 

predovšetkým primárne 

programy reagujúce na 

aktuálne pálčivé problémy a 

potreby miestnej komunity. 

Našim cieľom je v najbližšom obdo-

bí tento klub transformovať na ko-

munitné centrum v zmysle § 24d 

zákona č.448/2008 o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zá-

kona č. 455/1991 Zb. o živnosten-

skom podnikaní (živnostenský zá-

kon) v znení neskorších predpisov, 

a zaregistrovať ho do registra po-

skytovateľov sociálnych služieb na 

Úrade Banskobystrického samo-

správneho kraja. 

Cieľom a poslaním Rómskeho klu-

bu je poskytovanie komplexnej 

služby jednotlivcovi, rodine, ako 

aj celej miestnej komunite, ktorá 

z rôznych dôvodov nemá možnos-

ti na svoju vlastnú pomoc, sociál-

nu mobilitu, získavanie sociálnych 

zručností či vlastnú sebarealizáciu. 

V klube  budeme realizovať aj akti-

vity na podporu  zmysluplného trá-

venia voľného času, prezentovanie 

svojej kultúry, zvykov, tradícií, po-

moc pri uplatňovaní sa na trhu prá-

ce, prevenciu nežiadúcich patolo-

gických javov, ako aj podporu počas 

vzdelávania.

Primárnou cieľovou skupinou Róm-

skeho klubu budú prevažne sociál-

ne vylúčené skupiny obyvateľstva, 

jednotlivci a celé rodiny marginali-

zovanej rómskej komunity, ako aj 

všetci ďalší obyvatelia mesta, kto-

rí budú mať záujem o aktivity rea-

lizované v  Rómskom klube. Mesto 

Banská Štiavnica bude pri realizácii 

aktivít spolupracovať s občianskym 

združením Savore a inými organi-

záciami, ktoré budú mať o pomoc 

miestnej komunite záujem. Akti-

vity budeme realizovať aj prostred-

níctvom schváleného projektu s 

názvom Podpora miestneho obyva-

teľstva z lokality Šobov, v rámci ope-

račného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. V tomto roku 

prebehla rekonštrukcia priesto-

rov Rómskeho klubu a jeho otvore-

nie sa uskutoční túto sobotu, dňa 

27.09.2014 o 11:00 hod.  V naj-

bližšom období bude klub otvorený 

každý pondelok, v čase od 08:00 do 

13:00 a sobotu od 08:00 do 14:00. 

V klube bude pracovať vedúci ko-

munitný pracovník a dvaja asisten-

ti komunitného pracovníka. Plány 

aktivít budú spracovávané v mesač-

ných intervaloch a budú k dispozí-

cii v Klientskom centre Mestské-

ho úradu, na stránke komunitného 

centra na sociálnej sieti, ako aj zve-

rejnením v Štiavnických novinách.

Eva Gregáňová

Rómsky klub na ŠoboveVýstava 
Karol Baron 

Šľachtic surrealizmu predĺžená 

až do 15.novembra 2014!

Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici Vás pozýva na 

výstavu Karol Baron – Šľachtic 

surrealizmu, ktorá prebieha od 

20. júna 2014 v Galérii Jozefa 

Kollára, Námestie Sv. Trojice 8 v 

Banskej Štiavnici.

Výstava potrvá až do 15. novem-

bra 2014, od utorka do nedele 

v čase od 9:00 do 17:00 hod. v 

mesiaci september a od pondel-

ka do soboty v čase od 8:00 do 

16:00 hod v mesiacoch október 

a november.

Info: www.muzeumbs.sk, gale-

ria@muzeumbs.sk, 045/691 34 

31.

Predaj vstupeniek: Informačné 

centrum, infobs@muzeumbs.sk, 

045/692 05 35.

SBM
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V piatok 19.septembra 2014 sa 

na Sitne konalo 6. stretnutie 

priaznivcov Klubu slovenských 

turistov Dr. Téryho spojené s 

odhalením pamätnej tabule k 

140. výročiu turistického znač-

kovania na území Slovenska.  

Podujatie zorganizoval Klub 

slovenských turistov Dr. Téry-

ho v Banskej Štiavnici v spo-

lupráci s Klubom slovenských 

turistov v Hodruši-Hámroch. 

Odhalenia pamätnej tabule 

sa zúčastnili primátorka mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková, 

poslankyňa MsZ a predsed-

níčka Komisie športu a mlá-

deže v Banskej Štiavnici Rená-

ta Antalová, predseda Klubu 

slovenských turistov v Ban-

skej Štiavnici Ing. Róbert Mel-

cer, predseda Regionálnej rady 

Klubu slovenských turistov 

v Žiari and Hronom Ing. Mi-

loš Ziman, za Ústredie Klubu 

slovenských turistov v Brati-

slave Ing. Anna Krištofová, 

predseda sekcie pešej turis-

tiky Ústredia Klubu sloven-

ských turistov Jindřich Racek, 

za Klub slovenských turistov 

v Hodruši Hámroch Ing. Jar-

mila Kaňová, zástupkyňa Klu-

bu českých turistov, predseda 

a členovia Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spol-

ku Ing. Richard Kaňa, Ing. 

Erik Sombathy a Peter Malati-

nec, za Región Banská Štiavni-

ca Igor Kuhn, člen OZ Bajkom 

k tajchom Ján Úrek, starosta 

Banskej Belej MVDr. Branislav 

Babirád  ako aj všetci priaz-

nivci turistiky. Po úvodných 

slovách a privítaní organizá-

torov Ing. Róberta Melcera a 

Ing. Miloša Zimana sa prítom-

ným prihovorila aj primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková. Vyzdvihla toto stret-

nutie slovami: „...som rada, že 

sa nájdu dnes ešte priaznivci tu-

ristiky, ktorí milujú Štiavnické 

vrchy a prekrásnu okolitú príro-

du a popriala im do ďalších tu-

ristických výstupov veľa zdra-

via“. Po týchto slovách mohli 

členovia Banskoštiavnicko-

hodrušského baníckeho spol-

ku za prítomnosti primátorky 

nášho mesta slávnostne odha-

liť pamätnú tabuľu k 140. vý-

ročiu turistického značkova-

nia na území Slovenska (1874 

– 2014) na filagórii majestát-

neho Sitna. Chodníky v Štiav-

nických vrchoch na Sitno, 

Počúvadlianske jazero a do 

Sklených Teplíc boli prvými 

náučnými turistickými chod-

níkmi v bývalom Uhorsku. 

Z histórie značenia.  

Územie dnešného Slovenska 

bolo v 19. stor. súčasťou ra-

kúskeho cisárstva a po ra-

kúsko-uhorskom vyrovnaní v 

roku 1867 patrilo do mocen-

skej sféry Uhorska. Až do zá-

niku Bachovho absolutizmu 

(1851 – 1859) bolo akékoľvek 

spolčovanie u nás zakázané, 

preto napr. združenia turistov 

mohli pôsobiť iba neformálne. 

Legitímne turistické spolky 

začali na našom území vznikať 

až v 2. polovici 19. stor. Prvý v 

literatúre uvádzaný turistický 

spolok u nás je Sitniansky klub 

(Szitnya club) v Banskej Štiav-

nici, ktorý v roku 1860 založil 

bankový úradník Rudolf Tirts 

st. Syn jedného zo zaklada-

teľov spolku Rudolf Tirts ml. 

píše, že v roku 1860 štiavnický 

Szitnya club už vykonával pra-

videlnú činnosť na najvyššom 

bode Štiavnických vrchov na 

Sitne (1009 m n.m.). 

Členovia Sitnianskeho klu-

bu si položili za cieľ pestovať 

turistiku a sprístupňovať prí-

rodné krásy. Za týmto úče-

lom budovali turistické cesty 

a chodníky na Sitno, v okolí 

Vyhní a Sklených Teplíc. Toto 

ich úsilie bolo odmenené ma-

ďarskou kráľovskou banskou 

spoločnosťou, ktorá darova-

la Sitnianskemu klubu opus-

tenú murovanú budovu skladu 

pri štôlni Gedeon v Hodruš-

skej doline, aby ho Sitnian-

sky klub prestaval na turis-

tickú chatu. Sitniansky klub 

opustený banský sklad nachá-

dzajúci sa pri štôlni Gedeon 

v Hodrušskej doline skutoč-

ne prebudoval na turistickú 

chatu a v roku 1874 k nej vy-

značkoval turistický chodník. 

Presný dátum vyznačkovania 

prvého turistického chodníka 

na našom území nepoznáme. 

V práci Rudolfa Tirtsa je prvá 

písomná zmienka o vyznačení 

turistického chodníka na úze-

mí dnešného Slovenska z roku 

1874. Rok 1874 preto považu-

jeme za rok zrodu značenia tu-

ristických chodníkov na území 

dnešného Slovenska - dodal na 

záver Ing. Róbert Melcer.

Po týchto slovách a stručnej 

histórii za hudobného dopro-

vodu harmonikára Jozefa Ra-

dianskeho sa milovníci turis-

tiky presunuli do vnútorných 

priestoroch rozhľadne, kde 

bolo pripravené malé občer-

stvenie. Podujatie pokračova-

lo pre priaznivcov prírody a 

krás okolia Banskej Štiavni-

ce v sobotu i v nedeľu turis-

tickým pochodom a prehliad-

kou expozícií.  V neposlednom 

rade treba poďakovať vďač-

ným sponzorom, ktorými sú:  

Mesto Banská Štiavnica, reš-

taurácia Gallery, pekáreň  An-

ton Antol, s r.o.,  Obecný úrad 

Štiavnické Bane a Obecný úrad 

Hodruša – Hámre. Pri ďalšom 

turistickom stretnutí opäť do-

videnia! 

Michal Kríž  

Odhalenie pamätnej tabule na Sitne

Odhalenie pamätnej tabule na Sitne foto M. Kríž

Kam v BŠ 
a okolí?

26.9. Koncert Ludvika Kašubu.  

Terasa u Blaškov, od 19:00.  

26.-28.9. Rybárske dni na Piar-

gu. Rybárske preteky a  jedlá z 

rýb. Penzión Cosmopolitan 3. 

Štiavnické Bane. 

26.9. Koncert: Graeme Mark 

Trio. Archanjel Caff e Bar, 20:00

26.9. Videooldies s DJ Kukoo.

Pražovňa, 21:00 

26.9. Oldies Disco v Cosmopo-

litane. Vstupné 2 €, rezervácie  

0918 601 149. Penzión Cosmo-

politan –bowling, 20:00. 

27.9. Čistenie okolia tajchov!

Stretnutie 10:30 pri penzió-

ne Cosmopolitan 3, Štiavnické 

Bane.

27.9. Krumpľový festival. 

28.9. Tekvicový festival

Sobota od 10:00 hod. Nedeľa od 

14:00 hod. Súťaže vo vyrezávaní, 

krumpľové maškrty a zábava. Na 

Rínku, Sv. Anton

27.9. Umenie je prítomné. 

Bohatý program pre celú rodinu 

približuje umenie príjemnou for-

mou. Deti budú tvoriť pod vede-

ním umelcov. Pri záujme kontak-

tujte 0905 260 350. Schemnitz 

Gallery, 10:00-15:30.   

27.9. Punk for Amnesty Vol. 2.

Punkový nášup v podaní brati-

slavských Kotúčov DM, hlohov-

ských InterCity a stránskej Dáši 

Fon Fľaši. Art Cafe, 20:00

28.9. Vyhnianske hody a roľníc-

ka nedeľa. Slávnostná sv. omša 

a tradičné poďakovanie za úro-

du výstavou obrazov tvorených z 

plodov zeme. Kostol sv. Michala, 

Vyhne, sv. omša 10:45.  

do 31.10. Kačacie hody v Cosmo-

politane. Pia: od 17:00, 

so+ne: od 12:00, od 6,90 €. Pen-

zion Cosmopolitan-bowling.   

3.10. Divadlo: Audiencie. 

Jan Potměšil, Jakub Špalek v 

slávnej hre Václava Havla. Vstup 

35 €. Divadlo Pivovaru ERB, 

19:00. 

Región Banská Štiavnica
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Oznam
Oznamujeme Vám že novoo-

tvorená výdajňa zdravotných 

pomôcok sa nachádza na Kol-

pašskej ul.1 (pri Lidli), otvore-

né: Po – Pi 9:00 – 17:00, So 8:00 

– 12:00, bližšie info: 0911 844 

001, pripravujeme e-shop.

Pozvánka
Živena – spolok slovenských 

žien v Banskej Štiavnici, Mesto 

Banská Štiavnica a Smer – SD 

Vás srdečne pozývajú pri príle-

žitosti „Mesiaca úcty k starším“ na 

milé posedenie s pohostením a 

programom v Kultúrnom cen-

tre (pri hoteli Grand) v Banskej 

Štiavnici v piatok 10. októb-

ra 2014 o 16:0 hod. Na príjem-

né posedenie s Vami sa tešia or-

ganizátori. Prosíme členky, aby 

priniesli koláčiky, alebo iné dob-

roty z domácej kuchyne.

Jolana Šamová

Poďakovanie
Ďakujeme pohotovým „včelím 

doktorom“ pánom Ľ. Ďuriano-

vi a J. Psotnému, ktorí rýchlym 

a odborným zásahom nám za-

chránili 45 včelstiev pred náka-

zou a morom. Vďační včelári z 

Vysokej. 

Ivan a Jozef 

Poďakovanie
Deti z MŠ sv. Františka Assiské-

ho v Banskej Štiavnici sa chcú 

poďakovať 3.smene HaZZ v Ban-

skej Štiavnici za to, že si pre nich 

našli čas dňa 19.9.2014 a ochot-

ne im porozprávali a ukázali vý-

stroj, ktorú používajú na zásahy. 

Deťom dovolili niektoré pomôc-

ky vyskúšať, čím vyčarili šťastné 

úsmevy na tvárach detí a získali 

možno ďalších budúcich hasičov 

do svojich radov. Ďakujeme! 

Kolektív detí a p. uč. Z MŠ

Hattrick SPŠ Samuela Miko-

víniho v Banskej Štiavnici.

Trojnásobná radosť v odbore Bio-

technológia a farmakológia.

Nora Jedináková, absolventka SPŠ. 

S. Mikovíniho, úspešne reprezen-

tovala našu školu v Žiline na Expo 

sciences Europe 2014/ESE/ 

ESE je celoeurópska prehliadka a fó-

rum mladých vedcov, ktorá sa koná  

vždy v inom štáte Európy, pričom je 

otvorená aj účastníkom z  iných štá-

tov sveta. Tento rok získal Amavet 

(Asociácia pre mládež, vedu a tech-

niku/ poverenie  zorganizovať pre-

stížnu prehliadku vedeckých prác 

študentov v srdci severného Slo-

venska – v Žiline. Výnimočné pod-

ujatie sa konalo pod záštitou prezi-

denta SR Andreja Kisku. Minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Peter Pellegrini  podporil ESE svo-

jou osobnou účasťou. Spolu s rek-

torkou univerzity Prof. Tatianou 

Čorejovou, otvorili ESE na pôde Ži-

linskej univerzity, kde študenti z 23 

krajín (okrem európskych, napr. Al-

žírsko, Irán, Mexiko...) prezento-

vali svoje projekty v dňoch 8. -10. 

9. 2014.  Sme poctení, že po víťaz-

stve v celoslovenskom kole SOČ v 

odbore chémia, sa do slovenskej re-

prezentácie (10 mladých „vedátorov“ 

v ôsmich projektoch), prebojova-

la študentka našej školy Nora Je-

dináková. Nora pracovala pod ve-

dením Ing. Eleny Šlaukovej, ktorá 

neúnavne podporuje svojich štu-

dentov v odbore biotechnológia a 

farmakológia. Materiál na výskum 

(mortuáriá a historické dokumen-

ty) poskytli akademický maliar Šte-

fan Kocka a škola. Unikátny projekt 

so sofi stikovaným názvom „Konta-

minácia a degradácia archívnych do-

kumentov mikroorganizmami“, zau-

jal vysokou úrovňou spracovania a  

praktickou využiteľnosťou pre ume-

lecký odbor Konzervátorstvo a reš-

taurátorstvo: papier, staré tlače a 

knižné väzby.  Po množstve hodín 

strávenom v biochemickom labora-

tóriu Nora Jedináková zabodovala 

a svoju prácu prezentovala pred ro-

vesníkmi, odborníkmi i širokej ve-

rejnosti v angličtine i v rodnom ja-

zyku. Prvým úspešným účastníkom 

na ESE v r.2012 v Tule v odbore ché-

mia  z našej SPŠ S. Mikovíniho bol v 

r. 2012  G. Gyenes, ktorý sa venoval 

biologickej metóde čistenia odpado-

vých vôd a v roku 2013 na ESE do 

ABU Dhabí cestoval maturant Ján 

Galbavý (projekt ekologického ekvi-

valentu získavania zlata...) Všetkých 

doviedla na stupienok víťazov trpez-

livá a zanietená Ing. Elena Šlauková, 

ktorej patrí naša veľká vďaka. Štu-

denti v spoločnom programe pred-

stavovali  svoju školu, mesto, v kto-

rom študujú. Akademické tradície 

Banskej Štiavnice stále žijú aj vďaka 

šikovným  študentom. 

Beata Chrienová

Expo sciences Europe

Úspešné študentky SPŠ S.Mikovíniho  foto archív autora

V stredu 17. septembra sa 

vydalo 38 členov Slovenského 

zväzu telesne postihnutých a 

jeho priaznivcov na jesennú 

prechádzku štiavnickou 

prírodou. 

Nádherné jesenné a slnečné poča-

sie sprevádzalo účastníkov počas 

celej túry. V jej úvode si prezreli are-

ál Prachárne na Dolnej Rovni, kto-

rá slúžila v 18. stor. ako sklad puš-

ného prachu. Dolná Roveň mala v 

tom čase 802 obyvateľov. Cesta nás 

následne zaviedla k štôlňam Krát-

ka a Klinger dlhá. V 18. stor. pri nej 

postavili správnu budovu Božie po-

žehnanie, ku ktorej patrili šachty 

Terézia, Weiden a Amália. Zastavi-

li sme sa aj pri štôlni Hanstadt. Na-

sledovalo jazero Klinger, ktoré pod 

vedením J. K. Hella sa dostavalo v 

r. 1759, na ktorom v r. 1851 usta-

novili plavčíka, ženy mali povolené 

kúpanie dopoludnia od 6-12 hod., 

muži popoludní 12-18 hod. Cestou 

späť sme sa zastavili na Hornej Res-

le v miestach bývalej Alžbeta šach-

ty, kde v miestnej krčme mali do-

movské právo štiavnickí akademici. 

Cestou na evanjelický cintorín k 

hrobu Maríny sme sa pozdravili s 

rodákom Jožkom Kirschnerom, 

otcom populárnej speváčky Janky 

Kirschnerovej. Finále prechádzky 

sa odohralo v cukrárni u pána Pet-

ra Erneka, ktorému chceme poďa-

kovať spolu s príjemným personá-

lom za chutné jedlo a občerstvenie, 

ktoré nám dobili stratené kalórie. 

Už teraz sa tešíme na ďalšiu jar-

nú prechádzku v r.2015. Špeciálne 

poďakovanie patrí nášmu dlhoroč-

nému sprievodcovi Jožkovi Osval-

dovi, ktorý i tentokrát svojim púta-

vým a pohotovým výkladom nám 

priblížil dejiny baníctva a diania v 

našom stredovekom meste. Dovi-

denia o rok.

Ivan Madara

Krásne chvíle v prírode

Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých foto archív autora

ČriepokČ

„Chcel by som sa dožiť doby, keď 

v zdravotníckych zariadeniach na-

hradia liečenie uzdravovaním.“ 

Ján Petrík
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Ďakujeme ce-

lej rodine, 

príbuzným a 

známym, kto-

rí nás sprevá-

dzali dňa 

20. septembra 2014 na 

poslednej rozlúčke s na-

šou zosnulou drahou man-

želkou, mamičkou, starou 

mamou p. Cecíliou Cibu-

lovou z Banského Studen-

ca. Všetkým ďakujeme za 

prejavy sústrasti a kvetino-

vé dary. 

Smútiaca rodina, 

manžel, deti, vnúčatá. 

Pozvánka
Dňa 26. septembra 2014 o 

16.00 hod. sa uskutoční pravi-

delné stretnutie bývalých aj teraj-

ších baníkov a ich priateľov, Toto 

stretnutie sa bude konať v baníc-

kej krčme u pána Karabellyho. 

Program: dozvuky baníckych dní 

a posledná možnosť, ako minúť 

vernostné  do posledného centa. 

Na hojnú účasť 

sa tešia organizátori 

Oznam
Výbor Slovenského zväzu teles-

ne postihnutých v Banskej Štiav-

nici oznamuje svojim členom, že 

29.septembra 2014 sa uskutoč-

ní rekondičný zájazd do Ková-

čovej. Odchod autobusu z križo-

vatky o 11:00 hod. Cena zájazdu 

– doprava + 3 hod. pobyt 9 €. Pri-

hlásiť a zaplatiť môžete v kance-

lárii zväzu v pondelok, stredu a 

vo štvrtok.

Ivana Madara

Poďakovanie 
Smútiaca rodina vyjadru-

je veľké poďakovanie p. Pav-

línke Štepánekovej, ktorá s 

nami prežívala obrovský žiaľ 

a zármutok od prvých bo-

lestných chvíľ. Bola nám veľ-

kou oporou v ťažkých chvíľach 

prežívania smútku. 

Ďakujeme!

Register chránených dielní 

je internetové médium, 

ktoré poskytuje priestor pre 

chránené dielne a ochránené 

pracoviská na Slovensku. 

Vznikol už v júli 2012 a predne-

dávnom oslávil 2 roky svojej 

pôsobnosti v tejto oblasti na 

Slovensku. 

Myšlienka vytvoriť Stretnutie 

chránených dielní a pracovísk 

Slovenska vznikla na podnet 

mnohých požiadaviek zo stra-

ny chránených dielní, chráne-

ných pracovísk a ťažko zdravot-

ne postihnutých občanov. 

"Spájať naše svety! To je mot-

to Registra chránených diel-

ní, ktorého hlavnou myšlien-

kou stále ostáva poskytovanie 

informácií pre chránené diel-

ne a pracoviská a pre zdravot-

ne postihnutých a invalidov na 

Slovensku. Veľkým a ťažkým 

cieľom je spopularizovanie ná-

hradného plnenia medzi fir-

mami, ktoré stále nezamestná-

vajú zdravotne postihnutých v 

zákonom predpísanom počte a 

stále uplatňujú vyrovnanie zá-

konných povinností zaplate-

ním povinného odvodu úradom 

práce, miesto toho, aby dali 

priestor chráneným dielňam a 

pracoviskám formou náhradné-

ho plnenia alebo zamestnáva-

nia zdravotne postihnutých a 

invalidných občanov," informu-

je Register chránených dielní. 

Stretnutie chránených dielní 

a pracovísk Slovenska 2014 sa 

uskutoční 26.9.2014 od 9,00 

hod. do 15,00 hod. v Podnika-

teľskom centre, Nová Baňa. 

Program: 

9:00 - 10:00 príchod a prezen-

tácia 

10:00 príhovor 

10:15-12:30 prezentácia a vy-

stúpenia 

12:30 - 13:15 obed 

13:15 - 15:00 neformálne roz-

hovory, nadviazanie spoluprá-

ce 

15:00 ukončenie a voľný 

program 

"Stretnutie chránených dielní a 

pracovísk Slovenska 2014 je nultý 

ročník. Veríme v pravidelné stret-

nutia, kde bude možnosť poroz-

právať sa o každodenných prob-

lémoch a zápasoch, s ktorými sa 

chránené dielne a chránené pra-

coviská boria každý deň. Stretnu-

tie poskytne priestor na výmenu 

skúseností a kontaktov a veríme, 

že vďaka nemu sa nadviažu nové 

priateľstvá a obchodné kontakty," 

pokračuje predstaviteľ Registra 

chránených dielní. 

Počas stretnutia dielní je vy-

tvorený priestor na prezen-

táciu výrobkov a služieb jed-

notlivých chránených dielní a 

chránených pracovísk na pre-

biehajúcom Novobanskom jar-

moku, kde budú mať možnosť v 

individuálnej réžii prezentovať 

formou predaja svoje výrobky. 

Bližšie informácie a odpovede 

na Vaše otázky môžete získať 

prostredníctvom e-mailovej ad-

resy registerchranenychdielni@

gmail.com alebo na telefónnom 

kontakte 0917 971 196.

Zdenko Šmondrk

Stretnutie chránených dielní 
a pracovísk zo Slovenska 2014

Únia nevidiacich a slabozra-

kých Slovenska organizuje 13. 

ročník verejnej zbierky Biela 

pastelka určenej na pomoc 

ľuďom s ťažkým zrakovým 

postihnutím.

Únia nevidiacich a slabozra-

kých Slovenska je občianske 

združenie, ktorého členmi sú 

nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich 

priaznivci, priatelia a rodičia. V 

súčasnosti má takmer 

4600 členov združených v 68 

základných organizáciách. Svo-

je služby, poradenstvo a akti-

vity poskytuje ľuďom so zra-

kovým postihnutím v každom 

kraji Slovenska bezplatne. Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slo-

venska vznikla v roku 1990. 

Pomôcť je možné zaslaním SMS 

s ľubovoľným textom v hod-

note 2 € na číslo 820 v sie-

ti všetkých mobilných operá-

torov, alebo vkladom na účet 

zbierky 4030016212/3100, a 

to až do konca roka. Zbierka je 

zapísaná v Registri verejných 

zbierok Ministerstva vnútra SR 

od 1. augusta do 31. decembra.

Biela pastelka sa koná pod zá-

štitou herca Mariána Geišber-

ga. Jej cieľom je pomôcť ľuďom 

s ťažkým zrakovým postihnu-

tím viesť samostatný život. Aj 

vďaka výnosu zbierky môžu od-

borníci bezplatne pomáhať pri 

výbere pomôcok, učiť Braillovo 

písmo, chôdzu s bielou palicou, 

či pracovať na počítači, ktorý 

hovorí.

Tohtoročná zbierka sa snaží ší-

riť povedomie o Braillovom pís-

me s využitím moderných tech-

nológií. „Na Facebooku Bielej 

pastelky je pomocou jednoduchej 

aplikácie Braillov prekladač mož-

né zistiť ako vyzerá vaše meno za-

značené v písme pre nevidiacich. 

Zdieľaním tohto špecifického zá-

pisu podporíte myšlienku Bielej 

pastelky,“ hovorí  hlavný koor-

dinátor zbierky Stanislav Sokol 

z ÚNSS.

Biela pastelka je jednou z pr-

vých zbierok realizovaných 

podľa nového Zákona o verej-

ných zbierkach. Patrí medzi 10 

najväčších zbierok na Sloven-

sku. Nezávislí odborníci z tre-

tieho sektora ju v hodnotení na 

portáli "verejnezbierky.sk" ozna-

čili ako jednu z najdôveryhod-

nejších u nás.

“Biela pastelka je pre mňa sym-

bol spolupráce a tiež možnosť vi-

dieť priamo do sveta tých, ktorí ho 

síce nevidia, no často o ňom vedia 

viac, než vidiaci. Preto je pre mňa 

i mojich kolegov z Novartisu cťou, 

že môžeme znovu stáť pri takom 

dobrom príbehu, aký Biela pastel-

ka píše,“ hovorí Zsolt Kajtor, gene-

rálny riaditeľ Novartis Slovakia. 

“Práve dobré príbehy pacientov 

nás motivujú v práci. Vďaka lie-

kom, ktoré stále zdokonaľujeme, 

sa mnoho ľudí neponorí do tmy, 

ktorá by im ešte pred pár rokmi 

hrozila.” 

Ďalšie informácie sú k dispo-

zícii na www.bielapastelka.sk 

alebo na Facebooku Bielej pas-

telky.

Stanislav Sokol, 

PR manažér ÚNSS

Biela pastelka na pomoc nevidiacim
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Rýchly hruško-
vý dezert  
Potrebujeme:

4 krajce vianočky, 2 veľké tvrdé 

hrušky, polievková lyžica hnedé-

ho cukru, pomarančová šťava, 4 

polievkové lyžice čokoládových lu-

pienkov, polievková lyžica masla

Postup:

Vianočku opečte v hriankovači. 

Hrušky umyte, ošúpte, podeľte na 

štvrtinky a odstráňte jadrovníky. 

Na panvici rozohrejte maslo, pri-

dajte ovocie a 5 minút opekajte. 

Posypte cukrom, polejte šťavou a 

varte, kým nevznikne hustý sirup. 

Opečené krajce vianočky posypte 

polovicou lupienok, na každý po-

ložte štvrtinky hrušiek, polejte 

sirupom a posypte zvyšnými lu-

pienkami. Podávajte ihneď po do-

končení.                         Dobrú chuť!

pani Rozálii Novákovej – 

Zacharidesovej, vnučke 

posledného trubača na Novom 

zámku v Banskej Štiavnici.

Za pekného slnečného dňa sme sa s 

manželkou Júliou vybrali na návšte-

vu našej členky Dobrovoľného ha-

sičského zboru v Banskej Štiavni-

ci, ktorého je členkou od 15.2.1996. 

Manželka nás odfotila a na stôl som 

položil historickú hasičskú trub-

ku. Na takej podobnej trúbieval jej 

starý otec. Tu je skrátený záznam z 

návštevy: Pani Rozália Nováková, 

rodená Zacharedisová, sa narodila 

27.1.1937 v Banskej Štiavnici. Na-

rodila sa v Novom zámku, rodičom 

Jánovi Zacharidesovi, nar. 1903 po-

volaním, šuster a hasič a Márii rode-

nej Grossmannovej, nar. 1906, ktorá 

pracovala v Plete. V Novom zámku 

bývali na prvom poschodí aj starí 

rodičia:  Michal Zacharides , baník, 

hasič a posledný trubač na Novom 

zámku. Starká Mária pracovala u 

Štubňu na Nám. sv. Trojici ako šička. 

Na druhom poschodí  bývala rodina 

Mazúrová,  Rodina Prokeinová, deti 

Ďuso, Elo, Zolo a Lajo. Neskôr bývali 

na prvom poschodí Júdtovci (1953-

1960) a susedia Badinkovci a Bardo-

ňovci. Kuchyňu mali v jednej bašte 

a izbu v druhej bašte. V miestnosti 

veľkej 10x10 metrov mali spoločnú 

farcimenzu – veľkú izbu, tak isto aj 

na druhom poschodí. Každý si mo-

hol zariadiť veľkú izbu ako chcel, len 

priečky sa nemohli stavať. Vodu si 

nosili zo studne pred Novým zám-

kom a suché WC bolo pri bočnom 

schodišti  na každom poschodí. V 

Novom zámku bývali spolu s mam-

kou do roku 1950. Potom sa presťa-

hovali sa do Hasičského domu pod 

Klopačkou. Pani Rozália sa vydala za 

Ing. Pavla Nováka, bývali s mamkou 

do r. 1956, kedy sa s manželom pre-

sťahovali do budovy Štátnej banky, 

neskoršie Slovenskej sporiteľni na 

hornom trotuári v Banskej Štiavni-

ci, kde aj pracovala. Spoločne vycho-

vali dvoch synov, Vladimíra a Pavla. 

Pani Rozália sa veľmi teší aj z piatich  

vnúčat. 

Pripravované do knihy Vlada Bártu 

"My Štiavničania". Edícia: Ako sme tu 

žili. Za rozhovor poďakoval.

Vladimír Poprac

Návšteva u ...

Do pozornosti 
fotografom

Už 17. ročník súťaže Najkrajšia 

dovolenková fotografi a vyhlasu-

jú spoluusporiadatelia BBSK – Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Ban-

ská Štiavnica, Múzeum vo Svätom 

Antone a Mesto Banská Štiavni-

ca. Kategórie súťaže: 1. Pamiat-

ky Unesco vo fotografi i,  2. Príro-

da a krajina,  3. Múzeá – oživená 

minulosť, 4. Dovolenka dýcha člo-

večinou, 5. Môj najkrajší prázdni-

nový zážitok (pre deti a mládež do 

16 rokov), 6. Čiernobiela fotogra-

fi a, 7. Podoby vody...

Uzávierka súťaže: 20.10.2014, 

vyhodnotenie – mesiac novem-

ber. Rozmery fotografi í 18x24 cm 

(na fotopapieri). Bližšie informá-

cie: POS, Nám. sv. Trojice 7, Ban-

ská Štiavnica, č.t.: 0915 819 989, 

mail: petrova@osvetaziar.sk, resp. 

na www.ndf.pagestory.sk. Tešíme 

sa na Vaše pekné fotografi e, prí-

padne na stretnutie s Vami.  

Za organizátorov M. Petrová

Tento školský rok sa kolektív 

ZŠ s MŠ Banská Belá obzrel 

dozadu, zaspomínal a pripo-

menul si päťdesiatročnú exis-

tenciu budovy školy, ktorej 

dverami prešlo vyše 1500 

žiakov, pôsobilo tam takmer 

70 učiteľov a 40 nepedagogic-

kých pracovníkov. 

Z bývalých žiakov sú dnes už rodi-

čia, ba aj starí rodičia. Oslave výro-

čia školy predchádzali dlhodobé prí-

pravy, do ktorých sa zapojili úplne 

všetci. Listovali v školskej kronike, 

oslovili pamätníkov, ktorí mali chuť 

si zaspomínať. Navštívili bývalých 

učiteľov, hľadali staré i novšie fo-

tografi e, lovili sa v pamäti mená, ti-

tuly, roky, udalosti. Oprášili sa spo-

mienky na kamarátov, spolužiakov, 

nebohých kolegov a  na krásne chví-

le strávené v škole, ktorá  všetkým 

navždy prirástla k srdcu. Žiaci s uči-

teľmi vyzdobili triedy a priestory 

školy, maľovali, strihali, lepili, piek-

li medovníky, pripravovali darčeky, 

nacvičovali tance, piesne, recitačné 

čísla. Vyrobili brožúrku k výročiu 

školy, pozvánky, ďakovné listy, po-

hľadnice, prezentácie. Pýšili sa trič-

kom s logom školy a tešili sa až raz 

ju v ňom budú úspešne reprezento-

vať. Natočili a zostrihali videoklip o 

živote v škole, ktorým ju chceli zvi-

diteľniť aj v očiach širokej verejnos-

ti. Plné ruky práce mali aj v školskej 

jedálni, zvládli ju na výbornú. Rodi-

čia prispeli občerstvením, ale vďaka 

patrí aj za každý príspevok sponzo-

rov. Dlho očakávaný deň nastal 30. 

mája 2014, kedy sa už od rána chys-

talo všetko tak, aby sa mohlo priví-

tať pozvaných hostí. Pozvanie prija-

li  pani primátorka a viceprimátor 

Banskej Štiavnice, vedúca Školské-

ho úradu v Banskej Štiavnici, sta-

rosta obce a konateľ Lesov Banská 

Belá, bývalá starostka obce, riaditeľ-

ka CPPPaP,  zástupkyňa ZUŠ, členo-

via Rady školy a bývalí žiaci. Nechý-

bali ani súčasní i bývalí pedagogickí 

aj nepedagogickí pracovníci a rodi-

čia. Mnohí si so záujmom prezreli 

školu, vynovené triedy plné náste-

niek s fotografi ami, možno aj svo-

jich rodičov zo žiackych čias. Oce-

nili výzdobu, výtvarné a literárne 

práce žiakov, ale aj čísla kedysi vy-

dávaného a veľmi úspešného škol-

ského časopisu Lampášik. Po krát-

kom vzájomnom  srdečnom zvítaní 

sa mohol začať kultúrny program, 

ktorý ako bolo vidno, bol starostli-

vo pripravený. Odštartoval pekným  

tancom dievčat z tanečného krúžku 

Bellanka a pokračoval milým diva-

delným  vystúpením  našich škôlka-

rov. Darček „oslávenkyni“ v podobe 

krásnej piesne venovala žiačka sied-

meho ročníka. Zaznela aj pieseň We 

are the champions v podaní žiakov 

druhého stupňa. Premiéru mala 

nová, pri tejto príležitosti vytvo-

rená školská hymna. Veríme, že jej 

melódia bude znieť chodbami školy 

pri nejednej slávnostnej príležitosti 

a jej slová  bude vedieť každý žiak. 

Ale aká by to bola oslava bez torty 

a sviečok? Nechýbala ani v Banskej 

Belej. Bola veľká a stala sa sladkým 

prekvapením na záver programu. 

Úprimnou gratuláciou škole prispe-

li nielen žiaci, ale aj pozvaní hostia. 

Všetkým srdečne ďakujeme!

Ivana Andrášiková 

Základná škola Banská Belá 
oslavovala svoje 50. výročie!

Budova školy v roku 1964 foto archív autora
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Štvrtok 25. 9. o 18:30 hod.Štvrtok 25. 9. o 18:30 hod.

LAbYriNT: ÚTekLAbYriNT: ÚTek
Akční, Mysteriózny, Thriller, Sci-Fi, Akční, Mysteriózny, Thriller, Sci-Fi, 
USA, 2014, 114 min. MP 15, Vstup-USA, 2014, 114 min. MP 15, Vstup-
né: 4 €né: 4 €
Thomas (Dylan O‘Brien) sa jedné-Thomas (Dylan O‘Brien) sa jedné-
ho dňa prebudí bez akýchkoľvek spo-ho dňa prebudí bez akýchkoľvek spo-
mienok v čiernom výťahu zvanom box. mienok v čiernom výťahu zvanom box. 
Keď sa z neho dostane, objaví ďalších Keď sa z neho dostane, objaví ďalších 
chlapcov so stratou pamäti. Tí ho pri-chlapcov so stratou pamäti. Tí ho pri-
vítajú v prostredí s názvom Glade, vítajú v prostredí s názvom Glade, 
ktoré je obklopené bludiskom. V po-ktoré je obklopené bludiskom. V po-
sledných tridsiatich dňoch sem každú sledných tridsiatich dňoch sem každú 
noc pribudlo jedno dieťa. Tí z miest-
nych, ktorí predsa len nejaké spomien-
ky získali spať, trvajú na tom, že Tho-
masa už videli. 

Piatok 26. 9. o 18:30 hod.

DArcA
Fantasy, sci-fi , USA, 2014, 89 min. 
MP 15, Vstupné: 4 €
Jonas vyrastá v idylickom svete, kde 
existuje len šťastie. Ľudia nepoznajú 
utrpenie, vojny, násilie, strach ani bo-
lesť. Základom sveta je jednotvárnosť: 
rovnaké domy, rovnaké oblečenie, rov-

naké rodiny. Na okraji spoločenstva naké rodiny. Na okraji spoločenstva 
žije jediný držiteľ a strážca všetkých žije jediný držiteľ a strážca všetkých 
pravdivých spomienok ľudstva – Dar-pravdivých spomienok ľudstva – Dar-
ca. Jeho prostredníctvom Jonas zís-ca. Jeho prostredníctvom Jonas zís-
kava to, čo nikto iný nesmie vedieť kava to, čo nikto iný nesmie vedieť 
– pravdu o skutočnom živote a skúse-– pravdu o skutočnom živote a skúse-
nosti predchádzajúcich generácií. nosti predchádzajúcich generácií. 

Sobota 27. 9. o 18:30 hod.Sobota 27. 9. o 18:30 hod.

Skôr Než zAspíMSkôr Než zAspíM
USA, Francúzko, 2014, 91 min. MP USA, Francúzko, 2014, 91 min. MP 
15, Vstupné: 4 €15, Vstupné: 4 €
Christine sa každé ráno zobúdza po Christine sa každé ráno zobúdza po 
boku cudzieho muža, v cudzom dome. boku cudzieho muža, v cudzom dome. 
V zrkadle nespoznáva vlastnú tvár. V zrkadle nespoznáva vlastnú tvár. 
Ten muž jej každé ráno opakuje, že Ten muž jej každé ráno opakuje, že 
je jej manžel Ben a že utrpela stratu je jej manžel Ben a že utrpela stratu 
pamäti pri dopravnej nehode. Lenže pamäti pri dopravnej nehode. Lenže 
do nasledujúceho rána sa všetky spo-do nasledujúceho rána sa všetky spo-
mienky z jej pamäti znova vymažú. mienky z jej pamäti znova vymažú. 
Lekár ju presvedčí, aby si písala den-Lekár ju presvedčí, aby si písala den-
ník. ník. 

Nedeľa  28. 9. o 16:00 hod.Nedeľa  28. 9. o 16:00 hod.

LieTAdlÁ 2: HAsiči A LieTAdlÁ 2: HAsiči A 

zÁchrANÁrizÁchrANÁri
Rodinný animák, 84 min,Vstupné: 4 €Rodinný animák, 84 min,Vstupné: 4 €

Nedeľa 28. 9. o 18:30 hod.Nedeľa 28. 9. o 18:30 hod.

VšivÁciVšivÁci
Dráma, Komédia, Česko, 2014, 98 Dráma, Komédia, Česko, 2014, 98 
min, MP 15, Vstupné: 4 €min, MP 15, Vstupné: 4 €
Príbeh dvoch bratov, ktorých rozdeli-Príbeh dvoch bratov, ktorých rozdeli-
la jedna žena. Špičkový neurochirurg la jedna žena. Špičkový neurochirurg 
utápajúci sa v bludnom kruhu operá-utápajúci sa v bludnom kruhu operá-
cií, alkoholu a milostných afér a jeho cií, alkoholu a milostných afér a jeho 
horúcokrvný brat, ktorý sa vrátil z horúcokrvný brat, ktorý sa vrátil z 
českej misie v Afghanistane, vychová-českej misie v Afghanistane, vychová-
va dve dcéry, ale prehráva svoj boj s va dve dcéry, ale prehráva svoj boj s 
dlhmi a návratom k normálnemu živo-dlhmi a návratom k normálnemu živo-
tu. A všetko to riadi ich matka. tu. A všetko to riadi ich matka. 

Utorok 30. 9. o 18:30 hod.Utorok 30. 9. o 18:30 hod.

PreMieTANie s ANTikvAriÁTikoM: PreMieTANie s ANTikvAriÁTikoM: 

BANksY – ExiT ThroUgh BANksY – ExiT ThroUgh 

The GifT ShopThe GifT Shop

Dokumentárny, Komédia, USA, Ang-Dokumentárny, Komédia, USA, Ang-
licko, 2010, 87 min. Vstupné: 1,80 €licko, 2010, 87 min. Vstupné: 1,80 €
Legendárny streetartista a graffi  ti wri-Legendárny streetartista a graffi  ti wri-
ter Banksy, ktorý ani napriek nominá-ter Banksy, ktorý ani napriek nominá-
cii na Oscara neodhalil svoju identitu, cii na Oscara neodhalil svoju identitu, 
vstupuje do českých kín so svojím pro-vstupuje do českých kín so svojím pro-
vokatívnym mystifi kačným dokumen-vokatívnym mystifi kačným dokumen-
tom o street artovej scéne. tom o street artovej scéne. 
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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. 

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzu-

máciu v hodnote 10,-eur v pizzé-

rii, reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.30/2014: „Vládnuť znamená byť vy-

nachádzavý. Pravda je vždy najsilnejší 

argument.“ Výhercom sa stáva Ja-

roslava Bukátová, Horná Ružo-

vá 5, Banská Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii BLACK M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 06.10.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Johna 

P. Loughranea: „Je to znak sily... (do-

končenie v tajničke). 

A., Odrie, štát v Amerike, otep,        

B., 1. časť tajničky, polomer, 

C., Vezme späť menovanie, rana, 

dali do pohybu,  

D., Čistič na nábytok, vyhynutý ko-

čovník, stará žena, ruská predlož-

ka Z,     

E., Paštika z papriky, únik, hreší, 

tŕň bez znamienok,   

F., Osobné zámeno, miesto zvaru, 

veľká miestnosť, nevlastní,     

G., Valuta, hlas žaby, oporné rámy 

na vozidlá, francúzsky revolucio-

nár, 

H., Ozn. áut Španielska a Nórska, 

vzduch latinsky, Hedviga, druh 

polynézskeho nápoja, berýlium,  

I., 500 v Ríme, koniec anglicky, 

chuchvalce, matka, prípravok na 

pery,

J., Družka Adama, mäso anglicky, 

slovenská speváčka a moderátor-

ka, opak dole, 

K., 3. časť tajničky,

L., Zbytočnosti, fotka nahého 

tela, obojživelník, osobné záme-

no, podmienková spojka.

1., Osobné zámeno, koniec tajnič-

ky, niób, 

2., Prezývka Diany redaktorky TV, 

nedôveruj,    

3., Plakali, otoman,  

4., Patriaci esu, špión, nápoj,

5., Meno Pugačovovej, priprav va-

rením, časti prednášky,       

6., Časť Viedne, útok, kant,       

7., Zn. kozmetiky, pôžička, bývalá 

drobná minca,

8., Zbraň, plazy, trinitrotoluén skr.,     

9., Jeden z izraelských kmeňov, po-

kladňa, pokoj,           

10., Spoluhlásky slova meter, mali 

strach, kanvica,              

11., Textová skratka, skupenstvo 

vody, straší, školský klub,    

12., Hák, namotaj, áno nárečovo,

13., Jemnosť, Terézia, vojenský od-

diel,

14., Odd. diaľkových liniek, ženské 

meno, veľký dážď s bleskami,  

15., 2. časť tajničky, zn. ytria a 

draslíka.

Pomôcky: Didiana, Šasi, Trsy, Tina, 

Tézy.    

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
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G
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I

J

K

L

Kupón č. 32
Krížovka
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Lucia Švecová, žiačka ZUŠ 

Banská Štiavnica z organovej 

triedy Mgr. Kataríny Tuhárskej 

sa stala Laureátkou XIX. 

ročníka Gorazdových orga-

nových dní, ktoré sa konali v 

dňoch 18.-20. septembra 2014 

vo Zvolene.

Poslaním Gorazdových organo-

vých dní je zvyšovať umeleckú, in-

terpretačnú úroveň neprofesionál-

nych organistov, vytvárať priestor 

pre ich vzájomné stretnutia, výme-

nu skúseností a prezentáciu ich hry 

na kráľovskom hudobnom nástro-

ji. Tiež konfrontovať výkony or-

ganistov i z pohľadu odborníkov, 

usmerniť ich činnosť a umelecký 

rast. Prehliadka má nesúťažný cha-

rakter. Vystúpenia organistov bude 

sledovať odborná komisia, ktorá 

najlepšiemu interpretovi navrhne 

udeliť titul laureáta XIX. Gorazdo-

vých organových dní, ku ktorému 

mu organizátori odovzdajú cenu 

– "Plastika sv. Gorazda". Členmi od-

bornej komisie a lektormi poduja-

tia budú vysokoškolskí pedagógo-

via – profesionálni organisti Mgr. 

Art. Milan Hric, Mgr. Art. Martin 

Bako a Mgr. Art. Erika Žigová, me-

todička Podpolianskeho osvetové-

ho strediska vo Zvolene. Na toho-

ročnej prehliadke sa zúčastní 10 

organistov – z Bábu, Banskej Štiav-

nice (traja), Cemjaty, Kokošoviec, 

Michaloviec, Nitry, Raslavíc a Ša-

rišských Draviec. Títo interpreti 

sa predstavia s programovým blo-

kom skladieb výlučne z originál-

nej organovej literatúry. Podmien-

kou účasti na prehliadke je uviesť 

minimálne 2 skladby rôznych štý-

lových období, z toho jedno dielo 

J. S. Bacha. Zúčastnení organisti sa 

môžu predstaviť aj vo voľnej impro-

vizácii, ktorá nebude povinná. Vy-

vrcholením XIX. Gorazdových or-

ganových dní bude prehliadkový 

koncert organistov. Za účasti ve-

rejnosti ho slávnostne otvorí spo-

luautor projektu PaedDr. M. Ho-

lečko, odborný pracovník, manažér 

kultúry pre národné a kresťanské 

tradície NOC. Organizátorov Go-

razdových organových dní teší, že 

sa môžu pochváliť tým, že poduja-

tie “vychovalo” niekoľko organistov, 

ktorí sa podujali ísť cestou organis-

tov profesionálov. Svedčia o tom o 

i. aj vyjadrenia najpovolanejších. 

„Podujatie sledujem už viac ako jednu 

dekádu a musím jednoznačne potvrdiť 

jeho stúpajúcu odbornú, organizačnú 

a najmä umeleckú úroveň. Viacerí ne-

profesionálni organisti, aktívni účast-

níci Gorazdových organových dní sú 

v súčasnosti poslucháčmi resp. absol-

ventmi VŠMU v Bratislave či Katolíc-

kej univerzity v Ružomberku... Úroveň 

tejto prehliadky je porovnateľná so Sú-

ťažou študentov konzervatórií SR, kto-

rú vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. 

Gorazdove organové dni sú originálne 

aj svojou odborno-edukačnou časťou – 

prednáškami, tvorivými dielňami,“ ho-

vorí Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD. 

vedúci odboru Cirkevnej a organo-

vej hudby na Cirkevnom konzerva-

tóriu v Bratislave, pedagóg VŠMU, 

člen odbornej poroty a Poradného 

zboru NOC pre kresťanské tradí-

cie, umelecký riaditeľ Bratislavské-

ho organového festivalu, člen pred-

stavenstva Spolku koncertných 

umelcov na Slovensku. XIX. Goraz-

dove organové dni sú súčasťou ju-

bilejných XXV. svätogorazdovských 

dní na Slovensku a Dekády sväté-

ho Gorazda na Slovensku 2005 – 

2015. Podujatie v duchu Medzi-

národného dohovoru na ochranu 

nehmotného kultúrneho dedičstva 

prispieva k plneniu dôležitej úlo-

hy pri tvorbe, ochrane, zachováva-

ní, no najmä znovuvytváraní kres-

ťanského nehmotného kultúrneho 

dedičstva. Okrem Lucie sa tohto 

podnetného podujatia zúčastnili 

aj ďalší dvaja žiaci našej ZUŠ Patrik 

Antošík a Marek Drozd, ktorí spo-

lu s Luciou načerpali mnoho vzác-

nych skúseností. Za prípravu na 

prehliadku a sprevádzanie ďakuje-

me p. uč. Mgr. Kataríne Tuhárskej 

a za podporu podujatia Rade rodi-

čov pri ZUŠ.

Irena Chovanová

Gratulujeme!

V piatok 19. septembra 2014 

sa po letných prázdninách 

v príjemnom prostredí a 

srdečnej atmosfére opäť stretli 

členovia banskoštiavnického 

Autorského klubu.

Pripomeňme si, že toto zoskupe-

nie vzniklo v júli 2008 a v súčas-

nosti má 17 aktívnych členov, pri-

čom ich počet je pre prípadných 

záujemcov stále otvorený. Stretá-

vajú sa jedenkrát mesačne v Mod-

rom dome na Trojičnom námestí v 

priestoroch Klubu dôchodcov. Au-

torský klub sa úspešne prezentu-

je svojou tvorbou a účinkovaním 

na mnohých kultúrnych poduja-

tiach, čo potvrdilo aj päť nominácií 

a jedno víťazstvo v tohtoročnej an-

kete Osobnosti kultúry mesta Ban-

ská Štiavnica. Teší nás, že niekto-

ré členky klubu získali ocenenia aj 

v prestížnych celoslovenských lite-

rárnych súťažiach, veď úspech kaž-

dého člena je úprimným dôvodom 

pre radosť celého klubu. Počas let-

ných prázdnin uzreli svetlo sveta 

dve nádherné básnické zbierky na-

šich členiek, z ktorých vďačne pre-

čítali krátke ukážky.

Kytice kvetov a srdečné gratulácie 

patrili dáme s jemnou poetickou 

dušou, Márii Buzalkovej-Montillo-

vej, ktorá 14.augusta 2014 oslávila 

okrúhle životné jubileum. Vzácnej 

jubilantke prajeme veľa zdravia, 

šťastia a lásky, ktorá je tou najkraj-

šou múzou života.  A-klub

Autorský klub opäť spolu

Workshop
BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko v Žiari nad Hronom v na-

sledujúcich mesiacoch organizu-

je súbor workshopov pre vedúcich 

tanečných kolektívov.

Cieľom workshopov je dokumen-

tovať a evidovať úroveň pohybovej 

prípravy detí a mládeže v taneč-

ných krúžkoch, motivovať vedú-

cich kolektívov k tvorivej práci, 

umožniť konfrontáciu tvorivých 

prístupov práce jednotlivých ko-

lektívov a vedúcich kolektívov, 

metodicky pomôcť vedúcim kolek-

tívov s tvorbou choreografi e a po-

hybovou prípravou detí a mláde-

že, príprava na súťažnú prehliadku 

Deň tanca 2015. 

Každý workshop bude zameraný 

na inú tému:

Tanečná príprava detí pred-

školského veku od A po Z. Dá-

tum: október 2014. Lektor: Judita 

Tonhauserová (učiteľka a vedúca 

tanečného krúžku v MŠ), Mgr. Ju-

dita Frantová (diplomovaná tré-

nerka tanečného športu). 

Tvorba choreografi e. Kondičná 

príprava, strečing. Dátum: no-

vember 2014      Lektor: Mgr. Judi-

ta Frantová (diplomovaná tréner-

ka tanečného športu) Bc. Jaroslav 

Oboňa (tanečník, študent FTVŠ 

UK, odbor učiteľstvo TV a tréner-

stvo tanečných športov)

Jednotlivé tanečné štýly. Bliž-

šie informácie (prihlášky...) na 

č.t.: 0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk alebo 0905 234 728.

Judita Frantová

Divadlo ERB 
pozýva...

...na otvorenie novej sezóny, kto-

ré bude patriť slávnej hre Václava 

Havla Audience. 

V hlavných úlohách s Jakubom 

Špalkom (známy z fi lmu Šakalí 

léta) a Janom Potměšilom, ktorý 

sa stal legendou vďaka hlavnej po-

stave vo fi lme Bony a klid. Audien-

ce bude mať v Divadle ERB svoju 

slovenskú premiéru a pripome-

nieme si ňou 25. výročie Nežnej 

revolúcie, ktorej symbolom bol 

práve Václav Havel.

Miesto a čas: piatok 3. októbra 

2014 o 19.00 v Divadle Pivova-

ru ERB

Bližšie informácie: 0918 1982 

859, kultura@pivovarerb.sk. 

 Tím Erbu
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I.trieda - dospelí

8. kolo hralo sa 20.9.2014

FK Janová Lehota - Sitno Ban-

ská Štiavnica  3:4 (1:1). Góly: 10., 

49.min. Chmelina, 52.min Čík, 

84.min. Zuberník. Zostava: Kra-

ják - Halát, Beták, Žikla, Binder Š., 

Chmelina, Roško, Barák st. (76.Šov-

čík, 89. Javorský), Pastier M., Čík, 

Zuberník. Po dlhej dobe sme bodo-

vali i vonku. Podarilo sa nám to na 

ihrisku posledného mužstva tabuľ-

ky i keď herne sme sklamali. Vedenia 

sme sa ujali v 10 min., keď Zuberník 

kopal rohový kop. Lopta našla hla-

vu Chmelinu, ktorý peknou hlavič-

kou otvoril skóre zápasu. V 30. min. 

znovu po peknej akcii týchto hráčov 

sme mali šancu skórovať, Chmeli-

novu strelu však brankár vyrazil. O 

niekoľko minút neskôr Pastierova 

strela z 20m volala tiež po góle, no 

domáci brankár bol znovu na mieste. 

Z nedôslednosti nášho hráča v stre-

de ihriska sa domáci dostali do rých-

leho protiútoku, z ktorého nám v 34 

min. strelili vyrovnávajúci gól. Náš-

mu mužstvu vyšiel vstup do 2.polča-

su a za sedem minút sme strelili dva 

góly. Najskôr v 

49.min peknou 

krížnou strelou 

Chmelina pri-

dal druhý gól. V 

52.min založil 

výkopom rých-

lu akciu Kraják, 

našiel Zuberní-

ka, jeho strela 

skončila na do-

mácej žrdi, loptu 

však do siete do-

razil Čík. O dvoj 

gólové vedenie 

sme prišli v ďal-

šom priebehu,  

dôsledkom zby-

točnej nervóznosti a nekoncentro-

vanosti sa na zápas niektorých hrá-

čov. Domáci to využili a vyrovnali 

stav zápasu. Z dobre rozohraného 

zápasu sa nám nakoniec víťazstvo 

podarilo zachrániť až v 84. minúte, 

keď Zuberník nádherne trafi l z hra-

nice 16-tky, a tak sme vydreli povin-

né víťazstvo a zisk troch bodov.

Kam za futbalom?

I.trieda dospelí

9. kolo hrá sa 27.9.2014 o 15.00 

hod. Sitno Banská Štiavnica - FK 

Kremnica. 

II.liga starší a mladší žiaci

9. kolo hrá sa 27.9. 2014 o 10.00 

hod a 12.00 hod. 

Sitno Banská Štiavnica - FK Poltár

Malý futbal - dorast

4. kolo há sa 28.9.2014 o  12.30 

hod. 

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Prvé body zvonku
1. Tekovská Breznica 8 6 2 0 13:5 20

2. Hodruša-Hámre 8 5 0 3 20:13 15

3. Bzenica 8 5 0 3 14:9 15

4. Brehy 8 4 2 2 23:15 14

5. Horná Ves 7 4 1 2 17:11 13

6. Kremnica 8 3 4 1 13:10 13

7. Veľká Lehota 8 3 2 3 15:10 11

8. Banská Štiavnica 8 3 1 4 11:21 10

9. Slaská 8 2 3 3 13:13 9

10. Hliník nad Hronom 7 2 3 2 16:17 9

11. Lutila 8 2 2 4 11:13 8

12. Lovča 7 2 1 4 15:17 7

13. Stará Kremnička 8 1 2 5 13:27 5

14. Janova Lehota 7 0 1 6 8:21 1

Pod názvom Cena mesta Banská 

Štiavnica v streľbe z krátkych gu-

ľových zbraní sa 21. septembra 

na strelnici Kysihýbeľ pri Ban-

skej Štiavnici uskutočnila súťaž, 

ktorej organizátorom bol Strelec-

ký športový klub Banská Štiavni-

ci. 24 strelcov, a to nielen z nášho 

regiónu ale aj z Banskej Bystrice, 

Handlovej, Novej Dediny, Nových 

Zámkov, Želiezoviec, súťažilo v 

dvoch disciplínach, bez rozdielu 

kategórií. 19 súťažilo v oboch dis-

ciplínach a piati len v jednej.

V disciplíne veľkokalibrová pištoľ 

20 – Open súťažilo 22. Dvaja na-

strieľali zhodne po 164 kruhov a 

tak nasledoval rozstrel. V ňom bol 

úspešnejší a zvíťazil Milan Vékony 

(ŠSK Magnum Želiezovce). Druhý 

bol viacnásobný víťaz Dušan Bub-

lák z Handlovej, člen ZO SZTŠ Slo-

valco Žiar nad Hronom. Pri zhod-

nom výsledku 162 kruhov, ďalších 

dvoch súťažiacich, musel pora-

die taktiež určiť rozstrel. V ňom 

bol úspešnejší Štefan Kycka z No-

vej Dediny a skončil tak tretí. 4. 

miesto zostalo Marianovi Šimu-

nekovi z Nových Zámkov. Z troch 

strelcov reprezentujúcich usporia-

dajúci klub bol najúspešnejší On-

drej Benke, ktorý so 155 kruhmi 

skončil siedmy. Ján Kvak skončil 

na 12. a Ľubomír Drbohlav na 17. 

mieste.V disciplíne malokalibro-

vá pištoľ 20 rán - súťažilo 21 strel-

cov. Výkonom 180 kruhov zvíťa-

zil, a tak i tentoraz predchádzajúce 

víťazstvá obhájil Dušan Bublák. 

Pri zhodnom výsledku 176 kru-

hov  dvoch súťažiacich o poradí 

na ďalších dvoch miestach aj ten-

toraz rozhodoval rozstrel. V ňom 

bol úspešnejší Patrik Vékony (ŠSK 

Magnum Želiezovce), ktorý skon-

čil druhý a tretí bol Marian Šimo-

nek. Z dvojice strelcov reprezen-

tujúcich usporiadajúci klub bol 

úspešnejší O. Benke, ktorý skon-

čil siedmy. Ľ. Drbohlav skončil na 

17. mieste. Trojici najúspešnejších 

strelcov v oboch disciplínach odo-

vzdal športové poháre predseda 

usporiadajúceho SŠK Peter Lupták 

st. Jozef Piecka

Strelecká Cena Banskej Štiavnice 

Predseda usporiadajúceho klubu P. Lupták (prvý zľava) a pätica 

najúspešnejších strelcov foto J. Piecka

Futbal
23.9 2014 Miniliga - Prípravka

FK Sitno Banská Štiavnica - Trak-

torinsk Hodruša Hámre 2:2 (0:2)  

Góly: 1x Parilla, 1x Kováčik 

Prehrávali sme na začiatku zápasu 

o dva góly po chybách obrany, ale 

chlapci ukázali morálnu a futbalo-

vú silu a zápas vyrovnali 

Predprípravka - (gombíci)  

FK Sitno Banská Štiavnica - Trak-

torinsk Hodruša Hámre 3:0 (2:0) 

Góly:1x Gombík Šimo (brankár), 

1x Pavlenda, 1x Brnčo  

Malí, vrtkí, šikovní, do budúcnos-

ti sa dívame s úsmevom. Ak chlap-

cov bude baviť futbal, tak o našich 

Banskoštiavničanoch ešte bude-

me počuť.

Richard Neubauer

Mestské kúpe-
le – plaváreň 

Cenník služieb: bazén

Cenník služieb: ostatné služby

Dospelí 2,00 €/hod.

Deti 3 - 10 rokov 1,00 €/hod.

Žiaci 10 – 18 rokov 1,50 €/hod.

Členovia SZPB, ZŤP 1,50 €/hod.

Plavci 
0,80 €/

vstup

Hromadný vstup 

(vlastný dozor) 

MŠ, ZŠ, SŠ

0,50 €, 

0,80€, 

1,00€ /

vstup

Permanentka 

dospelí 20 vstupov
30,00 €

Permanentka 

dospelí 10 vstupov
15,00 €

Permanentka deti 

3 -10 rokov 

10 vstupov

8,00 €

Permanentka žiaci 

10 -18 rokov 

10 vstupov

10,00 €

Permanentka SZPB, 

ZŤP 10 vstupov
8,00 €

Permanentka plavci 

20 vstupov
10,00 €

Prenájom celého 

bazénu

50,00€/

hod.

Prenájom jednej 

dráhy
15,00€/hod

Vaňový kúpeľ, 

použitie sprchy
2,00 €

Sušenie vlasov 0,30 €

Plienka do bazénu 1,00 €
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

Predám/prenajmem 2- izbový  

byt s pekným výhľadom na mesto, 

na sídl. Drieňová, tel.č. 0915 777 

765 

Prenajmem garáž v Banskej  

Štiavnici v časti Križovatka. Tel. č. 

0948 192 193

Prenajmem zrekonštruované  

alebo nezrekonštruované sklado-

vé, výrobné a obchodné priestory 

od 20 m² v areáli Plety v Banskej 

Štiavnici. Tel.č. 0910 949 501

Prenajmem 1-izbový byt v RD,  

tel.č.: 0903 976 862

Predám 3-izbový byt na Pov- 

razníku v zateplenom paneláku, 

súrne, cena dohodou, tel.č.: 0907 

871 694

Prenajmem halu, tel.č.: 0903  

121 901

Predáme rodinný dom v centre,  

cca 100 ročný, pozemok 20 árov, 

cena 75 000€, prístup autom, slneč-

ný pozemok, výhľad do centra. Za-

stavaná plocha 100m2, dve podla-

žia, obývateľné podkrovie. Kontakt: 

0905 360 307.

Ubytujem dlhodobo, krátkodo- 

bo v centre mesta, tel.č.: 0911 217 

310

Predám garáž na starom ihrisku,  

cena dohodou, tel.č.: 0949 844 773

Predám 1 + 3 izbový byt pod Kal- 

váriou + garáž, pôvodný stav, tel.č.: 

00420 777 640 002 

Ponúkam podnájom v podkroví  

RD pod Kalváriou pre 1-2 os., cena 

170,-€, tel.č.: 0910 488 211

Prenajmem 2-izbový zrekon- 

štruovaný byt v RD pod Kalváriou, 

tel.č.: 0910 488 211

Taxi nonstop 0940 747 999 

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- 

teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 

0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-

il: madar@dobrereality.sk. 

Pôžičky Provident BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

Predám Škodu 120L. Cena doho- 

dou. Tel. číslo: 0908 288 592

reality prácapppppppppp

Reštaurácia v centre mesta prijme  

čašníkov. Angličtina a vek do 30 rokov 

podmienkou. Životopisy posielajte na 

stiavnica@stiavnica.sk. Nástup do kon-

ca októbra. 

Rodinný penzión v centre mesta  

prijme recepčnú. Náplňou prace je cel-

ková starostlivosť o penzión, príprava 

izieb, raňajok a ubytovanie hostí. Pod-

mienky: ovládanie cudzieho jazyka, 

slušné vystupovanie. Ponuky na stiav-

nica@stiavnica.sk.

U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,65 €.2,65 €. 
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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

Členky Živeny v Kultúrnom centre foto M. Kríž

Dňa 22.septembra 2014 sa usku-

točnilo v kaplnke Kultúrneho cen-

tra zasadnutie výboru Živeny - 

spolku slovenských žien v Banskej 

Štiavnici, s cieľom prípravy obľúbe-

ného októbrového podujatia - Me-

siac úcty k starším.

Michal Kríž

Stretnutie členiek Živeny


