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V sobotu 27.9.2014 v dopolud-

ňajších hodinách sa konalo na 

Šobove slávnostné otvorenie 

Rómskeho klubu. 

Dlhodobým úsilím a iniciatívou 

Mesta Banská Štiavnica sa tento 

zámer podarilo naplniť. Otvore-

nia Rómskeho klubu sa zúčastnili 

primátorka mesta Mgr. Nadežda 

Babiaková, prednostka MsÚ Ing. 

Ivana Ondrejmišková, sociálna 

pracovníčka MsÚ Bc. Eva Gre-

gáňová, poslanci MsZ Ing. Juraj 

Čabák, Renata Antalová a Helena 

Koťová, za OZ Savore Mgr. Vlas-

ta Tökölyová a komunitná pra-

covníčka Mgr. Iveta Kováčová ako aj rodičia, deti a iní obyvatelia z lokality Šobov. 

Prinášame vám rozhovor s PR 

a marketingovým manažérom, 

hovorcom siete regionálnych 

nemocníc v Banskej Štiavnici, 

Žiari nad Hronom a Rimavskej 

Sobote Sveta zdravia, 

Tomášom Kráľom.

Ako sme už v ŠN č.26/2014 z 

14.8.2014 informovali, nemocni-

cu v Banskej Štiavnici čaká postup-

ne modernizácia a naši pacienti pri 

návšteve si určite už všimli prvé 

zmeny. Preto sme sa opýtali o aký 

projekt ide? 

„Počas tohto leta sieť nemocníc Svet 

zdravia, čo je momentálne 12 regio-

nálnych nemocníc vrátane Banskej 

Štiavnice, zrealizovala jeden zaujíma-

vý projekt a to generálnu výmenu la-

vičiek v čakárňach nemocníc. Je veľmi 

zaujímavé ako tento projekt vznikol. 

Je súčasťou iniciatívy „Pekná nemoc-

nica“, v ktorej boli vyzvaní všetci za-

mestnanci nemocníc, aby navrhli, 

čo treba v nemocniciach urobiť pre-

to, aby boli priestory krajšie, útulnej-

šie, prívetivejšie tak pre pacientov ako 

aj pre samotných zamestnancov. My 

sme dostali od vyše 100 zamestnan-

cov vyše 200 návrhov na skrášlenie 

prostredia nemocníc. Návrhom, kto-

rý sa opakoval vo viacerých nemocni-

ciach bola práve výmena lavičiek, na-

koľko pacient keď príde do nemocnice 

musí čakať na výkon lekárov a fakt bol 

ten, že lavičky neboli v dobrom stave. 

Preto sme oslovili partnera, zdravot-

nú poisťovňu Dôvera, ktorá nám fi -

nančne veľmi pomohla, a preto sme sa 

rozhodli realizovať generálnu výmenu 

lavičiek. 

Rómsky klub otvorený

Otvorenie Rómskeho klubu na Šobove foto M. Kríž

�3.str.

�3.str.

4. október 2014 (sobota) 

Evanjelický kostol, Banská Štiavnica 
17:00 hod.

Vstupné dobrovoľné

Bratislavský chlapčenský zbor

Pozvánka 
Pri príležitosti 30. výročia zno-

vuobnovenia činnosti Folklórne-

ho súboru „Sitňan“,  dovoľujeme 

si Vás pozvať na Slávnostný gala-

koncert, ktorý sa uskutoční dňa 

3. októbra  2014 o 16,00 hod. v 

Kultúrnom centre (KaSS)  v Ban-

skej Štiavnici. 

Vaša účasť bude srdečne vítaná. 

Po koncerte Vás pozývame na 

malé občerstvenie.

Dominik Kútnik, ved. FS

Skrášlenie priestorov nemocnice

Štiavnický 
kahanec
Mesto Banská Štiavnica a Plavec-

ký klub Banská Štiavnica Vás po-

zýva na 34. ročník plaveckých pre-

tekov Štiavnický kahanec, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 11 . – 12. ok-

tóbra 2014 v Mestskej krytej pla-

várni v Banskej Štiavnici. Prezen-

tácia plavcov 11.10.2014 od 12:00 

– 12:30 v kancelárii PK BŠ na pla-

várni. Pláva sa podľa kategórií: C 

2004 – 2005, B 2002 – 2003, A 

2000 – 2001, Open – bez rozdielu 

veku (muži, ženy). Pretekári, kto-

rí sa umiestnia na prvých troch 

miestach v jednotlivých disciplí-

nach a kategóriách dostanú vec-

né ceny a diplom. Bližšie info: Ing. 

Ján Čamaj – 0905 758 371, Ing. 

Vladimír Rajčok – 0910 903 507, 

e-mail: vrajcok@caaslovakia.sk. 

Organizátori
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z programu
primátorky

29. 9.

Dňa 2.9. sa dožil svojho 

životného jubilea 60 rokov 

nielen na Slovensku, ale aj na 

viacerých kontinentoch známy 

a uznávaný vedec v oblasti 

lesníctva, ekológie a ochrany 

lesa náš spoluobčan prof. Ing. 

Július Novotný, CSc. 

Narodil sa 2.9.1954 v Dolných 

Hámroch, v rokoch 1969 – 1972 ab-

solvoval Strednú lesnícku technickú 

školu v Banskej Štiavnici, od roku 

1983 je obyvateľom Banskej Štiavni-

ce. Bol vedúcim Lesníckej ochranár-

skej služby Lesníckeho výskumného 

ústavu Zvolen, Výskumná stanica 

Banská Štiavnica, námestníkom ria-

diteľa pre medzinárodnú spoluprá-

cu Lesníckeho výskumného ústavu 

Zvolen, generálnym riaditeľom Ná-

rodného lesníckeho centra Zvolen, 

generálnym riaditeľom Sekcie lesné-

ho hospodárstva a spracovania dre-

va Ministerstva pôdohospodárstva 

SR, splnomocnencom Vlády SR pre 

ochranu lesných ekosystémov, zá-

stupca Slovenskej republiky v OSN 

- Fórum o lesoch a v Paneurópskom 

procese - Ministerské konferencie o 

ochrane lesov v Európe, je univerzit-

ným profesorom pre vednú oblasť 

Ochrana lesa, členom mnohých me-

dzinárodných a celosvetových od-

borných organizácií zaoberajúcich 

sa lesníctvom, ekológiou a ochra-

nou lesa. Tu je jeho vyznanie k náš-

mu mestu, ktoré bude taktiež uve-

rejnené v pripravovanej publikácii o 

osobnostiach Banskej Štiavnice: 

„Môj život je už takmer 60 rokov spätý 

s Banskou Štiavnicou, s mestom, v kto-

rom som sa síce nenarodil, ale ktoré mi 

sudičky dali do vienka ako moje osudové 

mesto. Poznávať mestom Banská Štiav-

nica som začal už v predškolskom veku. 

Bývali sme v susednej Banskej Hodru-

ši a do "mesta" (rozumej do B.Štiavn-

ice) sme chodievali s rodičmi ale najmä 

so starou mamou.  Moja starká vedela o 

tomto meste veľa zaujímavých príbehov 

a ja som ich vždy počúval so zatajeným 

dychom. Určite som vtedy ani netušil, že 

toto mesto mi je "súdené" a že tu preži-

jem značnú časť svojho veľmi aktívneho 

života. A tak vďaka sudičkám som sa za-

čal do Banskej Štiavnice periodicky vra-

cať. Prvým mojím dlhodobejším kontak-

tom s týmto mestom bolo stredoškolské 

štúdium. V Banskej Štiavnici som pre-

žil nádherné štyri roky ako študent pro-

minentnej Strednej lesníckej technickej 

školy. Učarovala mi história a maleb-

nosť mesta, tradície školy, úžasní profe-

sori a nádherné prírodné scenérie Štiav-

nických vrchov. Napriek všetkým týmto 

vplyvom som vtedy ešte nepochopil, že 

toto mesto je "môj osud". Hlavným míľ-

nikom môjho vzťahu k Banskej Štiavni-

ci bolo rozhodnutie prijať ponuku praco-

vať na Lesníckom výskumnom ústave, 

Výskumnej stanici Banská Štiavnica. 

Stalo sa tak v roku 1983. Vtedy som sa 

so svojou rodinou prisťahoval do tohto 

mesta plného baníckej a lesníckej his-

tórie, kultúry, prírody, ale aj množstva 

protikladov a paradoxov. A žijem tu do 

dnes. Za uplynulých 30 rokov ma moja 

práca stovkykrát zaviedla do rôznych 

kútov všetkých kontinentov našej pla-

nety. Navštívil som množstvo maleb-

ných a historicky nádherných miest. Ani 

jedno ma neočarilo natoľko, aby som ho 

zamenil za Banskú Štiavnicu. Pri tom 

mnohé z nich boli krajšie, vybudovanej-

šie, čistejšie, brilantnejšie, komfortnej-

šie ako moja Štiavnica. Nemali však tú 

zvláštnu atmosféru "zlatého mesta pod 

Sitnom". Banská Štiavnica má pre mňa 

úžasné "genius loci". Nech ma moje pra-

covné povinnosti zavejú do ktoréhokoľ-

vek kúta sveta, vždy sa teším na návrat 

do Banskej Štiavnice. Banská Štiavni-

ca mi učarovala, a preto som vždy tú-

žil pomôcť tomu, aby sa mestu dosta-

lo adekvátneho uznania a podpory. Na 

Slovensku, v Európe, v Severnej či Juž-

nej Amerike, v Ázii, ale aj na Novom Zé-

lande som mnohým vplyvným ľuďom a 

mnohým významným politikom prezen-

toval Banskú Štiavnicu ako kultúrno-

historický skôst strednej Európy. Mnohé 

moje prezentácie na svetových kongre-

soch začínali obrázkami štiavnických 

monumentov a upútavkami na kultúr-

ne dedičstvo obrovskej hodnoty, ktoré 

pre svet predstavuje táto historická per-

la strednej Európy. Chvála prozreteľnos-

ti, mnohí vplyvní ľudia to aj pochopili a 

boli ochotní tomuto mestu pomôcť rôz-

nymi formami a spôsobmi. Možno aj 

preto sa neskromne domnievam, že som 

bol tak trochu "ambasádorom" tohto 

"historického klenotu" najmä v Severnej 

Amerike a v Ázii. Mnohí moji americkí 

kolegovia poznajú Banskú Štiavnicu a 

považuj ju za svoj druhý domov. Prežili 

tu veľa krásnych chvíľ a videli veľa zau-

jímavých vecí z histórie, ktoré vo svojej 

vlasti nikdy nemohli vidieť. A toto cen-

né posolstvo šíria ďalej po svete. Iste, 

Banská Štiavnica je nádherná, ale má aj 

svoje tienisté stránky. Tak už to v živo-

te chodí, nič nie je čierno-biele, nie vždy 

svieti "slnko". Aj ja som občas nešťast-

ný z niektorých vecí v tomto meste. Po-

tom však nad mojou skepsou opäť zví-

ťazí "genius loci" tohto vzácneho mesta 

chráneného Sitnianskymi rytiermi. Veď 

pohľad z Hornej Resly na Staré mesto, 

Ružová ulica v lete, či rozsvietená večer-

ná kalvária, alebo snehové vločky ticho 

padajúce na osvetlený "trotuár", doká-

žu vo mne vždy navodiť dokonalú ilúziu 

príjemného pocitu, pre ktorý toľko rokov 

žijem v tomto meste. Rád by som sa do-

žil čias, keď sa Banskej Štiavnici dostane 

uznania ktoré jej patrí a podpory, kto-

rú si právom zaslúži. Ja verím, že sa to 

raz skutočne stane. To ti zo srdca želám, 

milá moja Štiavnica.“

Do ďalších rokov dobré zdravie, veľa 

tvorivých úspechov a aj naďalej tak 

úspešné zviditeľňovanie nášho mes-

ta jubilantovi praje za všetkých, kto-

rí si ho mimoriadne vážia  

Ján Novák

Prof. Ing. Július Novotný, CSc. 
a Banská Štiavnica

prof. Ing. Július Novotný, CSc. foto Archív autora

Príprava podkladov pre RIÚS. 

Pracovné rokovanie k riešeniu  

problematiky odpadového hos-

podárstva.  

30. 9.

Účasť na prípravnom výbore  

ERBE SYMPÓZIA 2015. 

Uskutočnilo sa pracovné stret- 

nutie k možnosti získania in-

vestora pre riešenie zamestna-

nosti.

Redakčná rada VIO TV. 

Pracovné rokovanie k riešeniu  

problematiky zberného dvora.

Posledná rozlúčka s občanom  

nášho mesta Jánom Ličkom. 

1. 10.

Podpis zmluvy a pracovné ro- 

kovanie na Ministerstve prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v Bratislave k schválenému 

projektu pod názvom Podpora 

miestneho obyvateľstva z loka-

lity Šobov.   

2. 10.

Riešenie problematiky výstav- 

by športovísk.

Posledná rozlúčka s občanom  

nášho mesta Milanom Celde-

rom. 

Účasť na slávnostnom otvorení  

Súkromnej materskej školy Gu-

liver na Poľovníckej ulici v Ban-

skej Štiavnici. 

3. 10.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na zasadnutí Zastupiteľ- 

stva BBSK.

Andrea Benediktyová

Aforizmus

„Najúžasnejší zo všetkých pádov je pád 

do modrých hlbín milovanej duše.“

Katka Romušíková
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Po privítaní primátor-

ky mesta, komunitnej a sociálnej 

pracovníčky prítomným predstavi-

la OZ Savore a jeho projekt zástup-

kyňa Mgr. Vlasta Tökölyová, v rám-

ci ktorého bude s Mestom Banská 

Štiavnica spolupracovať. Cieľom 

OZ Savore je podpora a rozvoj rodo-

vej rodiny, odstraňovanie spoločen-

ských bariér a sociálneho vylúčenia 

zo spoločnosti postupným začlene-

ním sa do spoločnosti. V príhovore 

primátorka mesta vyzdvihla úsilie a 

aktivity slovami: „Samospráva mes-

ta Banská Štiavnica úspešne zreali-

zovala rekonštrukciu priestorov v 

lokalite Šobov pre zriadenie Róm-

skeho klubu, v ktorom sa bude vy-

konávať činnosť v prospech mar-

ginalizovanej skupiny občanov, 

žijúcej v tejto lokalite. Organizova-

ním a realizáciou komunitnej práce 

bol poverený pracovný tím, ktorého 

členmi sú zamestnanci samosprávy 

a občania mesta. Činnosť Rómske-

ho klubu budú pod dohľadom vede-

nia mesta zabezpečovať v spoluprá-

ci so sociálnym pracovníkom mesta 

Bc. Evou Gregáňovou, vedúcim ko-

munitným pracovníkom – Mgr. Ive-

tou Kováčovou a asistentmi komu-

nitného pracovníka. Rómsky klub 

bude poskytovať komplexné so-

ciálne služby prevažne pre sociál-

ne vylúčené skupiny obyvateľstva, 

jednotlivcov a celé rodiny margi-

nalizovanej rómskej komunity, ako 

aj pre všetkých ďalších obyvateľov 

mesta, ktorí budú mať záujem o ak-

tivity realizované v  tomto klube. Bu-

deme sa venovať všetkým vekovým 

kategóriám, predovšetkým deťom, 

matkám, rodinám, aj seniorom. 

Všetci, ktorí majú záujem, nájdu v 

Rómskom klube pomocnú ruku pri 

riešení rôznych sociálnych problé-

mov, poradenstvo a možnosť zmys-

luplného využívania voľného času 

prostredníctvom záujmových ak-

tivít, prezentovanie svojej kultúry, 

zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňo-

vaní sa na trhu práce, prevenciu ne-

žiadúcich patologických javov, ako 

aj podporu počas vzdelávania. Akti-

vity budú venované všetkým obča-

nom mesta, ktorí sa budú chcieť do 

aktivít Rómskeho klubu zapojiť. Pri 

činnosti Rómskeho klubu budeme 

spolupracovať s Občianskym zdru-

žením Savore a inými organizácia-

mi, ktoré budú mať o spoluprácu 

pri poskytovaní služieb v Rómskom 

klube záujem. Aktivity budeme re-

alizovať aj prostredníctvom schvá-

leného projektu s názvom Podpora 

miestneho obyvateľstva z lokality 

Šobov, v rámci operačného progra-

mu Zamestnanosť a sociálna inklú-

zia. V rámci projektu sa bude rea-

lizovať rekonštrukcia susediaceho 

priestoru pre potreby komunitnej 

práce, materiálno-technické vyba-

venie priestorov, budú sa vykoná-

vať vzdelávacie aktivity a poskyto-

vať odborné poradenstvo.

Našim cieľom je v najbližšom obdo-

bí tento Rómsky klub transformo-

vať na komunitné centrum v zmys-

le § 24d zákona č.448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách a o zmene a do-

plnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (Živnos-

tenský zákon) v znení neskorších 

predpisov a zaregistrovať ho do re-

gistra poskytovateľov sociálnych 

služieb na Úrade Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja“, dodala 

na záver primátorka mesta.

Po príhovoroch nasledovalo ofi ciál-

ne otvorenie Rómskeho klubu pre-

strihnutím pásky a deti sa mohli 

zapájať do rôznych záujmových ak-

tivít, ktoré pre ne pripravili komu-

nitné pracovníčky, za ktoré tí naj-

usilovnejší a najvytrvalejší dostali 

sladkú odmenu. Treba poďakovať 

všetkým tým, ktorí myšlienku vy-

tvoriť Rómsky klub podporili a zre-

alizovali. Ďakujeme! O aktivitách 

Rómskeho klubu vás budeme aj na-

ďalej informovať.

Michal Kríž

NOVINKY
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V 12-tich regionálnych 

nemocniciach sme vymenili 1 200 no-

vých lavičiek s 4 100 miestami na sede-

nie. V banskoštiavnickej nemocnici tých 

lavičiek bolo 61 ks, čo predstavuje 241 

miest na sedenie.“ 

Ako ste postupovali pri výbere vý-

robcu?

„Našli sme lokálneho výrobcu zo Šale, 

ktorý má s týmto produktom veľké skú-

senosti. Vytvoril lavice, ktoré sú ergono-

metricky prispôsobené, sú z odolných 

plastových materiálov, ktoré sú jedno-

ducho a ľahko hygienicky udržiavateľ-

né. Išlo nám o to, aby boli pohodlné na 

jednej strane a súčasne tak odolné, aby 

čo najdlhšie slúžili a spĺňali prísne hygie-

nické kritériá a nároky. Toto bol jeden z 

projektov, ktorých je ale oveľa viac. Sna-

žíme sa postupne skrášľovať nemocnič-

né prostredie a nehovoríme len o techno-

logickej stránke a vybavení, ale hlavne o 

estetickej stránke, aby pacienti, keď prí-

du do nemocnice, sa cítili príjemne.“ 

Čo ešte pripravujete?

„Postupne sa okolie nemocnice kultivu-

je, natierajú sa ploty, zábradlia, plánuje-

me  kompletné vymaľovanie vnútorných 

priestorov. Pripravujeme nový info-na-

vigačný systém, vďaka ktorému sa pa-

cient v priestoroch jednoducho a rýchlo 

zorientuje. Projekt „Pekná nemocnica“ 

sa  ukázal ako úspešná platforma, cez 

ktorú budeme schopní dlhodobo vylep-

šovať vzhľad a priestory našich nemoc-

níc.“ Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž
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Zahraničná 
pocta 
Ing. P. Moravitzovi

Dňa 13.9.2014 v rámci vyvr-

cholenia Salamandrových dní 

2014 sa dožil náš spoluobčan 

Ing. Peter Moravitz významné-

ho medzinárodného ocenenia v 

obradnej sieni banskoštiavnic-

kej radnice mu odovzdal predse-

da OMBKE (Maďarský banícky 

a hutnícky spolok) Attila Pata-

ky za prítomnosti ďalších pred-

staviteľov zahraničných delegá-

cií Salamandrových dní 2014, 

primátorky nášho mesta, pred-

nostu Okresného úradu, predse-

du Združenia baníckych spolkov 

a cechov Slovenska, predsedu 

Banskoštiavnicko-hodrušského 

baníckeho spolku a ďalších pred-

staviteľov baníckej pospolitos-

ti a Banskej Štiavnice najvyššie 

maďarské hutnícke vyznamena-

nie za jeho dlhoročnú systema-

tickú a cieľavedomú spoluprácu 

Banskej Štiavnice s maďarský-

mi baníckymi a hutníckymi or-

ganizáciami pri rozvíjaní, ucho-

vávaní a prezentácii jedinečného 

banskoštiavnického duchovného 

dedičstva neodmysliteľne zviaza-

ného so svetoznámou tradíciou 

banskoštiavnického baníctva a 

hutníctva v minulosti. K vyzna-

menaniu s úprimným blahožela-

ním nášmu spoluobčanovi sa pri-

pája redakcia ŠN. 

redakcia ŠN

Skrášlenie priestorov nemocnice

Nové ergonometrické lavičky v nemocnici  foto M. Kríž

Rómsky klub otvorený

Pozvánka
Memoriál Michala Buzalku

Hubertova jazda spojená s honom 

na líšku a priateľskými westerno-

vými pretekmi sa uskutoční v so-

botu 4.10.2014 od 13:00 hod. 

na Ranči Nádej vo Sv. Antone. 

Všetkých srdečne pozývame! Bliž-

šie info: 0911 806 499.

Ondrej Binder



4
číslo 33 • 2. október 2014

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

pre voľby primátora mesta v Ban-

skej Štiavnici

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa § 23 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskor-

ších predpisov vyhlasuje, že pre voľ-

by primátora mesta zaregistrovala 

týchto kandidátov:

1. Nadežda Babiaková, Mgr., 60 

rokov, primátorka, Ul. 1. mája 7, 

Banská Štiavnica, SMER- sociál-

na demokracia, Slovenská národná 

strana, Strana moderného Sloven-

ska

2. Juraj Foltán, Mgr., PhD., 33 ro-

kov, prekladateľ- tlmočník, Ul. J. Je-

senského 7, Banská Štiavnica, nezá-

vislý kandidát 

3. Dušan Lukačko, JUDr., 48 ro-

kov, zástupca primátorky mesta- za-

mestnanec verejnej správy, Na jaze-

ro 109, Banská Štiavnica, nezávislý 

kandidát 

pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavni-

ci, Volebný obvod č.1

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa §18 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgá-

nov samosprávy obcí v znení ne-

skorších predpisov vyhlasuje, že pre 

voľby poslancov Mestského zastu-

piteľstva v Banskej Štiavnici, Voleb-

ný obvod č. 1 zaregistrovala týchto 

kandidátov:

1. Renáta Antalová, 52 rokov, 

predavačka, Ul. A. Pécha 19, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

2. Pavol Balžanka, Mgr., 38 rokov, 

psychológ, Ul. S. Mikovíniho 12, 

Banská Štiavnica,   Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia- de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana 

3. Juraj Čabák, Ing., 54 rokov, tech-

nik, Horná ružová 2, Banská Štiav-

nica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

4. Ján Čamaj, Ing., 36 rokov, živ-

nostník, Ul. A. Bernoláka 25, Ban-

ská Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

5. Marián Čierny, 39 rokov, živ-

nostník, Vodárenská ul. 23, Banská 

Štiavnica, SMER- sociálna demokra-

cia

6. Hubert Hilbert, Prof., RNDr., 

CSc., 71 rokov, vysokoškolský uči-

teľ, Malá okružná 3, Banská Štiavni-

ca, SMER- sociálna demokracia

7. Peter Chytil, Ing., 54 rokov, les-

ník, Družstevná ul. 1, Banská Štiav-

nica, Strana moderného Slovenska   

8. Peter Ivaška, 48 rokov, SZČO, 

Dolná ul. 27, Banská Štiavnica, ne-

závislý kandidát

9. Jozef Karabelly, Ing., 55 rokov, 

živnostník, Kammerhofká ul. 20, 

Banská Štiavnica, Slovenská národ-

ná strana

10. Milan Klauz, PaedDr., 65 rokov, 

učiteľ, Ul. P. O. Hviezdoslava 3, Ban-

ská Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

11. Dominik Kútnik, Ing., 60 rokov, 

stredoškolský profesor, Akademická 

ul. 17, Banská Štiavnica, Komunis-

tická strana Slovenska 

12. Dušan Lukačko, JUDr., 48 ro-

kov, zástupca primátorky mesta- za-

mestnanec verejnej správy, Na jaze-

ro 109, Banská Štiavnica, nezávislý  

kandidát

13. Martin Macharik, Mgr., 40 ro-

kov, živnostník, Ul. Š. Višňovského 

3, Banská Štiavnica, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana 

14. Mikuláš Pál, Mgr., 38 rokov, živ-

nostník, Ul. I. Krasku 14, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

15. Adela Prefertusová, Ing. 40 ro-

kov, referentka, Bratská ul. 23, 

Banská Štiavnica, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia- de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana

16. Andrea  Štefanková, Mgr., 40 ro-

kov, riaditeľ ZpS, Malé trhovisko 13, 

Banská Štiavnica, SIEŤ

17. Renáta Taligová, Mgr. 37 ro-

kov, učiteľka, Zvonová ul. 22, Ban-

ská Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

18. Marián Zimmerman, Ing., 54 

rokov, SZČO, Križovatka 8, Banská 

Štiavnica, SMER- sociálna demokra-

cia

19. Peter Zorvan, Ing., PhD., 54 ro-

kov, štátny zamestnanec, Športová 

ul. 3, Banská Štiavnica, Slovenská 

národná strana

pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavni-

ci, Volebný obvod č.2

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa §18 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgá-

nov samosprávy obcí v znení ne-

skorších predpisov vyhlasuje, že pre 

voľby poslancov Mestského zastu-

piteľstva v Banskej Štiavnici, Voleb-

ný obvod č. 2 zaregistrovala týchto 

kandidátov:

1. Pavel Bačík, RNDr., 52 rokov, ria-

diteľ, Ul. Dr. J. Straku 11, Banská 

Štiavnica, nezávislý kandidát

2. Ľubomír Barák, 48 rokov, živnost-

ník, Slovanská ul. 20, Banská Štiav-

nica, Slovenská národná strana 

3. Ivan Beňo, 62 rokov, dôchodca, 

Učiteľská ul. 8, Banská Štiavnica,                          

SMER- sociálna demokracia

4. Jaroslav Dudík, Ing., 56 rokov, 

lesný inžinier, Energetikov ul. 2, 

Banská Štiavnica, SMER- sociálna 

demokracia

5. Štefan Filip, Ing., 54 rokov, štát-

ny zamestnanec, Ul. Ľ. Štúra 26,                               

Banská Štiavnica, SMER- sociálna 

demokracia

6. Peter Havalda, 53 rokov, živnost-

ník, Ul. Dr. J. Straku 4, Banská Štiav-

nica, nezávislý kandidát

7. Milan Kašík, Ing., 58 rokov, tech-

nik, Cintorínska ul. 3, Banská Štiav-

nica, Slovenská národná strana

8. Ingrid Kosmeľová, Mgr., 44 ro-

kov, učiteľka, Ul. J. Straku 7, Ban-

ská Štiavnica, Strana moderného 

Slovenska 

9. Helena Koťová, 54 rokov, refe-

rentka, Kolpašská ul. 6, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

10. Ján Kružlic, Mgr., 38 rokov, pe-

dagóg, Ul. F. Urbánka 11, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

11. Nadežda Kvaková, RNDr., 57 

rokov, učiteľka, Ul. L. Svobodu 15, 

Banská  Štiavnica , Strana moderné-

ho Slovenska

12. Beáta Maďarová, Ing., 51 ro-

kov, ekonómka, Kysihýbelská ul. 15, 

Banská Štiavnica, SMER- sociálna 

demokracia

13. Slavomír Michna, 21 rokov, štu-

dent, Ul. K. Šmidkeho 3, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

14. Ján Mojička, Ing., 41 rokov, 

SZČO, Ul. SNP 35, Banská Štiavni-

ca, SMER- sociálna demokracia

15. Pavol Neuschl, 39 rokov, živ-

nostník, Ul. L. Exnára 15, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

16. Karol Palášthy, Mgr., 40 rokov, 

pedagóg, Ul. F. Urbánka 426/1A, 

Banská Štiavnica, Kresťanskode-

mokratické hnutie, Slovenská de-

mokratická a kresťanská únia-   de-

mokratická strana, NOVA, MOST 

– HÍD, Občianska konzervatívna 

strana 

17. Ján Šimčík, Ing., 52 rokov, eko-

nóm, Pátrovská ul. 7, Banská Štiav-

nica, SIEŤ

18. Gejza Volf, JUDr., 57 rokov, ve-

dúci pracovník, Ul. J. Straku 9, Ban-

ská  Štiavnica, SMER- sociálna de-

mokracia

pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavni-

ci, Volebný obvod č.3

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Banskej 

Štiavnici podľa §18 zákona SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgá-

nov samosprávy obcí v znení ne-

skorších predpisov vyhlasuje, že pre 

voľby poslancov Mestského zastu-

piteľstva v Banskej Štiavnici, Voleb-

ný obvod č. 3 zaregistrovala týchto 

kandidátov:

1. Dušan Beránek, 33 rokov, živ-

nostník, Ul. J.I. Bajzu 302/3, Banská 

Štiavnica, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia- demokratická stra-

na, NOVA, MOST – HÍD, Občianska 

konzervatívna strana 

2. Emília Jányová Lopušníková, 

Mgr., 41 rokov, SZČO, Ul. Obrancov 

mieru 66, Banská Štiavnica, SMER- 

sociálna demokracia

3. Mária Ivica Moravčíková, Paed-

Dr., 60 rokov, pedagóg, Ul. Na Má-

ria šachtu 3, Banská Štiavnica, SIEŤ

Ivan Petrinec

predseda volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry
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Dňa 24.9.2014 sa uskutočnilo 

v prezidentskom a kniežacom 

salóne Baníckej krčmy pri 

štôlni Glanzenberg prijatie 

Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

primátorky mesta a členky 

Banskoštiavnicko-hodruš-

ského baníckeho spolku, 

predsedom baníckeho spolku, 

pri príležitosti jej významného 

životného jubilea.

Podujatie otvoril Ing. Milan Urbá-

nek v postavení emeritného sláv-

neho, vysokého a neomylného pre-

zídia za účasti viacerých vedúcich 

predstaviteľov viacerých spoločen-

ských organizácií mesta a členov 

baníckeho spolku. Profi l jubilant-

ky vykreslil vo svojom príhovore 

predseda baníckeho spolku Ing. Ri-

chard Kaňa, so zdravicami potom 

vystúpili aj ďalšie prítomné osob-

nosti. V programe prijatia nechý-

bal ani slávnostný šachtág, počas 

ktorého jubilantka úspešne absol-

vovala „skok cez kožu“ podľa § 24 zá-

kona č. 1/2001 Zb. zákonov baníc-

keho spolku o udržiavaní poriadku 

a povznesenej nálady na šachtágu 

(pivný zákon). Hlavnými ďalšími 

funkcionármi šachtágu boli: Ing. 

Ferenc – kontrárium, Mgr. Kruž-

lic  – kantor,  Ing. Karabelly– fuch-

smajor, P. Malatinec  a J. Novotný 

– držitelia ošliadra, Dr. Matoušeko-

vá – pivná dispečerka, krstným ot-

com jej bol prof. László Miklós. Po 

šachtágu sa uskutočnilo posedenie 

pri baníckom kahanci.  Do ďalších 

rokov želáme našej jubilantke hlav-

ne pevné zdravie, veľa osobných a 

pracovných úspechov a neutíchajú-

ce nadšenie pre veci nášho mesta. 

„Zdar Boh!“

Milan Ferenc

Banícky pozdrav pani primátorke

Prijatie primátorky mesta do baníckeho spolku foto E. Sombathy

V sobotu 4. októbra vystúpi v 

Evanjelickom kostole o 17:00 

hod. Bratislavský chlapčenský 

zbor. 

Toto výnimočné teleso, kto-

ré žne úspechy v medzinárod-

nom merítku sa predstaví v Ban-

skej Štiavnici po druhýkrát, jeho 

prvé vystúpenie pre niekoľkými 

rokmi zanechalo v návštevníkov 

nádherné spomienky. 

Bratislavský chlapčenský zbor 

pôsobí na slovenskej umeleckej 

scéne od r.1982. Jeho zaklada-

teľkou je ArtD. Magdaléna Rov-

ňáková. Vznikol pri Slovenskej 

fi lharmónii a pod názvom Chlap-

čenský fi lharmonický zbor s ob-

sadením soprány a alty interpre-

toval detské  party v oratóriách 

a kantátach. Postupne si budo-

val vlastný repertoár. V r.1988 sa 

osamostatnil a do jeho radov sa 

vrátili  chlapci po mutácii. Reper-

toárový záber sa rozšíril o die-

la pre soprán, atl, tenor a bas. 

Dnes je teleso súčasťou Súkrom-

nej umeleckej školy, kde študuje 

priemerne 80 chlapcov vo veku 7 

- 28 rokov. Koncertná zložka má 

45 členov.

Zbor má na svojom konte 7 CD, 

TV fi lmy a spoluprácu so sve-

tovými fi lmovými spoločnos-

ťami (Hallmark, Miramax...). 

Najnovším  titulom je fi lmová 

hudobná fantázia Vianočné pas-

torále, vydané na DVD. V zbore 

vyrástli mnohí sólisti a výbor-

ní zboroví speváci, z jeho radov 

vzišlo doteraz šesť mladých diri-

gentov. S telesom spolupracujú 

špičkoví slovenskí pedagógovia. 

Bratislavský chlapčenský zbor sa 

pýši prvenstvami v medzinárod-

ných súťažiach (USA – Des Moi-

nes, Rusko – Moskva), účinkoval 

na profesionálnych festivaloch 

na Slovensku, vo Francúzsku, v 

Rakúsku, Holandsku a i., je dr-

žiteľom mnohých ocenení, me-

dzi nimi je aj zlatá medajla pre-

zidenta SR.

Výnimočný zážitok za dobrovoľ-

né vstupné prinášajú Štiavniča-

nom i návštevníkom Mesto Ban-

ská Štiavnica a Región Štiavnica 

v spolupráci s Evanjelickou cirk-

vou a.v. a Ministerstvom kultúry 

SR. Nenechajte si ujsť návštevu 

tohto výnimočného podujatia!

Rastislav Marko

Výnimočný koncert už v sobotu!

Bratislavský chlapčenský zbor foto www.bchz.sk

Kam v BŠ a 
okolí?
3.10. Galakoncert: FS Sitňan a 

hostia. Pri príležitosti 30. výročia 

znovuobnovenia činnosti FS „Sit-

ňan“.  KC, 16:00. 

3.10. Divadlo: Audience. Hra V. 

Havla v podaní Jána Potměšila a 

Jakuba Špaleka. Vstupné 35 €. Di-

vadlo Pivovaru ERB, 19:00.

3.-4.10. a 10.-11.10. Oktober-

fest v Art Cafe. Tradičné  októb-

erfestové menu, živá hudba, širo-

ký výber pív. 

3.10. Bidlománia. BIDLO a.k.a. 

AQUA - jeden z najlepších DJ-

ov na slovenskej hudobnej scéne. 

Pražovňa, 21:00.

4.10. Deň otvorených dverí pre 

občanov Sv. Antona. Kaštieľ vo 

Svätom Antone. 

4.10. Hubertova jazda, 12. roč-

ník. Hon na líšku na Ranči Nádej, 

Sv. Anton, 13:00.

4.10. Koncert: Bratislavský 

chlapčenský zbor. Evanjelický 

kostol, 17:00, vstupné dobrovoľ-

né.  

4.10. Vinocentrum: Degustá-

cia vín - BIO, experiment, kla-

sik. Ochutnávka vín, olivy a syry, 

vstupné 10 €/os., rezerv. do 4.10. 

do 15:00 na tel. 0904 109 229. Vi-

nocentrum, 18:00. 

5.10. Šarkaniáda vo Sv. Anto-

ne. Nádvorie ZŠ, 16:00, na záver 

rozprávka na dobrú noc v Hostin-

ci na Rínku.

10.-12.10. SAAB Session Slova-

kia.  Stretnutie priaznivcov SAAB 

autíčok. 11.10. spanilá jazda v ko-

lóne H.-Hámre/13:00 - B. Štiavni-

ca, fotenie áut pri Kalvárii/16:00, 

spanilá jazda v kolóne B. Štiavni-

ca/17:00 - H.-Hámre. 

15.10. ZUŠ: Koncert starým 

mamám a otcom. ZUŠ, B. Štiav-

nica,15:30.

Región Banská Štiavnica

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že 03.10.2014 

od 8:00 - 16:30 hod. bude preru-

šená distribúcia elektriny z dô-

vodu plánovaných prác na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s...  

Bez el. energie budú v B. Štiavnici 

na Staničná ul.č.3, Železničiarska 

ul.č.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 171, 

2294, 2308. Pavol Pekár
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Aj napriek prísnym bezpeč-

nostným opatreniam je 

,,verejným tajomstvom“, že 

v blízkosti Banskej Štiavnice 

prebieha nakrúcanie v poradí 

už piatej série známej reality 

show televízie Markíza, 

FARMA- Znovuzrodenie, v 

ktorej pracovné výkony súťa-

žiacich hodnotí sympatický 

hospodár Martin Bagar.

Martin Bagar je absolventom 

lesníckej školy v Banskej Štiav-

nici a toto mesto zmenilo jeho 

osud. Aj napriek návalu každo-

dennej práce na vlastnej farme 

Etelka, ako aj na farme televíz-

nej, prijal pozvanie do Školské-

ho internátu SOŠL, aby si tu za-

spomínal na svoje študentské 

roky a aby ,,protekčne“ zodpove-

dal na množstvo zvedavých otá-

zok všetkých, ktorí sa na jeho 

návštevu úprimne tešili a auten-

ticky pripravili. Klub mládeže 

sa vďaka šikovným p.vychováv-

ateľkám zmenil na farmársku 

izbu so starožitnými rekvizita-

mi, almanachom, domácimi ko-

láčmi a pravým ovčím syrom. 

Šarmantného hospodára chle-

bom a soľou privítali dievčatá 

v krojoch, mladí fujaristi a he-

ligonkári. Nasledoval veľavrav-

ný uvítací potlesk. Pozvanie pri-

jal aj riaditeľ SOŠL Ing. Miroslav 

Ďurovič s manželkou Ľubkou, 

ktorí neskrývali nadšenie z cel-

kovej atmosféry. A hneď  nasle-

doval úprimný povzdych hosťa 

pri pohľade na krásne študent-

ky, veď za jeho mladých čias 

(maturoval r.1987), bol internát 

čisto a prísne chlapčenský a za 

krásnymi dievčatami museli me-

rať cestu až na Povrazník. Mar-

tin si svojou bezprostrednosťou, 

úprimnosťou a zmyslom pre hu-

mor okamžite získal celé publi-

kum. Poprezrádzal aj roky uta-

jované šibalstvá izby číslo 214, 

ktorá veru nepatrila k poriad-

kumilovným, ale zato sa tu taj-

ne chovali najrôznejšie zveri od 

dravcov vo všetkých štádiách 

vývoja, hlodavcov, až po užovku 

stromovú. ,,Naša zlatá pani vy-

chovávateľka Evka Heintzová to s 

nami nemala ľahké.“

Martin Bagar pochádza z Bra-

tislavy. Ako mestský chlapec o 

lesníctve takmer nič nevedel 

a túto školu si zvolil iba preto, 

aby sa raz mohol stať chovate-

ľom koní. Až tu sa stal celým 

svojim srdcom lesník a sokoliar. 

Zvítanie s bývalými pedagóg-

mi Ing. Štefanom Petrikovičom 

a RNDr. Idkou Hradilovou spre-

vádzali radostné objatia a spo-

mienky. Fotky a zápisy v kroni-

kách sú svedectvom, že Martin 

vždy vzorne reprezentoval svo-

ju školu na rôznych podujatiach, 

v TV klube mladých, Lastovičke, 

denníku SMENA, a i. Pochválil 

sa, že vďaka týmto aktivitám a 

slušnému správaniu sa mu aj ka-

dečo ,,prepieklo“. Úsmevne si za-

spomínal  na povinné internát-

ne besedy s príslušníkmi VB a 

partizánmi, tajné návštevy štu-

dentských krčiem Fajky a Me-

xika, mal rád obchodík na Štaj-

grubni, brigády všetkého druhu 

od stavby nemocnice, kosenia, 

rúbania dreva, až po kopanie 

hrobov. ,,Všetko, čo sme sa tu po-

čas štyroch rokov naučili, sa nám v 

živote zišlo.“ 

Martin ešte pred príchodom 

do Banskej Štiavnice hrával di-

vadlo. Ako dospelý si chcel vy-

skúšať účinkovanie v televízii, 

absolvoval rôzne konkurzy, za-

hral si v Súdnej sieni, kriminál-

ke Prvé oddelenie, Odsúdené, 

i v menších filmových epizó-

dach. Mal ambíciu moderovať 

vedomostné súťaže, namiesto 

toho mu bola ponúknutá prá-

ca športového redaktora, kto-

rú však neprijal. Šport a mate-

matika nepatrili k jeho silným 

stránkam. Zato sa vždy vedel 

vynájsť v každej situácii, kaž-

dej dobe. ,,Na vec treba ísť pri-

pravený, mať taktiku.“ Od skon-

čenia školy prešiel viacerými 

povolaniami. Láska k prírode 

nakoniec rozhodla, že opustil 

miesto dobre plateného mana-

žéra a začal od základu budovať 

vlastnú farmu Etelka na samo-

te pri Piešťanoch. Zameriava sa 

na produkciu mlieka a mlieč-

nych výrobkov, pričom chlap-

čenského sna chovať kone sa 

nikdy nevzdal. Konkurz do te-

levíznej Farmy vyhral možno 

aj vďaka tomu, že ho ako jedi-

ný uchádzač absolvoval v ľudo-

vom kroji. Uctieva tradície na-

šich predkov, miluje prírodu, a 

aj keď je poľovník, nemá potre-

bu loviť kvôli trofeji. Na otázku, 

či mu popularita zmenila život, 

odpovedal: ,,Všade som okamži-

te identifikovaný. Všetko vybavím 

bez problémov, len to strašne dlho 

trvá.“ V dôchodkovom veku by 

vraj chcel na parádnom zápra-

hu rozvážať piešťanské kúpeľné 

paničky – mladé a krásne zadar-

mo, ostatné za peniaze.Veríme, 

že aj tento neobyčajný sen sa  

mu časom splní.

Televízia je jedna veľká ilú-

zia. Týmito slovami otvoril náš 

hosť diskusiu o televíznej Far-

me. Súťažiaci sú vytrhnutí z re-

ality, nesmú opustiť vyhrade-

ný priestor, nevedia aký je deň, 

koľko je hodín, a aj keď sa me-

dzi nimi pohybujú členovia štá-

bu a ochranky, nesmú spolu 

komunikovať. Sú tam ľudia rôz-

nych charakterov, ktorí v umelo 

vytvorených podmienkach trá-

via nekonečné more času, bez 

elektriny, vodovodu, telefónu, 

internetu, bez kontaktu s von-

kajším svetom. A keď sa im ne-

darí plniť stanovené úlohy, tr-

pia aj nedostatkom potravy, ale 

nie tak, aby bolo ohrozené ich 

zdravie. Konflikty zvyšujú sle-

dovanosť. Niekedy je až nepo-

chopiteľné, čo sú ľudia ochot-

ní podstúpiť kvôli výhre. ,,Keď 

som na nich zlý, hrám to,“ priznal 

Martin. Televíziu sleduje málo, 

má veľmi veľa práce okolo vlast-

nej farmy a musí sa pripravo-

vať aj na filmovanie. Zaujímalo 

nás, či medzi bývalými farmár-

mi našiel aj skutočných priate-

ľov. ,,Napriek  tomu, že všetci ve-

deli kde bývam, po skončení reality 

show ma navštívil iba Mário a z 

ďalšej série Božka, Šárka a Jan-

ko. 29.7. som oslávil  narodeniny 

a dostal som od nich sviňu menom 

Božárka Kitašová.“ Martin pridal 

aj akčnú príhodu so splašeným 

záprahom, ktorú však užasnutí 

kameramani nestihli zachytiť a 

po ktorej šokovaná Evka Mázi-

ková rázne odmietla konský po-

voz. 

Čas v príjemnej spoločnosti 

charizmatického hosťa bol dob-

rou školou života pre mnohých 

prítomných študentov. Dve ho-

diny im trpezlivo odpovedal na 

každú otázku, ochotne sa odfo-

tografoval s každým, kto chcel 

mať pamiatku na neobyčajné 

stretnutie, hudobníkov odme-

nil farmárskymi mincami. A 

sľúbil, že sa vráti. Potom sa sta-

lo niečo, čo nebolo v žiadnom 

scenári. Študenti z celého inter-

nátu sa zhromaždili vo vestibu-

le, aj na schodišti pred Klubom 

mládeže a na počesť Martina 

Bagara spievali v sprievode har-

moniky Lesnícku hymnu, po-

tom pridali Hrušku, Na Kráľo-

vej holi a mnoho iných piesní. 

Martin neskrýval radosť a do-

jatie. Bolo to silné, spontánne, 

úžasné. Ďakujeme!

Autorizovaná verzia článku

Janka Bernáthová

Farmár Martin Bagar medzi študentmi SOŠL

Martin Bagar z Farmy so študentmi foto J. Bernáthová
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Kto ho poznal, 

spomenie si, 

kto ho mal rád 

nezabudne. 

Žije v srdciach 

tých, ktorí ho 

milovali.“ Dňa 9.10.2014 

uplynie rok, čo nás navždy 

opustil manžel, otec a starý 

otec, brat a švagor p. Mar-

tin Marcinek. S láskou a 

úctou spomínajú 

manželka, synovia a 

sestry s rodinami, ostatná 

rodina a známi.

Spomienka

30. septembra 

uplynuli dva 

roky odo dňa 

kedy nás na-

vždy opusti-

la naša drahá 

maminka, starká a prastarká 

Mária Parillová. Spomína-

me na ňu s úctou a láskou. 

Tým, ktorí si na ňu spome-

nú s nami ďakujeme.  

Dcéry, zať, vnúčatá a 

pravnúčatá.

Mesiac úcty k 
starším
Živena – spolok slovenských žien 

v Banskej Štiavnici, Mesto Banská 

Štiavnica a Smer – SD Vás srdeč-

ne pozývajú pri príležitosti „Mesia-

ca úcty k starším“ na milé posedenie 

s pohostením a programom v Kul-

túrnom centre (pri hoteli Grand) v 

Banskej Štiavnici v piatok 10. ok-

tóbra 2014 o 16:0 hod. Na prí-

jemné posedenie s Vami sa tešia 

organizátori. Prosíme členky, aby 

priniesli koláčiky alebo iné dobro-

ty z domácej kuchyne. 

Jolana Šamová

Kolekcia pestrofarebných  veľko-

formátových obrazov  Karola 

Barona /1939 – 1994/sa teší 

záujmu návštevníkov štiavnickej 

Galérie Jozefa Kollára. Návštev-

nosť výstavy láme rekordy 

- výstavu už videla viac ako 

tisícka návštevníkov. 

Autor vo svojich živých maliarskych 

vidinách divákov vťahuje do nesku-

točných paralelných svetov, ktoré 

obývajú čudesné zmutované bytosti. 

Diela sú nasiaknuté grotesknou po-

etikou, iróniu, nadsázkou a čiernym 

humorom. Čas, v ktorom sa odohrá-

vajú  Baronove  príbehy nie je pod-

statný  – sú z ďalekej budúcnosti 

alebo z dávno zabudnutej minulos-

ti? V každom obraze však objavíme 

kus človečiny i našej každodennos-

ti. Výstava „Karol Baron -  šľachtic sur-

realizmu“ predstavuje to najlepšie 

z autorovej maliarskej tvorby. Ko-

lekcia je rodinným striebrom, ktoré 

galérii zapožičala autorova manžel-

ka. Baronovi učaroval surrealizmus, 

stále živý a progresívny  umelec-

ký smer. Paradoxom je, že autorov 

talent a originalitu objavila cudzi-

na oveľa skôr ako domáca výtvar-

ná scéna. Výnimočnosť  diela Karola 

Barona má európsky rozmer. Jeho 

diela vlastnia renomované galérie a 

zberatelia po celej Európe i v zámo-

rí. Aj fajnšmekri, ktorí do Štiavnice 

merali cestu za svojim obľúbeným 

autorom sú prekvapení  kolekciou 

diel, ktorú výstava prezentuje. Skve-

lý ohlas výstavy umocňuje skutoč-

nosť, že Baron mal v Banskej Hod-

ruši celé desaťročia chalupu, v ktorej 

počas prázdnin intenzívne tvoril. 

Štiavnický kraj miloval a rovnako 

aj osobitý humor baníkov, ktorý sa 

stal inšpiráciou mnohým jeho vý-

tvarným cyklom. Karol Baron pred 

desiatimi rokmi tragicky zomrel. 

Po úspešnej vernisáži jeho výsta-

vy v Paríži ho priamo tam, v mes-

te ktoré miloval, zrazilo auto. Jeho 

diela však udivujú sviežosťou a nad-

časovosťou. Všetkých, ktorí zatiaľ 

nestihli výstavu vidieť, srdečne po-

zývame – výstava je predĺžená až do 

15.11.2014. Galéria Jozefa Kollá-

ra na Námestí sv. Trojice 8 je otvo-

rená od utorka do soboty od 9.00 – 

16.00 hod., galeria@muzeumbs.sk, 

045 691 34 31.

Iveta Chovanová, SBM

Výstava Karola Barona predĺžená!

Pestrofarebné veľkoformátové obrazy Karola Barona foto SBM

"Je šťastný na svete ten, koho 

milujú Múzy," hovorí sa v už 

Homérskych hymnoch. 

Platí to aj v  dnešnej dobe. Stále je 

rovnako potrebné pripomínať si   

históriu, opätovne sa vracať k  vý-

sledkom ľudského myslenia, vyhľa-

dávať zážitky z umenia. Je to práve 

umenie, ktoré nám ukazuje svet v 

jeho rôznorodosti, pestrosti, bohat-

stve. Pomáha nám  byť vnímavejší-

mi  voči potrebám iných ľudí a  ná-

rodov, umocňuje emócie,  ukazuje 

nezmyselnosť násilia, zdôrazňuje 

ľudskosť. 

A práve preto sa BBSK – Pohronské 

osvetové stredisko v Žiari nad Hro-

nom rozhodlo, že poďakuje tým, 

ktorí   významným spôsobom pri-

spievajú k rozvoju svojho mesta, 

alebo obce, obohacujú ľudské po-

znanie tvorivými činmi a prispieva-

jú k propagácii svojho miesta byd-

liska. V  pripravovanom programe 

pod názvom Dotyky múz na zákla-

de jednotlivých návrhov starostov a 

primátorov v priestoroch divadelnej 

sály POS dňa 23.10.2014 o 16.30 

hod. oceníme  vedúcich kolektívov, 

dlhoročných členov súborov záuj-

movej umeleckej činnosti, či jed-

notlivcov z oblastí folklóru, hudby, 

zborového spevu, divadla, výtvar-

níctva, fotografi e, fi lmu, tanca.., 

jednoducho tých, ktorých sa akým-

koľvek spôsobom dotkla múza. 

Odovzdávaniu cien bude predchá-

dzať galaprogram. Účinkovať v ňom 

budú regionálni amatérski umelci, 

ktorí svoje city a pocity vypovedajú 

svetu prostredníctvom spevu, hud-

by, poézie, alebo tanca. 

Súčasťou podujatia bude slávnost-

né otvorenie Galérie osobností Po-

hronia. Postupne do nej budeme 

uvádzať osobnosti z radov podpo-

rovateľov a šíriteľov nekomerčnej 

kultúry. V dopoludňajších hodinách 

pripravujeme workshop na podporu 

rozvoja miestnej a regionálnej kul-

túry, ktorého sa zúčastní ako lektor-

ka aj Svetlana Chomová z Národné-

ho osvetového centra. Pozvanie 

prijala aj Želmíra Gerová z Európ-

skeho kontaktného bodu. Účastní-

ci tak budú mať možnosť vypočuť 

si nové informácie o  možnostiach 

vzdelávania, či získania fi nančných 

prostriedkov na organizáciu kultúr-

nych podujatí. O svoje skúsenosti z 

organizácie a prípravy podujatí  sa 

podelia aj predstavitelia vybraných 

obcí, ktoré žijú bohatým kultúrnym 

životom počas celého roka. 

Obyvatelia Žiaru nad Hronom i jeho 

okolia budú mať možnosť v rám-

ci sprievodných podujatí navštíviť 

aj výstavu Jesenný salón v priesto-

roch POS. Svoj priestor v ňom do-

stanú maliari a sochári regiónu 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavni-

ca, Žarnovica. Spomenieme si aj na 

tých,  ktorí zachytávajú okamihy 

času a z ochotníckych javísk tlmo-

čia mnoho rozumných slov. V pia-

tok 24.10.2014 ponúkame všetkým 

milovníkom divadla predstavenie 

Anna Karenina v podaní divadelné-

ho súboru Celkom Malé Divadlo zo 

Starého Tekova. 

Veríme, že aspoň takouto formou 

vyjadríme vďaku všetkým nadšen-

com a aktívnym tvorcom miestnej 

a regionálnej kultúry, ktorí určitým 

spôsobom spojili svoj život s ume-

ním, s kultúrou,  s osvetou. osveta@

osvetaziar.sk, www.osvetaziar.sk. 

Jela Šuleková, 

BBSK – POS ZH

Pozývame Vás na stretnutie s múzami

ČriepokČ

„Buďme trpezliví, veď žiadne trá-

penie netrvá dlhšie ako do smrti.“

Ján Petrík
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Dnes varí...
Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Morčací guláš s hroznovou 

šťavou a hráškom

Potrebujeme: 

0,5 kg morčacieho mäsa (rezeň z 

pŕs), 2 stredne veľké cibule, šál-

ka hrášku (môže byť mrazený), ½ 

šálky čerstvej hroznovej šťavy, 2 

polievkové lyžice repkového oleja, 

lyžička medu, korenie na morčacie 

mäso, soľ, biele korenie

Postup: 

Mäso nakrájajte na stredne veľ-

ké kocky, zľahka osoľte, posypte 

korením na morčacie mäso a bie-

lym korením. Dôkladne premie-

šajte, prikryte a na 2 hod. odložte 

do chladničky. Cibuľu ošúpte a na-

krájajte na polovičné krúžky. Hrá-

šok uvarte do polomäkka, potom 

ho nechajte zosklovatieť na pan-

vici v lyžičke rozpáleného oleja, 

vyberte a odložte. Nalejte zvyšný 

olej, rozohrejte, pridajte morčacie 

mäso, opražte, vyberte z panvice a 

odložte. Do nízkeho hrnca vložte 

cibuľu, morčacinu a hrášok. Zalej-

te hroznovou šťavou, prudko zo-

hrejte, pridajte med a jemne pre-

miešajte. Duste na miernom ohni, 

kým mäso nezmäkne. V prípade 

potreby dochuťte korením, guláš 

by mal byť sladkokyslý. 

Dobrú chuť!

Ako slnečný ostrovček 

uprostred nekonečnej 

dažďovej mláky uplynulých 

týždňov pôsobila táto krásna 

septembrová sobota, keď 

Námestie sv.Trojice rozkvitlo 

obrazmi a láskou.

20.september 2014 sa stal sva-

dobným dňom pre viaceré mla-

dé páry, ktoré si povedali svo-

je ,,áno“ v sobášnej sieni našej 

historickej radnice. K neobyčaj-

nej promenáde šťastných úsme-

vov a romantických svadobných 

šiat priamo uprostred námestia 

prispela aj vernisáž obrazov, kto-

ré tu vznikali počas týždňového 

Maliarskeho sympózia - Banská 

Štiavnica 2014, a to so spoloč-

nou témou Marína- Láska- Štiav-

nica, keď všetko sa v jedno prelí-

na. Slnko, maliari, svadobčania, 

domáci i turisti, ba aj motor-

kári, obrazy, koláče, či pohárik 

ostrejšieho od krásnych svadob-

ných družičiek a k tomu všetké-

mu počasie ako na objednávku. 

Kto prišiel, neoľutoval. ,,Ja som 

sa do tohto mesta úplne zbláznila,“ 

vyznala sa mi v rozhovore mladá 

výtvarníčka, ktorá sa spomína-

ného sympózia zúčastnila prvý, 

no určite nie posledný raz. A aj 

keď niektorí okoloidúci prejavili 

záujem jej pôvabné obrázky Ban-

skej Štiavnice kúpiť, nevedela sa 

s nimi rozlúčiť. 

,,Chcem si aj po návrate domov k 

všedným povinnostiam uchovať krá-

su Štiavnce na plátne, aj v srdci.“

Janka Bernáthová

Námestie rozkvitlo obrazmi a láskou

Účastníci Maliarskeho sympózia na Trojici  foto J. Bernáthová

Organ je často označovaný za 

kráľovský nástroj. Je to vďaka 

jeho veľkoleposti, nádhere, 

mohutnosti zvuku, vďaka 

kráse hudby. Organová hudba 

uchvacuje celú dušu človeka. 

Je to kráľovské umenie.

Je úžasné, že tomuto kráľov-

skému umeniu, tejto kráľovskej 

hudbe sa aj v súčasnosti venuje 

toľko mladých ľudí. Vzdelávajú 

sa, aby priniesli ľuďom ešte lep-

ší zážitok a snáď, aby raz oboha-

tili kapitoly organovej literatú-

ry aj o svoje diela. Napriek veku 

populárnej hudby je tá kráľov-

ská stále oceňovaná a obdivova-

ná, a to je skvelé.

Mladí organisti z celého Sloven-

ska majú každoročne niekoľ-

ko možností stretnúť sa. Medzi 

tieto možnosti patrí aj septem-

brová nesúťažná prehliadka Go-

razdove organové dni vo Zvole-

ne. Tento rok sa jej zúcastnili 

aj traja žiaci Banskoštiavnicej 

ZUŠ, Patrik Antošík, Marek 

Drozd a Lucia Švecová pod ve-

dením pani učiteľky Katarín 

Tuhárskej.

Gorazdove organové dni uspo-

radúva pravidelne už 19 rokov 

Podpolianske osvetové stredis-

ko vo Zvolene. Organisti vždy 

strávia vo Zvolene tri dni, počas 

ktorých nielen cvičia a pripra-

vujú sa na slávnostný koncert, 

ale majú možnosť vypočuť si 

praktické prednášky osobnos-

tí slovenskej organovej hudby a 

tiež si vypočuť ich rady a názor 

na svoje predvedené diela. Pre-

hliadka sa uskutočňuje formou 

večerného koncertu, ktorý je 

buď na Zvolenskom zámku, ale-

bo v kostole svätej Alžbety. Je 

nesúťažná, no odborná porota 

môže jednému hráčovi udeliť ti-

tul Laureát.

Pre nás, začínajúcich organis-

tov je to veľmi užitočné stret-

nutie, pretože máme možnosť 

budovať sa a zlepšovať sa v tom-

to umení. Členovia poroty nám 

odovzdávajú svoje skúsenosti a 

my sa učíme. Prednášky sú tiež 

väčšinou orientované na prak-

tickú stránku pre tých z nás, 

ktorí pôsobíme ako organisti v 

chrámoch.

Veľkým prínosom však nie je 

len táto oficiálna stránka, ale 

už len fakt, že sa môžeme takto 

stretnúť. Organistov predsa len 

nie je až tak veľa, a tak sa väč-

šinou rýchlo spriatelíme a stre-

távame sa pravidelne na tejto, 

i podobných akciách. Aj me-

dzi sebou si odovzdávame skú-

senosti a zážitky. Nik nepríde 

preto aby vyhral, ale preto, aby 

si vypočul aj ostatných a oboha-

til sa. Je to skvelý čas.

Tento rok sme mali možnosť vy-

počuť si prednášky Vybrané ka-

pitoly z organovej školy a Cho-

rálové predohry. Tá o organovej 

škole obohatila našich pedagó-

gov a tá o predohrách nás na-

učila čo-to o improvizácií. Pre-

hliadky sa zúčastnilo deväť 

organistov a odbornú porotu 

tvorili: koncertný a chrámo-

vý organista, majster improvi-

zácie – Martin Bako; pedagóg 

a skladateľ – Vladimír Kopec; 

koncertný organista a pedagóg 

– Milan Hric. Laureátom tohto 

ročníka sa stala Lucia Švecová.

Každý rok je záverečný koncert 

prehliadky otvorený pre verej-

nosť, preto nabudúce neváhaj-

te a príďte! A ak ste náhodou 

mladý organista (samouk, ale-

bo žiak ZUŠ), neváhajte sa pri-

hlásiť na ďalší ročník! Tešíme sa 

na vás!

Irena Chovanová

Kráľovská organová hudba

Pozvánka
Milí Banskoštiavničania. V nede-

ľu 5.októbra sa Vám opäť ponúka 

jedinečná príležitosť navštíviť  za-

ujímavé expozície Starého Zámku 

za rozprávkové vstupné: V nede-

ľu pre Štiavničanov (prvá nedeľa 

v mesiaci): dospelí 2,-Eur, deti nad 

6 rokov, študenti, seniori, ZŤP 1,-

Euro. Ste srdečne vítaní! Viac in-

formácií na www.muzeumbs.sk. 

KONTAKT: etnolog@muzeumbs.

sk,  045/694 94 72, 692 05 35. 

Starý Zámok

Oznam
Oznamujeme Vám že novootvo-

rená výdajňa zdravotných po-

môcok sa nachádza na Kolpašská 

ul. 1 (pri Lidli), otvorené: Po – Pi 

9:00 – 17:00, So 8:00 – 12:00, bliž-

šie info: 0911 844 001, pripravu-

jeme e-shop.

Srdečne vás pozývame!
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Štvrtok 2.10. o 18:30 hod.

EqUAlizér
Thriller, akčný, sci-fi , USA, 2014, Thriller, akčný, sci-fi , USA, 2014, 
132 min., MP 15, Vstupné: 4 €, 132 min., MP 15, Vstupné: 4 €, 
ČSFD 71%ČSFD 71%
Equalizer je strhujúci kriminálny tri-Equalizer je strhujúci kriminálny tri-
ler s Denzelom Washingtonom v hlav-ler s Denzelom Washingtonom v hlav-
nej úlohe. McCall, bývalý člen špeciál-nej úlohe. McCall, bývalý člen špeciál-
nej zásahovej jednotky chce skoncovať nej zásahovej jednotky chce skoncovať 
s temnou minulosťou a usadiť sa v s temnou minulosťou a usadiť sa v 
ústraní. Keď však spozná Teri, mladé ústraní. Keď však spozná Teri, mladé 
dievča v spároch nemilosrdnej mafi e, dievča v spároch nemilosrdnej mafi e, 
berie spravodlivosť do vlastných rúk. berie spravodlivosť do vlastných rúk. 
Každý, kto má v úmysle ublížiť bez-Každý, kto má v úmysle ublížiť bez-
branným pocíti na vlastnej koži jeho branným pocíti na vlastnej koži jeho 
hnev a túžbu po pomste. McCall pri-hnev a túžbu po pomste. McCall pri-
chádza, aby ochránil tých, čo sa ocitli v chádza, aby ochránil tých, čo sa ocitli v 
hraničnej situácii a už stratili akúkoľ-hraničnej situácii a už stratili akúkoľ-
vek nádej na záchranu. McCall je to-vek nádej na záchranu. McCall je to-
tiž Equalizer.tiž Equalizer.

Piatok 3.10. o 18:30 hod.Piatok 3.10. o 18:30 hod.

O koňoch A ľUďochO koňoch A ľUďoch

Komédia, dráma, romantický, Island Komédia, dráma, romantický, Island 
/ Nemecko, 2013, 81 min., MP12 / Nemecko, 2013, 81 min., MP12 
Vstupné: 4 €, ČSFD 71%Vstupné: 4 €, ČSFD 71%
Islanďania majú veľmi zvláštny zmysel Islanďania majú veľmi zvláštny zmysel 
pre humor a pre slabšie povahy to asi pre humor a pre slabšie povahy to asi 
nie je úplne najvhodnejší fi lm. Ak vám nie je úplne najvhodnejší fi lm. Ak vám 
ale čierny humor nevadí, O koňoch a ale čierny humor nevadí, O koňoch a 
ľuďoch si zamilujete. Nudiť sa nebude-ľuďoch si zamilujete. Nudiť sa nebude-
te. A ako bonus je výborná hudba po-te. A ako bonus je výborná hudba po-
čas celého fi lmu.čas celého fi lmu.

Sobota 4.10. o 18:30 hod.Sobota 4.10. o 18:30 hod.

STrATeNé dievčASTrATeNé dievčA
Thriller, dráma, USA, 2014, 145 Thriller, dráma, USA, 2014, 145 
min., MP 15, Vstupné: 4 €min., MP 15, Vstupné: 4 €
Amy sa stratila v deň piateho výročia Amy sa stratila v deň piateho výročia 
svadby s Nickom. Všetko naznačuje, svadby s Nickom. Všetko naznačuje, 
že nezmizla dobrovoľne. Zúfalý manžel že nezmizla dobrovoľne. Zúfalý manžel 
organizuje rozsiahle pátracie akcie a organizuje rozsiahle pátracie akcie a 
snaží sa robiť všetko možné pre to, aby snaží sa robiť všetko možné pre to, aby 
sa jeho žena našla. Pokiaľ je to možné, sa jeho žena našla. Pokiaľ je to možné, 
živá. Paralelne s tým prebieha policaj-živá. Paralelne s tým prebieha policaj-
né vyšetrovanie, v ktorom okrem Amy né vyšetrovanie, v ktorom okrem Amy 
hľadajú ďalšieho človeka, ktorý má jej hľadajú ďalšieho človeka, ktorý má jej 
zmiznutie na svedomí. Ale všetky sto-zmiznutie na svedomí. Ale všetky sto-
py, nájdené dôkazy a svedectvá Amy-py, nájdené dôkazy a svedectvá Amy-
ných blízkych ukazujú práve na Nicka. ných blízkych ukazujú práve na Nicka. 
Kto to vlastne je? Kto to vlastne je? 

Nedeľa 5.10. o 16:00 hod.Nedeľa 5.10. o 16:00 hod.

7 TrpAslíkov7 TrpAslíkov
Animovaný, komédia, 88 min., Vstup-Animovaný, komédia, 88 min., Vstup-
né: 4 €. né: 4 €. 
Bobo, najmladší zo siedmich trpaslí-Bobo, najmladší zo siedmich trpaslí-
kov nešťastnou náhodou pichol prin-kov nešťastnou náhodou pichol prin-
ceznú Ruženku do prsta skôr, ako ho-ceznú Ruženku do prsta skôr, ako ho-
diny na oslave jej 18-tich narodenín diny na oslave jej 18-tich narodenín 
odbili polnoc. Tak naplnil kliatbu zlej odbili polnoc. Tak naplnil kliatbu zlej 
čarodejnice Della Morty. Touto drob-čarodejnice Della Morty. Touto drob-
nosťou totiž poslal celé kráľovstvo do nosťou totiž poslal celé kráľovstvo do 
sto rokov trvajúceho spánku. On i jeho sto rokov trvajúceho spánku. On i jeho 
šesť kamarátov musia za každú cenu šesť kamarátov musia za každú cenu 
chybu napraviť. Ale ako? chybu napraviť. Ale ako? 

Utorok 7.10. o 18:30 hod.Utorok 7.10. o 18:30 hod.

Nick CAve: Nick CAve: 

20 000 dNí NA zeMi20 000 dNí NA zeMi
Hudobný, dokument, UK, 2014, 97 Hudobný, dokument, UK, 2014, 97 
min., MP 12, Vstupné: 3 €, ČSFD 86%min., MP 12, Vstupné: 3 €, ČSFD 86%
Hudobný dokument o jednej z najfas-Hudobný dokument o jednej z najfas-
cinujúcejších a najtajomnejších po-cinujúcejších a najtajomnejších po-
stáv hudobného a fi lmového sveta. Nie stáv hudobného a fi lmového sveta. Nie 
je však tradičnou biografi ckou retro-je však tradičnou biografi ckou retro-
spektívou, ale skôr záznamom života spektívou, ale skôr záznamom života 
hudobníka, ktorý má dnes 57 rokov a hudobníka, ktorý má dnes 57 rokov a 
stále sa nechá unášať Múzou.stále sa nechá unášať Múzou.

Štvrtok 2.10. o 18:30 hod.Štvrtok 2.10. o 18:30 hod.

éé

ŠŠ

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.31/2014: „Skutočné priateľstvo je 

ako pevné zdravie, jeho hodnotu si neu-

vedomíme, kým oň neprídeme.“ Výher-

com sa stáva Peter Koleda, Ener-

getikov 6, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, rešta-

urácii BLACK M, Nám. sv. Trojice 

6/2, Banská Štiavnica. Vašou úlo-

hou je správne vylúštiť krížovku a 

zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 13.10.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Josepha 

Addisona: „Nejestvuje nič... (dokon-

čenie v tajničke). 

A., Zostalo, zviera s chobotom, ba-

tožina,        

B., Začiatok tajničky, 

C., Citoslovce bolesti, Daniel leje 

rum, zn. nióbu a bóru,  

D., Nová scéna, patriace ose, zaha-

luj, zotrú, ozn. áut Th ajska a Špa-

nielska,     

E., Prvé písmeno abecedy s dĺž-

ňom, popruh, listová skratka, 

draslík, predložka, stará sa o hydi-

nu, predložka 2.pád,   

F., Molybdén, sliepky, Vojenský 

útvar Vranov, oblečenie kňaza, 

spoluhlásky slova cháp,       

G., Meno Heribanovej,  rádioloká-

tor, sklenený hrnček, 

H., Meno Gregorovej, saj, ľud čes-

ky, arzén, nie ostrá,  

I., Slon, aha, zástup ľudí, lopta v 

sieti, ohrievacie teleso,

J., 2.časť tajničky, eman, 

K., Stočí, staviteľ archy v biblii, 

jedno z mien Bártu, podmienko-

vá spojka.

1., Oska, Koniec tajničky, maj-

strovstvá sveta, 

2., Vyskúšaj to, podbradok,    

3., Priezvisko anglických panovní-

kov, tipovacia súťaž, železničné reš-

taurácie,   

4., Čistiaci prostriedok, miestnosť 

na saunovanie, pohnú,

5., Vlani, lepidlá, upratuje,       

6., Vyvaľuj oči, ľadová kryha, ohra-

da,       

7., Zimná prikrývka, biceps, ruská 

rieka,

8., Veľký dážď, konzervujú dymom, 

predložka 7.pád,     

9., Druh kovu, dotieravý hmyz, po-

zná,           

10., Český spisovateľ, sváko, ktoré-

ho hral Jozef Króner,              

11., Nemecké mužské meno, vlas, 

časť Londýna,    

12., Umenie nemeckej mládeže, 

skr., umelý človek, túl sa,

13., Sušič vlasov, 4.pád slova úvaha, 

dup naopak,

14., Prítomná videná zrakom, má 

pochopenie pre teba,  

15., Rýchla obrana, 3. časť tajnič-

ky, predložka.

Pomôcky: Keno, Ragan, Knut, 

Alba, Aú.    

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 33
Krížovka
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Regionálna prehliadka spevác-

kych zborov pri príležitosti 

170. výročia slovenskej 

hymny.

Slováci a takmer všetci Slovania 

patria k najspevavejším národom 

Európy, čo dokázali nielen naši, ale 

aj zahraniční bádatelia. V tomto 

roku sme si pripomenuli  170. vý-

ročie jednej z najznámejších piesní 

slovenského národa, ktorú čas a ľu-

dia povýšili na národnú hymnu. A 

ako lepšie osláviť výročie piesne ako 

práve piesňou?  

A tak sa práve národná hymna sta-

la motívom regionálnej prehliad-

ky speváckych zborov pod názvom 

Nad Tatrou sa blýska, ktorá sa usku-

točnila 28. septembra 2014 v Evan-

jelickom kostole v Banskej Štiavni-

ci. V týchto krásnych priestoroch 

sa stretli štyri zbory z nášho regi-

ónu: Speramus zo  Žiaru nad Hro-

nom,  Žarnov zo Žarnovice, Senio-

ri optimisti zo Žiaru nad Hronom a 

Cantus Monte Regis z Novej Bane.  

Záštitu nad podujatím prijala Mgr. 

Viera Šedivcová, poslankyňa NR 

SR. V nedeľný podvečer však nebola 

jediným vzácnym hosťom poduja-

tia. Pozvanie organizátorov, ktorý-

mi boli BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko Žiar nad Hronom a Evan-

jelická cirkev augsburského vyzna-

nia Slovenska, prijala aj viceprimá-

torka mesta Žarnovica Ing. Alena 

Kazimírová. Poslaním prehliadky 

bolo zároveň  poskytnúť zborom 

príležitosť na porovnanie umeleckej 

úrovne jednotlivých zborov a moti-

vovať ich k ďalšej ušľachtilej práci. 

Aj keď prehliadka nebola súťažná, 

jednotlivé výkony pozorne sledo-

val profesor Alfonz Poliak z Banskej 

Bystrice. Dirigentom adresoval nie-

koľko cenných rád a zároveň nomi-

noval spevácky zbor Cantus Monte 

Regis z Novej Bane na Krajskú pre-

hliadku Chrámovej piesne v Mod-

rom Kameni.  Vyvrcholením celého 

podujatia nemohlo byť nič iné ako 

práve slovenská hymna, ktorú spo-

ločne odspievali všetci  prítomní.  

Za vystúpenie poďakovala v záve-

re všetkým účastníkom prehliadky 

Mgr. Mária Perová, zamestnanky-

ňa BBSK - POS pracovisko Banská 

Štiavnica. V mene organizátorov 

vyjadrila vďaku tým, ktorí piesňou 

vyjadrujú hrdosť na svoj národ, pri-

nášajú radosť svojim poslucháčom a 

zároveň tak  zachovávajú naše krás-

ne tradície pre ďalšie generácie. Po-

ďakovanie organizátorov i účinku-

júcich patrilo aj Ľudmile Blaškovej 

a Ľubomírovi Barákovi za podpo-

ru podujatia občerstvením. Spevá-

ci nemohli poďakovať inak ako prí-

davkom zo svojej bohatej zbierky 

krásnych slovenských piesní, ktoré 

odzneli nielen v reštaurácii Gallery, 

ale aj priamo na Námestí svätej Tro-

jice. Veríme, že toto podujatie si zís-

kalo srdcia Štiavničanov a že sa do 

tohto mesta ešte niekedy vráti. 

Jela Šuleková, BBSK – POS 

Žiar nad Hronom

Nad Tatrou sa blýska 

„Začínajúca jeseň prináša 

so sebou prvé padajúce 

listy, priestor plný farieb a 

podnetov, ako stvorený na 

chvíľku strávenú s knihou 

plnou krásnej poézie. Do 

dnešnej relácie sme si preto 

pozvali hostí, ktorí sa písaniu 

básní venujú naplno.“ 

Týmito slovami uviedla TV LUX dňa 

24.9. a v repríze 25. a 26.9.2014 re-

láciu Doma je doma s podnázvom 

Listové tajomstvá, v ktorej pred-

stavila poéziu Banskoštiavničanky 

Janky Bernáthovej Lehotskej a o. 

Pavla Korbu, OFM, kapucína z kláš-

tora Poniky pri Banskej Bystrici. V 

príjemnej atmosfére banskobystric-

kého štúdia pod vedením mode-

rátora TV LUX Mgr. Jána Michal-

ského bola v úvodnej časti relácie 

odprezentovaná tvorba našej po-

etky, redaktorky ŠN a členky ban-

skoštiavnického (a)utorského klu-

bu Janky Bernáthovej- Lehotskej. 

V uvoľnenej diskusii Janka odkryla 

nielen svoje Listové tajomstvá, zrod 

Balady purpurovej ruže, či tóny Sl-

nečnej sonáty. Vyznala sa tiež zo 

svojich lások, jednou z ktorých je 

aj naše mesto a tajchy. Za vzneše-

nú prezentáciu darov ducha jej ďa-

kujeme a prajeme veľa inšpirácií k 

ďalším hodnotným dielam v náru-

čí poézie.

A-klub

Janka Bernáthová v TV LUX

Naša úspešná členka redakčnej rady v TV Lux foto archív A-klubu

František 
z Assisi

4. októbra si každoročne pri-

pomíname sviatok sv. Františ-

ka z Assisi (*1181, † 3. október 

1226), zakladateľa františkán-

skeho rádu, patróna Talianska, 

obchodníkov, ochrancov príro-

dy, zvierat a vtákov. Tento deň 

je zároveň považovaný za Sve-

tový deň ochrany zvierat. Po-

zastavme sa na chvíľu a pri slo-

vách  modlitby sv. Františka 

Assiského, ktoré v dnešných 

časoch volajú po láske a ľud-

skosti  ešte naliehavejšie, ako 

v časoch svojho vzniku.

Pane Ježišu, 

urob ma tvorcom pokoja,

aby som vnášal lásku, 

kde panuje nenávisť,

odpustenie, 

kde sa množia urážky,

jednotu, kde vládne nesvor-

nosť.

Daj, aby som prinášal 

pravdu tým, čo blúdia,

vieru tým, čo pochybujú,

nádej tým, čo si zúfajú,

svetlo tým, čo tápu vo tmách,

radosť tým, čo smútia.

Daj, aby som sa snažil

skôr potešovať iných, 

než aby mňa potešovali,

skôr chápať iných, 

než aby mňa chápali,

skôr milovať iných, 

než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame - 

nadobúdame,

len keď zabúdame na seba, 

nachádzame seba samých,

len keď odpúšťame, 

dostáva sa nám odpustenia,

len keď odumierame sebe, 

povstávame k večnému životu. 

Amen 

Zbor v Evanjelickom kostole foto POS
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Sitno Banská Štiavnica - ŠKF Krem-

nica  1:1 (0:0)

Góly: 69.min Hrabko

Zostava: Kraják- Halát (72.Beňa-

dik), Beták, Kmeť, Pastier I., Pastier 

M., Roško, Zuberník (86.Židik M.), 

Chmelina (37.Hrabko), Čík, Feren-

čík (67.Binder)

V bojovnom zápase sme doplatili 

na nepremieňanie šancí, čo nás stá-

lo stratu dvoch bodov. Úvod zápasu 

bol z oboch strán opatrný. Hralo sa 

zväčša iba medzi 16-kami.Do prvej 

gólovej šance sme sa dostali v 26. 

min., keď po ľavom krídle potiahol 

loptu Čík prihral Zuberníkovi, kto-

rý však z uhla minul bránu. V 26. 

min., po kope z rohu, Kmeť trafi l 

brvno brány. Hneď po zmene strán 

v 48. min., po peknej kombinácii 

našich hráčov, Zuberníkova stre-

la tesne minula pravú žrď  branká-

ra. Na nevyužívanie šanci sme do-

platili v 55. min., keď po rohovom 

kope sa lopta dostala  k Radovi Ur-

gelovi, ktorý strelou z 18 m otvoril 

skóre zápasu. Nám sa podarilo vy-

rovnať v 69.min., keď po prihráv-

ke Číka, Hrabko strelou po tráve k 

žrdi vyrovnal. V 79.min. sa zaskvel 

po strele  hosti z 18.m náš brankár 

Kraják. Víťazstvo nám v závere mo-

hol zabezpečiť Kmeť ,ale jeho  prud-

kú hlavičku zastavili pred bránko-

vou čiarou  obrancovia hostí. Tak 

zápas skončil deľbou bodov.    

Tabuľka:

Malý futbal dorast

Dohrávka 2.kola hralo sa 28.9.2014

Sitno Banská Štiavnica - FK Lovča 

14:0 (5:0)

Góly: Pastier I.4, Židik 3, Chmelina 

2, Binder O.2, Javorský, Nedoroščík, 

Meňuš

Zostava: Kuma, Nedoroščík, Bin-

der O., Binder Š., Paster I., Javorský, 

Chmelina, Židik 

Striedali: Meňuš, Boroška, Mindák

Minifutbal - dorastu sa hrá s 1+7 

hráčmi, na skrátenom ihrisku medzi 

16-kami.Hráči striedajú hokejovým 

spôsobom.

4. kolo malo sa hrať 28.9.2014 o 

12.30 hod.

Sitno Banská Štiavnica - FK Banská 

Belá sa nehral. Hostia neprišli na zá-

pas.

Kam za futbalom?

I.trieda dospelí

10.kolo hrá sa 5.10.2014 o 14.30 

hod.

FK Veľká Lehota - Sitno Banská 

Štiavnica

II.liga starší a mladší žiaci

10. kolo  hrá sa 5. 10.2014 pred zá-

pas dospelých

FK Tornaľa - Sitno Banská Štiavnica

Malý futbal dorast

5.kolo hrá sa 4.10.2014 o 13.00 hod.

FK Lovča - Sitno Banská Štiavnica

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Doplatili sme na nepremieňanie šancí

1. Tekovská Breznica 9 6 3 0 14:6 21

2. Bzenica 9 6 0 3 18:11 18

3. Brehy 9 5 2 2 27:16 17

4. Hodruša-Hámre 9 5 1 3 21:14 16

5. Horná Ves 8 5 1 2 20:13 16

6. Kremnica 9 3 5 1 14:11 14

7. Hliník nad Hronom 8 3 3 2 23:17 12

8. Veľká Lehota 9 3 2 4 17:13 11

9. Banská Štiavnica 9 3 2 4 12:22 11

10. Lovča 8 3 1 4 20:18 10

11. Slaská 9 2 3 4 14:17 9

12. Lutila 9 2 2 5 11:20 8

13. Stará Kremnička 9 1 2 6 15:31 5

14. Janova Lehota 8 0 1 7 9:26 1

Hliník nad Hronom, 27. 9. 2014: 
Výsledky v základnej skupine A:

FC ViOn Zlaté Moravce - FK Sitno 

Banská Štiavnica 2:1 (1:0)

Gól: Kniebügel

FK Slovan Levice "zelení" - FK Sit-

no Banská Štiavnica 0:7 (0:4)

Góly: Cibuľa 2, Kováčik, Kniebü-

gel, Parilla, Pavlenda, Weis (z pok. 

kopu)  FK Pohronie - FK Sitno 

Banská Štiavnica 1:1 (0:0)

Gól: Cibuľa

Semifi nále:

TJ PS Hliník nad Hronom - FK 

Sitno Banská Štiavnica 1:0 (1:0)

O 3. miesto:

FK Sitno Banská Štiavnica - ŠK 

Senec 3:1 (2:1)

Góly: Parilla 3

Konečné poradie turnaja:

1. Zlaté Moravce

2. Hliník nad Hronom

3. Banská Štiavnica

4. Senec

5. Pohronie

6. Voznica

7. Levice "modrí"

8. Levice "zelení"

Za najlepšieho brankára turnaja 

bol vyhlásený náš Aďo.

FK Sitno Banská Štiavnica repre-

zentovali: Adrián Šimo, Martin 

Neubauer, Jakub Weis, Patrik Ci-

buľa, Martin Parilla, Dávid Ková-

čik, Filip Kniebügel, Martin Pav-

lenda, Matúš Červenák, Andreas 

Mindák, Michal Augustín. Tré-

neri Tomy, Rišo, doprovod Peťa, 

Hela

Richard Neubauer

Cezpoľný beh 
žiakov ZŠ a 
študentov SŠ
Centrum voľného času v spolu-

práci s Gymnáziom A. Kmeťa v 

B. Štiavnici zorganizovali dňa 

24.09.2014. OK v cezpoľnom 

behu žiakov ZŠ a študentov SŠ.

V krásny slnečný deň sa stretlo 78 

pretekárov na Komorovskom ja-

zere, pre ktorých boli pripravené 

trate s rôznou dĺžkou podľa kate-

górií. 

Výsledky jednotlivých  kategórií :

Žiačky  ZŠ : 1. miesto: ZŠ J.Horáka, 

víťazný jednotlivec: Hanka Hude-

cová ZŠ J.Horáka

Žiaci ZŠ: 1. miesto: ZŠ J.Horáka, 

víťazný jednotlivec: Samuel Hu-

bač Gymnázium A.Kmeťa

Študentky SŠ: l. miesto: SPŠ 

S.Mikovíniho, víťazný jednotlivec 

Terézia Haviarová SOŠ lesnícka

Študenti SŠ: 1. miesto: Gymná-

zium A.Kmeťa, víťazný jednot-

livec Lukáš Muha Gymnázium 

A.Kmeťa.

Poďakovanie patrí všetkým pre-

tekárom ktorí sa zúčastnili, Mgr. 

B.Melicherčíkovi riaditeľovi a 

hlavnému rozhodcovi preteku a 

všetkým víťazným družstvám a ví-

ťazným jednotlivcom gratulujem a 

želám im veľa úspechov v KK, kto-

ré sa uskutočni 02.10.2014. v Žia-

ri nad Hronom.  

Janka Machilová

AL CUP 2014 prípraviek

Mladé futbalové talenty  foto R. Neubauer

Pozvánka
Pozývame Vás do novozrekon-

štruovaných priestorov Mest-

ských kúpeľov - plavárne, kde si 

môžete prísť zaplávať v 25m ba-

zéne s maximálnou hĺbkou vody 

4m. Okrem plávania v bazéne 

sa môžete zrelaxovať v priesto-

roch sauny (suchá, parná). Pla-

váreň vám okrem týchto služieb 

ponúka ďalšie možnosti relaxu 

a športového vyžitia a to posil-

ňovňu a masérske služby. Príďte 

a urobte niečo pre svoje zdravie 

a dostaňte sa do životnej formy! 

Plaváreň sa nachádza na Mlá-

dežníckej ul. v Banskej Štiavnici 

a je otvorená UT: 11:00 – 20:30 

hod., ST – PI: 13:00 – 20:30 

hod., SO-NE: 14:00 – 20:00 

hod. Bližšie informácie ohľa-

dom cien a služieb vám poskyt-

nú zamestnankyne plavárne na 

tel.č.: 045/6912724. 

Michal Kríž 
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služby

inzercia

Predám/prenajmem 2- izbový  

byt s pekným výhľadom na mesto, 

na sídl. Drieňová, tel.č. 0915 777 

765 

Prenajmem garáž v Banskej Štiav- 

nici v časti Križovatka. Tel. č. 0948 

192 193

Prenajmem zrekonštruované ale- 

bo nezrekonštruované skladové, 

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 Povrazní- 

ku v zateplenom paneláku, súrne, 

cena dohodou, tel.č.: 0907 871 694

Prenajmem halu, tel.č.: 0903  

121 901

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

Predám 2 garáže, 1 z nich elektri- 

fi kovaná 220/380V, časť Povrazník, 

tel.č.: 0903 313 542

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 120 L. Cena doho- 

dou. Tel.č.: 0908 288 592 

reality

prácapppppppppppp

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.

Kalvária ponúka pracovnú príleži- 

tosť: Práca v návštevníckom centre 

- v expozícii v Dolnom kostole. Za-

školenie v témach história kalvá-

rie, obnova a prevádzkový poria-

U nás máte pizze už od 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 žá ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

dok. Občasné služby po vzájomnej 

dohode 

Uprednostňujeme uchádzačov star-

ších ako 50 rokov, práca vhodná aj 

pre dôchodcov. Znalosť cudzieho 

jazyka výhodou. Kontakt:  Martin 

Macharik, 0905360307, kalvaria@

kalvaria.org. 

Biela pastelka- zbierka, ktorá 

je určená na podporu ľudí s 

ťažkým zrakovým postihnutím 

a od roku 2002 ju organizuje 

Únia nevidiacich a slabozra-

kých Slovenska . 

V uplynulom týždni, presne 24.9., 

mohli občania nášho mesta pri-

spievať priamo do „kasičiek“, ktoré 

nosili študenti stredných škôl. Do-

kázali, že sú empatickí a nie je im 

ľahostajný osud postihnutých spo-

luobčanov. Aj študenti SPŠ Samu-

ela Mikovíniho každoročne podpo-

rujú Bielu pastelku, najskôr oslovia 

spolužiakov a učiteľov svojej školy a 

potom vyrážajú do ulíc B. Štiavnice.  

Vďaka našim príspevkom môžeme 

nevidiacim a slabozrakým na Slo-

vensku pomáhať výučbou čítania a 

písania Brailovho písma, nácvikom 

samostatného pohybu s bielou pa-

licou, kurzami práce na počítači s 

hlasovým výstupom, kurzami práce 

s kompenzačnými a technicky ná-

ročnými pomôckami, či špecializač-

ným sociálnym poradenstvom. 13. 

ročník zbierky sa koná pod záštitou 

herca Mariána Geišberga, zbierka 

je celoročná a potrvá do 31. decem-

bra.  J. Jauschová

Zbierka Biela pastelka
Študenti Strednej priemyselnej školy Samuela 

Mikovíniho podporili Bielu pastelku.


