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Zimná vykurovacia sezóna 

ofi ciálne sa začína až 15.10., 

tohtoročné chladné, daždivé 

leto a nepriaznivé počasie v 

mesiaci september, prinútili 

správcu bytov a bytových 

domov (Bytová správa, s.r.o.) 

v našom meste, aby sa zimná 

vykurovacia sezóna začala 

oveľa skôr. 

Aký to bude mať vplyv na nákla-

dy pri vyúčtovaní bytov a bytových 

domov sme sa opýtali konateľa By-

tovej správy, s.r.o., RNDr. Pavla Ba-

číka:

1. Pán Bačík, aký bude mať do-

pad skoršie začatie vykurovania v bytoch a bytových domoch pre užívateľov? 

Vzhľadom k neustálym 

otázkam zo strany obyva-

teľov k projektu s názvom 

„Zavedenie efektívneho 

systému separovaného zberu 

odpadov v meste Banská 

Štiavnica“ Vám prinášame 

komplexnú informáciu o 

tomto projekte, ktorý je 

momentálne vo svojej záve-

rečnej fáze. 

Žiadosť o nenávratný fi nanč-

ný príspevok bola v rámci Ope-

račného programu Životné 

prostredie predkladaná k dátu-

mu 22.09.2008 spolu so všetký-

mi povinnými prílohami, t.j. aj so 

spracovanou projektovou doku-

mentáciou a tvarovým riešením 

stojísk odpadových kontajnerov.

Nový zberný dvor, ktorý bol v 

rámci projektu vybudovaný, je 

situovaný v juhovýchodnej časti 

areálu bývalej výrobne autobaté-

rií, ktorý bol odkúpený od fi rmy 

Akutrade s.r.o. Uvedený poze-

mok sa nachádza na juhovýchod-

nom okraji mesta Banská Štiavni-

ca, smerom na Obec Sv. Anton.

Prevádzkovateľom nového zber-

ného dvora s vytvoreným „Stre-

diskom separovaného zberu“ budú 

Technické služby, m. p. Ban-

ská Štiavnica (ďalej len „TS BS“). 

Ostatné strediská zostanú v exis-

tujúcom areáli TS BS na Ul. E.M. 

Šoltésovej 1. 

Realizácia jednotlivých častí pro-

jektu (napr. verejné obstarávanie, 

výkon stavebného dozoru, ma-

nažment projektu, dodávka tech-

niky, nádob, kamerového systé-

mu, informačných technológií, 

dodávka propagácie, stavebné 

práce – vybudovanie zberného 

dvora a stojísk na separovaný od-

pad) bola zabezpečená externý-

mi dodávateľmi. Všetky kroky, 

ktoré boli zo strany dodávateľov 

realizované vychádzali z pôvod-

nej žiadosti o nenávratný fi nanč-

ný príspevok, ktorá bola predkla-

daná na Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky v 

roku 2008. 

Za teplo zaplatíme menej 

Plynová kotolňa na sídlisku Juh foto archív ŠN

�3.str.

�4.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

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení, v znení neskorších zmien 

a doplnkov,  §-u 12 odst. 1 a 

§-u 13 ods. 4 a) zvolávam za-

sadnutie Mestského zastupi-

teľstva v Banskej Štiavnici na 

deň 22. októbra 2014 (stre-

da) o 13 hod. Zasadnutie sa 

uskutoční v zasadacej miest-

nosti historickej radnice, prí-

zemie č.dv. 4. Priestor pre ob-

čanov od 15:00 hod. Srdečne 

pozývame!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Nový zberný dvor v našom meste
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Dňa 07. októbra 2014 sa v 

Základnej škole Jozefa Horáka 

konalo okresné stretnutie 

učiteľov primárneho vzdelá-

vania, ktoré sa uskutočnilo na 

podnet PaedDr. Viery Ebert, 

vedúcej školského úradu v 

Banskej Štiavnici.

Zúčastnili sa ho učitelia primárne-

ho vzdelávania nielen mestských 

škôl, ale aj z obcí: Sv. Anton, Pre-

nčov, Štiavnické Bane a Banská 

Belá. Cieľom stretnutia bolo oboz-

námiť účastníkov s projektom Ino-

vácia vzdelávacieho procesu, ktorý 

realizovala Základná škola Jozefa 

Horáka v uplynulých dvoch rokoch. 

Učitelia tejto školy vytvorili a ná-

sledne uviedli do praxe metodický 

materiál v predmetoch: anglický ja-

zyk pre 1. a 2. ročník, matematiku 

a slovenský jazyk pre 1. a 2. ročník, 

prírodovedu pre 3. a 4. ročník  a re-

gionálnu výchovu pre 2.,3., a 4. roč-

ník. Učitelia predstavili vytvorený 

metodický materiál formou prezen-

tácií. Tento materiál bude používa-

ný na skvalitnenie vyučovania v ZŠ 

J. Horáka počas nasledujúcich ro-

kov. Dúfame, že stretnutie obohati-

lo ostatných učiteľov o tvorivé nápa-

dy a spomínaný materiál  ich  svojou 

vysokou profesionálnou úrovňou a 

obsahovou náplňou  bude inšpiro-

vať k tvorbe.  ZŠ Jozefa Horáka

Stretnutie učiteľov

Učitelia ZŠ Jozefa Horáka predstavujú projekt  foto archív ZŠ J.Horáka

Nieto krajšieho obdobia v 

prírode ako jeseň, keď vietor 

sa hrá s krásne sfarbenými 

listami. Nieto krajšieho a 

jemnejšieho pohladenia , 

ako pohladenie otca a mamy, 

starého otca a starej mamy, 

niet šťastnejších chvíľ, ako keď 

sú s nami.

Jeseň je obdobím umeleckých diel, 

ktorá je  ako krásna paleta. Stromy 

ohromujú pestrými farbami. Ta-

kýmto krásnym umeleckým die-

lom je aj človek v jeseni života. Tva-

roval  ho  a formoval majster život 

svojimi skúškami radosťami a sta-

rosťami. 

Chcela by som práve v týchto ok-

tóbrových  dňoch vyzdvihnúť a 

poďakovať sa Vám  vážení spolu-

občania  za   Váš úprimný vzťah 

k nášmu mestu,  za to,  že ste do-

kázali v týchto ťažkých a zložitých 

chvíľach v našom meste žiť, praco-

vať,  vytvárať nesmierne hodnoty,  

ktoré ostávajú ďalším generáciám. 

Každý z Vás drahí spoluobčania ste 

prispeli  svojou svedomitou prá-

cou k záchrane a rozvoju mesta. 

Preto   prijmite od nás  20.októbra 

2014 a 21. októbra 2014 na spoloč-

nom stretnutí v Kultúrnom centre 

nášho mesta, slová úcty a obdivu za 

Vaše plodné roky prežité v Banskej 

Štiavnici. Pre všetkých  Vás sme pri-

pravili kyticu plnú vďaky  a úcty po-

skladanú  z hovorového slova, tan-

ca, hudby a spevu. Nech tento  deň  

sa stane pre Vás sviatočným,  aby sa 

Vaše srdcia naplnili len láskou a ne-

hou. Aby porozumenie a láska a náš 

vrúcny vzťah k Vám všetkým, Vás 

sprevádzali nielen v tento deň,   ale 

i všetky dni,   mesiace a roky,  kto-

ré prídu.  

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

Mesiac úcty k starším Pohladenie 
pre dušu

„Keď smútok zviera dušu moju a bo-

lesť srdce leptá,

modlitbu tichú, úprimnú, k nebe-

sám ret môj tak šeptá. 

Na vrúcne slová odpoveď, bohatá 

sila vanie, 

rozkošná manna, živý chlieb, do 

duše rozháranej. 

Bremeno biedy, čo ma tlačí, náhle 

mi z bedier padá k zemi

- radostnú nádej skryjem v plači a 

hneď tak dobre, dobre je mi.“  

Keďže je mesiac úcty k starším, 

túto báseň venujem všetkým se-

niorom, ktorým nemá kto podať 

pomocnú ruku, ale ani pohladiť 

dušu. 

Emília Cútová

Príprava podkladov pre  

Mestskú radu a Mestské za-

stupiteľstvo v Banskej Štiav-

nici.   

Pracovná porada k plneniu  

rozpočtu a k zabezpečeniu 

prefinancovania zberného 

dvora.

Redakčná rada VIO TV. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

14. 10.

Uskutočnila sa gremiálna  

porada zástupcov mestských 

spoločností a vedúcich od-

delení MsÚ.   

Pracovné stretnutie so zá- 

stupcami spoločnosti EMED 

Slovakia k banskej činnosti. 

15. 10.

Zasadnutie Mestskej rady v  

Banskej Štiavnici. 

Pracovné rokovanie so štát- 

nym tajomníkom Ing. Fe-

rencom na Ministerstve ži-

votného prostredia SR.

16. 10.

Príprava podkladov pre  

Mestské zastupiteľstvo v 

Banskej Štiavnici.   

Účasť na slávnostnom stret- 

nutí s jubilantmi zo ZO 

SZTP v Banskej Štiavnici.  

Príprava podujatia Aka- 

demici v Banskej Štiavni-

ci 2014.

17. 10.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Účasť na stretnutí s veľvy- 

slankyňou Bulharska v SR 

J.E. Margaritou Ganeva.

Účasť na podujatí Akademi- 

ci v Banskej Štiavnici 2014.

Andrea Benediktyová

Október 
- mesiac úcty 
k starším
Ako každoročne v jeseni opadá-

vajú lístky zo stromov, ktoré sa 

zafarbujú do pestrých farieb je-

sene, tak aj mesiac október je vý-

znamný, pretože október je nie 

len prilepeným mesiacom  do ka-

lendára, ale je to mesiac - úcty k 

starším. Mali by sme si svojich 

seniorov vážiť, byť im nápomoc-

ní nie počas tohto významného 

mesiaca, ale aj počas celého roku. 

Správajme sa k nim s úctou a lás-

kou. Chcel by som popriať všet-

ko najlepšie mojej starkej, tetám 

a známym k mesiacu Október - 

úcty k starším. Ďakujem vám, že 

ste mojou oporou, keď neviem 

ktorú cestu si zvoliť, vždy ste mi 

pomohli aj pomáhate. Som vám 

za to vďačný, najmä tetám Va-

like, Evke a ujovi Edkovi W. za 

všetky chvíle prežité po vašom 

boku, samozrejme veľká vďaka 

patrí aj mojej starkej Anke, s kto-

rou mám tiež krásne spomien-

ky a zážitky cez veľké prázdniny, 

ale aj počas návštev cez rok. Ďa-

kujem vám za všetko, čo ste pre 

mňa v živote spravili, ja sa vám 

tiež snažím pomáhať ako to len 

ide, a preto som rád, že vás mám. 

Prajem Vám milí Štiavničania 

a mojej rodine len to najlepšie, 

veľa šťastia, zdravia, Božieho po-

žehnania a lásky v kruhu najbliž-

ších.  

Filip GOLIAN

Študent SPŠ S.Mikovíniho
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Dodávku tepla sme 

začali podľa platnej legislatí-

vy 24.9.2014  vtedy, keď dva 

dni po sebe klesla priemer-

ná teplota pod 13 ˚C a nebol 

predpoklad zvýšenia teplo-

ty. Taktiež dodávku tepla pre-

rušujeme vtedy, ak dva dni po 

sebe presiahne priemerná tep-

lota  13 ˚C. Takže sme aj teplo 

začali dodávať, a aj sme dodáv-

ku tepla prerušili. Vykurovacia 

sezóna podľa platnej legislatí-

vy začína 1. septembra. Nákla-

dy na vykurovanie bytov závi-

sia nielen od počasia, ale aj od 

konkrétnych podmienok v by-

tovom  dome, od správania uží-

vateľov a od ceny tepla.

2. Aké práce sa vykonali pred 

vykurovacou sezónou v ko-

tolniach? 

Zamestnanci Bytovej sprá-

vy s.r.o. robia počas odstáv-

ky  všetko preto, aby 1. septem-

bra bola vykurovacia sústava 

– zdroje tepla, rozvody, meracie 

zariadenia, pripravené na do-

dávku tepla do domácností. Vy-

čistili sme chemicky  sedem ply-

nových  kotlov. Na rozvodoch 

kúrenia medzi kotolňou na kri-

žovatke a 120- bytovkou sme 

zaznamenali únik vody. Dažďo-

vá voda, ktorá zvykne zaplavo-

vať kruhový objazd, zatiekla do 

teplovodu  a spôsobila prehr-

dzavenie teplovodu. Skorodova-

ný úsek rozvodov bol vymenený 

za nový.  Technický stav systé-

mu všetkých kotolní a rozvodov 

tepla a teplej úžitkovej vody bol 

na prístupných miestach pre-

kontrolovaný a je v prevádzky 

schopnom stave. Na všetkých 

kotolniach boli vykonané pred-

písané odborné prehliadky a 

revízie. Máme zabezpečené 

dodávky energií na základe plat-

ných zmlúv s SPP a. s.,  SSE a. s.,  

StVPS a. s. V  prípade dodržania 

preddavkových platieb za služ-

by od konečných spotrebiteľov, 

bude dodávka tepla v nasledu-

júcom vykurovacom období za-

bezpečená nepretržite.

3. Bude sa tento rok zvy-

šovať cena tepla, náklady 

na vykurovanie, prípravu a 

ohrev TÚV? 

Cenu tepla  Bytová správa 

s.r.o. navrhuje hlavne na zá-

klade cien plynu a ďalších 

oprávnených položiek. Ten-

to návrh schvaľuje  Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví, 

ktorý tento návrh upravuje na 

základe aktuálnych cien plynu 

na trhu. Takto schválená cena 

platí spravidla na kalendárny 

rok a je maximálna. Cena tepla 

na rok 2014, ktorá bola schvá-

lená Úradom pre reguláciu sie-

ťových odvetví je o 2 % nižšia 

ako v roku 2013. Koncom sep-

tembra sme podávali návrh na 

cenu tepla na rok 2015. Na-

vrhli sme cenu o 1,5 % nižšiu  

ako je súčasná cena. Naša spo-

ločnosť má jednu z najnižších 

cien tepla v regióne. Dokon-

ca nižšiu cenu pri výrobe tepla 

z plynu ako niektorí výrobco-

via tepla pri výrobe zo štiepky. 

Hlavným dôvodom je skutoč-

nosť, že jediným vlastníkom 

spoločnosti je Mesto Banská 

Štiavnica. 

4. Koho treba kontaktovať v 

prípade poruchy pri dodáv-

kach tepla a TÚV? 

V prípade problémov je po-

trebné kontaktovať Bytovú 

správu s.r.o. Dolná 2 osobne, 

alebo telefonicky (0903 696 

207, 0903 696 183), alebo ma-

ilom tepelnehospodarstvo@

bsbs.sk, konatel@bsbs.sk,  ale-

bo nahlásiť problém kuričovi 

na zdroji tepla, ktorý je povin-

ný informovať o tejto skutoč-

nosti svojho nadriadeného. 

5. O koľko sa dá ušetriť za-

teplením a namontovaním 

meračov tepla? 

Zateplením bytového domu sa 

dá podľa tepelno-technických 

posudkov ušetriť okolo 40 % 

tepla na vykurovaní. Spotre-

bu tepla ovplyvňujú aj pome-

rové rozdeľovače nákladov na 

vykurovanie, ľudovo „mera-

če tepla“. Po ich namontovaní 

užívatelia bytov zmenia svo-

je správanie. Sú si vedomí, že 

môžu ovplyvniť svoju spotre-

bu tepla. Začnú vetrať krátko-

dobo, teplo v byte začnú zni-

žovať ventilom na radiátore 

a nie otvorením okna  a pod. 

Po namontovaní pomerových 

rozdeľovačov sa spravidla 60 

% nákladov na teplo dodané 

do bytového domu (merané na 

päte domu) rozdelí podľa plo-

chy bytu a 40 % nákladov  sa 

rozdelí podľa údajov z pome-

rových rozdeľovačov nákla-

dov, ak si vlastníci na schôdzi 

neschvália inak. Výška ušetre-

ných nákladov je v každom by-

tovom dome a byte rôzna a nie 

je možné všeobecne stanoviť. 

Závisí od podmienok v byto-

vom dome a od správania sa 

užívateľa bytu. 

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

Akademici 
v B. Štiavnici

Aj tento rok sa uskutoční tradič-

né podujatie, ktorým si pripo-

míname založenie Baníckej aka-

démie v Banskej Štiavnici v roku 

1762. 

Pozývame všetkých na poduja-

tie Akademici v Banskej Štiav-

nici 2014, ktoré má už svoje 

miesto v kalendári kultúrnych 

podujatí mesta. Akademici v 

Banskej Štiavnici 2014 je stret-

nutie nástupníckych univerzít/

fakúlt slávnej Baníckej akadé-

mie, aby si pripomenuli jej zalo-

ženie v Banskej Štiavnici a ucti-

li si mesto a tradíciu svojej alma 

mater. Sú to nástupnícke uni-

verzity/fakulty z Maďarska, Ra-

kúska, Slovenska a Českej re-

publiky. Podujatie sa uskutoční 

dňa 17. 10. 2014 o 17:00 hod. 

v priestoroch pred radnicou.

Program:

17:00 hod. slávnosť pri plasti-

ke venovanej založeniu Baníckej 

akadémie

- banícka hymna „Zdar Boh 

hore!“

- príhovor primátorky Mesta 

Banská Štiavnica

- prečítanie odporúčania J. T. 

Peithnera panovníčke Márii Te-

rézii z porady osobitnej komisie

- prečítanie rozhodnutia panov-

níčky Márie Terézie

- položenie venčekov predstavi-

teľmi nástupníckych univerzít/

fakúlt k plastike venovanej zalo-

ženiu Baníckej akadémie

- pieseň „Štiavnica je pekné 

mesto“

17:45 hod. zoradenie a sprievod 

k areálu pôvodných budov Ba-

níckej a lesníckej akadémie (štu-

denti s banskými kahancami, 

banícke symboly, Banskoštiav-

nicko-hodrušský banícky spo-

lok, pozvaní hostia, nástupníc-

ke univerzity a fakulty)

18:00 hod. slávnosti vo vestibu-

loch alma mater

- študentská hymna, lesnícke 

rohy

- privítanie riaditeľom SPŠ S. 

Mikovíniho/SOŠ lesníckej

- príhovory predstaviteľov prí-

tomných nástupníckych univer-

zít a fakúlt

- stuhy k pamätným tabuliam

- banícka hymna „Banícky stav“, 

lesnícke rohy

MsÚ

Vzhľadom k avizovaným 

školeniam k projektu s 

názvom „Vzdelávanie 

seniorov v meste Banská 

Štiavnica“, ktorý je fi nanco-

vaný z Operačného programu 

Vzdelávanie, momentálne 

prebieha proces schvaľovania 

verejného obstarávania na 

nájom priestorov a školiaci 

materiál a potreby. 

Keďže jednotlivé aktivity pro-

jektu a k tomu prislúchajúce ve-

rejné obstarávania sú navzájom 

prepojené, nie je možné vzdelá-

vacie aktivity spustiť pred ofi ci-

álnym schválením VO. Akonáhle 

budú všetky obstarávania zo stra-

ny Agentúry Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu pre 

štrukturálne fondy akceptované, 

budú spustené samotné vzdelá-

vacie moduly projektu. Všetých 

záujemcov, ktorí sa do vzdeláva-

nia prihlásili budeme informo-

vať prostredníctvom Štiavnických 

novín. 

RRaMV

Informácia k prebiehajúcemu projektu
Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica

Za teplo zaplatíme menej 
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V súlade s rozhodnutím KPÚ 

Banská Bystrica sa aj v júli 

2014 uskutočnil archeologický 

výskum na lokalite Glanzen-

berg (Staré mesto), ktoré 

realizovalo SBM v spolupráci 

s O. Z. Kruh, Mestom Banská 

Štiavnica, v rámci projektu MK 

SR Obnovme si svoj domov. 

Jeho cieľom bolo pokračovať v 

odkrývaní obvodového muriva 

pri hradnej kaplnke zo 14. – 15. 

storočia. Tu sa zistilo ďalšie mu-

rivo, zrejme novej stavby, ktorá 

sa nachádzala vo svahu pod te-

rasou hradnej kaplnky. Tu bude 

výskum pokračovať. Na vrcholo-

vej polohe sa vymerala sonda v 

miestach predpokladanej brány. 

Zemné násypy (valy) sa tu zbie-

hajú a naznačujú cestný prístup 

k vrcholu lokality. Architektúra 

alebo kamenné články, ktoré by 

dokazovali existenciu brány, sa 

zatiaľ nezistili.

Súčasne s archeologickými prá-

cami však na lokalite Glanzen-

berg prebiehajú aj ďalšie práce, 

súvisiace s projektom MK SR a 

Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. Uchádzači o za-

mestnanie pomáhajú najmä pri 

konzervovaní múrov hradnej ka-

plnky. Zo zdrojov tohto projek-

tu sa v tomto roku začal realizo-

vať projekt náučného chodníka 

od Červenej studne cez lokalitu 

Glanzenberg až po Informačné 

centrum mesta Banská Štiavni-

ca na Námestí sv. Trojice. Poste-

ry s textami a obrázkami, via-

ceré typy panelov aj s miestami 

na oddych – to všetko prinesie 

nové informácie pre návštevní-

kov chodníka, týkajúce sa naj-

mä počiatkov baníctva v Banskej 

Štiavnici. Jozef Labuda

Archeológia a budovanie náučného chodníka 
na Glanzenbergu (Staré mesto)

Archeologické nálezisko na Starom meste  foto SBM

Realizácia projek-

tu so sebou priniesla niekoľko zá-

sadných problémov, ktoré bolo po-

trebné priebežne riešiť. Jednalo 

sa napríklad o nedopracovaný sta-

vebný projekt – spracovaná projek-

tová dokumentácia mala charakter 

architektonického, nie technické-

ho projektu. V projektovej doku-

mentácií nebol zapracovaný reálny 

stav zberného dvora. Rozpadnutý 

oporný múr, povrchová voda, ne-

vyriešená a nenaprojektovaná ka-

nalizácia si vyžiadali dodatočné 

náklady, s ktorými sa pri príprave 

projektu nepočítalo.

V projektovej dokumentácií okrem 

iného neboli vytýčené inžinierske 

siete v súvislosti s realizáciou sto-

jísk, čo následne spôsobilo ich ne-

realizovateľnosť podľa pôvodné-

ho zámeru. Pôvodné umiestnenie 

stojísk bolo naplánované na rozvo-

doch elektriny, plynu, vody a exis-

tujúcom teplovode. Väčšinu týchto 

stojísk bolo vzhľadom na uvedený 

problém potrebné premiestniť o 

niekoľko metrov oproti pôvodné-

mu umiestneniu, čo vyvolalo zo 

strany občanov nespokojnosť. Z 

týchto dôvodov musela samosprá-

va prikročiť k takému umiestneniu 

stojísk, ktoré nekolidovali s pôvod-

nou projektovou dokumentáciou a 

zároveň nezasahovali do existujú-

cich inžinierskych sietí. V dôsled-

ku nerealizovateľnosti stojísk na 

pôvodných miestach uvedených v 

projektovej dokumentácii, došlo k 

nesúladu medzi parcelnými čísla-

mi uvedenými v žiadosti o poskyt-

nutie nenávratného fi nančného 

príspevku s reálnou situáciou na 

tvare miesta. K uvedenej skutoč-

nosti bolo potrebné spracovať žia-

dosť o nepodstatnú zmenu projek-

tu. Chýbajúce podklady k výberu 

dodávateľa na verejné obstaráva-

nie, ktoré bolo zahrnuté v projekte 

ako jeden z výdavkov mali za ná-

sledok nemožnosť čerpania výdav-

kov na verejné obstarávanie. Tieto 

skutočnosti spôsobili ďalšie prob-

lémy, ktoré Mesto muselo urých-

lene vyriešiť, aby sa projekt nedo-

stal do omeškania s realizáciou. V 

rámci verejného obstarávania na 

stavebné práce bolo Mesto Ban-

ská Štiavnica pribrané do konania 

ako účastník súdneho sporu me-

dzi Úradom pre verejné obstaráva-

nie a jednou zo spoločností, ktorá 

predložila cenovú ponuku. Súdny 

spor spôsobil dočasný odklad rea-

lizácie stavebných prác. 

Realizácia projektu prinášala ne-

ustále vyvstávajúce problémy. Sú-

časné vedenie mesta bolo posta-

vené pred neľahké rozhodnutie, či 

vrátiť nenávratný fi nančný príspe-

vok v plnej výške, alebo situáciu 

prijať so všetkými nepríjemnos-

ťami a pokračovať až do úspešné-

ho konca. 

Projekt s názvom „Zavedenie efek-

tívneho systému separovaného zbe-

ru odpadov v meste Banská Štiavni-

ca“, ktorý je fi nancovaný z fondov 

EÚ (konkrétne Kohézneho fondu), 

štátneho rozpočtu SR a rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica vo výške 

3 633 515,89 € priniesol tiež pozi-

tívne výsledky.

Vďaka projektu sa podarilo nakú-

piť zvozovú techniku, nákladné 

vozidlo s prívesom na kontajne-

ry a tiež nakladač JCB 280. Veľko-

objemové kontajnery sú využíva-

né na svoj účel v zmysle projektu, 

vrecia na triedený odpad a vrecia 

na kuchynský bioodpad sú zatiaľ 

uskladnené na Technických služ-

bách a následne budú poskytnuté 

obyvateľom. Kamerový systém ob-

staraný v rámci projektu spravuje 

a využíva Mestská polícia Banská 

Štiavnica. Tento prispel k dodržia-

vaniu poriadku a čistoty v meste 

ako aj k vyriešeniu viacerých vý-

tržností a nezákonného odhadzo-

vania odpadkov v meste Banská 

Štiavnica. 

Systém GIS pre optimalizáciu ná-

kladov v odpadovom hospodár-

stve sa v súčasnosti spoločne so 

systémom evidencie odpadov na-

pĺňa dátami. Oba informačné sys-

témy sa spoločne podieľajú na evi-

dencii odpadov obyvateľov mesta 

Banská Štiavnica, ktorej cieľom je 

ekonomická motivácia pre čo naj-

účinnejšie opatrenie na podporu 

triedeného zberu. Zberné nádo-

by nakúpené v rámci projektu boli 

distribuované v rámci mesta pod-

ľa potreby posilnenia stojísk na 

triedený zber. Technika (zvozové 

vozidlo veľké, malé, teleskopický 

nakladač, veľkoobjemové kontaj-

nery, lyžica na ľahké materiály) sa 

využíva na svoj účel v zmysle pro-

jektu. Lis nebol doteraz nainštalo-

vaný a je uskladnený na TSBS. Po  

vybudovaní zberného dvora bude 

jeho súčasťou.

Projekt napriek problémom, kto-

ré neboli zanedbateľné pokročil 

do svojej záverečnej fázy s pláno-

vaným ukončením ku koncu roka 

2014.

RRaMV

Tento projekt je fi nancovaný z 

prostriedkov Európskej únie

�1.str.

Nový zberný dvor v našom meste
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Hovorí sa, že mladosť má 

svoje plány, stredný vek svoje 

ciele a staroba svoj ľudský 

údel - ale zároveň aj najcen-

nejší dar životných poznatkov 

a skúseností. 

Kolobeh života je proces nezvratný 

a platí bez výnimky pre každého z 

nás- v tom spočíva nepopierateľná 

spravodlivosť tohto sveta. Plynúci 

čas nám ponúka možnosť každoroč-

ne sa s úctou skloniť pred rokmi na-

plnenými prácou pre blaho rodiny, 

svojho okolia a celého nášho mesta. 

V piatok 10.októbra 2014 sa v Kul-

túrnom centre v Banskej Štiavni-

ci uskutočnila tradičná slávnosť pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším, 

ktorú opäť tradične pripravila Žive-

na- spolok slovenských žien a pod-

porili Mesto Banská Štiavnica a 

SMER-SD.

Slávnostný program na ľudovú nôtu 

zahájil  Ing. Dominik Kútnik zo sú-

boru Sitňan hrou na fujare a spe-

vom. Šarmantní moderátori, Mgr. 

Renáta Taligová a Mgr. Peter Da-

náš, obohatili program hovoreným 

i poetickým slovom. Privítali hostí, 

špeciálne primátorku mesta Mgr. 

Nadeždu Babiakovú a viceprimáto-

ra JUDr. Dušana Lukačku.

Potom už celé pódium, ale  predo-

všetkým srdcia všetkých prítom-

ných rozžiaril detský  folklórny sú-

bor železničiarov ZORNIČKA zo 

Zvolena. Tento súbor oslávil už 45 

rokov svojej činnosti, v súčasnos-

ti má 70 členov, pričom v Banskej 

Štiavnici sa z nich predstavilo 40 

vynikajúcich hudobníkov, taneční-

kov a spevákov pod vedením ume-

leckých vedúcich Soni Sýkorovej, 

Milana Hrončeka a Lenky Škodo-

vej, ktorým patrí veľká poklona za 

ich prácu pri rozvoji mladých talen-

tov a šírení našej krásnej ľudovej 

kultúry. Pestrofarebné kroje z rôz-

nych regiónov Slovenska, úžasná 

cimbalová muzika,tradičné piesne, 

tance,ale najmä životodarná ener-

gia mladosti a radosti sa preniesla z 

účinkujúcich aj na tých, skôr naro-

dených. Nádherné pásmo vyvrcho-

lilo kultovým tancom s názvom ,, 

Železnica - od dediny do dediny“, kto-

rý sa v tomto súbore tancuje už od 

jeho založenia. Bolo to veľkolepé a 

úžasné predstavenie!

V závere našich drahých seniorov 

pozdravila pani primátorka, ktorá 

sa im  poďakovala za prácu a prínos 

vo všetkých oblastiach života. Po-

tom odovzdala ocenenia ,,Seniorom 

roka 2014“, ktorými sa po zásluhe 

stali manželia Anna a Milan Debná-

rovci z Denného centra seniorov v 

Štefultove, a pani Valéria Koreňová 

z Klubu dôchodcov v Banskej Štiav-

nici. K poďakovaniu za ich príklad-

né aktivity a celkový prínos pre oko-

lie a  mesto aj v seniorskom veku 

patril súhlasný potlesk všetkých v 

sále. Rovnaký potlesk sprevádza-

li aj slová obdivu a vďaky pre vitál-

nu predsedníčku  Živeny p. Jolanu 

Šamovú.

Srdečné poďakovanie samozrejme 

patrí aj láskavým sponzorom p. No-

rike Ruckschlosovej, p. Ľudke Blaš-

kovej, fi rme MS AUDIO - za kvalit-

né ozvučenie programu, študentom 

Súkromnej hotelovej akadémie v 

Banskej Štiavnici za ochotnú a us-

mievavú obsluhu a šikovným člen-

kám Živeny za sladké i slané po-

chúťky, ktoré obohatili celkovú 

pohodu slávnostného popoludnia.

J.Bernáthová, R.Taligová

ZORNIČKA rozžiarila srdcia 
našich seniorov

Cimbalová muzika folklórneho súboru Zornička  foto J. Bernáthová

Najstaršie žiacke atletické 

preteky Horehronské hry v 

Banskej Bystrici, napísali 8.10. 

2014 už svoju 54 kapitolu. 

V štyroch kategóriách a 12 

disciplínach bojovalo 390 

pretekárov s medzinárodnou 

účasťou.

 Naši žiaci sa predstavili v behoch 

na 1500m st. žiakov štartovalo 21 

chlapcov a počínali si solídne, keď 

Ján Marko dobehol na 8. mieste ča-

som 5:02,98 min a Kristián Sep do-

behol presne dve sekundy za Mar-

kom, na 10. mieste časom 5:04,98 

min.

V st. žiačkach školu reprezentovala 

na 800m Hanka Hudecová a výbor-

ným taktickým behom vybojovala 

3. miesto časom 2:41,25 min. 

Gratulujem našim žiakom. Zároveň 

sa chceme poďakovať Milanovi Po-

tančokovi a Tomášovi Ruckschlo-

sovi za sponzorskú výpomoc na 

pretekoch v cezpoľnom behu a na 

Horehronských hrách.      

Róbert Petro

Žiaci ZŠ J.Horáka opäť úspešne

Prvá vľavo V. Sedíleková B.B., D. Luptaková Zvolen a H. Hudeco-

vá ZŠ J.Horáka B.Štiavnica  foto archív autora

Kam v BŠ 
a okolí?

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 Bulharska. 

Kulinársky zážitok s veľvyslan-

kyňou Bulharska, prominent-

ný perkusionista aj kapela Fun-

ky emotions. Rezervácie: 0918 

601 149. Cosmopolitan-bowling, 

19:00.

17.10. Piano show Jozefa Hol-

lého. Rezervácie miesta: 045 

6787611. Hotel Termál, Vyhne, 

19:00.

18.10. Piargsky country bál. 

Koncert skupiny Hurikán. KD 

Spolok, Štiavnické Bane, 20:00.

18.10. Jimmi Pé _ INSOMNIA 

Tour. Predstaví svoj album In-

somnia a odprezentuje nové 

skladby. Art Cafe, 21:00.

19.10. Šarkaniáda vo Sv. Anto-

ne. Najkrajšie šarkany, draký a 

iné lietajúce príšerky budú od-

menené. Na záver rozprávka na 

dobru noc v Hostinci na Rínku. 

Nádvorie ZŠ, 16:00. 

21.10. Autorské čítanie s An-

tikvariátikom: Ján Litvák. Be-

sedu moderuje Zuzka Tkáčiko-

vá. Vstup je voľný. Antikvariátik, 

17:00. 

26.10. Šarkaniáda pod Kalvá-

riou. Moderuje Erik Forgáč! Ko-

níky, sokoliari, maľovanie na 

tvár, tvorivé dielne,  veľa hier 

a zábavy. Lúky pod Kalváriou, 

11:00-16:00. 

26.10. Halina Pawlowská: Baná-

nová veľryba. Talk show o prí-

behoch zo života, z pôsobenia v 

šoubiznise a iné postrehy ťažko 

prekonateľnej optimistky. KC, 

17:00, vstupné 12 €, 17:00. 

30.10. Happy Halloween! Popo-

ludnie plné kúziel, čarov a mágie. 

Kúzelnícka šou, detská diskoté-

ka, varenie kúzelného lektvaru. 

Deti zdarma, dospelá osoba 5 €. 

Kaviareň Divná pani, 16:00.

31.10. Vernisáž výstavy Lu-

cie Tallovej. Galéria Schmenitz, 

19:00.

31.10. Klub bít Vol1. Funky, soul 

a disko z éry Československa. DJ 

Mišek a Koďas. Art Cafe, 20:00. 

1.11. Dušičky z Nového zámku!

Zažite jedinečný nočný výhľad. 

17:00-22:00, vstup 1 €, fotenie 

2 €.

Región Banská Štiavnica
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Spomienka na priateľa a 

kamaráta. 

MUDr. Vladimír Puček - le-

kár (*19.8.1937 Horná Poruba + 

6.8.1988 v Trenčíne).

Narodil sa v Hornej Porube v učiteľ-

skej rodine. Po skončení Jedenásť-

ročnej školy v Ilave pokračoval od 

roku 1951 v štúdiu na Gymnáziu v 

Púchove. Maturoval v roku 1955 a 

hneď po maturite sa vrátil späť do 

Ilavy ,kde začal učiť na jedenásťroč-

nej škole matematiku a ruský jazyk. 

Po svojom otcovi zdedil umelecké 

vlohy - ,,absolútny sluch,, - čo využil 

aj pri učení sa cudzích jazykov ( ply-

nule sa dohovoril nemecky, rusky, 

anglicky, taliansky, maďarsky, špa-

nielsky), veľmi rád hral na klavíri, 

gitare, husliach , harmonike a krás-

ne kreslil.

V roku 1956 začal študovať v Brati-

slave na Lekárskej fakulte Univerzi-

ty Komenského v Bratislave.

Štúdium úspešne ukončil v roku 

1963 a nastúpil na vojenskú základ-

nú službu do vojenskej nemocnice 

vo Vyškove. Po vojenskej službe na-

stúpil na pridelenku do nemocnice 

v Banskej Štiavnici. Počas pôsobe-

nia v nemocnici v Banskej Štiavni-

ci sa zoznámil aj so svojou budúcou 

manželkou -zdravotnou sestrou 

Alexandrou rod. Bačíkovou. 

V Banskej Štiavnici sa im narodil v 

roku 1970 aj syn Andrej.

Svoje pôsobenie v Banskej Štiavni-

ci ukončil v roku 1973, keď aj spo-

lu s rodinou odišiel do Trenčian-

skych Teplíc, kde začal pracovať v 

Československých štátnych kúpe-

ľoch ako vedúci lekár kúpeľnej po-

likliniky. Počas pôsobenia v kúpe-

ľoch si dokončil atestácie v oblasti 

FBLR - reumatológie a rehabilitácie.

Od roku 1978 pôsobil ako primár a 

vedúci lekár liečebného domu PAX. 

Tu pracoval až do svojej náhlej smr-

ti v roku 1988. 

Spracované do knihy „ Banskoštiav-

nické zdravotníctvo“.                     

Vladimír Poprac

Žil medzi nami...Príjemný deň

Po jesennej prechádzke, kto-

rá sa uskutočnila 17. sep-

tembra stretlo sa znova 78 

členov Slovenského zväzu te-

lesne postihnutých z nášho 

mesta 29. septembra. Tento-

raz zamierili do kúpeľov Ko-

váčová, kde vo „Vodnom raji“ 

relaxovali, využívali blaho-

darné účinky liečivej vody 

na dobíjanie batérií zdravia 

a tí otužilejší trávili poho-

dový čas aj vo vonkajšom ba-

zéne. Všetci zúčastnení uni-

sono vyslovili spokojnosť s 

relaxačným pobytom a už te-

raz sa tešia na podobnú ak-

ciu, zameranú na uchovanie 

zdravia. Poďakovanie za zor-

ganizovanie oboch jesenných 

podujatí patrí členom agilné-

ho výboru SZTP.

Ivan Madara  

14. októbra tohto roku by 

sa bol dožil 65 rokov života 

bývalý primátor mesta Banská 

Štiavnica Ing. Marián Lichner, 

CSc. 

Nechce sa nám veriť, že prešlo  už 

sedem rokov od tragickej udalos-

ti  9.septembra 2007, kedy nás na-

vždy opustil. Odišiel  neopakova-

teľný  a vzácny človek,  hosťujúci  

docent  na  BERG fakulte TU Koši-

ce, iniciátor Deklarácie pokračova-

teľov duchovného dedičstva slávnej 

Baníckej akadémie v Banskej Štiav-

nici  a jeden z jej signatárov, inici-

átor zapísania Banskej Štiavnice 

na Zoznam  svetového a kultúrne-

ho dedičstva UNESCO a  iniciátor 

viacerých dokumentov  a uznesení, 

ktoré prispeli  k obnove  a rozvoju 

nášho mesta,  fotograf, publicista 

viacerých kníh, šachista, zakladateľ 

a  bývalý predseda Združenia his-

torických miest a obci Slovenska, 

vzdelaný, múdry a šľachetný,  nado-

všetko statočný človek s hlbokým 

zmyslom pre ľudskosť, ktorý vní-

mal potreby  obyvateľov a chápal  

ich každodenne potreby.  Banská 

Štiavnica stratila  najvýznamnej-

šiu  osobnosť nášho mesta, ktoré-

ho najvyššie hodnoty  boli ľudskosť  

a tolerancia. Ako primátor mesta 

Banská Štiavnica, pre ktorú neú-

navne pracoval od roku 1990 sa za-

slúžil o zlepšenie postavenia Ban-

skej Štiavnice  v rámci Slovenska a o 

upevnenie autority  mesta doma  i v 

zahraničí, zaslúžil sa o zlepšenie vy-

bavenosti  mesta  a jeho postupnú 

obnovu. Počas jeho pôsobenia vo 

funkcii  primátora sa obnovilo viac 

ako 35 objektov historického jadra  

mesta a na viac ako 17 objektoch sa 

pokračovalo. Významnou mierou  

prispel  i k postupu  nášho mesta  

do svetového fi nále  v súťaži miest  

Národy v rozkvete  v rokoch 1999 

– 2000. Mesto získalo vďaka Ing. 

Mariánovi Lichnerovi,  CSc. sveto-

vé ocenenia  v roku 1999 v Japon-

sku - Zeleného Oscara za zlepšenie 

životného prostredia a skrášľova-

nie krajiny a environmentálny roz-

voj a v roku 2000 Zeleného Oscara  

za starostlivosť o kultúrne dedič-

stvo. Mimoriadne cenným  uzna-

ním zásluhou Ing. Mariána Lichne-

ra, CSc. bol certifi kát  Centra OSN  

pre ľudské sídla, ktoré získalo naše 

mesto v roku 2000 v Spojených 

arabských emirátoch, za používa-

nie najlepších postupov pri spravo-

vaní ľudského sídla  smerom k tr-

vale udržateľnému rozvoju.  Tento 

certifi kát získalo naše mesto ako 

jedno zo 40 miesť našej planéty.  

Zaslúžil sa o prinavrátenie  vyso-

kého školstva do Banskej Štiavnice 

a to etablovaním  Fakulty ekológie 

a environmentalistiky  Technickej 

univerzity Zvolen a dvoch katedier 

prírodných vied  UMB B. Bystrica. 

V roku 1996 sa zaslúžil o navráte-

nie okresu a  prispel   k inštitucio-

nálnemu rozvoju Banskej Štiavni-

ce, keď v meste boli  umiestnené 

inštitúcie s celoslovenskou pôsob-

nosťou a to Hlavný banský úrad a 

Banícka komora, Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š.p. Vďaka 

príchodu týchto inštitúcii sa zlepši-

li podmienky zamestnanosti v Ban-

skej Štiavnici a výrazne stúplo po-

stavenie nášho mesta z hľadiska 

hospodárskeho a sociálneho života 

Slovenskej republiky, zaslúžil sa o 

vybudovanie ČOV a vodovodu Čer-

vená studňa – Štefultov. Zasadil sa 

o rozvoj  bytovej výstavby v našom 

meste a obnovu historického jadra 

MPR. Podporoval banskoštiavnic-

ké banícke tradície a zachovanie 

akademických zvykov. Vďaka býva-

lému primátorovi  Ing. Mariánovi 

Lichnerovi, CSc. bolo ako jedinému 

mestu na Slovensku udelené v roku 

2003 štátne vyznamenanie za "Zá-

chranu kultúrneho dedičstva a vynalo-

žené úsilie pri rozvoji mesta" od prezi-

denta SR Rudolfa Schustera. 

Ing. Marián Lichner, CSc. pracoval 

pre Banskú Štiavnicu a jej obyvate-

ľov viac, ako žil. Zanechal na tomto 

svete svoje nezmazateľné stopy. Sú 

tu nielen výsledky jeho práce, kto-

ré nám pripomínajú jeho život, sú 

tu jeho blízki, spolupracovníci, kto-

rí pokračujú  v jeho myšlienkach a 

v jeho práci, sú tu jeho ideály, kto-

ré sú ideálmi jeho spolupracovní-

kov, všetkých čo ďalej  pokračujú v 

ním začatej práci pre Štiavničanov 

a Banskú Štiavnicu, ktorú tak ne-

smierne mal rád  a nosil ju hlboko 

vo svojom srdci.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta 

K nedožitým 65 rokom života Ing. Mariána 
Lichnera, CSc.
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Mesiac úcty k starším sa v Klube dô-

chodcov v miestnej časti Štefultov 

začal 6. októbra, keď medzi senio-

rov prišli deti z miestnej škôlky, s 

ktorou má klub dôchodcov partner-

stvo s pekným kultúrnym progra-

mom. 

Dôchodcovia im potom predvied-

li ako sa robia z gumičiek náram-

ky. Deti to veľmi zaujalo a atmosfé-

ra bola viac než srdečná. Vo štvrtok 

9. októbra sa členovia klubu stre-

tli v reštaurácii Ametyst na spoloč-

nom obede. Posedenie otvorila ve-

dúca klubu pani Dobrovodská. V 

kultúrnom programe vystúpili: Mi-

lan Štencl, Valika Inglotová, Mária 

Výbochová. Prítomní si pochutna-

li na výbornom obedovom menu 

a zákusku Tiramisu, ktoré pripra-

vili zamestnanci Reštaurácie Ame-

tyst pod vedením pána Lahvičku, 

začo im patrí naše srdečné poďako-

vanie!. Členovia klubu dostali kveti-

nové dary, za ktoré sa chceme tým-

to poďakovať sponzorom: B – spol., 

Jutoma, Trendy a AB studio, záro-

veň aj za vecné dary, venované na-

šimi sponzormi v Mesiaci úcty k 

starším. Veľkou vzpruhou do ďalšej 

práce bola skutočnosť, že titul „Se-

nior roka“ získali naši členovia Anna 

a Milan Debnárovci. Toto ocenenie 

bolo udelené po prvýkrát. Chceme 

sa týmto poďakovať aj pani primá-

torke za jej aktívny prístup a pomoc 

nášmu klubu. O tom, že členovia 

nášho klubu sú skutočne iniciatívni 

svedčí aj skutočnosť, že sa zúčast-

ňujú na kultúrnych a spoločenských 

podujatiach v meste, kde vystupujú 

jednotliví členovia i aktívny spevác-

ko-tanečný súbor „Jašteričky“, ako 

to bolo aj na Talentáriu, ktoré uspo-

riadalo Pohronské osvetové stredis-

ko. Svojou prácou chceme dokázať, 

že aj v pokročilom veku je možné 

aktívne pracovať a zúčastňovať sa 

na kultúrnom a spoločenskom živo-

te mesta Banská Štiavnica.

Milan Štencl

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Mesiac úcty k starším sa v Klube dô-

chodcov v miestnej časti Štefultov

začal 6. októbra, keď medzi senio-

rov prišli deti z miestnej škôlky, s

ktorou má klub dôchodcov partner-

stvo s pekným kultúrnym progra-

mom. 

Túto jeseň začína Študentská 

kvapka krvi 13. októbra. 

Sú tuNIAKY MOJI ľudia? je 

heslo jubilejného 20. ročníka 

kampane Slovenského 

Červeného kríža, ktorej cieľom 

je oslovovanie a rozširovanie 

základne darcov krvi na 

Slovensku.

Slogan tohtoročnej Študentskej 

kvapky krvi sa verejnosti prihovára 

rečou mladých ľudí a slovnou hrač-

kou – sú tu nejakí moji ľudia - Nebuď 

tuniak a daruj krv! - keďže primár-

ne je kampaň zameraná na získava-

nie prvodarcov, medzi ktorými sú 

najmä ľudia v mladšom veku. 

Už tradične sa s kampaňou spájajú 

mobilné odbery krvi a ďalšie sprie-

vodné akcie zamerané na šírenie 

bezpríspevkového darcovstva krvi 

- náborové workshopy, či simulo-

vané odbery krvi, ktoré v intenzív-

nejšej miere prebiehajú práve počas 

národných kampaní Slovenského 

Červeného kríža vo všetkých väč-

ších mestách a mnohých obciach 

Slovenska. 

Kampaň organizuje Slovenský Čer-

vený kríž v spolupráci s Národnou 

transfúznou službou SR (NTS SR) 

a hematologicko-transfúznymi od-

deleniami (HTO) nemocníc a potr-

vá do 17. novembra 2014.

Krv môžete darovať v Banskej 

Štiavnici 29.10.2014 od 8.00 do 

10.00 v priestoroch Strednej od-

bornej školy obchodu a lesníctva 

Kolpašská ul.9, alebo každodenne 

od pondelka do piatka na všetkých 

odberových miestach NTS SR  a vo 

vyhradených dňoch na oddeleniach 

HTO nemocníc. Viac informácií aj o 

mobilných odberoch počas kampa-

ne nájdete na darujkrv.redcross.sk.   

Študentská kvapka krvi má celo-

slovenskú pôsobnosť a už 20-roč-

nú tradíciu. Práve preto sa Sloven-

ský Červený kríž rozhodol zapísať 

názov „Študentská kvapka krvi" do 

registra ochranných známok Úradu 

priemyselného vlastníctva SR.

SČK

Študentská kvapka krvi

Zo života klubu dôchodcov 
v Štefultove

Oznam
Oznamujeme Vám, že dňa 17.-

19. októbra 2014 bude výstava 

Ovocia a zeleniny v Záhradkár-

kom dome na Štefultove. Bližšie 

info p. Mojžišová: 0903 250 921. 

Výbor SZZ Štefultov  

Oznam
Oznamujeme Vám, že novootvo-

rená výdajňa zdravotných pomô-

cok sa nachádza na Kolpašská ul. 

1 (pri Lidli), otvorené: Po – Pi 9:00 

– 17:00, So 8:00 – 12:00, bližšie 

info: 0911 844 001, pripravujeme 

e-shop.

Pozvánka
Priatelia športu a pohybu! Pozý-

vam Vás každú sobotu o 8:30 

hod. na futbalový štadión, kde re-

alizujeme atletické tréningy pre 

každého. Nehanbite sa a príďte, 

každý je vítaný. Info: petrorobo@

gmail.com, mobil: 0915 815 669. 

Robert Petro

Klienti z Denného centra Slovenské-

ho červeného kríža prežili dva krás-

ne dni na chate Assisi na Štiavnic-

kých Baniach. 

Počasie babieho leta im prialo, a 

preto sa vybrali na výlet na Počú-

vadlianske jazero. Poprechádzali sa 

okolo jazera, pozreli a potešili sa so 

zvieratkami pri hoteli Topky. Po ná-

vrate  na chatu ich čakal výborný 

obed a boli už veru poriadne hladní 

a unavení. Večer prebehla diskoté-

ka, síce s improvizovanou hudbou, 

ale to tancujúcim vôbec nepokazilo 

náladu a chuť vyšantiť sa. Na druhý 

deň mali v pláne športovať, ale zdra-

votné problémy a únava z predchá-

dzajúceho dňa urobili svoje, a preto 

oddychovali. Domov sa rozchádza-

li plní zážitkov a s prísľubom, že na 

budúci rok sem prídu znova. Veď je-

senná príroda trocha námahy a spo-

ločne prežitý čas sú pre nich zdro-

jom radosti, adrenalínu a sily do 

ďalších dní. Chcem sa poďakovať (a 

určite aj za ostatných rodičov) pani 

riaditeľke Katke Senciovej, opatro-

vateľkám Ivetke Laukovej, Andrejke 

Kočalkovej, Valike Mališovej a celé-

mu kolektívu DC SČK za starostli-

vosť, trpezlivosť a veľkú lásku, kto-

rú dennodenne odovzdávajú týmto 

„veľkým“ deťom. Ich práca nie je po-

volanie, ale poslanie, a preto vám 

zato patrí naše veľké Ďakujeme! 

rodičia

Naše „deti“ na výlete

Ospravedlnenie
Hlboko sa ospravedlňujem p. 

Vierke Luptákovej, vedúcej Mest-

skej knižnice, za nedostatok, kto-

rý som spôsobila pri vedení  Spo-

ločenskej kroniky, kde v rubrike 

„Na spoločnú cestu životom sa vy-

dali“ som nespomenula jej dcéru 

a zaťa, Ing. Miloša Javoša a Mgr. 

Vladimíru Luptákovú, ktorí uzav-

reli manželstvo dňa 6. septembra 

2014. v našom meste. Osobne ma 

to mrzí  a  prajem  novomanželom 

do  ďalších rokov veľa lásky a po-

rozumenia.

 Jarmila Simonidesová 

Zvoz  ZKO - 
„2x ročne“

Technické služby, m.p., ozna-

mujú občanom mesta, že sa dňa 

20.10.2014  uskutoční zvoz „2x 

ročne“ a to na uliciach: Koncová, 

Osadná, Pustá, Hadová, Stratená 

a v častiach Bartkov majer, Široký 

vrch, Vindišlajtňa.  Heiler Peter
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Lokše z Hontu

Potrebujeme:

1 kg žitnej múky, soľ, 4 zemia-

ky, uvarené v šupke, očistené a 

najemno postrúhané, asi 600 ml 

vody 

Postup:

Na pomúčenej doske z múky, soli, 

zemiakov, a potrebného množ-

stva vody vypracujeme vláčne 

cesto. Cesto rozdelíme na dve čas-

ti a sformujeme ho do tvaru šúľka 

s priemerom asi 5 cm. Potom ho 

nakrájame na kúsky široké asi 2 

cm a každý sformujeme do tvaru 

placky hrubej asi 1 cm. Placky roz-

ložíme na pomúčený plech, vloží-

me do rúry vyhriatej na 200ºC a 

upečieme do zlata. Podávame s 

kyslým mliekom alebo cmarom. 

Dobrú chuť!

Bol to ako blesk z jasného neba, keď 

mi 13. októbra pred desiatimi rok-

mi prišla do Tibetu správa, že zo-

mrel Milan Hock, človek vždy sršia-

ci energiou a optimizmom, blízky 

príbuzný a dobrý priateľ, niekdaj-

ší dlhoročný riaditeľ Slovenského 

banského múzea, banský historik, 

významná osobnosť slovenského 

múzejníctva a vysokoškolský peda-

góg. 

Štiavničan, človek kresťan, pre kto-

rého hlásanie lásky k blížnemu bolo 

bežnou situáciou každého dňa v či-

noch. Jeho nečakaný odchod bol 

otvorenou ranou pre jeho najbliž-

ších, bývalých kolegov ale i pre 

mňa. Z úcty k nemu si pripomeňme 

jeho život, plný činorodej a zmyslu-

plnej práce. Narodil sa 25. augusta 

1937, študoval v B. Štiavnici, Zvo-

lene a vysokoškolský diplom zís-

kal na Baníckej fakulte VŠT v Koši-

ciach. Bol ženatý a mal tri deti. Ako 

mladý inžinier pracoval v Železo-

rudných baniach v Rožňave. V roku 

1966 sa vrátil do rodnej B. Štiavnice 

a začal pracovať vo vtedajšom Ban-

skom múzeu, kde pôsobil ako ve-

dúci oddelenia banskej techniky. 

Po organizačných zmenách získalo 

múzeum celoslovenskú pôsobnosť 

a súčasný názov Slovenské banské 

múzeum a bolo zaradené medzi ve-

decko-výskumné pracoviská na Slo-

vensku. Jedným z jeho pracovníkov 

bol aj Milan Hock. V roku 1978 bol 

vymenovaný za jeho riaditeľa. Vo 

funkcii zotrval do roku 1990, no 

ďalej pôsobil ako vedúci Kabinetu 

pre dejiny baníctva a zastával post 

zástupcu riaditeľa a súčasne vedú-

ceho oddelenia banskej techniky. V 

roku 1997 dovŕšil dôchodkový vek, 

avšak naďalej pracoval ako lektor 

banskotechnickej expozície v Kam-

merhofe, ktorú s tímom spolupra-

covníkov aj vytvoril. V roku 2002 sa 

stal odborným asistentom Kated-

ry ekomuzeológie Fakulty prírod-

ných vied Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Štiavnici. Na tomto pra-

covisku, bezprostredne pred pred-

náškou, sediac za svojim stolom 

naposledy pred tými 10. rokmi vy-

dýchol. Náhla a nečakaná smrť pre-

rušila jeho prácu a dala záverečnú 

bodku za jeho činorodým životom. 

Nám ostali len otázniky. 

S menom Milana Hocka je navždy 

spečatený vzťah so slovenským 

múzejníctvom, dejinami baníc-

tva, ochranou baníckych technic-

kých pamiatok na Slovensku ako 

i komplexným rozvojom a vybu-

dovaním štiavnického múzea so 

všetkými jeho oddeleniami a ex-

pozíciami. Jeho zásluhou sa obno-

vili a zrekonštruovali pamiatkové 

budovy múzea, pod jeho vedením 

sa zmodernizovala odborná správa 

zbierok, depozitný režim i vybave-

nie múzejných pracovísk výpočto-

vou technikou. Vedecko-výskumná 

činnosť Milana Hocka má konkrét-

ne výstupy v rôznych podobách. Za 

všetky spomeniem najmä topogra-

fi u banských diel, súpisy hmotných 

výrobných a technických pamiatok 

celoslovenského rozsahu, systema-

tickú bibliografi u baníckej litera-

túry, súpisy zbierok najmä z ban-

ského meračstva, ktoré bolo jeho 

srdcovou záležitosťou a mnohé ďal-

šie. Napísal desiatky štúdii a stovky 

článkov s banskohistorickou tema-

tikou. Bol organizátorom odbor-

ných seminárov, vedeckých sym-

pózií a konferencií, na ktorých aj 

erudovane prednášal. Bol spoluau-

torom viacerých výstupov vedecko-

výskumnej činnosti v odbore dejín 

vied a techniky, ktoré sú uložené v 

archívoch a knižniciach na Sloven-

sku. V závere svojho pozoruhodne 

tvorivého pracovného života, v roli  

vysokoškolského pedagóga, vie-

dol diplomové práce pre posluchá-

čov denného i dištančného šúdia. 

S mladými ľuďmi podobne ako so 

svojimi vlastnými deťmi bol neroz-

lučne spojený až do samého konca. 

Zanechal dielo, ktoré je nielen odka-

zom pre ďalšie generácie, ale trvalou 

inšpiráciou a vzorom. Výberová bib-

liografi a jeho publikovaných prác je 

uverejnená v Zborníku SBM, roč. 

16., vydanom v roku 1993. Spraco-

vala ju autorka tohto príspevku.

Spomíname a ďakujeme Ti priate-

ľu !

Oľga Kuchtová

Spomienka na Ing. Milana Hocka, CSc.

Dňa 30.9.2014 v dopoludňaj-

ších hodinách sa uskutočnilo v 

materskej škole na Ul. bratská 

9 previerkové cvičenie HaZZ, 

ktoré nariadil mjr.Ing. Milan 

Hrudka. 

S týmto nápadom však prišiel kpt. 

Anton Golian, ktorý to za pomoci 

p.uč. Oľgy Hricovej v MŠ zorganizo-

val. Nakoľko toho roku mu pridelili 

aj dobrovoľných hasičov, naplánoval 

cvičenie v spolupráci profesionálov 

a dobrovoľníkov. Cieľom previerko-

vého cvičenia bolo preverenie akcie-

schopnosti hasičskej jednotky zbo-

ru a prevádzky schopnosti hasičskej 

techniky a vecných prostriedkov za-

radených do pohotovosti a dodrža-

nie predpísaných časových limitov 

pri vyhlásení výjazdu s prihliadnu-

tím na dodržiavanie zásad bezpeč-

nosti a ochrany zdravia pri práci. 

Schopnosť príslušníka slúžiaceho 

na OP získať čo najviac informácií 

o vyťažovaní oznamovateľa udalos-

ti potrebných pre veliteľa zásahu. 

Preverenie taktických schopnos-

tí veliteľa zásahu pri nasadení SaP 

v spolupráci s členmi DHZO. Cie-

ľom tohto cvičenia pre deti MŠ bolo 

aby sa oboznámili s prácou dospe-

lých, aby zdôvodnili a hodnotili jej 

význam a výsledky vo všeobecnosti 

pre všetkých. Aby rozlišovali dva zá-

kladné významy ohňa- užitočnosť a 

škodlivosť. Uvedomiť si nebezpečie 

hrať sa s horľavými predmetmi a zá-

kladné zásady správania sa pri po-

žiari. Deťom sa akcia veľmi páčila, 

bolo to pre nich niečo nové s čím sa 

ešte nestretli. Zažili hasičov pri ha-

sení fi ktívneho požiaru v oblekoch 

a v dýchačoch. Sledovali každý ich 

pohyb a pravdaže po skončení ak-

cie každý chlapec chcel byť hasičom. 

Deti si mohli vyskúšať ako sa strie-

ka z ozajstných hasičských strieka-

čiek. Nedá mi nepochváliť kpt.An-

tona Goliana, ktorý je skúseným 

dlhoročným hasičom a pod jeho ve-

lením spoľahlivo pracovali profesi-

onálni aj dobrovoľní hasiči. My len 

veríme, že nikdy nebudeme naozaj 

potrebovať od nich pomoc pri hase-

ní objektu.  

Oľga Hricová

Previerkové cvičenie HaZZ 

„Malých hriechov sa zbavujeme 

omnoho ťažšie ako veľkých. Akoby sa 

čierna dala ľahšie očistiť v bielu, ako 

zájdená šedá.“

Katka Romušíková

Aforizmus 
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Štvrtok 16.10. o 18:30 hod.

Be2CAN: 

LÁskA NA prvý bojLÁskA NA prvý boj
Komédia, Romantický, Francúzsko, Komédia, Romantický, Francúzsko, 
2014, MP 15, Vstupné: 4 €. Milostný 2014, MP 15, Vstupné: 4 €. Milostný 
príbeh dvoch úplne odlišných ľudí, ale-príbeh dvoch úplne odlišných ľudí, ale-
bo boj o prežitie.bo boj o prežitie.

Piatok 17.10. o 18:30 hod.Piatok 17.10. o 18:30 hod.

ANjeliANjeli
Dráma, Česko, 2014, Vstupné: 4 €. Dráma, Česko, 2014, Vstupné: 4 €. 
Hrajú: Marián Labuda st., Vojtěch Hrajú: Marián Labuda st., Vojtěch 
Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křen-Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křen-
ková, Bolek Polívka, Zuzana Bydžov-ková, Bolek Polívka, Zuzana Bydžov-
ská. Našimi hrdinami sú ľudia, ktorí si ská. Našimi hrdinami sú ľudia, ktorí si 
život nechávajú prekĺznuť medzi prsty. život nechávajú prekĺznuť medzi prsty. 
Nemali by. Pre niektorých z nich to to-Nemali by. Pre niektorých z nich to to-
tiž dnes večer skončí. A preto sa v ich tiž dnes večer skončí. A preto sa v ich 
blízkosti objavili anjeli. blízkosti objavili anjeli. 

Sobota 18.10. o 16:00 hod.Sobota 18.10. o 16:00 hod.

DoM kúzielDoM kúziel
Rodinný, animovaný, dobrodružný, Rodinný, animovaný, dobrodružný, 

2014 ,85 min., Vstupné: 4 €, ČSFD 2014 ,85 min., Vstupné: 4 €, ČSFD 
81%/. Opustený kocúrik Hrom sa jed-81%/. Opustený kocúrik Hrom sa jed-
ného dňa ocitne v tajuplnom dome ného dňa ocitne v tajuplnom dome 
starého kúzelníka, ktorý obývajú starého kúzelníka, ktorý obývajú 
aj nevšedné bytosti zo sveta fantá-aj nevšedné bytosti zo sveta fantá-
zie. Vľúdne ho prijmú medzi seba, no zie. Vľúdne ho prijmú medzi seba, no 
nájdu sa aj takí, ktorých príchod ne-nájdu sa aj takí, ktorých príchod ne-
zvaného hosťa vôbec neteší. Situácia zvaného hosťa vôbec neteší. Situácia 
sa ešte zhorší, keď sa im začne do ži-sa ešte zhorší, keď sa im začne do ži-
vota miešať kúzelníkov chamtivý sy-vota miešať kúzelníkov chamtivý sy-
novec. novec. 

Sobota 18.10. o 18:30 hod.Sobota 18.10. o 18:30 hod.

DrAcUlA: DrAcUlA: 

NezNÁMA legeNdANezNÁMA legeNdA
Akcia, fantasy, USA, 2014, 92 min., Akcia, fantasy, USA, 2014, 92 min., 
MP 12, Vstupné: 4 €. Nebál sa posta-MP 12, Vstupné: 4 €. Nebál sa posta-
viť obrovskej presile. Obetoval sa, aby viť obrovskej presile. Obetoval sa, aby 
zachránil svoju rodinu a svoj ľud. Stal zachránil svoju rodinu a svoj ľud. Stal 
sa legendou, ktorá úspešne zabrzdi-sa legendou, ktorá úspešne zabrzdi-
la turecký vpád do Európy. Napriek la turecký vpád do Európy. Napriek 
tomu ho dnes vnímame predovšetkým tomu ho dnes vnímame predovšetkým 
ako jedno z najväčších monštier aké ako jedno z najväčších monštier aké 
ľudská mytológia stvorila. ľudská mytológia stvorila. 

Nedeľa 19.10. o 16:00 hod.Nedeľa 19.10. o 16:00 hod.

LÁskA NA vlÁskULÁskA NA vlÁskU
Rodinný, romantický, 2014, 97 min., Rodinný, romantický, 2014, 97 min., 
Vstupné: 4 €. Na kráľovskom hrade sa Vstupné: 4 €. Na kráľovskom hrade sa 
princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho pri-princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho pri-
núti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, núti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, 
ktorú nemiluje. Matej využije náhodné ktorú nemiluje. Matej využije náhodné 
stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý 
je jeho identickým dvojníkom. je jeho identickým dvojníkom. 

Nedeľa 19.10. o 18:30 hod.Nedeľa 19.10. o 18:30 hod.

Be2CAN: Be2CAN: 

Veľkolepé MúzeUMVeľkolepé MúzeUM
Dokument, 2014, 94 min., MP 12, Dokument, 2014, 94 min., MP 12, 
Vstupné: 4 €. Jedinečný zážitok s po-Vstupné: 4 €. Jedinečný zážitok s po-
hľadom do zákulisia kunsthistorického hľadom do zákulisia kunsthistorického 
múzea vo Viedni.múzea vo Viedni.

Utorok 21.10. o 18:30 hod.Utorok 21.10. o 18:30 hod.

KoYAANisqUATsiKoYAANisqUATsi
Dokument, hudobný, dráma, USA, Dokument, hudobný, dráma, USA, 
1982, 86 min., MP 12, Vstupné: 4 1982, 86 min., MP 12, Vstupné: 4 
€, ČSFD 85%. Reggio bez slov, len €, ČSFD 85%. Reggio bez slov, len 
prostredníctvom fascinujúcich obrazov prostredníctvom fascinujúcich obrazov 
a s doprovodom úchvatne minimalis-a s doprovodom úchvatne minimalis-
tickej hudby Philipa Glassa prvý krát tickej hudby Philipa Glassa prvý krát 
komentuje vzťah prírody a človeka. komentuje vzťah prírody a človeka. 

Štvrtok 16.10. o 18:30 hod.Štvrtok 16.10. o 18:30 hod.

NN

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 konzumá-

ciu v hodnote 10,-eur v pizzérii, 

reštaurácii BLACK M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica si 

výherca môže vyzdvihnúť v redak-

cii ŠN. Správne znenie krížovky z 

č.33/2014: „Nejestvuje nič skutočne 

cenné, čo možno dosiahnuť bez práce 

a námahy.“ Výhercom sa stáva Si-

mona Krížiková, Železničiarska 

6, Banská Štiavnica. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráme o 

poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii BLACK M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať 

ju spolu s kupónom do redakcie 

ŠN v termíne do 27.10.2014. V 

tajničke sa ukrýva výrok F. Schille-

ra: „Keď niečo nenávidím... (dokon-

čenie v tajničke). 

A., 2. časť tajničky, turek, zn. 

starších žiletiek, výkres, potom,     

B., 3. časť tajničky, väzenie,

C., Oblak, fi alový, výrobky z mlie-

ka, 4.pád slova voda,   

D., Elektricky nabitý atóm, previ-

nenie, Helena, príčina,      

E., 55 v Ríme, medveď, zvi-

nuté látky, huncút zo Se-

bechlieb, lebo,    

F., Privíta, podalo, číra teku-

tina, sbor národní bezpeč-

nosti,        

G., Jolana, časť Bratislavy, 

sitko, plamene,   

H., Esá česky, druh rastlin-

ného masla, spojenie dvoch 

brehov, ruská rieka, pred-

ložka,  

I., Iniciálky Kramára, má 

meniny 26.7., nie veľkí, 

otec, vlastni,

J., 4.časť tajničky, vlastné,

K., Nebdel, nápev, prípravok 

na obnovu, ruská rieka

1., Ozn. áut Slovenska, koniec 

tajničky, ozn. áut Banskej Štiav-

nice, 

2., Patriaci aeru, produkt včiel, 

opica zriedkavo,     

3., Odaň s prehodeným mäkče-

ňom, dĺžková miera, citoslovce po-

chopenia,   

4., Naša maďarská politická stra-

na, buničina, poháňal,

5., Ženské meno, dôchodok,       

6., Albert domácky, meno Rolins, 

pracuj ihlou,       

7., Nič, šéf na salaši, mier po čes-

ky,

8., Španielska bona, veľká sála, 

obyvateľ Nového Zélandu,     

9., Radostne, pridávajte soľ,            

10., Chyby, je na vešiaku, okresný 

výbor,              

11., Technické služby, staroegypt-

ský Boh Slnka, český slávik, zrak,    

12., Slovenský spisovateľ, starý 

otec, kyslá pochutina,

13., 999 v Ríme, vlastnosť člove-

ka, orgán zraku, zn. metra a am-

péra, 

14., Časť vety, ozn. áut: Švédska, 

Maďarska, Rakúska, mäkká stup-

nica,  

15., Približne rovnako, Karol do-

mácky,

16., 1.časť tajničky.

Pomôcky: Osman, Hera, Rača, 

Milica, Aja, Roy, Ion.    

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

K

Kupón č. 35
Krížovka
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Avizovaný koncert Bratislav-

ského chlapčenského zboru sa 

uskutočnil v sobotu 4. októbra 

2014 v Evanjelickom kostole v 

Banskej Štiavnici.

Už vonku pred vchodom do kostola  

si  návštevníci mohli všimnúť veľmi 

ticho, skromne a sústredene pôso-

biacich chlapcov rôzneho veku. Tí 

menší boli oblečení v tmavočerve-

ných, a starší mládenci v zelenoše-

dých vestách. Čisté a vznešené tóny 

prvej skladby sa rozozvučali v zad-

nej časti chrámu, odkiaľ sa nastú-

pený zbor grandiózne premiestnil 

a rozostavil pred oltárom.Vzácnych 

hostí potom privítal a v krátkosti 

predstavil Ing. Rastislav Marko, ve-

dúci OKŠaMK v Banskej Štiavni-

ci. Chlapci sa len nedávno vrátili z 

amerického turné, kde dôstojne re-

prezentovali našu krajinu. O tom, 

že patria k európskej a svetovej 

špičke svedčí viacero významných 

ocenení. Za všetky spomeniem as-

poň súťaž v Taliansku, kde spome-

dzi 12 najlepších zborov z celého 

sveta obsadili 1. miesto. Bolo nám 

cťou (chvíľami aj so zatajeným dy-

chom) obdivovať tú krásnu jedno-

tu a dokonalosť, bez akéhokoľvek 

detského zaváhania v hlase, me-

lódii, či texte, ktoré by diváci tým 

najmenším možno aj radi odpus-

tili. Ale nič také sa nestalo. Všetko 

bolo absolútne perfektné. Každý 

nádych, každý záchvev hlasiviek, 

každý úder srdca splýval v krištá-

ľovočistom anjelskom chóre. Bra-

tislavský chlapčenský zbor ponúkol 

vo viac než hodinovom programe 

len časť bohatého repertoáru sak-

rálnej a profánnej hudby, vypo-

čuli sme si gregoriánske chorály, 

renesančnú hudbu, štylizáciu ľudo-

vej piesne, černošské spirituály, aj 

tvorbu súčastných skladateľov. Veľ-

kým potleskom odmenilo nadšené 

publikum aj malých sólistov, kto-

rí - opäť  dokonale- interpretovali 

časti Mozartovej Čarovnej fl auty z 

predstavenia Opery SND, kde Bra-

tislavský chlapčenský zbor účinku-

je.Záverečné standing ovation bolo 

vrúcnym poďakovaním divákov 

skutočne pestrej vekovej škály za 

nezabudnuteľný umelecký zážitok. 

Koncert dirigovali ArtD.Magdalé-

na Rovňáková a MgA.Gabriel Rov-

ňák, za klavírneho doprovodu Mgr.

Art Dany Hajóssy.Podujatie pripra-

vili Mesto Banská Štiavnica a Regi-

ón Štiavnica v spolupráci s Evanje-

lickou cirkvou a. v. a Ministerstvom 

kultúry. 

Srdečne ďakujeme.

Janka Bernáthová

Tridsaťtri krištáľovočistých hlasov

Bratislavský chlapčenský zbor vystúpil v kostole  foto J. Bernáthová

Na pôde ZUŠ v B. Štiavnici sa vo 

štvrtok 9.10.2014 o 17 hod. odo-

hral veľmi zaujímavý projekt pod 

názvom „Slovenská ľudová pieseň a jej 

podoby“. 

Za celým podujatím stojí bývalý ab-

solvent tejto ZUŠ-ky, náš rodák, 

folklorista a výborný spevák Mgr. 

art. Stanislav Bartko, ArtD. Cieľom 

programu realizovaného cez MKSR, 

je šíriť pôvodnú slovenskú kultúru v 

našich mestách a dedinách. Hlavná 

myšlienka poukazuje na bohatstvo 

slovenskej ľudovej piesne pôvodnej 

a upravenej. Ide o prepojenie ľudo-

vej a vážnej hudby, nakoľko aj vážna 

hudba častokrát vychádza z tej ľudo-

vej. Práve už spomínaný realizátor 

projektu sám profesne pôsobí ako 

pedagóg na Akadémii umení v B. 

Bystrici  a tiež na Súkromnom kon-

zervatóriu vo Zvolene, kde vyučuje 

sólový operný spev. Keďže je aj za-

nietený folklorista, unikátnym spô-

sobom spojil tieto 2 línie a ponúkol 

publiku ľudové piesne v rôznych va-

riáciách. V jednotlivých vstupoch sa 

striedal folklórny  súbor (FS) Sitňan, 

ktorého Stanko je sám členom. Už 

tradične svojím dynamickým spôso-

bom predviedol FS mnoho piesní , 

hru na hudobné nástroje ako drum-

bľa, gajdy, fujary, heligónky. Sólovo 

sa predviedli takmer všetci zabehaní 

členovia FS, okrem iného aj čerstvá 

mamička Mirka Bartková-Lacko-

vá, ktorá nám okrem sólového spe-

vu zahrala aj na lyžičkách a tiež naj-

mladší heligónkár FS Peter Sliacky 

z Vyhien, ktorý dáva jasne najavo, 

že už má svoje hrdé miesto v tom-

to zoskupení, čo aj publikum oceni-

lo značným potleskom. Na záver sa 

niektorí členovia prejavili aj žartov-

nej podobe s piesňou „Pije otec, pi-

jem aj ja“. Ako môžeme vnímať ľu-

dovú hudbu v inej podobe, to nám 

zas ukázal S. Bartko a to v niekoľ-

kých vstupoch s doprovodom klaví-

ra. Na úvod to boli upravené piesne 

od bývalého  učiteľa ZUŠ p. Radian-

skeho, ako „Na klopačku klopajú“, „Bo-

leráz“, „Keď ja budem mašírovať“, „Hej 

Poľana“, „Videu som si frajerôčku“. V 

druhom vstupe to boli krásnym hla-

som vyspievané „Bačovské piesne“ od 

Eugena Suchoňa pre barytón a kla-

vír. Ako samotný sólista povedal 

sú to krásne piesne, ale aj náročné 

a k tomu už v zákulisí dodal, že só-

lista sa musí rozospievať v spodnej 

aj vrchnej polohe, aby hlas vyznel 

technicky správne /tzv. spevácky vý-

raz v maske/. Klavírne doprevádzala 

Alexandra Mária Matušovová, v sú-

časnosti poslucháčka 2.roč. klavír-

nej triedy Doc. Evy Cáhovej, ArtD., 

Akadémie umení v B. Bystrici. Na 

záver p. Bartko poďakoval part-

nerom za spoluprácu a ozvučenie, 

manželke Darinke za pomoc pri or-

ganizovaní projektu a samozrejme 

publiku za účasť. Veríme, že podob-

ný úspech bude mať toto podujatie  

aj v B. Bystrici, kde si ho tiež môžu 

diváci vypočuť a zhliadnuť ešte v ok-

tóbri tohto roka.

Daniela Sokolovičová

Podoby ľudovej piesne v ZUŠ 

Dušičky z 
nového zámku
Slovenské banské múzeum si pre 

svojich návštevníkov a návštevní-

kov mesta Banská Štiavnica pri-

pravilo unikátny večer v podobe 

jedinečného nočného výhľadu z 

Nového zámku pod názvom Du-

šičky z Nového zámku. Unikátny 

večer v expozícii Nový zámok sa 

uskutoční 1. novembra 2014 od 

17.00 do 22.00 hod. Vstupné: 1 

€. Fotografovanie: 2 € Kontakt: 

Nový zámok, 045/691 15 43.

SBM

Divadlo ERB 
pozýva…
… na stretnutie s Matejom Lan-

dlom, Evou Krížikovou, Karin 

Haydu a Jozefom Golonkom v su-

verénne najslávnejšiej zábavnej 

slovenskej šou Vtipnejší vyhrá-

va. A v porote budete sedieť vy! 

Miesto a čas: piatok 14. novem-

bra 2014 o 19.00 v Divadle Pi-

vovaru ERB. Informácie na kul-

tura@pivovarerb.sk, 0918 182 

589, http://www.pivovarerb.sk/

pivovar-erb/divadlo/pripravuje-

me/62-vtipnejsi-vyhrava.html

Tím Erbu

Folklórny súbor Sitňan v ZUŠ  foto M. Bartková
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Najstarší európsky maratón 

sa bežal v nedeľu už po 91. 

krát. Štartovalo viac než 1000 

pretekárov. 

Už po druhýkrát zvíťazil Keňan 

Chepkwony. Tohto bežeckého 

sviatku sa zúčastnili aj vytrva-

lostní bežeckí nadšenci z Banskej 

Štiavnice. Najúspešnejším bol Ro-

man Šlúch, darilo sa aj Radeko-

vi Šálymu, Tomášovi Nemčoko-

vi, Radovi Nemčokovi, ktorí mali 

maratónsku premiéru. Na polo-

vičnej trati štartovali Saša Koly-

ová a Robo Benčaj. Všetkým me-

novaným treba vysloviť uznanie 

za absolvovanie behu. V 80. a 90. 

rokoch bola u nás silná skupina 

bežcov pod hlavičkou Klubu re-

kreačného behu. V tej dobe sme 

behávali z Košíc do Sene a na-

späť. Viacero ročníkov absolvo-

val na fotke hore: Laco Kuchta, 

Milan Maroš, Ján Smolka, dole: 

Juraj Dutko, Vlado Nemčok, Ka-

rol Daniel, Lubo Prokein, Štefan 

Jokl, Na foto chýbajú Juraj Cen-

gel, Ján Dobrovič, písal sa r.1983. 

Pozoruhodné je, že nikto ani raz 

to nevzdal, pretože maratón sa 

nevzdáva, hlavne nie v Košiciach.

Vlado Nemčok 

Košický maratón

Účastníci Košického maratónu v roku 1983  foto archív autora

III. liga v šachu 
- skupina C2

1. kolo

V 1. kole nového ročníka sme 

privítali jedného z favoritov 

súťaže. Družstvo Vinice prišlo 

aj s tromi maďarskými posila-

mi a my sme nemohli nastúpiť 

v najsilnejšej zostave, ale na-

priek tomu bol zápas vyrovna-

nejší ako ukazuje konečný vý-

sledok.

V 2. kole 26.10.2014 cestuje-

me do Fiľakova.

Opevnenie Banská Štiavni-

ca - ŠK Vinica   2:6

Za Banskú Štiavnicu remizo-

vali Toma, Hipszki, T. Hudec 

a Majsniar

Slovan Nová Baňa - Slávia TU 

Zvolen  3,5:4,5

Slovan Hrnčiarske Zalužany - 

ŠK MsL Kremnica  4:4

ŠK Čebovce -  FTC Fiľakovo B    

4,5:3,5

ŠK Podpoľanie Detva - Slovan 

Sliač  4,5:3,5

PŠK Rimavská Sobota - ŠK 

Garde CVČ Detva A   6:2

ŠK Veža Banská Bystrica B - 

ŠK B6 Lučenec   6,5:1,5

ŠK Orlová Pohorelá - ŠK TH 

Junior Banská Bystrica CVČ   

4:4

ŠK Magnezit Jelšava - ŠK Slo-

van Modrý Kameň   6,5:1,5

Standa Kuchyňa 

I.trieda dospelí

11. kolo hralo sa 11.10.2014 

Sitno Banská Štiavnica - Tatran 

Bzenica  0: 2 (0:0)

Zostava: Kraják - Pastier M., 

Čík, Beták (46.Pastier I.), Fe-

renčik, Beňadik, Roško, Kmeť, 

Chmelina, Hrabko (62.Šovčík, 

66.Židík), Zuberník (32.Číž)

Po dobrom výkone v minulom 

kole naši hráči herne sklamali. 

Počas celého zápasu sme bránu 

hostí ohrozili tromi strelami. 

Jedinú šancu sme si vypracovali 

v 14..min., keď do  16-ky vnikol 

Zuberník a jeho strelu brankár  

Pažout (náš bývalý brankár) 

chytil. Hostia mohli streliť gól 

17.min, keď po zahratí trest-

ného kopu a následnej dorážke 

lopta tesne minula našu bránu.

V druhom polčase i keď snaha 

bola, bránu hostí sme praktický 

neohrozili. Boli to naopak hos-

tia, ktorí v 65.min otvorili skó-

re, keď po strele ich hráča lop-

ta vypadla nášmu brankárovi z 

rúk a Meliš otvoril skóre. V zá-

vere zápasu, keď sme vrhli všet-

ko do útoku, hostia nám Dem-

kom strelili ďalší gól. Tak po 

hodoch v uplynulom kole, priš-

lo doma bolenie brucha.

Kam za futbalom?

I.trieda dospelí

12.kolo hrá sa 19.10.2014 o 

14.00 hod.

TJ Brehy - Sitno Banská Štiav-

nica

II.liga starší a mladší žiaci

12.kolo hrá sa 18.10.2014 o 

10.00 hod a 12.00 hod.

MFK Krupina - Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský

11.10.2014 

II. liga MŽ U13 skupina JUH

FK Sitno Banská Štiavnica 0:2 

(0:1) MŠK Rimavská Sobota  

Mužstvo mladších žiakov (prí-

pravky) sa nezľaklo súpera a 

hrali vyrovnanú partiu. Ško-

da nepremeneného pokutové-

ho kopu za stavu 0:1. V bráne 

nás znova podržal stopercentný 

Matej Palov.

11.10.2014 

II.liga SŽ U15 skupina JUH

FK Sitno Banská Štiavnica 0:8 

(0:3) MŠK Rimavská Sobota  

V neúplnom zložení proti lead-

rovi súťaže z končiaceho roč-

níka 2000 možno komentovať 

iba výkon brankára Šimona Ma-

chanského a Jana Marka. Jedi-

né pozitívum je zapracováva-

nie mladších žiakov do mužstva 

starších.

Richard Neubauer

Po hodoch prišlo bolenie brucha
1. Tekovská Breznica 11 8 3 0 19:6 27

2. Bzenica 11 8 0 3 23:13 24

3. Brehy 11 6 2 3 37:19 20

4. Hodruša-Hámre 11 6 2 3 30:17 20

5. Horná Ves 10 6 1 3 25:17 19

6. Kremnica 11 4 5 2 21:17 17

7. Hliník nad Hronom 11 4 4 3 31:26 16

8. Banská Štiavnica 11 4 2 5 17:25 14

9. Lovča 10 4 1 5 24:22 13

10. Veľká Lehota 10 3 2 5 18:18 11

11. Lutila 11 3 2 6 16:27 11

12. Slaská 11 2 4 5 16:20 10

13. Stará Kremnička 11 1 2 8 15:44 5

14. Janova Lehota 10 0 2 8 10:31 2

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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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

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

Predám v BŠ, časť Štefultov poze- 

mok 3740m², tel.č.: 0940 870 762

Prenajmem, predám čiastočne  

zrekonštruovaný 2-izbový byt na 

Ulici Križovatka, cena dohodou. Te-

lefón: 0949 379 289

Dám do prenájmu priestory od  

40m² v areáli Plety v Banskej Štiav-

nici, obchodné, kancelárske a skla-

dové. Tel.č.: 0910 949 501

Taxi nonstop 0940 747 999 

Pôžičky Provident BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

Kúpim lúpané, nelúpané, tenko  

škrupinové orechy, tel.č.: 0904 708 

981

Predám štiepané drevo, 33 cm,  

1m/40,-€, tel.č.: 0940 870 762

reality

prácappppppppppp

Hľadáme kolegov do výroby,  vyuče- 

ný stolár – nie je podmienkou, prax a 

technické myslenie – výhodou, MIRA-

DOR výroba drevených okien a dverí, 

Pletiarska 20, Banská Štiavnica. Živo-

topisy môžete zasielať na e-mail: len-

ka@mirador.eu

SEDAČKY, s.r.o. - Banská Štiavnica.  

Prijmeme do pracovného pomeru skú-

senú krajčírku a čalúnnika. U krajčírky 

požadujeme schopnosť vytvoriť stri-

hy na mieru. Ponúkame stabilnú dyna-

mickú prácu, ohodnotenie podľa pra-

covného nasadenia. Kontaktujte: info@

sedacky.com, 0903 405 900.

Hľadám výpomoc pri upratovaní raz  

týždenne. Tel.č.:0903 518 316

OBUV 
sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10, 

Banská Štiavnica 

POZÝVAME VÁS NA NÁKUP 
ZIMNEJ OBUVI ZA VÝRAZNÉ ZĽAVY!!!

U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,65 €.2,65 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

IV. liga v stolnom tenise

V nedeľu 12. 10. 2014 odohrali 

hráči LN TRADE svoj prvý zápas 

v IV. lige na domácich stoloch. 

Podľahli družstvu OŠK Dolná 

Ves v pomere 7:11. Pod výsle-

dok sa podpísala na jednej stra-

ne nováčikovská daň a na strane 

druhej, neúčasť „trojky“ družstva,  

Daniela Marka, ktorému pracov-

né povinnosti neumožnili nastú-

piť na zápas a ostatní hráči ho 

nedokázali nahradiť.  Vo výbor-

ných výkonoch pokračovali dva-

ja najlepší hráči LN TRADE Mar-

tin Dobrovič a Michal Buzalka, 

ktorí získali 4 resp. 3 body, ale 

ku ktorým sa nik zo zvyšných 

hráčov svojím výkonom nedoká-

zal pripojiť. V ďalšom kole sa LN 

TRADE stretne v súboji nováči-

kov so Starou Kremničkou na jej 

stoloch. LN TRADE – OŠK Dolná 

Ves 7:11

Body za LN TRADE: Martin Dob-

rovič 4, Buzalka 3.

Ján Sedilek

Prehra LN TRADE na 
domácich stoloch


