
Výročie
folklórneho súboru

Sitňan

str. 5

Talk show
Haliny Pawlowskej

26. októbra 

str. 10

Transparentná
samospráva

na 22. mieste

str. 2

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Vý
f lkló

9. október 2014 číslo 34 ročník XXV cena 0,40 €

čie
rneho súboru

ýroč
h oru

INZERCIA

V pondelok 6.10.2014 predpo-

ludním sa konalo v Katolíckej 

spojenej škole sv. Františka 

Assiského v Banskej Štiavnici 

slávnostné otvorenie multi-

funkčného ihriska. 

Pred samotným otvorením ihris-

ka sa konala pri príležitosti sviat-

ku Dňa patróna školy sv. Františka 

Assiského (4.10.) slávnostná svätá 

omša v kostole Nanebovzatia Pan-

ny Márie (Nemecký kostol). Po nej 

program pokračoval divadielkom s 

témou sv. Františka Assiského vy-

stúpením žiakov školy. Ďalší kul-

túrny program pokračoval v telo-

cvični školy, 

V týchto dňoch vrcholia 

rekonštrukčné práce na úprave 

interiéru Kostola Panny Márie 

Snežnej (dom smútku) a budú 

ukončené v najbližších dňoch. 

Ich realizácia prebiehala za nepre-

rušenej prevádzky od mesiaca jún 

2014, keď sa stavebné úpravy za-

čali. V dome smútku sa realizova-

la rekonštrukcia NN rozvádzačov 

a novej elektroinštalácie sálavého 

vykurovania prostredníctvom vy-

sokoteplotných sálavých panelov a 

sanácia omietok v interiéri, nakoľ-

ko vnútorné omietky boli v dôsled-

ku neexistujúcej hydroizolácie, ne-

vetrania a nevykurovania priestoru 

zasiahnuté vlhkosťou. Naruše-

né omietky boli odstránené, mu-

rivo sa očistilo a aplikoval sa nový 

omietkový systém odporúčaný pre 

historické stavby. Po realizácii elek-

troinštalácie a sanácie rozvodov sa 

vymaľoval interiér hlavnej lode. Za-

kúpili a osadili sa nové kulisy (pre-

mietacie plátno so zadnou projek-

ciou). 

Nové ihrisko v areáli školy

Slávnostné otvorenie školského ihriska  foto M. Kríž	3.str.

	3.str.

26.10.2014 o 17:00 hod.
Kultúrne centrum, Kammerhofská 1

Banská Štiavnica

HALINA PAWLOWSKÁ
talk show

Banánová veľryba

Vstupné: 12,00 € 
Predpredaj v Informačnom centre (Trojičné nám. 6) 

www.banskastiavnica.sk, Info: 045/6949653; 045/6949651

Akademici 2014
Pozývame všetkých na poduja-

tie Akademici v Banskej Štiavni-

ci 2014, ktoré má už svoje miesto 

v kalendári kultúrnych poduja-

tí mesta. Akademici v Banskej 

Štiavnici 2014 je stretnutie ná-

stupníckych univerzít/fakúlt sláv-

nej Baníckej akadémie, aby si pri-

pomenuli jej založenie v Banskej 

Štiavnici v roku 1762 a uctili si 

mesto a tradíciu svojej alma ma-

ter. Sú to nástupnícke univerzity/

fakulty z Maďarska, Rakúska, Slo-

venska a Českej republiky. Poduja-

tie sa uskutoční dňa 17. 10. 2014 

o 17:00 hod. v priestoroch pred 

radnicou. MsÚ

Štiavnický 
kahanec

Mesto Banská Štiavnica a Pla-

vecký klub Banská Štiavnica Vás 

pozýva na 34. ročník plaveckých 

pretekov Štiavnický kahanec, 

ktorý sa uskutoční v dňoch 

11 . – 12. októbra 2014 v Mest-

skej krytej plavárni v Banskej 

Štiavnici. Prezentácia plavcov 

11.10.2014 od 12:00 – 12:30 

v kancelárii PK BŠ na plavár-

ni. Bližšie info: Ing. Ján Čamaj 

– 0905 758 371, Ing. Vladimír 

Rajčok – 0910 903 507, e-mail: 

vrajcok@caaslovakia.sk. 

Organizátori

Obnovený Dom smútku
v Banskej Štiavnici
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z programu
primátorky

6.10.

Od roku 2012 je generálnym 

riaditeľom Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, 

š.p. v Banskej Štiavnici. 

Tento podnik má výnimočné po-

stavenie v hierarchii nielen ban-

skoštiavnických, ale aj sloven-

ských podnikov. Jedinečnosť 

tohto podniku v súvislosti s na-

ším mestom aj celým regiónom je 

to, že naše nádherné tajchy sú pod 

patronátom podniku, ktorému je v 

čele generálny riaditeľ Slovenské-

ho vodohospodárskeho podniku, 

š.p. Banská Štiavnica Ing. Marián 

Supek. 

Keďže má výnimočné zásluhy o re-

vitalizáciu našich tajchov v oko-

lí Banskej Štiavnice, nemôže chý-

bať jeho vyznanie v pripravovanej 

publikácii o významných osobnos-

tiach Banskej Štiavnice: 

 „Môj prvý kontakt s Banskou Štiav-

nicou bol skôr náhodný. Bolo to nieke-

dy v 60-tych rokoch, keď sa toto mesto 

stalo cieľom nášho školského výletu. V 

čase môjho pôsobenia na Ministerstve 

pôdohospodárstva prišlo politické roz-

hodnutie Mečiarovej vlády zriadiť v 

Banskej Štiavnici Slovenský vodohos-

podársky podnik, ktorý by zastrešil 

dovtedajšie 4 samostatné štátne pod-

niky povodí – v Bratislave, Piešťanoch, 

Banskej Bystrici a Košiciach a vyrov-

nal by tak ekonomické rozdiely týchto 

podnikov zohľadnením ich polohovej 

renty. Veľa kolegov si síce vtedy klá-

dlo rozpačitú otázku, prečo vzniká ta-

kýto podnik práve v Banskej Štiavnici. 

Odpoveď mala však hlboké racionál-

ne jadro. Veď okrem toho, že Mečiaro-

va vláda sa snažila niektoré ústredné 

orgány štátnej správy decentralizovať 

a posilniť tak aj 

význam regió-

nov, tak Ban-

ská Štiavnica 

presvedčila pre-

dovšetkým his-

torickým  vý-

znamom svojho 

pr iehradného 

staviteľstva a 

vodného hospo-

dárstva, súvisia-

ceho s rozvojom 

baníctva. Veď 

práve v Banskej 

Štiavnici bola už 

v roku 1510 vy-

budovaná prvá 

priehrada v ce-

lom Rakúsko – 

Uhorsku a po 

nej niekoľko de-

siatok úžasných 

vodných nádrží, 

tzv. tajchov, kto-

ré sa stali spo-

lu s mestom aj súčasťou svetového de-

dičstva UNESCO, zapísaného v roku 

1993 do Zoznamu UNESCO. 

Ako riaditeľ odboru vodných to-

kov Ministerstva pôdohospodárstva 

som sa v roku 2003 po vzniku podni-

ku Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., každoročne zúčastňo-

val na celoslovenských stretnutiach 

vodohospodárov, organizovaných pri 

príležitosti Svetového dňa vody prá-

ve v Banskej Štiavnici. Mesto kaž-

dým rokom opeknievalo a atmosféra 

jeho genius loci prinášala pre nás vo-

dohospodárov priam neopakovateľnú 

atmosféru, k čomu prispievala aj vy-

nikajúca spolupráca s vtedajším pri-

mátorom Ing. Mariánom Lichnerom, 

CSc. V roku 2010, keď sa podnik pre-

sťahoval zo Žiliny späť do Banskej 

Štiavnice, no najmä od apríla 2012, 

keď som sa stal generálnym riadite-

ľom Slovenského vodohospodárskeho 

podniku,  sa mi však toto mesto sta-

lo mojím druhým domovom, pričom 

som veľmi rád, že z mojej pozície mô-

žem Banskej Štiavnici pomôcť naj-

mä pri obnove vzácnych tajchov. Ne-

môžem síce zaprieť môj bratislavský 

patriotizmus, veď som sa tam narodil 

a žijem v ňom celý život. No Banská 

Štiavnica bude vždy mestom, kam sa 

aj v budúcnosti rád vrátim, aby som 

sa nechal unášať jej prírodnými i his-

torickými krásami.“

Redakcia ŠN

Ing. Marián Supek o Banskej Štiavnici

Každoročne zverejňuje 

Transparency International 

Slovensko rebríček trans-

parentnosti 100 najväčších 

samospráv na Slovensku. 

Rebríček zostavený tímom Trans-

parency International hodnotil v 

roku 2014 mestá v 102 rôznych 

indikátoroch (napríklad kvalitu 

zverejňovania zmlúv, možnosti 

zapojenia verejnosti do diskusie 

na zastupiteľstve, verejné obsta-

rávanie, personálnu politiku, na-

kladanie s majetkom až po udeľo-

vanie grantov a dotácií). 

Približne 60 percent celkového 

skóre tvorilo hodnotenie kvality 

informácií na mestských webo-

vých stránkach, ďalšiu štvrtinu 

bodov mohli samosprávy získať 

za svoje odpovede na infožiados-

ti zaslané pod menom Transpa-

rency ako aj „obyčajného občana“, 

a zvyšok za kvalitu tendrov pod-

ľa údajov Úradu pre verejné ob-

starávanie.

Banská Štiavnica sa umiestni-

la v roku 2014 na 22. mieste s 

počtom bodov 56 a známkou B-. 

Oproti roku 2012 sme sa v reb-

ríčku transparentnosti posunuli 

o tri miesta vyššie a vylepšili sme 

si pôvodnú známku C. Ďaleko za 

Banskou Štiavnicou sa umiestnili 

mestá ako napr.: Zvolen, Pezinok, 

Piešťany, Brezno, Trnava, Detva, 

Poprad, Nitra a i. Najtransparent-

nejším slovenským mestom je 

Martin.  

Aj do budúcnosti je naším cieľom 

stále zvyšovať úroveň transpa-

rentnosti a byť otvoreným mes-

tom pre občanov. 

MsÚ

Transparentná samospráva

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na otvorení nového ih- 

riska Katolíckej spojenej ško-

ly sv. Františka Assiského v 

Banskej Štiavnici. 

Príprava podkladov pre Mest- 

skú radu a Mestské zastupi-

teľstvo v Banskej Štiavnici.   

7. 10.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Uskutočnilo sa pracovné  

stretnutie k úprave domu 

smútku. 

Príprava podujatia Akademici  

v Banskej Štiavnici 2014.

8. 10.

Pracovné rokovanie k plneniu  

rozpočtu mesta a Technic-

kých služieb, m. p.

Riešenie problematiky úpra- 

vy Ul. mierová pred otvore-

ním.    

9. 10.

Účasť na schôdzi domovej sa- 

mosprávy v b.j.  č.120.

Zasadnutie Výboru pre otáz- 

ky zamestnanosti pri Úrade 

práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Banská Štiavnica. 

10. 10.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na posedení pri príleži- 

tosti Mesiaca úcty k starším.

Andrea Benediktyová

ČriepokČ

„Netešme sa, pri kremácii nás nebudú 

krémovať.“

Ján Petrík
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kde vystúpili žiaci z 

Materskej školy sv. Františka Assis-

kého, prváci z Cirkevnej základnej 

školy sv. Františka Assiského a žiaci 

z rómskeho krúžku Šukar Dživipen, 

ktorí zaspievali krásne rómske skla-

dy, začo všetci účinkujúci zožali veľ-

ký potlesk. Následne slávnostného 

aktu prestrihnutia pásky a pokrste-

nia nového ihriska v areáli školy sa 

zhostili primátorka mesta Mgr. Na-

dežda Babiaková, riaditeľ Katolíckej 

spojenej škole sv. Františka Assis-

kého Mgr. Karol Palášthy, duchov-

ný správca školy Tomáš Štefi na a vi-

kár pre školstvo z Banskobystrickej 

diecézy otec Martin Ďuračka, kto-

rý zastupoval otca biskupa Mariana 

Chovanca. Na realizáciu školského 

ihriska sme sa opýtali riaditeľa Ka-

tolíckej spojenej školy sv. Františka 

Assiského v Banskej Štiavnici Mgr. 

Karola Paláštyho: 

„Školský dvor vždy patril škole, či tu síd-

lila bývalá ZŠ A. Sládkoviča, ale aj teraj-

šia Katolícka spojená škola sv. Františ-

ka Assiského, tak ako aj ihrisko. Toto 

ihrisko bolo v takom stave, že sa už ne-

dalo využívať. Podarilo sa nám nedáv-

no zatepliť budovu školy a nakoľko sme 

chceli, aby deti mali kde tráviť voľný 

čas, preto sme sa rozhodli, že si svojpo-

mocne vybudujeme ihrisko. Dlhšiu dobu 

sme si sporili fi nančné prostriedky, oslo-

vili sme aj menších sponzorov a taktiež 

fi rmy, ktoré v minimálnych nákladoch 

nám pomáhali vybudovať toto ihrisko 

začo im patrí veľké poďakovanie. Celko-

vé náklady na vybudovanie ihriska ne-

presiahli výšku 25 000,-Eur. Naše úsi-

lie by sa však nezaobišlo bez pomoci 

nášho zriaďovateľa Biskupského úradu 

v Banskej Bystrici a samosprávy Mesta 

Banská Štiavnica. Časť zdrojov bola vy-

krytá sponzorsky a zvyšok z vlastných 

zdrojov.“

Kto bude môcť toto ihrisko vyu-

žívať?

„Ihrisko je multifunkčné, bude sa na 

ňom dať zahrať futbal, fl orbal, basket-

bal, ale v zime bude slúžiť v prípade 

priaznivého počasia ako ľadová plocha 

pre hokej, korčuľovanie. Zatiaľ nemáme 

vyriešené osvetlenie ihriska, ale v bu-

dúcnosti by sme chceli aj toto poriešiť. 

Denne využívame toho ihrisko do večer-

ných hodín, ale viem si predstaviť, že po 

dohode so samosprávou Mesta Banská 

Štiavnica by sa dalo ihrisko využívať aj 

pre širokú verejnosť.“

Čo plánujete ešte vybudovať v 

okolí školy?

„V areáli školy by sme chceli dobudovať 

medzi ihriskom a budovou školy stano-

vištia na cross fi t, preliezky pre deti, z 

druhej strany máme neupravenú betó-

novú plochu a tu by sme radi vybudova-

li hľadisko s pódiom. Toto sú najbližšie 

plány, ktoré nás ešte čakajú.“

Je potešiteľné, že takého športové 

plochy vznikajú a pribúdajú a deti 

tak môžu zmysluplne využívať svoj 

voľný čas. Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY


1.str.

Kulisa oddeľuje hlavnú 

loď od presbytéria a tvorí premieta-

cie plátno pre zadnú projekciu. Kuli-

sou sa zabezpečí umelecké dotvára-

nie atmosféry pri konaní poslednej 

rozlúčky. Ďalej sa zakúpil a osadil 

nový mobiliár (rečnícky pult, stolič-

ky, katafalk). Pre zdôraznenie čisto-

ty a strohosti gotickej architektúry 

sa v hlavnej lodi odstránil súčasný 

masívny mobiliár a drevené zásteny 

pod chórom. Mobiliár bol doplnený 

dreveným katafalkom z masívneho 

dreva, rečníckym pultom a stolič-

kami. Všetky vyššie uvedené záme-

ry boli v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní vysúťažené a obstara-

né. Práce sa realizovali z fi nančných 

prostriedkov poskytnutých Mestu 

Banská Štiavnica sponzorsky. Blí-

ži sa Sviatok všetkých svätých a Pa-

miatka zosnulých a je potešiteľné, 

že miesto poslednej rozlúčky so zo-

snulými sa tak stane dôstojným a 

pietnym miestom.

Michal Kríž


1.str.

Nové ihrisko v areáli školy

Dňa 01.10.2014 bola medzi 

Implementačnou agentúrou 

pre OP ZaSI a Mestom Banská 

Štiavnica podpísaná zmluva 

o poskytnutí nenávratného 

fi nančného príspevku pre 

projekt s názvom „Podpora 

miestneho obyvateľstva z 

lokality Šobov“. 

Projekt je fi nancovaný z Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia. Hlavné aktivity projektu sú 

zamerané prioritne na vyvolanie a 

podporovanie zmeny v rámci miest-

nych spoločenstiev a senzibilizač-

né aktivity. Podaktivity projektu sú 

rozdelené na odborné poradenstvo v 

dennom centre, rómskeho zdravot-

ného osvetára a podporu realizácie 

vzdelávacích programov. Realizácia 

projektu bude prebiehať v súčasnosti 

nevyužívaných priestoroch pri Róm-

skom klube na Šobove. Z prostried-

kov projektu bude okrem vyššie 

uvedených aktivít fi nancovaná aj re-

konštrukcia nevyužívaných priesto-

rov do takej podoby, aby bolo možné 

v nich zrealizovať vzdelávacie aktivi-

ty. V rámci rekonštrukcie miestnosti 

bude položené ľahkoumývateľné li-

noleum v celej miestnosti, osadenie 

sanity, vystierkovanie a vymaľova-

nie priestoru, osadenie bezpečnost-

ných dverí, výmena okien a osadenie 

vykurovacieho telesa. Zároveň bude 

v miestnosti zrealizovaná nová elek-

troinštalácia a vodoinštalácia. Všet-

ky práce budú súvisieť so zabezpe-

čením využitia priestoru cieľovou 

skupinou v plnom rozsahu a počas 

celého roka tak, aby bolo zabezpe-

čené nielen bezpečnostné, ale aj hy-

gienické hľadisko. Celkovo je na re-

alizáciu projektu vyčlenených 115 

313,32 EUR, z toho nenávratných fi -

nančný príspevok tvorí 109 547,65 

EUR a spolufi nancovanie zo strany 

Mesta Banská Štiavnica vo výške 5 

765,67 EUR. Realizácia projektu po-

trvá do 30.09.2015. Tento projekt sa 

realizuje vďaka podpore z Európske-

ho sociálneho fondu v rámci Operač-

ného programu Zamestnanosť a so-

ciálna inklúzia.  www.esf.gov.sk

Denisa Chríbiková

Podpora miestneho obyvateľstva 
z lokality Šobov

Nový mobiliár v Kostole Panny Márie Snežnej  foto M. Kríž

Žiaci Katolíckej spojenej školy sv. F. Assiského  foto M. Kríž

Obnovený Dom smútku
v Banskej Štiavnici
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V roku 2014 počas hlavnej 

turistickej sezóny, v mesiacoch 

jún, júl a august, navštívilo 

Informačné centrum Banská 

Štiavnica 21 383  návštevníkov.  

Najviac ľudí si prišlo pre informácie 

v mesiaci august, kedy bola priemer-

ná návštevnosť 308 turistov za deň. 

Od začiatku roka do 31.08.2014 vy-

užilo služby Informačného centra 

33 016 ľudí, čo je o 2383 ľudí  viac, 

ako minulý rok. 

Až dve tretiny návštevníkov boli 

Slováci. V rámci zahraničných náv-

števníkov bolo najviac  návštevní-

kov z ČR.  Počas letnej sezóny boli 

za nimi približne rovnako zastúpe-

ní anglicky, nemecky a maďarsky 

hovoriaci návštevníci. Najväčší zá-

ujem bol v Informačnom centre, 

ktoré je miestom prvého kontaktu 

s  návštevníkom o bezplatné map-

ky centra mesta s vyznačenými zau-

jímavosťami  a  mapy okolia s  hlav-

nými turistickými trasami. Veľký 

záujem bol aj o cyklotrasy.  Banskú 

Štiavnicu navštívilo tak ako každý aj 

tento rok veľa rodín s deťmi. Hlavne 

u nich sa stretlo s veľkým ohlasom  

tvorivé centrum Terra Permonia. 

Okrem prevádzok SBM bol veľký 

záujem aj o Banskoštiavnický dre-

vený betlehem. Mnoho turistov po-

strádalo zrkadlový Labyrint, ktorý 

bol 2 roky tiež jednou z najnavšte-

vovanejších atrakcií. 

Návštevníkom sa v Banskej Štiavni-

ci páčilo, a  zvýšený záujem bolo ba-

dať aj o ubytovanie, čoho dôkazom 

bolo, že hlavne počas víkendov boli 

skoro všetky ubytovacie kapacity v 

meste obsadené. To svedčí o tom, 

že pribúda ľudí, ktorí strávia v na-

šom meste viac dní a nie na rozdiel 

od minulosti, len pár hodín. Infor-

mačné centrum zabezpečovalo aj 

predpredaj lístkov na rôzne kúltúr-

ne podujatia a koncerty ako napr. 

Festival peknej hudby, I.M.T. Smile 

a pod.  Tieto služby využívali tak do-

máci Štiavničania, ako aj návštevní-

ci mesta. 

V roku 2014 nebývalo vzrástol záu-

jem o sprievodcovské služby, keď k 

30.9.2014 evidujeme už cca 135 ob-

jednávkok na sprevádzanie , opro-

ti cca 95 objednávkam za celý rok 

2013.  Toto číslo by mohlo byť ešte 

aj vyššie, ale stále pretrváva prob-

lém so skupinami, ktoré navštívia 

naše mesto a majú vlastného sprie-

vodcu, a tým obídu našu ponuku.

Do Banskej Štiavnice prichádzajú 

ľudia z celého sveta. V porovnaní s 

minulým rokom stúpol počet náv-

števníkov v každom mesiaci okrem 

mesiacov jún, júl a august, čo bolo 

spôsobené aj nestálym počasím a 

na druhej strane to poukazuje na 

to, že záujem turistov sa rozkladá aj 

na ostatné mesiace, aj mimo hlav-

nej sezóny. 

V mesiacoch mimo hlavnej sezóny 

zaznamenávame veľký nárast náv-

števníkov hlavne počas predĺžených 

víkendov. Počtom sa návštevnosť v 

týchto dňoch približuje k návštev-

nosti cez hlavnú sezónu. 

IC aj tento rok poskytovala infor-

mácie a služby návštevníkom počas 

7 dní v týždni od 8-mej do 16-tej 

hodiny resp. v mesiacoch máj, jún 

a september od 9-tej do 17-tej ho-

diny. V  hlavnej sezóne júl, august, 

bolo IC otvorené od 9-tej do 18-tej 

hodiny. Najväčší záujem je stále o 

propagačný materiál, ktorý je za-

bezpečovaný v spolupráci s  OOCR  

a  Združením turizmu v Banskej 

Štiavnici. Možnosť obdržania tohto 

propagačného materiálu návštevní-

ci veľmi oceňovali, hlavne keď po-

rovnávali tento prvok s inými IC-a-

mi v rámci Slovenska.

Ján Sedilek

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
2014 v IC Banská Štiavnica

Dňa 10.-13.10.2014 sa v 

Banskej Štiavnici a okolí 

uskutoční 3. ročník medziná-

rodného stretnutia priaznivcov 

švédskej automobilovej 

značky SAAB. 

Akcia sa teší stále väčšej populari-

te a je známa saab-istom v celej Eu-

rópe. Tento rok sa zaregistroval re-

kordný počet účastníkov, viac ako 

150 ľudí zo siedmich krajín príde na 

73 autách. 

SAAB Session Slovakia sa organizuje 

každý rok, tento rok si organizátori 

vybrali Banskú Štiavnicu. Účastní-

kov čaká nabitý program, ryžovanie 

zlata a návšteva bane Starovšech-

svätých v Hodruši-Hámroch, náv-

števa kaštieľa vo Svätom Antone, 

prehliadka Banskej Štiavnice a - sa-

mozrejme - spanilá jazda po okolí. 

Budete si môcť pozrieť takmer všet-

ky modelové rady tejto značky, naj-

starším vozidlom je SAAB 93 z roku 

1958, najmladším SAAB 9-5 combi 

z roku 2012, ktorý sa kvôli bankro-

tu fi rmy už ani nedostal do preda-

ja. Podujatie spoluorganizuje Regi-

ón Štiavnica. 

Prečo je SAAB kultová značka? 

Firma Saab pôvodne vyrábala lie-

tadlá a svoj pôvod nezapreli ani jej 

autá. Dokázali jazdiť veľmi rýchlo a 

vďaka svojej výnimočnosti si ich ob-

ľúbili individualisti, umelci a lekári. 

Legendárna automobilka bola zná-

ma kvalitou, bezpečnosťou a spo-

ľahlivosťou svojich áut. Povestný je 

test troch modelov 9000 na okruhu 

Talladega, kedy tieto sériové autá 

jazdili nonstop rovných 100 tisíc 

km bez jedinej poruchy, iba s pre-

stávkami na tankovanie a servis-

né prehliadky. Žiadna iná automo-

bilka toto nedokázala zopakovať. 

SAAB priniesol do automobilového 

priemyslu množstvo technických 

noviniek, predovšetkým v oblas-

ti aktívnej a pasívnej bezpečnos-

ti a úspešný bol aj v pretekárskych 

rally súťažiach.  SAAB vyrábal au-

tomobily od roku 1947 až do roku 

2011, kedy bola výroba ukončená. 

Od roku 2013 prebiehajú pokusy 

nových majiteľov o obnovenie pro-

dukcie automobilky, ale zatiaľ nie 

sú veľmi úspešné.

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ 

Región Banská Štiavnica

Medzinárodné stretnutie automobilky

Spoločenská 
kronika 

Banská Štiavnica 

– moje rodisko 

9.8. Miroslava Kandráčo-

vá, 14.8. Tereza Paštrnáko-

vá, 15.8.Filip Binder, 25.8, Ri-

chard  Kálman,  27.8. Lilien 

Luptáková, 30.8. Diana Bla-

hová, 31.8. Juraj Martušev, 

8.9. Konštantín Mačaj, 16.9. 

Katarína Kaskotová, 16.9. Lea 

Gregová, 18.9. Mathias Mo-

jička, 20.9. Damian Tadeaš, 

Hrdý, 21.9. Dorota  Lacková, 

23.9. Petra Benčajová, 29.9. 

Hana Kubalová, 30.9. Kristína 

Patrícia  Kaskötöová.

Na spoločnú cestu životom 

sa vydali 

16.8.2014 Martin Ďurica a 

Ivana Astlová, 22.8. Ing. Ti-

bor Koreň a Andrea Číková, 

23.8. Ing. Vladimír Rádik a 

Simona Frndová, 23.8. Milan 

Červen a Katarína Hrnčiaro-

vá, 5.9. Pavol Denko a Kata-

rína Kružlicová,  20.9. Tomáš 

Chreňovský a Radka Šilleo-

vá, 20.9. Peter Marál a Kristí-

na Selecká, 20.9. Mgr. Eduard 

Gemza a Miroslava Sedmá-

ková, 20.9. Martin Cyprian a 

Mgr. Katarína Senciová, 20.9. 

Jozef Potančok a Eva Suchá, 

20.9. Michal Pecník a Mgr. 

Monika Pelachyová, 27.9. La-

dislav Ciglan a Martina Škol-

ková, 27.9. Ing. Miroslav Ko-

váč a Bc. Viktória Sinčáková.

Odišli z našich radov

18.8. Ján Hrivňák vo veku 77 

rokov,  13.9. Oľga Knapeko-

vá vo veku 87 rokov, 16.9. Ján 

Lulák  vo veku 49 rokov, 17.9. 

Oľga Šemodová vo veku 70 

rokov, 23.9. akad. soch. Voj-

tech Remeň vo veku 86 rokov, 

26.9.Ján Ličko vo veku 90 ro-

kov, 29.9. Ján Remeň vo veku 

73 rokov.

Jarmila Simonidesová

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 

17.-19. októbra 2014 bude 

výstava Ovocia a zeleniny v 

Záhradkárkom dome na Šte-

fultove. Bližšie info p. Mojži-

šová: 0903 250 921. 

Výbor SZZ Štefultov  
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Radosť z folklóru rozdávajú srdcom Kam v BŠ a 
okolí?

9.10. Koncert: Slovenská ľudová 

pieseň a jej podoby. Bohatstvo 

pôvodnej a upravenej slovenskej 

ľudovej piesne. Účinkujú: Stan-

ko Bartko, A. Mária Matušovo-

vá, FS Sitňan. ZUŠ BŠ, 17:00

10.10. Vladimír Václavek: kon-

cert a autorské čítanie z knihy 

NeViditeľný svet. Antikvariátik, 

19:00.

10.-11.10. Oktoberfest v Art 

Cafe. Tradičné októberfestové 

menu, živá hudba, široký výber 

pív.

11.10. Otvorenie NCH: Po sto-

pách baníckej činnosti vo Vy-

hniach. Štôlňa sv. Antona Padu-

ánskeho, Vyhne, 11:00. 

11.10. SAAB Session Slovakia.  

Stretnutie priaznivcov SAAB au-

tíčok. Spanilá jazda v kolóne H.-

Hámre/13:00 - B. Štiavnica, fo-

tenie áut pri Kalvárii/16:00, 

spanilá jazda B. Štiavnica/17:00 

- H.-Hámre. 

15.10. ZUŠ: Koncert starým ma-

mám a otcom. ZUŠ BŠ, 15:30.

17.10. Akademici v Banskej 

Štiavnici. 17:00 slávnosť pred 

historickou radnicou a sprievod 

k pôvodným budovám Baníckej 

a lesníckej akadémie.

17.10. Objavte chute Bulhar-

ska. 

Kulinársky zážitok s veľvyslan-

kyňou Bulharska, prominent-

ný perkusionista aj kapela Fun-

ky emotions. Rezervácie: 0918 

601 149. Cosmopolitan-bow-

ling, 19:00.

17.10. Piano show Jozefa Hollé-

ho. Hotel Termál, Vyhne, 19:00.

18.10. Country bál. Koncert 

skupiny Hurikán, krst knihy 

Maximilián Hell a jeho cesta na 

ostrov Vardo. Štiavnické Bane. 

26.10. Halina Pawlowská: Baná-

nová veľryba. Talk show o príbe-

hoch zo života, z pôsobenia v 

šoubiznise a iné postrehy ťažko 

prekonateľnej optimistky. KC, 

17:00, vstupné 12 €, 17:00. 

Región Banská Štiavnica

Na koho iného sedí nadpis  

viac ako na folklórny súbor 

/FS/ Sitňan, ktorý 30 rokov 

svojho znovuobnovenia 

oslávil v piatok 3.10.2014 v 

sále Kultúrneho centra /KC/ v 

Banskej Štiavnici. 

A to všetko za prítomnosti hostí, 

rodinných príslušníkov, gratulan-

tov, sponzorov, ale aj širokej verej-

nosti. Niečo po 16. hodine sa sálou 

rozozvučal zvuk povestnej klopač-

ky, ktorá dávala piesňou „Vstávaj 

Handzo hore“ signál, že podujatie sa 

práve začína. O tento symbolický 

akt sa postaral, ako obvykle, p. Ing. 

Dominik Kútnik, ktorý sa vlastne 

zaslúžil o znovuobnovenie súboru.

Načrime teda do histórie - ako to 

celé začalo. Aj keď samotný FS exis-

tuje už viac ako 60 rokov a pracu-

je s prestávkami, práve v roku 1984 

Ing. Dominik Kútnik dal dokopy 

trojicu mužov. On, plus Ľubomír 

Spišiak a Alexander Ladziansky st. 

K týmto hlavným protagonistom 

pribúdali ďalší, ktorí ostali alebo sa 

obmieňali, keďže to boli často štu-

denti stredných škôl alebo iní, kto-

rí z mesta odišli. Ďalšími členmi sú 

Stanislav Bartko, Martin Kminiak, 

Pavol Brada, Peter Sliacky. Posled-

ní štyria sú vychýrení heligónkári. 

Tiež speváčok sa vo FS vymenilo 

niekoľko, napr.: Zlatica Škriniaro-

vá-Škvarková, Miroslava Bartko-

vá-Lacková. Teraz je prvou dámou 

spevu len 8. ročná Daniela Kminia-

ková s úžasným hlasom. Keďže je 

FS Sitňan z B. Štiavnice , je priro-

dzené, že vo svojom repertoári po-

núka aj banícke piesne. Nakoniec 

úzko spolupracuje aj s baníckym 

spevokolom Štiavničan, ktorý bol 

tiež hosťom večera a zároveň gra-

tulantom. Okrem baníckych tra-

dícií prezentuje FS najmä stredné 

Slovensko a to konkrétne Horehro-

nie a hlavne Podpoľanie. V jeho 

programoch prevládajú hudobné a 

spevácke čísla s fujarami, píšťalka-

mi, drumbľami, gajdami a heligón-

kami.  Ľudový umelec  Alexander 

Ladziansky st. je výrobca ľudových 

hudobných nástrojov, píšťaľky, 

drumble, fujary, gajdy, s čím získal 

ocenenia aj na slávnostiach v Det-

ve,  a tiež ako ľudový rezbár každo-

ročne vyrába drevené sochy vo Vý-

chodnej i iných obciach Slovenska. 

Ľubomír Spišiak sa venoval šitiu, 

vyrábal  detvianske kožúšky, ktoré 

mali členovia súboru  na sebe a te-

raz sa intenzívne venuje ľudovému 

rezbárstvu.

Celé podujatie bolo akýmsi priere-

zom doterajšej tvorby našich „Sit-

ňancov“. Okrem známych piesní 

ako „Borovka, borovka“, „Na Telgár-

te“ a iné, sme mohli zhliadnuť aj 

tematicky zamerané bloky ako sú 

bačovské piesne s fujarami, hru 

na špecifi cký nástroj pod názvom 

Zvonkohra, ktorá doprevádzala 

pod šikovnými rukami Ing. D. Kút-

nika pieseň „ Páči sa mi páči“. Samo-

zrejme nemohli chýbať heligónká-

ri so svojimi ciframi, ktorí svojou 

energiou nabili celú sálu. V kytici 

gratulácií sa objavila aj ĽH z Detvy 

pod vedením Dominika Václava, 

ktorá v 3 vstupoch doslova dosta-

la celé publikum do varu. Zablaho-

želať prišla aj niekdajšia speváčka 

a heligónkárka Mária Žitniaková z 

Oravského Podzámku (bývalá štu-

dentka lesníckej školy) a samozrej-

me fešná ženská spevácka folklór-

na skupina Baďančianka. 

Mohutný hlas Martina Kminiaka 

sa niesol vzduchom v takmer jeho 

už kultovej piesni „Počkajte vy lute-

ráni“. 

Čerešničkou na torte však urči-

te bola rozkošná 4-ročná Terez-

ka Dubovská, ktorá si svojím bez-

prostredným prejavom získala v 

momente celé publikum a  so svo-

jím bratom 10- ročným Adamom 

za doprovodu svojho otca zaspieva-

li niekoľko piesní. 

Nechýbali ani niektorí gratulanti z 

iných FS, či zástupcovia obcí. Pre 

mňa pekným gestom bolo aj vystú-

penie S. Bartka, ktorý v mene celé-

ho FS Sitňan poďakoval jeho lídro-

vi, Ing. D. Kútnikovi za vedenie 

celého zoskupenia. Sám vedúci po-

tom poďakoval všetkým zúčastne-

ným, najmä rodinám za trpezlivosť 

pri tejto neľahkej folklórnej ceste, 

moderátorovi J. Furindovi za dl-

horočnú spoluprácu,  všetkým hos-

ťom, publiku za priazeň a nakoniec 

všetkým sponzorom, ktorí sa priči-

nili o zdarný priebeh podujatia ako 

aj mestu B. Štiavnica za poskytnu-

tie priestorov. Aj touto cestou chce 

FS ešte raz menovite poďakovať 

týmto sponzorom – Mesto Ban-

ská Štiavnica, Pivovar Steiger Vy-

hne, Pivovar ERB, Pizzéria  Black M 

Nad Kozákom, Banícka krčma Ing. 

Jozef Karabelly,  Kaviareň 4 sochy, 

Ivan Celder, Ondrej Šuľaj, Arpád 

Pál a ďalším.

Čakalo nás však ešte jedno prekva-

penie a to v úplnom závere - krst pr-

vého CD tohto súboru pod názvom 

„Folklórny súbor Sitňan“, na ktorom 

bol výber najlepších piesní tejto 

formácie. Krstným otcom bol Ing. 

Ján Ivanič, bývalý riaditeľ LOU v B. 

Štiavnici, ktorý neskrýval slzy do-

jatia, že sa mu dostalo tejto pocty, 

zároveň FS-u Sitňan veľmi pekne 

zablahoželal. Dokonca aj samotný 

hudobný režisér CD, Pavel Kordu-

liak si potom so všetkými zúčast-

nenými zaspieval na javisku krásne 

sólo. Záverečnou spoločnou pies-

ňou „Prespau vrabec lastovičku“ sa to 

ale neskončilo. Diváci si za opako-

vaného potlesku vydobili folklór-

nu hymnu „Mám ja hrušku“, ktorú si 

všetci spoločne aj zaspievali.  

Viac ako 2 – hodinové folklórne 

podujatie zatvorilo brány KC v B. 

Štiavnici, ale určite nechalo poo-

tvorené brány ľudovým tradíciám 

do našich sŕdc. A to práve aj vďa-

ka takýmto nositeľom ako je FS Sit-

ňan. Ešte veľa zdaru do ďalších ro-

kov.

Daniela Sokolovičová

Folklórny súbor Sitnaň oslavoval 30. výročie  foto archív Šn

„Dokedy možno kvapkať do prázd-

neho suda? Kým nie je štvornásob-

ne preliaty. A tomu sa hovorí trpezli-

vosť.“

Katka Romušíková

Aforizmus
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Alkohol, drogy v 

rukách mladistvých
Deti bez záujmov sú ako prvé na 

zozname ohrozených druhov, čo 

sa týka podľahnutia niektorému 

z novodobých nástrah, akými sú 

drogy, nevynímajúc nástrahy sta-

ré ako ľudstvo samo - alkohol, 

násilie, pridruženie sa k nejakej 

sekte „podivínov“ alebo staré dob-

ré remeslá s vidinou rýchlych zá-

robkov. Cesta k nim je nesku-

točne ľahká a pre mladých ľudí i 

mimoriadne lákavá. Deti potre-

bujú program, organizované ak-

tivity, tak trochu aj povinnosti. 

Potom im aj samostatné voľno a 

časové aktivity doma budú vzác-

nejšie a vyhlásenia typu „nudím sa“ 

budeme počúvať čoraz zriedkavej-

šie. Nastáva radikálna zmena pri-

orít. Partia, droga, páchanie trest-

nej činnosti a alkohol majú väčšiu 

hodnotu ako mama, otec, rodina. 

A cesta späť? Tá je vystlaná tŕním. 

Jednou z najkrajších aktivít pre 

deti v akomkoľvek veku je napr. 

aj hudba. Pozor, rozhodne nemám 

teraz na mysli slúchadlá v ušiach 

a hudbu z mobilu. Mám na mys-

li vlastnú hudbu, hru na vlastný 

hudobný nástroj (akýkoľvek) ale-

bo byť členom akéhokoľvek špor-

tového krúžku či klubu. Ak sa vaše 

dieťa naučí základy a bude vedieť 

zladiť tóny do vlastnej melódie, 

budete prekvapení, ako dlho vydr-

ží cvičiť. A ako sa bude tešiť, keď 

vám svoje dielo bude môcť zahrať 

resp. športové výkony ukázať a vy 

nebudete šetriť chválou ako je ši-

kovné. Takéto činnosti určite za-

bránia a nedajú šancu drogám, či 

alkoholu resp. nekalým činnos-

tiam. Veď voľný čas by deti mali 

tráviť zmysluplne, čo určite pote-

ší každého rodiča. 

Gejza Volf 

Oznam
Bytová správa s.r.o. Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že dňa 11.10.2014 

(sobota) a 12.10.2014 (nedeľa) 

bude prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň  pre verejnosť zatvorená, 

z dôvodu konania sa plaveckých 

pretekov Štiavnický kahanec. Za-

tvorená bude aj prevádzka sauny. 

Za pochopenie ďakujeme. 

Slezáková Denisa, 

vedúca prevádzky

V piatok 3. októbra 2014 sa 

v priestoroch Pohronského 

osvetového strediska v Žiari 

nad Hronom uskutočnila 

vernisáž výstavy umeleckej 

tvorby neprofesionálnych 

autorov z nášho regiónu pod 

názvom Jesenný salón 2014.

Jeseň je svojimi farbami nepo-

chybne najinšpiratívnejším obdo-

bím roka. Svoje o tom vedia aj vy-

stavujúci umelci  Oľga Kuchtová, 

Leonardo Lacher Maique, Božena 

Návratová, Edita Nociarová, Peter 

Staník a Eva Šimonová. Krásne ob-

razy, plastiky, šperky, čarovné tóny 

huslí a osobné vyznania niektorých 

autorov emotívne podfarbili celko-

vú atmosféru. Krása našej Banskej 

Štiavnice,  tajchov a okolitej prírody 

bola sprítomnená v obrazoch pani 

Oľgy Kuchtovej, ktoré sa tešili veľ-

kej pozornosti, rovnako ako maľ-

by skromného kubánskeho maliara 

Leonarda Lachera, ktorý žije a tvorí 

v Žiari nad Hronom a jeho jedineč-

ný štýl a neobyčajné videnie tohto 

sveta ho už teraz radia medzi veľ-

ké osobnosti výtvarného umenia. Z 

rodnej Havany prišiel na Slovensko 

za svojou láskou, ktorá je citeľná v 

každom jeho diele. A tak to má byť. 

Veď bez lásky by krása tohto sveta 

smútkom zanikla.

Jesenný salón môžete navštíviť do 

30. októbra 2014 v pondelok - pia-

tok od 9.00-16.00 v Pohronskom 

osvetovom stredisku v Žiari nad 

Hronom /za hvezdárňou/. 

J.Bernáthová

Jesenný salón 2014

Oľga Kuchtová na vernisáži výstavy  foto J. Bernáthová

V odbornom časopise 

Komunálna a priemyselná 

energetika č.3/2014, magazíne 

o energeticky efektívnych 

riešeniach v komunálnej a 

priemyselnej praxi zo dňa 

18.9.2014 je uverejnený na str. 

25 - 30 zaujímavý článok pod 

názvom Historické aj moderné 

osvetlenie v Banskej Štiavnici, 

ktorý pozitívne hodnotí projekt 

rekonštrukcie verejného 

osvetlenia v našom meste.   

Mesto Banská Štiavnica môže byť 

pre ostatné samosprávy inšpirá-

ciou a príkladom ako ušetriť na 

verejných fi nanciách. V chráne-

nom území je o to zložitejšie pre-

sadzovať nové technológie. Inak 

tomu nebolo ani pri budovaní his-

torického osvetlenia v centre mes-

ta, ako aj moderného na sídlisku 

Drieňová. Samospráve nášho mes-

ta sa to podarilo a dnes môžeme 

povedať, že mesto Banská Štiav-

nica ročne ušetrí po rekonštrukcii 

elektrického osvetlenia skoro po-

lovicu fi nančných prostriedkov na 

elektrickú energiu na prevádzku a 

údržbu verejného osvetlenia. Na 

sídlisku Drieňová je už druhý rok 

v prevádzke novozrekonštruované 

verejné osvetlenie a nášmu mes-

tu prináša reálne úspory v podo-

be výraznejších nákladov na elek-

trickú energiu. Primátorka nášho 

mesta je spokojná s týmito uka-

zovateľmi a ako dodáva celé vyna-

ložené úsilie stálo zato, aj napriek 

počiatočným problémom pri pre-

vzatí projektu v roku 2011. Pre-

šovská spoločnosť O.S.V.O comp, 

a.s. Prešov, ktorá projekt verejné-

ho osvetlenia realizovala má za se-

bou niekoľko desiatok úspešných 

realizácií modernizácie osvetlenia 

vo väčších i menších mestách a ob-

ciach na Slovensku. Mesto Banská 

Štiavnica s touto fi rmou podpísalo 

zmluvu na projekt v celkovej výš-

ke 149 997,60,- € s DPH, čo zna-

menalo zníženie nákladov opro-

ti pôvodnému rozpočtu o takmer 

100 000,- €. Rekonštrukciou ve-

rejného osvetlenia sa dosiahlo od-

stránenie zastaraných svetelných 

zdrojov a svietidiel s vysokou spot-

rebou, ktoré boli pre naše mesto z 

fi nančného hľadiska neefektívne. 

Mesto v najbližších rokoch čaká 

modernizácia druhej časti verejné-

ho osvetlenia a postupným rozší-

rením svietidiel aj do častí v kto-

rých sa doteraz nenachádzalo. 

Časť projektovej dokumentácie 

na rekonštrukciu VO má mesto už 

pripravenú a bude čakať na vyhlá-

senie výzvy z operačných progra-

mov, aby sa mohlo v programova-

com období 2014 - 2020 zapojiť a 

prihlásiť. Verme, že bude úspešné 

a transparentné ako doposiaľ, veď 

sa v hodnotení Transparency In-

ternational Slovensko umiestnilo 

na peknom 22.mieste zo 100 mo-

nitorovaných miest z celého Slo-

venska, čo je vzostup o 3 miesta!

Michal Kríž 

Samospráva mesta znížila náklady 
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie

S r d e č n e 

ďakujeme 

za dôstoj-

nú rozlúč-

ku s našim 

milovaným 

manželom, 

otcom, sta-

rým otcom, príbuzným a 

priateľom Milanom Celde-

rom. 

Smútiaca rodina

Poďakovanie

Ď a k u j e m e 

v š e t k ý m , 

ktorí sa dňa 

30.09.2014 

prišli napo-

sledy rozlúčiť 

s mojim milo-

vaným man-

želom Jánom Ličkom a slo-

vami sústrasti a kvetinovými 

darmi prejavili spoluúčasť v 

našom žiali. Ďakujeme aj p. 

primátorke Babiakovej, p. 

Simonidesovej, p. Kružičo-

vi, a priateľom poľovníkom 

z PZ Tanád za dôstojný a do-

jímavý priebeh smútočné-

ho obradu. Tiež ďakujeme p. 

Luptákovej z pohrebnej služ-

by Reguiem za dôstojnú prí-

pravu poslednej rozlúčky. 

Smútiaca manželka, 

dcéra a ostatná rodina.

Spomienka

Byť len minú-

tu s tebou... 

to mi stačí. 

Žiaľ, nie je to 

možné... slza, 

do očí sa tla-

čí. 10 rokov 

uplynulo odvtedy čo odišiel 

si do neba, spoločne stráve-

né chvíle sa na spomienky 

zmenili, často myslíme s lás-

kou všetci na Teba, na všet-

ko milé a krásne, čo sme s te-

bou prežili.

S láskou a vďačnosťou 

spomína manželka, syn, 

dcéry a celá veľká rodina.

Počas štúdia na Strednej 

odbornej škole služieb a 

lesníctva v Banskej  Štiavnici 

sa žiaci pripravujú pre 

podmienky trhu práce v 

oblasti teoretickej i praktickej 

prípravy. 

Škola sa zároveň snaží poskytnúť 

žiakom čo najviac motivujúcich prí-

kladov z odbornej praxe, ktoré môžu 

značne ovplyvniť budúcu podobu ich 

vlastného zamestnania. Takýmto 

motivujúcim prvkom bol kulinársky 

kurz, ktorý sa uskutočnil na pôde 

školy  pre „budúcich kuchárov“ z od-

borov hostinský a spoločné stravo-

vanie. Kurz sa uskutočnil  na zákla-

de spolupráce školy so spoločnosťou 

Metro Zvolen a umožnil stretnutie 

žiakov s pánom Vojtechom Artzom, 

v kulinárskej  verejnosti známym 

šéfkuchárom. Pán Artz v minulos-

ti  pracoval v  renomovaných brati-

slavských a iných hoteloch a v súčas-

nosti je  šéfkuchárom spoločnosti 

Metro Cash & Carry Slovakia. Jeho 

vášňou je dobré jedlo a varenie, ve-

nuje sa dekorovaniu a fotografova-

niu jedál, zbiera knihy súvisiace s 

kulinárskym umením, pričom sám 

je aj tvorcom niekoľkých. Tému kur-

zu  predstavovala svetovo obľúbe-

ná talianska kuchyňa, ktorá  sa čo-

raz viac teší veľkej obľube aj  medzi 

našimi stravníkmi. Žiaci spoločne so 

šéfkuchárom pripravovali cestoviny 

Penne rigate s boloňskou omáčkou 

a parmezánom, ktorých príprava 

bola doplnená o mnohé zaujíma-

vosti o jednotlivých surovinách ta-

lianskej kuchyne. Okrem poučenia o 

správnom varení talianskych cesto-

vín, ktoré majú byť jemné, ale záro-

veň citeľné „pod zubami“,  a teda tzv.  

al dente, si žiaci so sebou odnášali 

certifi kát o absolvovaní kurzu "Ta-

lianská kuchyňa pre školské jedálne." 

Počas varenia a spontánnej konver-

zácie, ku ktorej pán Artz žiakov po-

vzbudzoval, prezradil zaujímavosti 

z vlastného štúdia na strednej ško-

le a svoje skúsenosti zo šéfkuchár-

skej praxe, ktoré budúcim kuchá-

rom môžu poskytnúť obraz ako by 

mohla vyzerať o pár rokov ich vlast-

ná práca. Žiaci získali predstavu ako 

je možné kvalifi kovať sa na pozí-

ciu šéfkuchára, pričom ich pán Artz 

upozornil na fakt, že on sám je  ab-

solventom strednej odbornej školy a 

na svoju súčasnú pozíciu sa vypraco-

val predovšetkým vlastným úsilím 

a nadšením pre varenie. Táto akcia 

bola spestrením praktického vyučo-

vania a  pripravila pre žiakov ďalšiu 

jedinečnú príležitosť získať inšpi-

ráciu a skúsenosti od ostrieľaného 

profesionála.

Mária Hocková

Talianska kuchyňa so šéfkuchárom 
Vojtechom Artzom

Študenti SOŠ služieb a lesníctva  foto archív autora

Okresným kolom (24.9.2014) 

ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu 

na Komorovských lúkach 

odštartovali úspešný vstup aj 

v športovej oblasti v novom 

školskom roku žiaci a žiačky 

ZŠ J. Horáka v B.Štiavnici. 

Zúčastnili sa majstrovstiev okresu 

a úspešne reprezentovali školu, keď 

st.žiaci v zložení Ján Marko, Kristian 

Sep a Marek Gibala a st.žiačky Han-

ka Hudecová, Timea Potančoková a 

Tereza Snitková vyhrali súťaž druž-

stiev vo svojich kategóriách a vybo-

jovali si nomináciu na Majstrovstvá 

kraja v cezpoľnom behu (2.10.2014) 

do  Žiaru nad Hronom, kde úspešne 

reprezentovali nielen školu J. Horá-

ka, ale aj mesto Banská Štiavnica. V 

konkurencii 13 družstiev po 3 prete-

károch, v st. žiačkach skončila Tere-

za Snitková na 22 mieste, Timea Po-

tančoková na 11 mieste a najlepšie 

si počínala Hanka Hudecová ktorá 

na 1500m trati dobehla piata. Tie-

to umiestnenia predznamenali, že 

st. žiačky môžu v súťaži družstiev 

pomýšľať na solídne umiestnenie. 

Prekvapujúci a zaslúžený výsledok 

sa dostavil, keď družstvo skonči-

lo na druhom mieste a len o vlások 

im unikol postup na M SR. Taktiež 

úspešní boli aj chlapci, st. žiaci, keď 

Ján Marko dobehol na fantastic-

kom treťom mieste a Marek Gibala 

s Kikom Sepom si podelili 14.resp. 

15.miesto v družstvách takisto do-

siahli pekný výsledok keď skončili 

na 4 mieste.

Srdečne im gratulujem a verím, že 

taktiež úspešne budú školu repre-

zentovať na Horehronských hrách 

ktoré budú 8.10.2014 na Štiavnič-

kách v B.Bystrici.  Ján Marko a Kris-

tian Sep pobežia 1500m a Hanka 

Hudecová 800m.

Róbert Petro

Žiaci a žiačky ZŠ J.Horáka úspešní

Hudecová Hanka, Timea Potančoková, Marek Gibala, Ján Marko, 

Tereza Snitková, Kristian Sep a Róbert Petro  foto archív autora

Ing. Milan Hock 
       (1937- 2004)
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(7.marca 1928 Ilija - 

24.septembra 2014 Banská 

Štiavnica)

V pondelok 29. septembra sme sa na 

cintoríne v obci Ilija, v kruhu rodiny 

a priateľov, rozlúčili s akademickým 

sochárom Vojtechom Remeňom (86 

r.), ktorý posledné tvorivé obdobie 

prežil v našom meste a rodičovskom 

dome na Iliji, kde mal ateliér. To je aj 

dôvodom na priblíženie si osobnos-

ti V. Remeňa pre širšiu verejnosť. S 

odstupom času treba konštatovať, 

že v kontexte dejín sochárskej tvor-

by nášho regiónu patrí V. Remeňovi v 

druhej polovici 20. storočia zaslúžene 

čestné miesto, pre jeho pracovitosť, 

rozsiahly tvorivý záber od komornej 

plastiky, cez portrét, monumentálne 

realizácie až po medailérsku tvorbu. 

Nezanedbateľný je akcent na baníc-

ku tematiku a rezbárske tradície regi-

ónu. Jeho tvorba prešla prirodzeným 

vývojom od realistických kompozícií 

k mierne štylizovanej fi gúre, či por-

trétu. Vo svojom vnútornom pre-

svedčení(ľavicovo orientovaný) i 

formálnych znakoch svojej tvorby, 

zostal V. Remeň verný po celý život. 

Autor patril k staršej strednej gene-

rácii slovenských sochárov, prvých 

absolventov novozaloženej Vysokej 

školy výtvarných umení (1949), kto-

rí vstupovali do umeleckého života 

po vojne, začiatkom 50. rokov mi-

nulého storočia. Spolu s akad. soch. 

A. Čutekom, akad. soch. K. Pataki 

a ďalšími. Ich smerovanie v sochár-

skej tvorbe bolo však odlišné od Re-

meňovho klasického, realistického 

poňatia fi gúry, oni sa hlásili k mo-

dernejším, abstraktnejším formám 

fi gurálnej plastiky. Autor v začiat-

koch svojej tvorby, po absolvovaní 

vysokej školy, nadviazal na banícke 

tradície s jednoznačnou orientáciou 

na fi gurálne kompozície a portrét. To 

boli hlavné témy jeho široko koncipo-

vanej tvorby. V. Remeň si prirodzený 

výtvarný a rezbársky talent rozvíjal 

na známej Štátnej priemyselnej ško-

le(odd. pre spracovanie dreva) v ro-

koch 1946-1949 pod vedením prof. 

Antona Drexlera. Na základe jeho 

odporučenia pokračoval na VŠVU v 

Bratislave, odbor sochárskej tvorby 

v rokoch 1949-1954 v ateliéri fi gu-

rálnej plastiky u prof. Jozefa Kost-

ku. Vysokú školu ukončil diplomo-

vou prácou  s baníckym motívom "Pri 

šachte" (jej sadrový model sa nachá-

dza v Štátnom ústrednom banskom 

archíve).Pri spätnom pohľade na ši-

roko koncipovanú sochársku tvor-

bu V. Remeňa zohráva veľmi dôleži-

tú úlohu jeho paralelné celoživotné 

pedagogické pôsobenie. Najskôr ako 

odborného pedagóga a neskôr ria-

diteľa na známej Strednej umelec-

ko-priemyselnej škole v Bratislave, 

kde pôsobil celé desaťročie, neskôr 

na Pedagogickej fakulte UK v Trna-

ve, ako vedúci Katedry výtvarnej vý-

chovy, vyše dvadsaťdva rokov, opäť v 

rokoch 1986-1988 na VŠVU v Brati-

slave a nakoniec od roku 1997-1999 

na novozaloženej Akadémii umení, 

Fakulte výtvarných umení v Banskej 

Bystrici. Ako sám priznával, bol rád 

medzi mladými ľuďmi, rád odovzdá-

val svoje bohaté sochárske a medai-

lérske skúsenosti, ich vzájomný kon-

takt bol korektný a veľmi ľudský. V. 

Remeň, rodák z kraja pod Sitnom, v 

svojej dlhoročnej tvorbe prirodzene 

nadviazal na stáročnú rezbársku tra-

díciu banskoštiavnického regiónu, čo 

dokumentovali desiatky drevených 

plastík žien, symbolov  života. Autor 

od 70.- tych rokov neúnavne skúšal 

nové moderné formy, rôzne podo-

by štylizácie, nové techniky, usilujúc 

o metaforickú výpoveď o slovenskej 

žene. Žena ako múza sa stala trva-

lým inšpiračným zdrojom jeho širo-

ko koncipovanej tvorby. Mimoriadne 

a vzácne sú jeho realizácie portrétov 

a aktov mladých žien v bielom mra-

more, dosahujúce klasickú úroveň 

slávnych renesančných majstrov, do-

kumentujúce majstrovské zvládnutie 

v náročnom materiáli. Popri portré-

toch významných osobností sloven-

skej kultúry, politického života, vedy, 

techniky i umenia sa okrem komor-

nej plastiky venoval systematicky aj 

monumentálnym realizáciám. Zná-

me sú jeho pamätníky SNP v rodnej 

Iliji i na Počúvadle,  ale aj Pamätník 

biskupa Štefana Mojzesa v Žiari nad 

Hronom, či ďalšie pamätníky v Prie-

vidzi a Bratislave. Umelcovu praco-

vitosť, pohotovosť, všestrannosť a 

žánrovú bohatosť reprezentuje ori-

ginálna medailérska tvorba, od roku 

1979 sa jej venoval systematicky. Je 

známym autorom desiatok pamät-

ných medailí aj pre mesto Banskú 

Štiavnicu aj pre Slovenské banské 

múzeum. Slovenská ľudová pieseň a 

folklór boli jeho najčastejšou inšpi-

ráciou, prirodzene aj banícka histó-

ria. Zaujímavosťou je, že V. Remeň si 

vytvoril vlastné písmo, ktorým svo-

ju medailérsku tvorbu ozvláštňoval. 

Od polovice 80.-tych rokov 20. sto-

ročia sa autor stáva dominantnou 

postavou sochárskeho umenia Ban-

skej Štiavnice, pribúdajú jeho návra-

ty do rodiska. Aktuálne reagoval na 

potreby mesta i Slovenského ban-

ského múzea a jeho stálych expozí-

cií. Pohotovo a originálne nadviazal 

na problematiku historického baníc-

keho umenia, na jeho klasické formy 

najmä v oblasti portrétu a tvorbe me-

dailí. Pre múzeum a galériu realizoval 

portréty a návrh na pomník maliara 

Jozefa Kollára, bustu spisovateľa Jo-

zefa Horáka, pre stále expozície ban-

skej vedy a techniky v Komorskom 

dvore (Kammerhofe) busty profe-

sorov Baníckej akadémie Mikuláša 

Jacquina, Jána Pettka, Petra Rittin-

gera, tiež astronóma Maximiliána 

Hella,  bustu Ignáca Borna, hlavu a 

medailu kňaza, múzejníka, botani-

ka Andreja Kmeťa, hlavu prof. geoló-

gie Jurija Andrusova a ďalších. Autor 

realizoval aj portréty maliara Janka 

Alexyho, politika Milana Rastislava 

Štefánika, herca a režiséra Jána Jam-

nického  a mnohé ďalšie. V.Remeň 

často vystavoval na Slovensku i v za-

hraničí. Po odchode do dôchodku, na 

prelome milénia, sa z Bratislavy na-

trvalo vrátil do rodného kraja, býval 

na sídlisku Drieňová, ale tvoril v ro-

dičovskom dome na Iliji. V Banskej 

Štiavnici po rokoch vystavoval opäť v 

roku 1985, na pamätnom I. Triená-

le drobnej plastiky a kresby, ktoré pri-

pravil Dr. B. Bachratý. Autorka tohto 

medailónu mu realizovala dve sú-

borné výstavy k životným jubileám 

(1993,1998) vo výstavných priesto-

roch Slovenského banského múzea 

v objekte Berggerichtu a galérie, kto-

ré boli prierezom jeho sochárskeho 

umenia v oblasti fi gurálnej plastiky, 

portrétu, medailí. Pozoruhodná bola 

aj kolekcia prípravných kresieb a štú-

dií k dreveným plastikám a medai-

lám. Výstavy sa stretli so živým zá-

ujmom banskoštiavnickej kultúrnej 

i odbornej verejnosti. Zaujímavosťou 

pre Štiavničanov je, že autor navrhol 

aj pomník slávnej Maríny na sídlis-

ku Drieňová. Vojtech Remeň prežil 

plodný život, naplnený ako pedago-

gickou činnosťou a výchovou mla-

dých adeptov, tak i vlastnou sochár-

skou tvorbou. Do budúcnosti by bolo 

vhodné pouvažovať s trvalou prezen-

táciou jeho diela v Banskej Štiavnici 

tak, ako si to sám autor na sklonku 

života prial.

Mária Čelková

Spomienka na akademického sochára 
doc. Vojtecha Remeňa

Zatváranie 
šupátok 

– ukončenie veteránskej sezóny 

KZHV Zvolen

Oznamujeme priaznivcom ve-

terán klubu, že dňa 11.10.2014   

ukončíme sezónu rodinnou jaz-

dou do Banskej Štiavnice, pretože  

veľká časť našich členov je z Ban-

skej Štiavnice. Štart budeme mať 

o 10,00 hod. pri Turovej za Bud-

čou u člena pána Krajíčka v jeho 

veteránskych priestoroch.  Odchá-

dzame o 10,30 hod. smerom na 

Železnú Breznicu . Pod viaduktom 

Trate mládeže položíme  veniec a 

zapálime sviečky nášmu zosnulé-

mu kamarátovi  Ivanovi  Kopále-

kovi,  ktorý v tých miestach tra-

gicky zahynul. Potom plynulou 

jazdou sa dostaneme na Trojič-

né námestie v Banskej Štiavnici,  

kde pre nás prichystal občerstve-

nie náš člen pán Lambet  Dobšo-

vič, spojenú s prehliadkou múzea. 

Tu sa zdržíme asi 1,5 hod. od cca 

11,00 hod do 12,30 hod. Príďte 

nás podporiť Vašou účasťou! Pod-

ľa pokynov usporiadateľa sa pre-

sunieme na obed, pravdepodobne 

na ranč pri Antole, kde slávnost-

ne ukončíme sezónu 2014. Bližšie 

info: Hameršmíd Zdeno, Gorké-

ho 10, 962 31 Sliač, e-mail: ha-

mersmid@centrum.sk, tel.: 0948 

291 940.                Klub zberateľov 

historických vozidiel

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 16,00 hod. Na prí-

jemné posedenie s Vami sa tešia 

organizátori. Prosíme členky, aby 

priniesli koláčiky alebo iné dobro-

ty z domácej kuchyne. 

Jolana Šamová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Dráma, Rusko, 2014, 141 min., MP Dráma, Rusko, 2014, 141 min., MP 
15, Vstupné: 4 €, ČSFD 82%. Ko-15, Vstupné: 4 €, ČSFD 82%. Ko-
lia žije v malom meste blízko Barent-lia žije v malom meste blízko Barent-
sovho mora na severe Ruska. Starosta sovho mora na severe Ruska. Starosta 
blízkeho mesta ho chce o dom, poze-blízkeho mesta ho chce o dom, poze-
mok aj prácu pripravit. Kolia sa ne-mok aj prácu pripravit. Kolia sa ne-
nechá kúpiť, je neústupný a odmieta nechá kúpiť, je neústupný a odmieta 
sa vzdať. Nielen  majetku a vlastnej sa vzdať. Nielen  majetku a vlastnej 
pôdy, ale i všetkej  tej krásy, ktorá ho pôdy, ale i všetkej  tej krásy, ktorá ho 
od detstva obklopuje.od detstva obklopuje.

Piatok 10.10. o 18:30 hod.Piatok 10.10. o 18:30 hod.

V TichUV TichU
Dráma, ČR-SR, 2014, 90 min., MP Dráma, ČR-SR, 2014, 90 min., MP 
12, Vstupné: 4 €, ČSFD 55%. Hlav-12, Vstupné: 4 €, ČSFD 55%. Hlav-
nými postavami tejto drámy sú: Ali-nými postavami tejto drámy sú: Ali-
ca Flachová – baletka, ktorá prežila ca Flachová – baletka, ktorá prežila 
koncentračný tábor v Terezíne, Gross koncentračný tábor v Terezíne, Gross 
Rosen a Bergen - Belsen a po návra-Rosen a Bergen - Belsen a po návra-
te tancovala v Slovenskom národnom te tancovala v Slovenskom národnom 
divadle v Bratislave. Karol Elbert – divadle v Bratislave. Karol Elbert – 
pianista, dirigent a všestranný hu-pianista, dirigent a všestranný hu-
dobník, ktorý prežil Osvienčim, Gross dobník, ktorý prežil Osvienčim, Gross 
Rosen a Mauthausen a žil v Bratisla-Rosen a Mauthausen a žil v Bratisla-

ve. Arthur Chitz – skladateľ, dirigent, ve. Arthur Chitz – skladateľ, dirigent, 
hudobný historik, klavirista a hudob-hudobný historik, klavirista a hudob-
ný riaditeľ drážďanskej činohry, kto-ný riaditeľ drážďanskej činohry, kto-
rý zahynul pravdepodobne v pracov-rý zahynul pravdepodobne v pracov-
nom tábore Kaiserwald. Edith Kraus nom tábore Kaiserwald. Edith Kraus 
– klaviristka, pochádzajúca z Viedne, – klaviristka, pochádzajúca z Viedne, 
ktorá prežila koncentračný tábor Te-ktorá prežila koncentračný tábor Te-
rezín a následne sa stala významnou rezín a následne sa stala významnou 
profesorkou na School of Music v Tel profesorkou na School of Music v Tel 
Avive. Avive. 

Sobota 11.10. o 18:30 hod.Sobota 11.10. o 18:30 hod.

ANAbelleANAbelle
Horor, USA, 2014, 95 min., MP 18, Horor, USA, 2014, 95 min., MP 18, 
Vstupné: 4 €. John Form našiel pre Vstupné: 4 €. John Form našiel pre 
svoju nastávajúcu manželku Miu do-svoju nastávajúcu manželku Miu do-
konalý darček – krásnu starú klasic-konalý darček – krásnu starú klasic-
kú bábiku oblečenú do snehobielych kú bábiku oblečenú do snehobielych 
šiat. Ale Miina radosť z Annabelle ne-šiat. Ale Miina radosť z Annabelle ne-
trvá dlho. Jednu hroznú noc vtrhnú do trvá dlho. Jednu hroznú noc vtrhnú do 
ich domu vyznávači satanského kultu ich domu vyznávači satanského kultu 
a brutálne napadnú mladý pár. Prelia-a brutálne napadnú mladý pár. Prelia-
ta krv a hrôza nie sú to jediné, čo za ta krv a hrôza nie sú to jediné, čo za 
sebou nechávajú. sebou nechávajú. 

Nedeľa 12.10. o 16:00 hod.Nedeľa 12.10. o 16:00 hod.

7 TrpAslíkov7 TrpAslíkov
Animovaný, komédia, 88 min., Animovaný, komédia, 88 min., 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Nedeľa 12.10. o 18:30 hod.Nedeľa 12.10. o 18:30 hod.

Be2CAN: KMeňBe2CAN: KMeň
Ukrajina / Holandsko, 2014, 130 Ukrajina / Holandsko, 2014, 130 
min., MP 15, Vstupné: 4 €, ČSFD min., MP 15, Vstupné: 4 €, ČSFD 
76%. Hluchonemý teenager Sergey 76%. Hluchonemý teenager Sergey 
nastúpi do špecializovanej internátnej nastúpi do špecializovanej internátnej 
školy. Aby tu „prežil“, stáva sa členom školy. Aby tu „prežil“, stáva sa členom 
divokej organizácie, tzv. kmeňa. Po-divokej organizácie, tzv. kmeňa. Po-
stupne sa zžíva s miestnym prostredím stupne sa zžíva s miestnym prostredím 
a prispôsobuje sa jeho režimu. Náhod-a prispôsobuje sa jeho režimu. Náhod-
ný sex s jednou z kmeňvých konkubín ný sex s jednou z kmeňvých konkubín 
však prerastie v lásku a Sergey tak však prerastie v lásku a Sergey tak 
proti svojej  vôli musí porušiť všetky proti svojej  vôli musí porušiť všetky 
nepísané  pravidla  spoločenskej  hie-nepísané  pravidla  spoločenskej  hie-
rarchie kmeňa.rarchie kmeňa.

Utorok 14.10. o 18:30 hod.Utorok 14.10. o 18:30 hod.

Fk s ANTikvAriÁTikoM:Fk s ANTikvAriÁTikoM: 

HollY MoTorsHollY MoTors
Fantasy, dráma, 115 min., MP 15, Fantasy, dráma, 115 min., MP 15, 
Vstupné: 1,80 €. Predstavenie prestú-Vstupné: 1,80 €. Predstavenie prestú-
pené obdivom k Paríži, ktorá bezmocne pené obdivom k Paríži, ktorá bezmocne 
prihliada pomalému zániku legendár-prihliada pomalému zániku legendár-
neho obchodného domu Samaritaine neho obchodného domu Samaritaine 
v susedstve Pont Neuf, ale napríklad v susedstve Pont Neuf, ale napríklad 
aj k miznúcemu svetu limuzín či spevu aj k miznúcemu svetu limuzín či spevu 
Kylie Minogue. Hrajú: Denis Lavant, Kylie Minogue. Hrajú: Denis Lavant, 
Édith Scob, Eva Mendes, Kylie Mino-Édith Scob, Eva Mendes, Kylie Mino-
gue, Michael Piccoligue, Michael Piccoli

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 konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii BLACK M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.32/2014: „Je 

to znak sily nie slabosti, keď prizná-

te, že nepoznáte všetky odpovede.“ Vý-

hercom sa stáva Alžbeta Opielová, 

Mládežnícka 11, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii BLACK M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

20.10.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Josepha 

Addisona: „Nejestvuje nič... (dokon-

čenie v tajničke). 

A., 100, ústredný telefónny obvod, 

ozn. merketu, rozvod vody,        

B., Začiatok tajničky, úder v boxe,

C., Láska po taliansky, má 

meniny 23.7., stará žena, vý-

chodoslovenská obec,   

D., Je neistý, dravý vták, cha-

os, vlastnilo,      

E., Orie, malý úl, mladý, vlast-

ný katovi,    

F., Pojem duše u starých 

Egypťanov, určite, nahá, veľ-

ký sláčikový hudobný nástroj, 

zvratné zámeno,        

G., Má meniny 29.7., pridáva 

soľ, druh rastlinného tuku, 

existoval,   

H., Autá česky, Lýdia, hala, 

Helena,  

I., Koniec tajničky, štát v 

Amerike, 

J., Španielsky časopis, stála na daž-

di, ako, redaktor TV JOJ. 

1., Dobytok, lišajníky, 

2., Ruské žen. meno, sála,     

3., Pookopáva, rozumiem maďar-

sky,   

4., Zužuj, solmizačná slabika, pery, 

lebo,

5., Tieto, mesto v Turecku, farba,       

6., Ruská rieka, pracuje s pluhom, 

dával semeno do pôdy,       

7., Celý kus, met, osobné zámeno,

8., Batožina exp., má meniny 15.9.,     

9., Ale ba, maličkí, sník,           

10., Robí, výber, láka,              

11., Dá do obalu, fľak zastarane,    

12., Čas, pokladnica, ruský súhlas,

13., Olina, veľa, habaj,

14., Vnútri, vojenská jednotka, pra-

je,  

15., Vôkol, aviváž,

16., Brala si doping.

Pomôcky: Silan, Jarí, Čop, Dalas, 

Ya.    

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 34
Krížovka
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Prvá dáma talk show Halina 

Pawlowská prichádza do 

Banskej Štiavnice so svojou 

divadelnou show Banánová 

veľryba.

Nová show Haliny Pawlowskej 

je o dokonalej žene, dokonalom 

mužovi, dokonalej láske v poda-

ní celkom nedokonalej manželky, 

milenky a matky Haliny Pawlow-

skej.

Halina vo svojej divadelnej show 

radí, informuje, číta, recituje a 

reaguje na vaše otázky a názory, 

tiež spieva, spomína, plánuje, kri-

tizuje, tancuje, hanbí sa, dýcha 

a smeje sa... všetkému aj sama 

sebe. Banánová veľryba je humor-

né rozprávanie príbehov zo živo-

ta, z pôsobenia v show biznise a 

mnohé iné postrehy ťažko preko-

nateľnej optimistky.

Halina Pawlowská je úspeš-

ná spisovateľka a autorka mno-

hých kníh (Zúfalé ženy robia zú-

falé veci, Proč jsem se neoběsila, 

Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy bu-

dou, Banánové rybičky a mnohé 

iné...), novinárka, fi lmová a te-

levízna scenáristka (Můj hříšný 

muž , Vrať se do hrobu!, Díky za 

každé nové ráno a iné...) v nepo-

slednom rade aj herečka (Díky za 

každé nové ráno, O život, Nesty-

da a iné...).

Špeciálnym hosťom podujatia 

bude známy akordeonista Michal 

Červienka. Podujatie sa uskutoč-

ní 26. 10. 2014 (nedeľa) o 17:00 

hod. v Kultúrnom centre, Kam-

merhofská 1. Lístky v cene 12 € 

je možné kúpiť aj vopred – v In-

formačnom centre, Nám. sv. Tro-

jice 3, Banská Štiavnica, tel. 045 

694 96 53. Srdečne pozývame!

Rastislav Marko

Halina Pawlowská v Banskej Štiavnici!

Návšteva z 
Moravskej 
Třebovej
V dňoch od 24.9. do 27.9. nav-

štívila Základnú školu Jozefa 

Horáka skupina žiakov a uči-

teľov  z partnerskej školy z 

Moravskej Třebovej. Návštevy 

sa zúčastnilo 12 žiakov devia-

teho ročníka a 4 pani učiteľky. 

Počas návštevy mali priprave-

ný rôznorodý program:

1. deň: v popoludňajších ho-

dinách krátka prehliadka mes-

ta,

2. deň: dopoludnia návšteva 

školy a prehliadka priestorov, 

športové aktivity a plavecké 

preteky, popoludní návšteva 

Nového zámku a prijatie u p. 

primátorky. Vo večerných ho-

dinách  žiaci zábavnou formou 

spoznávali rozdielnosti české-

ho a slovenského jazyka, súťa-

žili v jazykových hlavolamoch 

a v rozprávaní vtipov,

3.deň: dopoludnia sa zúčast-

nili v Kammerhofe tvorivých 

dielní a tam si zmerali sily a 

zručnosti v pečení štrúdle. V 

oboch súťažných družstvách 

panovala dobrá spolupráca, 

pečenie sa vydarilo a nakoniec 

ju s chuťou zjedli. Popoludní 

absolvovali prehliadku kaštie-

ľa vo Svätom Antone. Vo ve-

černých hodinách strávili čas 

na diskotéke v priestoroch zá-

kladnej školy,

4. deň: dopoludnia navštívili 

mineralogické múzeum.

Naša spolupráca sa bude roz-

víjať aj ďalej formou spoloč-

ných projektov a ďalších návštev.

ZŠ Jozefa Horáka

Sme malým kinom, v malom 

meste, v malom štáte.

O to viac sa vo svojej ponuke sna-

žíme zachytiť všetky trendy, ktoré 

momentálne prebiehajú na veľkých 

fi lmových fórach.

Premietame premierované bloc-

kustre, klubové chuťovky, rozprá-

vočky pre deti a sem tam ponuku 

okoreníme niečím výnimočným.

V mesiaci október to je Filmový fes-

tival Be2Can.

Be2Can - Berlín, Benátky, 

Cannes.

Náš divák môže vidieť súťažné fi l-

my z najlepších festivalov v ucelenej 

prehliadke. Cieľom je sprostredko-

vať nielen fi lm, ale aj makrodrama-

turgický pocit, aký majú iba priami 

návštevníci „A“ svetových festiva-

lov. Súťaž v Cannes, Berlíne a Be-

nátkach je vždy o tom najlepšom, 

čo sa vo svete za uplynulý rok na-

krútilo.

My ponúkneme nasledovné tituly:

9.10. Leviatan – pravdivý pohľad 

na život v Rusku.

12.10. Kmeň - Príbeh o láske, ne-

návisti, mafi i a mužovi ktorý urobí 

pre svoju milovanú čokoľvek..v po-

daní nepočujúcich a nemých her-

cov.

16.10. Láska na prvý boj – Mi-

lostný príbeh dvoch úplne odliš-

ných ľudí, alebo boj o prežitie.

19.10. Veľkolepé múzeum – Jedi-

nečný zážitok s pohľadom do záku-

lisia Kunsthistorického múzea  vo 

Viedni.

23.10. Vyššia moc – Fascinujú-

ci snímok odhaľuje ľudské chova-

nie  v reakcii na extrémne situácie. 

Pod drobnohľadom  kamery sa oci-

tá manželský pár s rozličnými in-

štinktami prežitia a hodnotami so-

lidarity.

30.10. Sils, Maria – Dve  okúz-

ľujúce  herečky – jedinečná a vždy 

úchvatná Juliette Binoche a mladá, 

veľmi talentovaná kráska Kristen 

Stewart. Film o našich vzťahoch  k 

minulosti, ktorá nás formovala.

31.10. Dva dni, jedna noc – Kú-

zelný príbeh bratov Dardenovcov  

s hlavnou predstaviteľkou  Marion 

Cottilard.

Priebežne s menovanými titulmi 

zamiešame zopár komerčných ťa-

hákov.

Mužný Luke Evans, ako nový typ 

Draculu, ktorý v mene záchrany 

svojej rodiny o ňu príde.

Charizmatický Keanu Reevers ako 

chladnokrvný zabijak John Wick.

Robert Downey jr., ako človek po-

značený minulosťou v úlohe práv-

nika, ktorý má zachrániť česť svoj-

ho otca....a dve rozkošné rozprávky 

pre menšie a väčšie deti, Dom kú-

ziel a Láska na vlásku so Celeste 

Buckingham.

Viac o programe kina Akademik 

nájdete na stránkach kina: 

kino.banskastiavnica.sk, s možnos-

ťou rezervácie, alebo zakúpenia  si 

lístka priamo na stránke kina.

Zuzana Patkošová

Sme európske kinoDivadlo ERB 
pozýva…

… na stretnutie s Matejom Lan-

dlom, Evou Krížikovou, Karin 

Haydu a Jozefom Golonkom v su-

verénne najslávnejšiej zábavnej 

slovenskej šou Vtipnejší vyhráva. 

A v porote budete sedieť vy!

Miesto a čas: piatok 14. novem-

bra 2014 o 19.00 v Divadle Pivo-

varu ERB. Informácie na kultura@

pivovarerb.sk, 0918 182 589 

http://www.pivovarerb.sk/pi-

vovar-erb/divadlo/pripravuje-

me/62-vtipnejsi-vyhrava.html

Tím Erbu
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Partizán Veľká Lehota - Sitno Ban-

ská Štiavnica 1 : 5 (0:3). Góly: 33. 

Kmeť, 39.,67.min. Chmelina,78.,90.

min. Zuberník. Zostava: Kraják, Fe-

renčík st., Čík, Kmeť (85.Žikla), 

Pastier I .(89.Javorský), Chmelina, 

Roško (67.Šovčík), Pastier M., Be-

ňadik, Zuberník, Hrabko

Naše mužstvo po najlepšom výko-

ne v sezóne zvíťazilo zaslúžene na 

horúcej Lehotskej tráve. Možno pre 

niekoho je to prekvapujúce víťaz-

stvo, ktoré bolo založené na pevnej 

obrane a rýchlych protiútokoch.

Do zápasu vstúpilo naše mužstvo 

nebojácne a hralo sa viac na domá-

cej polovici. Z tejto miernej preva-

hy sme vyťažili len šancu Beňadika, 

ktorý sa prekľučkoval do domácej 

šestnástky, svoju akciu však gólo-

vo nezakončil. Domáci potom v poli 

hru vyrovnali ,ale do ďalších šan-

cí  sa postupne čoraz viac dostávalo 

naše mužstvo ,hlavne po rohových 

kopoch .V 31.min. po rohovom 

kope Zuberníka, Roško ešte tesne 

minul. O dve minúty však sme sa 

už radovali z prvého gólu, keď Zu-

berník opäť po rohovom kope na-

šiel hlavu Kmeťa, ktorý nezadrža-

teľne skóroval. Domáci našu bránu 

ohrozili tiež po rohovom kope, ale 

prudkú hlavičku ich hráča výborný 

Kraják zneškodnil. "Nedáš, dostaneš" 

- sa potvrdilo hneď z protiútoku, 

keď Roškova prudká strela z 25m 

skončila na žrdi, dobiehajúci Chme-

lina však ju dorazil do siete. Závere 

polčasu sme znovu zahrávali roho-

vý kop, lopta zo Zuberníkovej ko-

pačky našla Chmelinu, ktorý hlavou 

zvýšil na polčasových 0:3.

Do druhého polčasu vrhli domá-

ci svoju snahu do útoku, na zmenu 

skóre. Rýchlymi protiútokmi sme 

sa dostávali do šanci, ale zbytočne 

sme ich prekombinovali. V 55.min. 

Zuberníkove nožničky tesne minu-

li domácu bránu. Dobre hrajúci Zu-

berník založil v 64.min. peknú akciu 

s Pastierom Marekom, ktorý pri-

hral Chmelinovi - jeho slabú strelu 

však domáci brankár chytil. Po ne-

dorozumení v našej obrane domáci 

znížili na 1:3, ešte viac pridali v sna-

he o vyrovnanie. Ich snaženie však 

bolo zastavené v 78.min, keď Hrab-

ko vybojoval loptu pri rohovej za-

stávke prihral Beňadikovi, ktorého 

presný center našiel hlavu Zuber-

níka a ten zvýšil na 1:4.Gólovú bod-

ku v zápase  dal v nastavenom čase 

po akcii Šovčika strelou do šibenice 

spoza šestnástky Zuberník.

Malý futbal - dorast

5. kolo hralo sa 4.10.2014

FK Lovča - Sitno Banská Štiavnica 

0 : 5 (0:1). Góly: 31. min. p. k. Ja-

vorský, 42.min.Chmelina, 44., 47., 

75.min. Meňuš. Zostava: Kuma- 

Nedoroščík, Boroška, Javorský, Ži-

dík, Pastier I., Chmelina, Meňuš

Kam za futbalom?

I. trieda dospelí

11. kolo hrá sa 11.10.2014 o 14.30 

hod. Sitno Banská Štiavnica - Tat-

ran Bzenica

II.liga starší a mladší žiaci

11. kolo hrá sa 11.10.2014 o 10.00 

hod a 12.00 hod.

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Lehoťanom sme strelili päť gólov
1. Tekovská Breznica 10 7 3 0 15:6 24

2. Bzenica 10 7 0 3 21:13 21

3. Brehy 10 6 2 2 36:16 20

4. Hodruša-Hámre 10 6 1 3 28:15 19

5. Horná Ves 9 5 1 3 22:16 16

6. Kremnica 10 3 5 2 15:13 14

7. Banská Štiavnica 10 4 2 4 17:23 14

8. Hliník 9 3 4 2 24:18 13

9. Lovča 9 4 1 4 22:19 13

10. Veľká Lehota 10 3 2 5 18:18 11

11. Slaská 10 2 3 5 14:18 9

12. Lutila 10 2 2 6 12:27 8

13. Stará Kremnička 10 1 2 7 15:40 5

14. Janova Lehota 9 0 2 7 10:27 2

Turnaj Miniligy 
Adama Nemca 

v Hliníku nad Hr. (2. 10. 2014):

MFK Nová Baňa - FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 0:4 (0:2). Góly: Dá-

vid Kováčik 2, Denis Glézl, Juki 

Jurica. 

TJ PS Hliník nad Hronom - FK 

Sitno Banská Štiavnica 2:4 (1:1). 

Góly: Dávid Kováčik, Juki Juri-

ca, Maťo Parilla, Matúš Brnčo. FK 

Sitno: Aďo Šimo, Mišo Augustín 

- Šimon Hikl, Miloš Meliš, Matúš 

Červenák, Juki Jurica, Denis Glé-

zl, Maťo Parilla, Dávid Kováčik, 

Filip Kniebügel, Maťo Pavlenda, 

Matúš Brnčo, Paťo Pavko

Turnaj Miniligy Adama Nemca v 

Župkove (30. 9. 2014):

TJ Partizán Župkov - FK Sitno 

Banská Štiavnica 1:3 (0:1). Góly: 

Paťo Cibuľa, Dávid Kováčik, Ši-

mon Hikl

FK Sitno Banská Štiavnica - ŠK 

Voznica 2:2 (1:1). Góly: Dávid Ko-

váčik, Šimon Hikl

FK Sitno: Aďo Šimo, Mišo Augus-

tín - Maťo Neubauer, Kubo Weis, 

Šimon Hikl, Paťo Cibuľa, Maťo Pa-

rilla, Dávid Kováčik, Filip Kniebü-

gel, Matúš Richard Neubauer

Oznam
Oznamujeme Vám že novootvore-

ná výdajňa zdravotných pomôcok 

sa nachádza na Ul. Kolpašská 1 (pri 

Lidli), otvorené: Po – Pi 9:00 – 17:00, 

So 8:00 – 12:00, bližšie info: 0911 

844 001, pripravujeme e-shop.

Daniel Matis v premiére obsadil ko-

nečné 2.miesto v Slovenskom pohá-

ri za rok 2014. reprezentoval KMT 

Banská Štiavnica v kat. veteránov V 

2 – M50+.

Štiavnický bežecký veterán Daniel 

Matis po dlhšom zvažovaní, či skúsiť 

duatlon sa vybral správnou cestou. 

Na jar tohto roku absolvoval 1. kolo 

v šprint duatlone (5 km – 20 km – 

2,5 km) v sprievode Vlada Nemčoka 

st, predsedu jediného klubu Moder-

ného trojboja v tomto meste. Boli to 

zároveň aj M-SR. Dano sa umiestnil 

na 3.mieste v preteku a získal bron-

zovú medailu v rámci M-SR v šprin-

te v kat. veteránov M50+. Ďalšie 

kolo sa konalo na Záhorí v Priepas-

nom, kde Dano necestoval kvôli ne-

dostatku fi nancií. Ďalšie kolo sa ko-

nalo v Martine, v šprinte sa Dano 

umiestnil na 3.mieste. Štvrté kolo 

sa išlo na juhu Slovenska v Krava-

noch nad Dunajom v šprinte – tu 

sa podarilo najlepšie umiestnenie 

v sezóne 2.miesto. 5. kolo sa kona-

lo v Spišskej Novej Vsi – v kategó-

rií – M50+ Daniel Matis 3.miesto. 

6. kolo sa konalo a zároveň posled-

né na východe Slovenska v Krom-

pachoch, bol jeden z najťažších kop-

covitá trať. Dano sa umiestnil na 

6.mieste v preteku a na 5.mieste 

v rámci M-SR v krátkom duatlo-

ne (10km – 40km – 5km). Podrob-

nejšie výsledky nájdete na webovej 

stránke www.triathlon.sk. 

Toto sa všetko počítalo do Sloven-

ského pohára, ktorý usporadú-

va každý rok Slovenská triatlono-

vá únia. Slávnostné vyhodnotenie 

bude v Dome športu v Bratislave. 

A konečné poradie Slovenského po-

hára za rok 2014 v kategórii  veterá-

nov V2 – M+ vyzerá takto:

Účasť veteránov V 2 je 11 preteká-

rov.

1. Roman Švaňa – Košice 219 bodov

2. Daniel Matis – KMT Banská 

Štiavnica – 172 bodov

3. Imrich Holečko – MŠK TDMK 

Krompachy – 153 bodov

V rámci klubov z celkového poč-

tu 32 sa KMT  Banská Štiavnica v 

konečnom poradí umiestnila na 

23.mieste 172 bodov, keď v tes-

nom závese nechala za sebou aj klu-

by ako VŠC Dukla BB, TAT Martin, 

Triatlon Team Trnava, Slávia SG 

Trenčín, J&T Bratislava. Ďakujem 

nemenovaným dvom športovcom 

z Banskej Štiavnice za zapožičanie 

cestného bicykla a jeho servis. Vďa-

ka za reprezentáciu mesta Banská 

Štiavnica a Klubu Moderného Troj-

boja v Banskej Štiavnici pod vede-

ním Vladimíra Nemčoka st.  Red.

Duatlonová sezóna sa skončila 
na východe Slovenska
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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 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

Predám 1 + 3 izbový byt pod Kal- 

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

00420 777 640 002 

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

Dám do prenájmu 3-izbový byt v  

OV na Ul. Dolná 31 v Banskej Štiav-

nici. Bližšie informácie na tel.č.: 

0904 808 947

Predám garáž za tabakovou to- 

várňou, cena dohodou, kontakt: 

0905 924 219

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

Kúpim lúpané, nelúpané, tenko  

škrupinové orechy, tel.č.: 0904 708 

981

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, zaškole-

nie v témach história kalvárie, obnova 

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 ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

a prevádzkový poriadok, občasné služ-

by po vzájomnej dohode. Uprednost-

ňujeme uchádzačov starších ako 50 ro-

kov, práca vhodná aj pre dôchodcov, 

znalosť cudzieho jazyka výhodou. Kon-

takt:  Martin Macharik, 0905 360 307, 

kalvaria@kalvaria.org. 

Hľadáme kolegov do výroby,  vyu- 

čený stolár, prax, technické myslenie 

– výhodou MIRADOR výroba dreve-

ných okien a dverí, Pletiarska 20, Ban-

ská Štiavnica. Životopisy môžete zasie-

lať na e-mail: lenka@mirador.eu.

Prvú októbrovú nedeľu už ako 

býva zvykom sa beží MMM v 

Košiciach.

Už sa bežal 91. ročník za rekordnej 

účasti vyše 10-tisíc bežcov. Za ideál-

neho počasia na beh sa postavili aj 

niektorí štiavnickí bežci. Na pol ma-

ratónskej trati za účasti 1886 mu-

žov a 650 žien, absolvovali dvaja 

pretekári: 

Muži: 440. Benčaj Róbert – 

01:43.58

Ženy: 41. Kotillová Alexandra – 

01:44:56

Maratón mal svoje narodeniny - 90 

rokov od založenia. Prinášame vý-

sledky Banskoštiavničanov.

Muži hlavná kat. (spolu 1188 mu-

žov). 

19. Šlúch Roman – 02:44:43

182. Nemčok Tomáš – KMT BŠ 

– 03:29:54. 254. Nemčok Rado – 

KMT BŠ – 03:39:51

Muži nad 40 rokov:

128. Sály Radek – 03:33:12

344. Kuchta Leonard – 05:15:51

K dosiahnutým výsledkom našim 

bežcom blahoželáme!

Daniel Matis

Štiavničania na MMM 
v Košiciach

IV. liga v stolnom tenise

Po prerušení činnosti oddielu ŠKST 

Banská Štiavnica, pre nedostatok 

hráčov ostal jediným zástupcom 

mesta v dlhodobých súťažiach slo-

venského stolnotenisového zväzu 

oddiel LN TRADE. Tento momen-

tálne účinkuje v IV. Lige. Prvý zápas 

začínajúcej sezóny odohral v Novej 

Bani na stoloch tamojšej herne pro-

ti OŠK Brehy. V premiére v IV. lige 

zvíťazili hráči LN TRADE prekva-

pujúco jednoznačne v pomere 6:12. 

Výborný výkon podal Martin Dob-

rovič, ktorý sa po návrate do ma-

terského oddielu opäť stáva oporou 

družstva a získal 4 body. Stabilný 

výkon podal Buzalka, ktorý získal 3 

body, ale na štvrtý zápas pre zrane-

nie už nenastúpil a striedal ho Pro-

kaj. Prekvapením boli 3 body Sedi-

leka. Ďalší zápas odohrá družstvo 

LN Trade na domácich stoloch v te-

locvični Spojenej katolíckej školy v 

nedeľu 12. októbra 2014 o 10:00, 

proti družstvu Dolnej Vsi. Veríme, 

že si fanúšikovia, ktorí nás minu-

lý rok chodili povzbudzovať v hoj-

nom počte, si nájdu cestu aj do no-

vej hracej miestnosti. Zároveň by 

sme chceli poďakovať aj naším dl-

horočným sponzorom, bez ktorých 

by účasť mužstva v IV. lige nebola 

možná. LN TRADE/Peter Ernek, 

LUX s.r.o./Imrich Kecskés, Juraj  

Binder, Dušan Tulipán st. + ml., 

Ján Frohn, Reštaurácia Böhm/Ivan 

Böhm,  Mikuláš Pál, Diela a diel-

ka/Ivan Ladziansky a ďalší, ktorí 

si neželali byť menovaní. OŠK Bre-

hy – LN TRADE 6:12. Body za LN 

TRADE: štvorhra - Bzalka/Marko. 

Dvojhry – M.Dobrovič 4, Buzalka a 

Sedilek po 3, Marko 1

Ján Sedilek

Prekvapujúce víťazstvo 


