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Evidovaná miera nezamest-

nanosti k 30.9.2014 po dlhom 

čase klesla v porovnaní s 

rokom 2013 o 141 z disponi-

bilného počtu uchádzačov o 

zamestnanie (UoZ) a predsta-

vuje 1 305 UoZ, čo je 16,07%. 

Na tento pozitívny vývoj nezamest-

nanosti v našom okrese a perspektí-

vy do budúcnosti sme sa opýtali ria-

diteľa Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny Banská Štiavnica (UPSVaR) 

Ing. Štefana Šuleka.

1. Pán riaditeľ, čo spôsobilo tento 

pozitívny vývoj nezamestnanosti na 

trhu práce?

„Vývoj nezamestnanosti v tomto roku 

je pre Banskú Štiavnicu priaznivý a pr-

výkrát po niekoľkých rokoch sa nám 

stalo, že aj v mesiaci september, kedy 

prichádzajú do evidencie absolventi 

stredných škôl, miera nezamestnanosti 

klesla. Znamená to, že viacej ľudí sa nám 

zamestná ako príde do evidencie. V tejto 

súvislosti je veľmi dôležité poznamenať, 

že ÚPSVaR v Banskej Štiavnici v spolu-

práci s mestskou samosprávou veľmi in-

tenzívne pracuje na krokoch ako udržať 

zamestnanosť a znížiť nezamestnanosť 

v našom okrese. Mali sme niekoľko ro-

kovaní s konkrétnymi investormi, kto-

rí plánovali v našom regióne vytvoriť 

cca 230 pracovných miest. Vytypovali 

sme im aj konkrétne lokality, napr. bý-

valý areál Plety, Tabakovej továrne, "ba-

terkárne v Hute" a v lokalite Max šach-

ty, aby mohli tieto priestory využiť pri čo 

najmenšej investícii. Výsledky rokovaní 

nakoniec však potencionálnych investo-

rov presvedčili o tom, že náklady na re-

konštrukciu týchto priestorov by boli vyš-

šie ako stavba nových. Dohodli sme sa, že 

rokovania s investorom opätovne obnoví-

me začiatkom budúceho roku. Dovtedy 

by sme mali pripraviť ponuku konkrétne-

ho pozemku a podmienok jeho užívania. 

Investor má možnosť vybudovať areál, 

kde by sa mohlo zamestnať cca 300 ľudí 

v elektronickom a strojárenskom prie-

mysle. Jeho predstava je taká, že potre-

buje pre svoju výrobu plochu na „zelenej 

lúke“ s rozlohou cca 100 až 150 000m² so 

základnou infraštruktúrou a vybavenos-

ťou (voda, elektrika, plyn), bez špeciál-

nych požiadaviek. Ak by mal investor vy-

tvorené tieto podmienky, je ochotný prísť 

do Banskej Štiavnice a spustiť tu svoju 

výrobu. 

V roku 2014 sa realizovala 

ďalšia z mnohých etáp úprav 

verejných priestranstiev. 

Finančné prostriedky poskytuje 

Vláda SR prostredníctvom Minis-

terstva fi nancií na podporu miest a 

obcí zapísaných v Zozname kultúr-

neho svetového dedičstva UNESCO. 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, 

Mesto Banská Štiavnica obdržalo fi -

nančnú čiastku 720 tisíc Eur. Z tých-

to prostriedkov sa dokončieval úsek 

ulíc: Akademická a Mierová. Tre-

ba zdôrazniť, že pridelené fi nančné 

prostriedky nekorešpondujú z reál-

nou potrebou na ukončenie celých 

úsekov. Po pridelení dotácie je vždy 

potrebné prerátať a prehodnotiť ako 

sa fi nančné prostriedky použijú a 

túto skutočnosť predkladáme Mi-

nisterstvu fi nancií na schválenie. Pri 

realizácii úprav verejných priestran-

stiev sa snažíme docieliť to, aby sa 

zároveň dobudovali alebo vymeni-

li všetky podzemné vedenia. Dbá 

sa aj nato, aby sa zrealizovala nie-

len nová komunikácia, ale aj všetky 

plochy, ktoré ku komunikácii pri-

slúchajú ako chodníky, autobusové 

zastávky, parkoviská, oporné múry, 

oplotenia, zábradlia, odvodňova-

cí systém a verejné osvetlenie. Uli-

ca mierová mala byť ukončená do 

30.8.2014 za fi nančný obnos pri-

delený na rok 2014. Nebolo to však 

postačujúce na celý úsek ulice. Dô-

kladne sme zvážili plusy a mínu-

sy, ako by to vyzeralo, keby sme na  

Mierovej ulici nezrealizovali úsek 

o dĺžke cca 32m smerom ku križo-

vatke Hájik. Bolo by to veľmi nees-

tetické, ale v prvom rade nebezpeč-

né pre celkovú dopravu a chodcov. 

Bolo potrebné zabezpečiť navýšenie 

fi nančných prostriedkov o sumu 68 

tisíc eur. Samospráva mesta nako-

niec riešenie našla a mohlo dôjsť k 

úprave zmluvy dodatkom. Týmito 

prácami naviac sa predĺžila lehota 

ukončenia diela o 1 mesiac a to do 

30.9.2014. 

Nezamestnanosť v našom okrese klesla

Úpravy verejných priestranstiev

�3.str.

�3.str.

Prehliadka fi lmov o 17:00 hod.
Otvorenie výstavy 

Branislava Beliančina

Vstupné: 2,00 €
Info: 

www.banskastiavnica.sk/kino
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z programu
primátorky

10.11.

čriepok

„Je dobré, ak aj v neporiadku 

máme poriadok.“             Ján Petrík

„Krásnymi nerobí veci ich samot-

ná krása, ale prítomnosť človeka, 

s ktorým ich vidíme.“

 z knihy Všetko má svoj čas.

myšlienka
dňa

Cesta na Ulici Kukučína mala 

plniť funkciu prístupovej 

komunikácie na zabezpečenie 

obsluhy rodinných domov. 

Dlhé roky tomu tak nebolo. Prejazd-

ná pre motorové vozidlá bola len v 

časti úseku. Naviac vplyvom klima-

tických podmienok dochádzalo k 

úplnému poškodeniu existujúceho 

povrchu komunikácie. Mesto Ban-

ská Štiavnica dalo vypracovať pro-

jektovú dokumentáciu na celkovú 

rekonštrukciu vrátane odvodnenia. 

Celá rekonštrukcia komunikácie 

vrátane všetkých objektov by pred-

stavovala fi nančný náklad 40 tisíc 

EUR. Pre rok 2014 bola Mestským 

zastupiteľstvom schválená fi nanč-

ná čiastka vo výške 10 tisíc EUR. V 

predchádzajúcich rokoch boli ohľa-

dom rekonštrukcie tejto komuniká-

cie mnohé sedenia s občanmi z uve-

denej lokality a nie vždy sa podarilo 

nájsť spoločné riešenie. Treba pove-

dať, že v tomto roku sa to podarilo 

čiastočne skĺbiť a bolo možné zahá-

jiť nevyhnutné stavebné práce na 

odstránenie havarijného stavu.

Ulica M. Kukučína sa napája na uli-

cu Horná Resla, z ktorej sa pri daž-

ďových zrážkach dostávala naj-

väčšia časť vody a tá spôsobovala 

značné erózie. V mieste križova-

nia sa vytvoril nový vjazd s odklo-

nením vodných zrážok. Upravila sa 

časť komunikácie, do ktorej sa pre 

jej stav nebolo možné dostať moto-

rovým vozidlom. Vyžiadalo si to vý-

stavbu dvoch rozsiahlych oporných 

múrov v rôznych úrovniach. Na no-

vovytvorenom profi le komunikácie 

bolo potrebné vybudovať železobe-

tónové dosky na ochranu pivníc a 

studní nachádzajúcich sa pod úrov-

ňou komunikácie. Je treba povedať, 

že najnáročnejšími prácami boli 

zemné práce (160 m3 výkopov) pre 

zriadenie celkového šírkového pro-

fi lu cesty a jej podkladných vrstiev. 

Na celej ploche komunikácie , čo je 

450 m2, sa previedli podklady zo 

štrkodrvy s rozprestrením a zhut-

nením. Zatiaľ je teda komunikácia 

so štrkovým povrchom, ale treba 

povedať, že v tomto čase sa z  vyme-

dzených fi nančných prostriedkov 

vykonala úprava, ktorá vyriešila ob-

služnosť ku všetkým rodinným do-

mom nachádzajúcim sa na ulici M. 

Kukučína. 

Dušan Vahlandt

Stavebné úpravy Kukučínovej 
ulice 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Pracovné rokovanie k projek- 

tu ROP "Podpora infraštruktú-

ry cestovného ruchu v štiavnic-

kom regióne". 

11. 11.

Príprava návrhov pre riešenie  

úprav miestnych komunikácií.  

12. 11.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Príprava a organizačné zabez- 

pečenie komunálnych volieb.

13. 11.

Uskutočnilo sa slávnostné pri- 

jatie členov Únie nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska.

Účasť na slávnostnom odo- 

vzdávaní Ceny za vedu a tech-

niku pri príležitosti Týždňa 

vedy a techniky na Sloven-

sku v roku 2014 realizovanom 

pod záštitou ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR Pet-

ra Pellegriniho.  

14. 11.

Prijatie študentov pri príleži- 

tosti Medzinárodného dňa štu-

dentstva. 

Andrea Benediktyová

Nové oporné múry na Kukučínovej ulici  foto M. Ruščák

V piatok 7.novembra 2014 v 

dopoludňajších hodinách sa 

konalo slávnostné otvorenie 

II. etapy rekonštrukcie 

verejných priestranstiev 

ulíc Akademická a Mierová. 

Slávnostného aktu sa zúčast-

nili významní predstavitelia 

spoločenského i kultúrneho 

života v našom meste. 

Medzi pozvanými hosťami nechý-

bala poslankyňa a podpredsed-

níčka Národnej rady Slovenskej 

republiky (NR SR) JUDr. Jana Laš-

šáková, poslanec NR SR JUDr. Mi-

roslav Číž, zástupcovia mesta Ban-

ská Štiavnica, poslanci Mestského 

zastupiteľstva, realizátori a zhoto-

vitelia stavby, predstavitelia fi rmy 

COMBIN, s.r.o., Banská Štiavni-

ca. Po úvodných slovách a privítaní 

všetkých prítomných primátorkou 

nášho mesta nasledoval hudob-

ný vstup spevokolu Štiavničan. Po 

ňom pokračoval historický exkurz 

o zrekonštruovaných verejných 

priestranstvách v podaní riaditeľa 

Štátneho archívu v Banskej Bystri-

ci, pobočka Banská Štiavnica PhDr. 

Mikuláša Čelku. Následne po prího-

vore podpredsedníčky NR SR, kto-

rá ospravedlnila premiéra za neú-

časť na otvorení cesty, vo svojich 

slovách vyzdvihla prácu samosprá-

vy nášho mesta a pochválila novo 

zrekonštruovanú komunikáciu na 

ktorú dostalo Mesto Banská Štiav-

nica fi nančné prostriedky vo výške 

720 000,-€ od vlády SR zo štátneho 

rozpočtu. Po týchto slovách sa sláv-

nostne prestrihla páska a uviedla 

vstupná komunikácia do užívania, 

načo si všetci prítomní pripili sym-

bolickým prípitkom. Verme, že ta-

kýchto nových miestnych komuni-

kácií bude mať Banská Štiavnica čo 

najviac a budú slúžiť k spokojnos-

ti motoristom, turistom a všetkým 

obyvateľom nášho mesta.

Michal Kríž  

Otvorenie zrekonštruovanej 
komunikácie

Slávnostné otvorenie Akademickej a Mierovej ulice  foto M. Kríž
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Musíme si otvorene pove-

dať, že Banská Štiavnica má množstvo 

nevýhod oproti iným lokalitám v oko-

lí, ako je poloha mimo hlavných doprav-

ných ťahov, problematická dostupnosť 

najmä v zime a chýbajúca rýchlostná 

komunikácia, či diaľnica, čo prináša veľ-

ké ohrozenia v logistike (dnes je hodino-

vá) a vyššími prepravnými nákladmi. 

Našou jedinou výhodou zostáva lacnej-

šia pracovná sila ako v ostatných regió-

noch. V posledných dňoch rezonuje v re-

gionálnych médiách (rozhlas, tlači) a na 

internete téma ako prilákať investorov 

do Banskej Štiavnice, napr. z oblasti PC 

a IT. Myslím si, že prilákať do Štiavnice 

počítačové fi rmy a nebodaj programá-

torov je absolútne nereálna predstava. 

Banská Štiavnica je podľa môjho názoru 

odsúdená stať sa v prvom rade centrom 

sústredeného a komplexného cestovné-

ho a turistického ruchu. Samozrejme je 

tu možné prilákať nejaké malé a ekolo-

gicky čisté, na dopravu nenáročné výro-

by či služby, ale ako doplnkové. Štruk-

turálne poruchy v ekonomike sa nedajú 

riešiť jednoducho, musia sa prijať systé-

mové opatrenia a čo najefektívnejšie a 

najkomplexnejšie využiť potenciál nášho 

územia.“  

2. Aký vývoj nezamestnanosti oča-

kávate v najbližšom období, ku kon-

cu roka a v roku 2015?

„Ešte do minulého mesiaca sme ho pred-

pokladali veľmi pozitívne. Samozrejme 

že na vývoj nezamestnanosti v najbliž-

šom období v našom regióne bude mať 

vplyv najmä  ukončenie sezónnych prác 

najmä v stavebníctve, poľnohospodár-

stve a lesníctve. Pre Banskú Štiavnicu 

špeciálne aj ukončenie zberov v zahrani-

čí. Prirodzene preto očakávame mierny 

nárast nezamestnanosti do konca tohto 

roka. Ďalším rozhodujúcim faktorom sa 

však stáva spomalenie rastu ekonomiky 

v západnej Európe a tu najmä Nemec-

ka (z 1,9 % HDP na 1,3 %). Toto spo-

malenie rastu je spôsobené najmä zave-

dením sankcií voči Rusku. Zahraničné 

fi rmy, vplyvom týchto sankcií začínajú 

rušiť objednávky, ktoré mali na posled-

ný štvrťrok tohto a prvý štvrťrok budúce-

ho roka u fi riem pôsobiacich aj v našom 

regióne. Slovensko je na tieto fi rmy na-

viazané cca 70% výroby, ktorá ide na vý-

voz. Ak Európska únia nezmení postoj a 

sankcie voči Rusku, tak môžeme tiež oča-

kávať mierny nárast nezamestnanosti aj 

v našom okrese. Veľmi záleží aj na sprá-

vaní investorov, ktorí v čase často sa opa-

kujúcich kríz neustále optimalizujú svoje 

náklady čo znamená, že najmä hľadajú 

lacnejšiu pracovnú silu a presúvajú svo-

je podniky napr. do Rumunska a Bul-

harska. Veľký vplyv na vývoj ekonomiky 

bude mať aj samotná Ukrajina, kde po 

skončení vojnového konfl iktu bude veľ-

ké množstvo lacnej pracovnej sily a veľký 

dopyt po investíciách.“

3. Aké aktivity a projekty pripravuje 

ÚPSVaR pre nezamestnaných?

„Momentálne rozbiehame niekoľko pro-

jektov. Jedným z nich je Národný projekt 

„RE-PAS“, t. j. rekvalifi káciou k práci. 

Znamená to, že každému nezamestna-

nému uchádzačovi o zamestnanie (UoZ), 

ktorý sa cez rekvalifi káciu dokáže za-

mestnať, UPSVaR preplatí náklady na 

túto rekvalifi káciu. Cena tejto rekvalifi -

kácie nie je presne stanovená, ale predpo-

kladáme, že sa bude pohybovať v prieme-

re okolo 500,-€. Na tento projekt v rámci 

Slovenska je vyčlenených 5 mil. €. Koľko 

fi nančných prostriedkov z tohto projektu 

budeme čerpať záleží len od nás a závisí 

na tom, koľko UoZ do projektu zapojíme. 

Ďalším projektom, ktorý bude pokračo-

vať je Národný projekt podpory mladých 

do 29 rokov. Tento projekt už dvakrát 

úspešne prebiehal a opätovne ho roz-

behneme v rámci tzv. garancie mladým. 

Pre ľudí do 29 rokov bude realizovaných 

viacero opatrení cez rekvalifi káciu, ab-

solventskú prax, právo na prvé zamest-

nanie, príp. podporenie vytvorenia pra-

covného miesta pre mladých do 29 rokov. 

Samozrejme budeme realizovať aj ďalšie 

národné projekty, tzv. vybrané aktívne 

opatrenia na trhu práce pre znevýhod-

nených UoZ, mladých do 25 rokov, ne-

zamestnaných nad 50 rokov, pre rodičov, 

ktorí sa starajú samostatne o dieťa do 

12 rokov a pod.“ Za rozhovor poďako-

val Michal Kríž 

NOVINKY

�1.str.

Aby nebolo dosť prob-

lémov, došlo k zrúteniu oporného 

múru nad komunikáciou v mieste, 

kde bola plánovaná nová autobuso-

vá zastávka. Keďže celý oporný múr 

v dĺžke 34m vykazoval veľké sta-

tické poruchy a bezprostredne by 

ohrozoval bezpečnosť premávky a 

osôb pohybujúcich sa v jeho blízkos-

ti, bolo po konzultácii so statikom 

dohodnuté, že je potrebné vybu-

dovať nový železobetónový oporný 

múr. Ďalšia náročná úloha ohľadom 

fi nančných prostriedkov sa musela 

doriešiť. Nový oporný múr stál 43 

tisíc Eur a predĺžil ukončenie stavby 

do 20.11.2014. Zvýšeným úsilím sa 

podarilo práce zabezpečiť tak, aby 

sa celkový termín ukončenia diela 

skrátil. Ulica Mierová a Akademická 

bola prejazdná od 30.10.2014.

Dušan Vahlandt

�1.str. Prehľad úprav verejných priestranstiev za posledných 8 rokov

rok ulica výška dotácie d ĺ ž k a 
úseku

p l o c h a 
úseku

2007 Nerealizovalo sa

2008 Nerealizovalo sa

2009 Kammerhofská I. 697 072,- € 251 m 2 898 m2

2010 Kammerhofská II. 720 308,- € 314 m 3 366 m2

2011 Akademická I. 720 308,- € 310 m 3 912 m2

2012 Akademická II. 720 308,- € 267 m 2 968 m2

2013 Nerealizovalo sa

2014 Mierová 720 308,- € 
+ 68 000,- €

333 m 4 626 m2

Úpravy realizované

roky 2007 - 2010 2011 – 2014

cena 1 417 380,- € 2 228 924,- €

dĺžka 565 m 910 m

p l o -

cha

6 264 m2 11 506 m2

Úpravy verejných priestranstiev

V 45. týždni začala postupná 

demontáž zariadení pre deti, 

ktoré boli niekoľko rokov 

umiestnené v lokalite Suchý 

tajch. 

Hlavným dôvodom tohto kroku 

je skutočnosť, že uvedené prv-

ky nespĺňajú súčasné normy, nie 

sú certifi kované, v mnohých prí-

padoch nebezpečné pre zdravie 

detí a ležia na pozemku mesta. 

Tento priestor v minulosti vybu-

dovali s pozitívnym cieľom aktív-

ni občania tejto mestskej časti, 

aj s príspevkom mesta. Žiaľ, aj v 

tomto prípade sa zopakoval sce-

nár z iných „detských ihrísk“, ktoré 

boli stavané s nadšením obyvate-

ľov, ktorí však nedokázali zabez-

pečiť dlhodobú prevádzku. Tie-

to priestory pre deti tak ostali v 

istom „vzduchoprázdne“, až kým 

ich do správy neprevzal Mestský 

úrad. V tomto roku sa konečne 

našlo pochopenie pre správne rie-

šenie v rozpočte mesta i zo stra-

ny sponzora a podarilo sa zlegali-

zovať a skrášliť dve detské ihriská 

(Drieňová, Križovatka). Logic-

ky je teda na rade tretia lokalita a 

tou je Štefultov. Po konzultácii so 

realizátormi preliezok na Suchom 

tajchu sme sa rozhodli spomenu-

té prvky odstrániť a nájsť novú 

lokalitu pre ofi ciálne detské ihris-

ko bližšie k centru tejto mestskej 

časti.  Našou snahou je vyčleniť v 

rozpočte 2015 prostriedky na to, 

aby aj deti v Štefultove mohli trá-

viť svoj čas na nielen zábavnom, 

ale aj bezpečnom mieste.  Pre-

to momentálne vyberáme loka-

litu, kde by bolo vhodné umiest-

niť nové, certifi kované prvky a 

vytvoriť tak detské ihrisko. O na-

šich ďalších krokoch budeme čita-

teľov ŠN informovať po schválení 

rozpočtu mesta na rok 2015 a de-

fi nitívnom určení miesta pre nové 

detské ihrisko.

Rastislav Marko 

Priestor pre deti v Štefultove

Nezamestnanosť v našom okrese klesla



4
číslo 39 • 13. november 2014

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva 22.10.2014 

Uznesením č.105/2014 poslanci 

vzali na vedomie Správu o 

príprave TS, m. p., na zimnú 

údržbu a Operačný plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev. 

Nakoľko sa o túto problematiku 

občania každý rok intenzívne zau-

jímajú, opýtali sme sa preto riadi-

teľa Technických služieb, m.p., Pet-

ra Heilera ako pokračujú prípravy a 

položili sme mu pár otázok:

1. Pán riaditeľ, ako sú Technic-

ké služby, m.p., pripravené na 

tohtoročnú zimnú údržbu miest-

nych komunikácií?

Pre zabezpečenie uvedeného cie-

ľa v zimnej sezóne 2014-2015 dis-

ponujú TS personálnym, materiá-

lovým a technickým vybavením. V 

oblasti personálnej ide o 2 stredis-

ká, ktoré disponujú so 17 kmeňo-

vými pracovníkmi, 6 externými a 

svoje úseky zabezpečujú aj aktivač-

ní  pracovníci mesta formou  men-

ších obecných služieb. Pod materi-

álovým vybavením myslíme najmä 

posypový materiál, ktorý pre nad-

chádzajúce zimné obdobie sa za-

bezpečuje v nasledujúcich množ-

stvách:

a) inertný materiál: 

- jemný - frakcie 0/4, plánovaný ná-

kup 300 t

- hrubý - frakcie 4/8, plánovaný nákup 

400 t, zásoba na HDTS cca 500 t

b) chemický posyp 120 t.

2. Ako to vyzerá s technickým 

vybavením, nakupovali ste novú 

techniku a zariadenia?

Technické vybavenie predstavujú 

najmä vozidlá so zimnou výbavou 

a výstrojom a mechanizmy na ma-

nipuláciu so snehom.  Pre blížia-

cu sa zimu sme doplnili našu fl o-

tilu o ručnú frézu. Vychádzali sme 

zo skúseností minulých zím, kde 

sme mali problémy spriechodniť 

úzke chodníky najmä  v rekonštru-

ovaných úsekoch ulíc: Akademic-

ká, A. Kmeťa a niektorých ďalších. 

Mnohokrát chodník je ešte rozde-

lený stožiarom verejného osvetle-

nia a pre mechanizmy  vykonávajú-

ce zimnú údržbu je nepriechodný.  

Celkove technika disponuje s 3 sy-

pačmi (veľký - 1 ks - široké ulice, 

hlavné), (2 ks – malé - uličky, šir-

šie chodníky), 3 traktormi – okrajo-

vé časti mesta, menej frekventova-

né ulice, 4 nakladacie mechanizmy 

- nakladanie posypu, manipulácia 

so snehom, chodníky,  parkoviská, 

4 nákladné vozidlá – ručný posyp a 

vývoz snehu z mesta.

3. Koľko fi nančných prostried-

kov je tento rok vyčlenených na 

zimnú údržbu miestnych komu-

nikácií, bude sa údržba vykoná-

vať aj dodávateľsky?

V rozpočte mesta pre rok 2014 boli 

vyčlenené fi nančné prostriedky na 

zimnú údržbu v sumách:

- posypový materiál  23.000,-€

- transfer na TS         87.000,-€

- iní dodávatelia        49.300,-€

Aj v tomto roku, podobne ako  ro-

koch minulých, sa budú podieľať na 

zimnej údržbe aj iné subjekty.        

Agrocom, s.r.o., Banská Štiavnica - 

traktor na odhŕňanie, výpomoc pri 

vývoze snehu, auto a fréza.

Úseky zabezpečované traktorom: 

Šobov – bytovky, Šobov – hálne, 

Červená studňa, Pod Paradajzom, 

Jergištôlňa – od kostolíka, ulice 

Hodžu, Hurbana a Langsfelda, Pus-

tá, Široký vrch, Ulica k Belianske-

mu jazeru,  

Hájik – ulice: Hájik, Gagarina, Mi-

chalská, Výskumnícka

Pod Kalváriou  - Ulica SNP  úsek p. 

Rusnák, p. Broda

Kysihýbel – ulice: Ovocná, Roľníc-

ka, Kysihýbeľská a Okrajová

Drieňová - ulice: Bratská, odboč-

ka z Ulice energetikov (vedľa gará-

ží k trafostanici), k bytovke pri Ag-

rocom, s. r. o., prejazd pre sanitky 

(v pracovnom čase), mimo pracov-

ného času odhŕňajú TS, sídl. Drie-

ňová  

Stará stanica – ulice: Fándlyho, Že-

lezničiarska, Staničná

 -  Kiš  Marek

Úsek udržiavaný traktorom: Ban-

ská Štiavnica, časť Banky

 - Tóth  Richard

Úsek udržiavaný UNC 040: chod-

ník od ul. A. T. Sytnianskeho až na 

ul. Križovatka (po odbočku k Ame-

tystu), autobusové zastávky v uve-

denom úseku,   

- auto na výpomoc pri vývoze sne-

hu

-  Ján Krajč – Počúvadlo 

Úsek udržiavaný traktorom: Počú-

vadlianske Jazero (miestne komu-

nikácie). V prípade potreby vývozu 

snehu z mesta sú uzatvorené  zmlu-

vy s ďalšími subjektmi. 

4. Ktoré časti miestnych komu-

nikácií v našom meste budete 

mať v správe?

Technické služby, m. p., B.Štia-

vnica spravujú všetky mestské ko-

munikácie, a preto bolo mestským  

zastupiteľstvom prijaté uznesenie, 

v ktorom TS zabezpečujú aj zimnú 

údržbu na všetkých úsekoch. Buď 

priamo samé, alebo prostredníc-

tvom kooperujúcich fi riem. 

5. Na koho je možné obrátiť sa 

v prípade potreby s údržbou 

miestnych komunikácií a verej-

ných priestranstiev?

Odporúčame dispečerský telefón, 

ktorý  bude k dispozícii:

- v pracovných dňoch od  06:00 – 

22:00 hod.  

- v sobotu, nedeľu od 06:00 – 22:00 

hod.

V prípade zhoršenia počasia s 

predpokladom vzniku kalamitné-

ho charakteru sa dispečerská služ-

ba (ďalej  DS) nariadi v nepretrži-

tom čase.

Dispečing je zabezpečovaný na mo-

bilnom telefóne č. 0908  272 630.

6. S akými problémami sa naj-

častejšie stretávate pri zimnej 

údržbe?

Okrem vrtochov počasia, ktoré sa 

nedajú ovplyniť, by sme si dovolili 

upozorniť na vhodné obutie seba aj 

svojich kolesových „tátošov“. Pri-

spieva to k bezpečnejšiemu pohy-

bu po zimných komunikáciách.

Prajeme len príjemné zimné zážit-

ky. Za rozhovor poďakoval

Foto: Ján Petrík

Michal Kríž

Plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií

Verejná súťaž

Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje obchodnú verejnú súťaž na 

predaj:

rodinného domu súp. č. 409 na Ul. 

J. K. Hella 7 v Banskej Štiavnici, a 

prislúchajúcich pozemkov p. č. C 

KN 2398, vo výmere 116 m2, za-

stavané plochy a nádvoria; p. č. C 

KN 2399, vo výmere 226 m2, trvalé 

trávne porasty; p. č. C KN 2402, vo 

výmere 694 m2, záhrady vytvorenú 

GP č. 34544011-99/2014 zo dňa 

9.10.2014  po odčlenení dielu 7.; 

p. č. C KN 2401/2, vo výmere 106 

m2, zastavané plochy a nádvoria, 

vzniknutej odčlenením z pôvodnej 

p. č. CKN 2401 GOP č. 34544011-

64/2014 zo dňa: 10. 7. 2014. Mi-

nimálna požadovaná cena za ne-

hnuteľnosti je vo výške  35.000,- €. 

Predmetom verejnej obchodnej sú-

ťaže je výber  najvyššej  cenovej po-

nuky na nehnuteľnosť. Bližšie in-

formácie a podklady k verejnej 

obchodnej súťaži si záujemcovia 

môžu vyzdvihnúť na Mestskom 

úrade v Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a správy majetku, tel: 

045-6949637, 0905413945, e-ma-

il: olga.nigriniova@banskastiavni-

ca.sk. Podmienky verejnej obchod-

nej súťaže sú zverejnené na úradnej 

tabuli mesta a na www.banskas-

tiavnica.sk.                                      MsÚ

Mestská knižnica 

v Banskej Štiavnici

sa nachádza v náhradných priesto-

roch ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku 

Drieňová až do odvolania. 

Otváracie hodiny:

Pondelok:  8:30 - 15:00

Utorok:  8:30 - 15:00

Streda:  8:30 - 17:00

Štvrtok:     nestránkový deň

Piatok:  9:00 - 16:30

Nové číslo telefónu: 045/2909035, 

mailová adresa: kniznica@ban-

skastiavnica.sk 
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Kam v BŠ 
a okolí?
14.11. Zábavná šou: Vtipnejší 

vyhráva. Divadlo Pivovaru ERB, 

19:00. 

14.11. Koncert: Groove Hub.

Víťaz súťaže mladých talentov 

na Bratislavských džezových 

dňoch. Art Cafe, 21:00.

14.11. Pražovňa: Bacardi Friday 

Party. DJ Josh-Co a DJ Lukasss. 

Vstup voľný. 

15.11. Koncert: Cosmic Days. 

Budete počuť "investigatívny" fu-

sion trance rock s fujarou a melo-

dickými gitarami. Art Cafe, 20:00. 

15.11. Príbehy jazzu: O dávnych 

jam sessions. Trotuar Cafe, 20:00.

15.11. Zacharova fajka. 

II. ročník súťaže v pomalom fajče-

ní fajky. Banícka krčma, 14:00. 

16.11. Svätoantonská heligónka. 

Celoslovenské stretnutie heligon-

károv. KD, Svätý Anton, 15:00. 

16.11. London Calling w. Dom 

Servini (WahWah45s) & Kinet 

(NuSpirit). Večer s megahviezdou 

Dom Servini. Art Cafe, 20:00. 

18./20.11. Dielnička v Kammer-

hofe: Maľba na hodváb, Kammer-

hof, 14:00-16:00.  

18.11. Najkrajšia dovolenková fo-

tografi a 2014. Celoslovenská sú-

ťaž so zahraničnou účasťou, vy-

hodnotenie a vernisáž. Kultúrne 

centrum, 15:00.  

19.11. ZUŠ: Jesenný koncert

Jesenné pozastavenie s hudbou a 

slovom. ZUŠ, 15:30.

20.11. Autorské čítanie: Uršula 

Kovalyk. Podujatie moderuje Zu-

zana Tkáčiková. Vstup voľný. An-

tikvariátik, 17:00.

21.-22.11. Živá učebnica posilňu-

je učiteľov. Program na rozvíjanie 

vnútorných kvalít organizuje Da-

phne. Penzión Aura. 

21.-22.11. Festival: Vínna špacír-

ka 2014. www.stiavnicavino.sk

21.11. Snow Film Fest 2014.

Kino Akademik, 17:00, vstupné: 

2 €. 

21.11. Just & Archívny chlapec.

Art Cafe, 20:30

21.11. Ave Vino.

Rímsky sobáš vína a jedla.

Nutná rezervácia: 045 692 11 13. 

Penzión Cosmopolitan, 20:30.

22.11. Umenie je prítomné 2.

Stretnite sa s umením a naučíte sa 

„čítať“ obrazy. A priveďte aj svoje 

deti! Schemnitz Gallery, 13:00.

22.11. Koncert skupiny Hurikán 

Kaviareň U starej Blaškovej, Poču-

vadlianske jazero, 18:00. 

Región Banská Štiavnica

Vo štvrtok podvečer 6. 

novembra 2014 sa konalo v 

priestoroch kaviarničky Divná 

pani v Banskej Štiavnici stret-

nutie s manželmi Čelkovcami. 

Podujatie zorganizovali majitelia 

kaviarne Divná pani manželia Ivan 

a Diana Celderovci. V útulných 

priestoroch kaviarne sa za prítom-

nosti milých pozvaných hostí man-

želov Márie a Mikuláša Čelkov-

cov začali postupným rozprávaním 

otvárať historické udalosti nášho 

krásneho mesta Banská Štiavnica. 

Manželia Čelkovci, odborne fun-

dovaní a znalí tunajších pomerov, 

veď pán „Miky“ ako ho volá man-

želka Majka je znalý odborník, na-

koľko pár rokov zastáva funkciu 

riaditeľa mestského archívu. Neču-

do, že dobre pozná históriu nášho 

prekrásneho mesta, budov, do-

mov, objektov. Prítomní so zataje-

ným dychom počúvali tajomné slo-

vá, ktoré dopĺňala pani Čelková, v 

súčasnosti už na zaslúženom dô-

chodku, ale v minulosti dlhoročná 

kunsthistorička a vedúca Galérie 

Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. 

Manželia zaujímavým a pútavým 

spôsobom odhaľovali tajomstvá 

pre mnohých pozvaných hostí do-

posiaľ neznáme. Mnohí si zaspo-

mínali na mesto, keď bolo v 70. – 

80. rokoch v najväčšom rozmachu 

a naopak, keď bolo v úpadku. Zve-

davé otázky nenechali na seba dlho 

čakať a manželia Čelkovci vždy ve-

deli pohotovo zareagovať a odpove-

dať s úsmevom na tvári. Príjemné 

stretnutie so zaujímavým a púta-

vým rozprávaním sa nieslo v rodin-

nej atmosfére a som rád, že som sa 

ho osobne mohol zúčastniť. Verím, 

že ešte na podobnom podujatí a v 

príjemnej atmosfére sa stretneme 

opäť... Ďakujem! 

Michal Kríž 

Stretnutie o Štiavnici v Divnej panej

Manželia Čelkovci a Celderovci  foto M. Kríž

Od novembra 1989  uplynulo 

už 25 rokov. Dospeli generácie, 

ktoré túto prelomovú histo-

rickú udalosť vnímajú už len 

sprostredkovane a častokrát 

veľmi skreslene.

Chápem, že i preto, lebo pribú-

da chudobných, odkázaných, sta-

rých a apatických, vytlačených na 

okraj spoločnosti. Spoločnosti, kde 

sa systematicky kradne a klame, no 

tá je na rozdiel od nich v centre dia-

nia na najvyšších pozíciách. Väčši-

na súčasníkov si vtedajšiu Nežnú 

revolúciu spája už len, a to  podotý-

kam dosť posmešne, so štrnganím 

kľúčov na slovenských námestiach. 

A predsa to bola prelomová doba. 

Doba, ktorá nám otvorila väzenie a 

cestu k slobode. Štátne väzenie, kde 

občania boli väzňami vlastného štá-

tu a štátne hranice múrmi väzníc.

Kedy si konečne všetci uvedomíme, 

že sloboda nie je darček pre rozmaz-

naných oslávencov, ale sloboda je 

čosi v každom z nás a je len na nás 

ako s ňou naložíme ? Je to v prvom 

rade vec svedomia a odvahy. Odva-

hy pozrieť sa aj po štvrťstoročí prav-

de do očí a nemlčať, keď sa nami 

manipuluje, ako je tomu práve te-

raz. V súčasnosti, na jednej strane 

plnej okázalého bohatstva, spup-

nosti a na strane druhej plnej chu-

doby, útrap a beznádeje. Je hrozné 

zmieriť sa s názorom predsedu par-

lamentu „Vyhraj voľby a môžeš všet-

ko“. V celej nahote sa ukazuje pohŕ-

danie nami bezvýznamnými, nami 

nezaujímavými, a predsa sú nás 

desaťtisíce. Spochybnenie hodno-

ty tejto dejinnej udalosti i hodnoty 

ľudí, ktorí za nimi v pamätnom no-

vembri 1989 stáli a usilovali o zme-

nu, sa stáva realitou. Kým revolúcia 

mi dala zmysel žiť v slobodnej kra-

jine bez štátneho obmedzovania, 

teraz ma desí spôsob, akým nám 

tento štát  opäť vládne. Je ťažké sa 

naučiť žiť v krajine, kde sa kradne 

a klame a navrch majú celebrity zo 

Smotánky, ktorých hodnota kabel-

ky má väčšiu cenu, než moja celo-

ročná penzia.

Po prvýkrát za toto štvrťstoročie 

niektorí z nás Štiavničanov dostali 

od prezidenta SR pozvanie do Brati-

slavy, aby sme si spoločne pripome-

nuli atmosféru novembrových dní. 

A tak aj my, Štiavničania, podáme 

svedectvo o tom, ako sme na scho-

doch pred súsoším Trojice po prvý 

krát slobodne vyslovovali svoje ná-

zory pred tisíckami spoluobčanov. 

Aby sme prezradili, čo sme si vtedy 

želali, či sme dnes iní, sklamaní, ale-

bo otvorení nádeji do budúcnosti. 

A v neposlednom rade predstavili i 

ľudí, ktorí sa nebáli a ako prví  otvo-

rili cestu k slobode aj v našom sta-

robylom meste, no dnes sú takmer 

zabudnutí. Som nenapraviteľná op-

timistka, preto verím, že nič netrvá 

večne, a teda ani súčasná nepriazni-

vá doba nebude mať dlhé trvanie. 

Veď nás bezmenných, nevýznam-

ných, je väčšina. Nedáme sa umlčať. 

A máme predsa aj hlasovacie právo.

Foto: Archív autora

Oľga Kuchtová

25 rokov po nežnej revolúcii



6
číslo 39 • 13. november 2014

sn@banskastiavnica.skZAUJÍMAVOSTI

Verejná súťaž
Obec Ilija vyhlasuje VOS na predaj 

14 m2 TTP v Iliji. Info na: obec_ili-

ja@stonline.sk,  www.ilija.ocu.sk, 

tel.č.: 045/692 0847. 

Milan Jokel, starosta obce

Aká? No starobylá, nádherná, 

čarovná... Mesto s úžasnými 

tradíciami a s malebnými 

zákutiami, ukrytými v zeleni. 

Ako učiteľka som sa každý druhý 

rok, dlho potom, ako som deťom 

hovorila o štiavnických zázrakoch, 

uličkách, budovách, zlate a striebre, 

čo sa tu vyťažilo, vybrala so žiakmi 

na školský výlet do môjho rodného 

mesta. Veľa sme za ten jeden deň 

nestihli - kaštieľ v Antone, Banské 

múzeum v prírode, historické cen-

trum, Nový zámok. Raz po jeho ob-

hliadke som sa spolu s deťmi díva-

la z oporného múru okolo zámku 

na mesto pod nami a jedno dievčat-

ko mi povedalo: „Pani učiteľka, ale je 

tá Štiavnica krásna, celá ukrytá v zele-

ni. A ja som si myslela, že sú tu len uli-

ce a kamenné domy.“ Pohľad dieťaťa. 

Ale veľmi múdreho dieťaťa, preto-

že sa dokázalo pozrieť na starobylé 

mesto otvorenými očami a vnímať 

jeho krásu. Som rodáčke zo Štiav-

nice, resp. z Belej, no s mojím krás-

nym mestom som stále vnútorne 

spätá. Možno aj preto, že tu žilo 

mnoho mojich predkov - baníkov. 

Prežili som v ňom celú mladosť, 

študentské roky, lásky, pracovali tu 

moji rodičia, narodil sa tu môj syn. 

Život ma odvial inde, no neustále 

a veľakrát do roka som sa doň vra-

cala. Návštevy rodičov, sestry a jej 

rodiny, návštevy priateľov, stret-

nutia po rokov. S mojím nebohým 

manželom – rybárom, som pona-

vštevovala všetky tajchy, ich záku-

tia poznám detailne. Aj po mno-

hých rokov mám v Štiavnici rodinu, 

priateľov, byt na Drieňovej. Pamä-

tám si na model moderného síd-

liska, čo sa začalo stavať na lúkach 

pod kalváriou. Bola som smutná, 

keď centrum mesta pomaly pust-

lo, keď ho začali vysťahovávať, aby 

mohlo dôjsť k rekonštrukcii. V prie-

behu rokov som sa tešila z každého 

opraveného domu – paláca. S úža-

som sledujem, ako sa zanedbané 

mesto mení na krásavicu, ako sem 

postupne prúdia zvedavci, z kto-

rých sa stanú obdivovatelia tohto 

historického mesta. Nechápem frf-

lošov, čo na mesto a jeho snaživcov 

neustále šomrú. Nadávajú a vidia 

iba to, že sa tu už nefára a vraj niet 

roboty. Sú tu však iné, význam-

nejšie veci. Obnova, čulý kultúrny 

a spoločenský život mesta ma in-

špiroval k tvorbe básní, poviedok, 

spomienok. Zvlášť posledné roky 

zanechali na Štiavnici stopy krá-

sy – nové aktivity, festivaly, útulné 

penzióny, nádherné reštaurácie s 

množstvom starožitností ako napr. 

Divná pani, úžasný Salamander s 

neopakovateľnou atmosférou, Bet-

lehem, vynovený trotuár so sochou 

Nácka. Je mi jasné, že je to výsle-

dok plánovania, práce a nadšenia 

mnohých ľudí či spolkov a občian-

skych združení, škôl, ktoré v Štiav-

nici pracujú. No aj činnosť tretieho 

sektora a spolkov potrebuje podpo-

ru magistrátu, primátora, mestskej 

rady. A preto vďaka pani primátor-

ke, ktorá prispela významným po-

dielom ku kráse a propagácii mesta. 

A na záver – ako povedal jeden pán 

z internetu: „Štiavnica je náš klenot s 

nevyčísliteľnou historickou hodnotou a 

nezameniteľným pôvabom. Kto tu ne-

bol, mal by odovzdať občiansky preu-

kaz a rodný list“. 

Eva Hančáková, rod. Tomková   

Aká si Štiavnica?

Slovenské banské múzeum 

pozýva na vernisáž výstavy 

Podzemie spiša a opálové 

bane vo fotografi ách Miloša 

Greisela, ktorá sa uskutoční 

28. novembra 2014 o 14.00 

hod. vo výstavných priesto-

roch v Berggerichte, Nám. sv. 

Trojice 6, Banská Štiavnica.

Výstava fotografi í Miloša Greisela 

dokumentuje baníctvo v historic-

kom regióne Spiš. Miloš Greisel na 

ceste za zdokumentovaním prítom-

nosti a minulosti baníctva na Spi-

ši doslova preputoval celý priestor 

spišských chotárov po zemi, vo 

vzduchu, a pokiaľ to bolo možné, aj 

v podzemí. Výsledkom jeho úsilia sú 

fotografi e ešte fungujúcich, ale naj-

mä zaniknutých baní, kameňolo-

mov a výrobných zariadení. Výsta-

va je teda prechádzkou známym i 

neznámym svetom. Svetom tajom-

nej krásy podzemia, ale aj prechádz-

kou po stopách ľudí, ktorí ťažkou 

prácou získavali z prírody tak pre-

potrebné nerastné látky. Výstava je 

prístupná od stredy do nedele v čase 

od 8.00 do 16.00 hod. a potrvá až do 

31. marca 2015. Predaj vstupeniek 

v Informačnom centre BŠ. Kontakt: 

infobs@muzeumbs.sk, 045/692 05 

35. Info: www.muzeumbs.sk.  SBM

Vernisáž výstavy

Panoráma Banskej Štiavnice  foto J. Petrík

Oznam
SOŠ služieb a lesníctva ponúka na 

prenájom nebytové priestory, ga-

ráže. Podrobnejšie informácie sú 

zverejnené na stránke školy www.

sosbs.sk, prípadne na vchode do 

hlavnej budovy školy. 

SOŠSaL

mestská polícia
informuje

MsPo upozorňuje občanov na 

falošného kňaza

Touto cestou by sme chceli upo-

zorniť občanov na podozrivého 

muža, ktorý sa vydáva za kňaza. 

Na tohto muža upozornila i repor-

táž odvysielaná v Novinách TV 

JOJ. Pohybuje sa po celom úze-

mí Slovenskej republiky pričom 

posledný pohyb bol zaznamena-

ný v Snine. MsPo Banská Štiavni-

ca zistila, že tento muž navštevu-

je i naše mesto. Muž má 36 rokov, 

je štíhlej a vyššej postavy, má tma-

vé vlasy so začínajúcou plešou, tzv 

kúty, s poruchou reči a chybnou 

chôdzou – kríva. 

Navštevuje obchodné prevádzky, 

ale oslovuje i jednotlivé súkromné 

osoby na ulici. Svojím správaním 

chce u ľudí vzbudiť ľútosť a pýta 

dobrovoľný fi nančný príspevok 

na charitu s tým, že tieto penia-

ze budú použité na rekonštrukciu 

budov napr. detských domovov. V 

ruke drží svätý obrázok a v mene 

Božom si od občanov pýta penia-

ze, pričom vystupuje ako kňaz. 

Kontrolou MsPo Banská Štiavni-

ca bolo zistené, že tento muž fi -

nančné prostriedky neodvádza 

na žiadnu charitu, ale ich používa 

pre vlastnú potrebu. Zistené sku-

točnosti spolu s jeho totožnosťou 

MsPo oznámila orgánom činným 

v trestnom konaní.

Preto aj vy občania, ak uvidíte ale-

bo sa stretnete s týmto falošným 

kňazom, nedajte sa oklamať jeho 

rečami.

Vladimír Kratoš, 

náčelník MsPo 
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Veľký sviatok všetkých 

strašidiel a tekvíc – takýto 

bol pondelok (27. 10. 2014) na 

Základnej škole Jozefa Horáka. 

Žiaci, mnohí s pomocou rodičov i 

učiteľov, pri príležitosti sviatku Hal-

loween priniesli do školy množstvo 

tekvíc, viaceré z nich nápadito dotvo-

rili. Všetci mohli prideľovať hlasy naj-

zaujímavejšej tekvici. Vystavené tek-

vice ďalej putovali pred Meštiansku 

pizzériu,  kde v týchto dňoch vytvá-

rajú peknú jesennú dekoráciu. Ne-

chýbali ani masky, na školskom dvo-

re ste mohli stretnúť rôzne potvorky 

– čarodejnice, duchov, kostlivcov a 

iné príšerky. Na všetkých zamasko-

vaných čakalo originálne občerstve-

nie – strigônsky nápoj lektvar, z kto-

rého nakúkali super slizké červíky s 

prekvapivou arómou. Súčasťou zába-

vy bolo aj maľovanie na tvár. Najorgi-

nálnejšie a najstrašidelnejšie masky 

boli odmenené peknými cenami. Sú-

časťou halloweenskych osláv bola aj 

literárna súťaž, do ktorej sa mohli 

zapojiť všetci žiaci. Ich úlohou bolo 

napísať strašidelný príbeh alebo bá-

seň. Z celej akcie bol pripravený foto-

záznam masiek a tekvičiek, ktorý si 

budete môcť v najbližších dňoch po-

zrieť na dolnej chodbe našej školy. 

ZŠ J. Horáka

Veľký sviatok všetkých strašidiel 
a tekvíc

Halloween na Základnej škole J. Horáka  foto ZŠ JH

Dňa 2. novembra sme tak ako kaž-

dý rok spomínali na našich najdrah-

ších ktorí nás koncom roka 2013 a v 

roku 2014 navždy opustili. 

Odišli  Jozef Jesch, Rastislav Rus-

ňák, Elena Vrzalová, Zuzana Čer-

najová, Ľubomír Vician, Tibor 

Daubner, Jozef Šimko, Viliam Didi, 

Pavel Ambroš, Ing. Ferdinant Bol-

ha, Božena Gregáňová, Jolana Kút-

niková, Helena Molnárová, Štefan 

Maroš, Anna Kováčová, Margita 

Koštialová, Antónia Ivaničová, Jo-

zef Bernát, Mária Mozolová, Ján 

Hulina, Magdaléna Luptáková, 

Vincencia Luptáková, Emília Mil-

lerová, Eva Mlynáriková, Ľudmi-

la Javorská, Margita Kalová, Mária 

Ďuricová, Anton Sasko, Marta Gar-

galovičová, Michal Ďurica, Milan 

Zicho, Anna Šuleková, Ľuboš Ca-

bánik, Marta Lovasová, Mária  Bil-

ková, Margita Záborská, Ján Libič, 

Štefan Hrnčiar, Mária Valentíková, 

Pavel Bartko, Mária Bradová, Joze-

fa Kanková, Ing. Dezider Sajták, Pa-

ulína Kocianová, Peter Vrťo, Anna 

Sasková, Štefánia Horáková, Jo-

zef Horváth, Marta Ďurigová, Emí-

lia Kašiarová, Eleonóra Bubliaková, 

Ing. Vojtech Mihaleje, Ing. Ľubor 

Matušek, Pavel Cibula, Františka 

Havierniková, Ján Kyseľ, Karol Ke-

resteš, Anna Fáberová, Jaroslav Ko-

leda, Anton Ružinák, Gabriela Ko-

reňová, Vlasta Tyčiaková, Miroslav 

Turzík, Terézia Ruckschlossová, 

Mária Koťová, Ladislav Chmelár, 

Rozália Luptáková, Jozef Jarábek,  

Ján Hrivňák, Lukáš Kopčan, Peter 

Poliak, Oľga Knapeková, Ján Lu-

lák, Oľga Šemodová,  Akadem. soc. 

Doc. Vojtech Remeň, Milan Celder, 

Ján Ličko, Ján Remeň, Jozef Val-

da, Ivan Bohm,Magdaléna Kontše-

ková, Augustína Zajvaldová, Alžbe-

ta Paliatková, Ladislav  Ladoš, Tibor 

Šatura, Michal Gulak, Ján Matys, 

Alžbeta Hoscheková. 

Česť ich pamiatke !  

Jarmila Simonidesová

Spomíname...

Odkaz našich predkov hovorí: „Ako 

sa zlato a striebro vážia v priezračnej 

vode, duše sa vážia v mlčaní. Vyslovené 

slová zavážia iba vďaka tichu, v ktorom 

sú ponorené.“

Pamiatka zosnulých je sviatok, počas 

ktorého kroky nás všetkých smerujú 

na hroby našich blízkych. Je to však 

aj vhodná príležitosť vysvetliť de-

ťom a mladým ľuďom význam a hĺb-

ku tohto sviatku. Je dôležité vštepiť 

im úctu  k našim predkom a ukázať 

im miesta odpočinku veľkých osob-

ností nášho mesta, ktoré pre nás 

svojím životom, skutkami a posol-

stvom zanechali cenné dedičstvo. 

Jednou z tradícií ZŠ J.Horáka sa pre-

to stala každoročná návšteva cinto-

rínov. Tohto roku to boli žiaci 4.b a 

8.a, ktorí venčekom či svetlom ka-

hančekov vzdali úctu osobnostiam, 

na ktoré nesmieme zabudnúť. V pie-

te postáli pri náhrobných kameňoch 

Jozefa Horáka, Štefana Mojžiša, La-

dislava Kristu, Maríny Pischlovej i 

Jozefa Kollára. Práve takto sa mož-

no naučia precítiť ticho týchto piet-

nych miest.  

Renata Taligová 

a Adriana Budinská

„Duše sa vážia v mlčaní...“

Najkrajšia dovolenko-

vá fotografi a 2014

Srdečne Vás pozývame na vyhod-

notenie súťaže Najkrajšia dovo-

lenková fotografi a 2014 a na ver-

nisáž výstavy zo súťažných prác, 

ktoré sa uskutoční dňa 18.11. 

2014 (utorok) o 16.00 hod. vo 

výstavných priestoroch Kultúrne-

ho centra, Kammerhofská 2, Ban-

ská Štiavnica (vchod pri soche A. 

Kmeťa). Na Vašu účasť sa tešia 

autori a organizátori: BBSK - Po-

hronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom - Pracovisko Banská 

Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 

a Múzeum vo Svätom Antone. 

Mária Petrová

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v BŠ oznamuje svo-

jim členom, že dňa 24.novem-

bra 2014 (pondelok) organizuje 

rekondičný pobyt do Kováčovej. 

Odchod autobusu o 11 hod. z 

Križovatky. Prihlásiť sa a zaplatiť 

poplatok môžete v kancelárii zvä-

zu. Zároveň pripomíname niekto-

rým našim členom, ktorí poza-

budli uhradiť členské za rok 2014, 

že ho môžu uhradiť taktiež v kan-

celárii počas úradných dní ponde-

lok, streda, štvrtok. 

Ivan Madara 

Výlet
Centrum voľného času v B. Štiav-

nici organizuje dňa 11.12.2014 

(štvrtok) výlet do vianočnej 

Viedne. Poplatok  zahŕňa dopra-

vu, parkovanie a sprievodcu. Pre-

hliadka sa začína na Stephan-platz 

– dóm sv. Štefana, najkrajšia ulica 

vo Viedni Kärtnet strasse, štátna 

opera Albertín, Hofburg – sídlo 

rakúskych panovníkov, Kostol mi-

noritov... Na záver navštívime via-

nočné trhy a z Viedne odchádza-

me až po zotmení pri vianočne  

osvetlenej Viedni. Prihlásiť sa mô-

žete bez rozdielu veku, pre deti za-

bezpečujeme aj pedagogický dozor 

(musia mať vlastný cestovný pas), 

najneskôr do 14.11.2014 v Centre 

voľného času na tel.č.: 0907 598 

567, e-mail : cvcbanskastiavnica@

centrum.sk. 

Janka Machilová
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Jablká v snehu

Potrebujeme:

4 jablká, 2 polievkové lyžice dže-

mu (najlepšie višňového), 2 bielky, 

2 lyžice cukru, olej alebo olivový 

olej na vymazanie žiaruvzdornej 

nádoby 

Postup:

Jablká umyte, prekrojte na polo-

vice a jadrovníky vyberte opatr-

ne, aby ste neprerezali jablko. Žia-

ruvzdornú nádobu vymažte olejom 

a vložte do nej jablká prekroje-

nou stranou nahor. Ovocie vy-

plňte malým množstvom džemu 

a na 10 – 15 minút vložte do rúry 

predhriatej na 180ºC. Z bielkov a 

cukru vyšľahajte tuhý sneh. Keď 

sa ovocie upečie, zakryte ho sne-

hom a zapekajte ešte 10 – 15 mi-

nút, kým nezmäkne a sneh nedo-

stane zlatistú farbu. 

Dobrú chuť!

Čo nevidieť za pár nedieľ tu 

máme koniec cirkevného 

roka. Iste nie je náhoda, že 

práve na toto obdobie na 

prelom októbra a novembra, 

pripadajú sviatky, kedy viac 

ako inokedy počúvame o 

posledných veciach človeka a 

teda aj o smrti. 

A spomíname. Spomíname na svo-

jich blízkych, ktorí tajomstvo smr-

ti už prekonali a kdesi tam hore sú 

očistení od všetkého pozemského. 

Zapaľujeme im sviečky a neuvedo-

mujeme si, že sme ako ten bliko-

tavý plamienok, ktorého jas môže 

zhasnúť, len čo zafúka silnejší vet-

rík. My, evanjelickí kresťania, v 

týchto dňoch každoročne spomí-

name aj na sviatok Pamiatky refor-

mácie, na pamätný deň verejného 

vystúpenia Dr. Martina Luthera, 

ktorý 31. októbra roku 1517 pri-

bil na dvere zámockého chrámu vo 

Wittenbergu 95 výpovedí proti pre-

dávaniu odpustkov a proti bludom 

v cirkvi. Lutherove výpovede sa 

veľmi rýchlo rozšírili po Nemecku 

a následne aj po celej Európe, a tak 

už nebolo možné reformačné hnu-

tie zastaviť. Už po pár rokoch od 

vystúpenia sa toto učenie dostalo aj 

do B. Štiavnice. Reformačné zásady 

postavené na Písme svätom sa sta-

li prameňom viery a pravidlom ži-

vota každého evanjelika a prijíma-

nie Večere Pánovej pod obojakým 

spôsobom súčasťou spovede. Ďal-

šou zásadnou skutočnosťou bolo i 

preloženie Biblie najprv do nemec-

kého jazyka a postupne i ďalších 

materinských jazykov, ktoré sa sta-

li liturgickou rečou v kostoloch už 

od 16. storočia. Za zmienku stojí i 

skutočnosť, že sa na pamiatku re-

formácie používajú v liturgii texty 

žalmu, na základe ktorého Martin 

Luther zložil našu evanjelickú hym-

nu Hrad prepevný.  Mimochodom 

túto hymnu spievali aj na potápajú-

com sa Titanicu. 

Pre nás, štiavnických evanjelikov, je 

toto obdobie aj časom pre spomien-

ku na výročia nášho kostola, kto-

rý má v tomto čase okrúhlych 220 

rokov, ako je to napísané v chro-

nograme umiestnenom pod tym-

panonom hlavnej fasády kostola. 

Latinský text preložený do sloven-

činy hovorí: „Za peniaze evanjelikov 

som bol postavený a Bohu riadne za-

svätený za vlády Františka II.“, pri-

čom rímske číslice CCICVXIXVC-

CVDVLICICD udávajú rok 1794 a 

nie rok 1796 ako to niektoré pra-

mene mylne uvádzajú.

Je na nás, či sa aj my vrátime k pô-

vodným pravdám nielen v evanjeli-

ách, ale aj v každodennom živote. 

Existuje nemecké úslovie „Tmavé 

kostoly, ale jasné srdcia“. Nie nádher-

né budovy sú ozdobou, ale ľudia s 

čistými srdcami, ktorí si ctia všetko 

živé a s úctou spomínajú na svojich 

mŕtvych a  ich odkaz uchovávajú aj 

uvádzajú do života. 

Oľga Kuchtová

Mesiac úcty k starším 

prešiel (máme už za sebou 

aj Dušičky), pohnutie srdca a 

duše však má šancu pretrvať 

do ďalších dní. 

Hlavne ak ľudia prežijú vzácne oka-

mihy úprimného záujmu, spolu-

patričnosti a lásky. Klub dôchod-

cov (KD) z Banskej Štiavnice zavítal 

dňa 16.10.2014 s posolstvom úcty 

a zdieľania medzi rezidentov domu 

seniorov Vitalita v Banskom Stu-

denci. Iskrivé slnko babieho leta 

doprialo všetkým potešenie z nád-

hernej prírody vôkol tohto unikát-

neho zariadenia. Funkčné a útulné 

prostredie spolu s láskavými, ústre-

tovými zamestnancami a prího-

vor pani starostky obce rámcovali 

vzniknuté spoločenstvo porozume-

nia, harmónie aj presahu do sve-

ta medzi Nebom a Zemou, kde sa 

občas už vznášajú duše rezidentov. 

Znel akordeón a piesne najrôznej-

ších žánrov z doby, ktorá všetkým 

zúčastneným mohla pripomenúť 

najkrajšie časy v prežitých životoch. 

Spoločné stolovanie podčiarklo to-

leranciu a pocit, že sme všetci na 

jednej lodi a duše všetkých sú večne 

mladé. S príjemnými zážitkami aj s 

mementom v pamäti odišli členovia 

KD do svojich domovov. Ďakujeme 

za pohostinnosť a prajeme všetkým 

seniorom a zamestnancom domu 

Vitalita lásku, súcit, zdravie, šťastie 

a Boží pokoj. 

Marta Halašová 

Úcta a zdieľanie

Rezidenti domu seniorov Vitalita  foto archív autora

Evanjelické tradície

Taká zvláštna
Krajina taká zvláštna, 

taká iná

hoc videla som ju 

tisíckrát.

Aj Nový zámok 

aj Starý hrad.

Aj strechy domov

s komínom v záhrade.

Ten obraz som videla 

pred sebou všade,

keď som chodila 

svetom,

treskúcou zimou 

i čarokrásnym letom.

Videla som 

štyristo pamiatok

tohto zázračného mesta, 

čo ho zdobí

nezvyčajná vesta 

gotických budov.

Bola už ošúchaná a deravá. 

No zdá sa, že sa obnovila   

jeho zašlá sláva.

Eva Hančáková
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INTersTellArINTersTellAr

Premiéra, Sci-fi , dráma, 169 min., Premiéra, Sci-fi , dráma, 169 min., 
2014, MP 15, Vstupné: 4 €. 2014, MP 15, Vstupné: 4 €. 
Tím výskumníkov sa odhodlá na naj-Tím výskumníkov sa odhodlá na naj-
odvážnejšiu misiu v histórii ľudstva: odvážnejšiu misiu v histórii ľudstva: 
vycestuje z našej galaxie a ich cieľom vycestuje z našej galaxie a ich cieľom 
bude zistiť, či má ľudstvo budúcnosť bude zistiť, či má ľudstvo budúcnosť 
medzi hviezdami. Oceňovaný režisér medzi hviezdami. Oceňovaný režisér 
Christopher Nolan (“Trilógia Temný Christopher Nolan (“Trilógia Temný 
rytier”, “Počiatok”) prichádza s ďal-rytier”, “Počiatok”) prichádza s ďal-
ším prelomovým fi lmom. ším prelomovým fi lmom. 

Sobota 15.11. o 18:30 hod.Sobota 15.11. o 18:30 hod.

JesAbelleJesAbelle

Horor, 89 min., 2014, MP 15, Vstup-Horor, 89 min., 2014, MP 15, Vstup-
né: 4 €. né: 4 €. 
Jessie po strašnej nehode príde o snú-Jessie po strašnej nehode príde o snú-
benca a navyše zostane ochrnutá. Aby benca a navyše zostane ochrnutá. Aby 
sa z nešťastia aspoň trochu spamäta-sa z nešťastia aspoň trochu spamäta-
la, nasťahuje sa do starobylého domu la, nasťahuje sa do starobylého domu 

v Louisiane, ktorý kedysi patril jej ot-v Louisiane, ktorý kedysi patril jej ot-
covi. Ale pokoj je to posledné, čo ju tu covi. Ale pokoj je to posledné, čo ju tu 
čaká. Okrem podivného daru od dávno čaká. Okrem podivného daru od dávno 
mŕtvej matky, nájde aj dôkazy o tom, mŕtvej matky, nájde aj dôkazy o tom, 
že v čase jej narodenia sa v dome diali že v čase jej narodenia sa v dome diali 
záhadné veci. záhadné veci. 

Nedeľa 16.11. o 16:00 hod.Nedeľa 16.11. o 16:00 hod.

VčielkA MAjAVčielkA MAjA

Premiéra, Detský animovaný, 88 Premiéra, Detský animovaný, 88 
min., Vstupné: 4 €. min., Vstupné: 4 €. 
Jedného dňa vypukne vo včelom úli Jedného dňa vypukne vo včelom úli 
veľký zmätok a zdesenie, pretože sa veľký zmätok a zdesenie, pretože sa 
zistilo, že zmizla všetka materská ka-zistilo, že zmizla všetka materská ka-
sička a podozrenie padne na znepriate-sička a podozrenie padne na znepriate-
lený roj sršňov. lený roj sršňov. 

Utorok 18.11. o 18:30 hod.Utorok 18.11. o 18:30 hod.

8 8 ½
Dráma, fantasy, 139 min., 1963, Dráma, fantasy, 139 min., 1963, 
Vstupné: 3 €, /ČSFD 79%/. Vstupné: 3 €, /ČSFD 79%/. 
Typický Felliniho fi lm. Spousta ital-Typický Felliniho fi lm. Spousta ital-
ského temperamentu. Výtečná hudba ského temperamentu. Výtečná hudba 
(např. Chačaturjanův šavlový tanec). (např. Chačaturjanův šavlový tanec). 

Krásné ženy (Claudia Cardinale). Ne-Krásné ženy (Claudia Cardinale). Ne-
uspořádanost a rámcově rozháraný uspořádanost a rámcově rozháraný 
děj. Marcello Mastroianni. Režiséro-děj. Marcello Mastroianni. Režiséro-
vy autobiografi cké výlety do dětství. vy autobiografi cké výlety do dětství. 
Film zraje jako víno, od nudného za-Film zraje jako víno, od nudného za-
čátku po skvostý konec. 8 a půltý re-čátku po skvostý konec. 8 a půltý re-
žisérův fi lm.žisérův fi lm.

Štvrtok 20.11. o 18:30 hod.Štvrtok 20.11. o 18:30 hod.

ŽelezNé srdceŽelezNé srdce

Premiéra, Vojnový, akciA, dráma, 135 Premiéra, Vojnový, akciA, dráma, 135 
min., 2014, MP 15, Vstupné: 4 €min., 2014, MP 15, Vstupné: 4 €
Apríl 1945. Zatiaľ čo sa spojenecká Apríl 1945. Zatiaľ čo sa spojenecká 
armáda pokúša o fi nálnu ofenzívu na armáda pokúša o fi nálnu ofenzívu na 
európskom fronte, seržant Warddady európskom fronte, seržant Warddady 
(Brad Pitt) sa ujíma velenia tanku M4 (Brad Pitt) sa ujíma velenia tanku M4 
Sherman, nazývaného Fury a vydá-Sherman, nazývaného Fury a vydá-
va sa s päťčlennou posádkou na osud-va sa s päťčlennou posádkou na osud-
nú misiu priamo do svárov nepriateľa. nú misiu priamo do svárov nepriateľa. 
Tvárou v tvár početnej presile a s ne-Tvárou v tvár početnej presile a s ne-
dostatočnou zásobou munície je War-dostatočnou zásobou munície je War-
ddady odhodlaný preniknúť až do srd-ddady odhodlaný preniknúť až do srd-
ca nacistického Nemecka a za každú ca nacistického Nemecka a za každú 
cenu bojovať až dokonca.cenu bojovať až dokonca.

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.37/2014: „To, že niekto dosiah-

ne úspech je len dôkazom pre ostat-

ných, že ho môžu dosiahnuť tiež.“ Vý-

hercom sa stáva Edita Mayerová, 

Ľ. Štúra 26, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týž-

deň 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 

24.11.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok F. 

Mauriaca: „Niekoho milovať zname-

ná byť... (dokončenie v tajničke)  

A., Cicavec z pralesa, sonograf, 

motocyklové preteky, posunutie,     

B., Surovina zo stromov, listnatý 

strom, smečovania,

C., Začiatok tajničky, 5 v 

Ríme,   

D., Oznámil úradom, nákladné 

auto, odháňaj, meno Ozborna,      

E., Daniel, ostrov v Adriatickom 

mori, hrubé drevo, zima,    

F., Stoj po maďarsky, vracal, vy-

hynutý kočovník, chlpy,        

G., Spoluhláska v slove uši, loď 

Noeho, inak, mlátilo sa s ním 

obilie, hod,   

H., Ruská rieka, boh mesta Eri-

du, škvrna, psovitá šelma, va-

nie,   

I., 2. časť tajničky, príbytok 

včiel,

J., Stred slova galán, nádoby na 

varenie, priestor pri dome, Ján 

česky, 

K., Dobyvateľ v Ázii, meno 

Dangla, notes, takýto.

1., Predložka, zradca Pána Ježiša, 

naozaj,

2., Vymenil za peniaze, Amália,     

3., Druh auta, hríb,   

4., Omotal, skákajúci hmyz, Ra-

došinské naivné divadlo, 

5., Nie po francúzsky, sólo v ope-

re, dom farára,       

6., Býval, patriaci Ilke,       

7., Chovateľ prasiat, mesto v 

Rusku, kyslík, 

8., Rieka po rusky, citoslovce kvá-

kania, Roľnícke družstvo Beľuj, 

skr.,      

9., Trs, lkaj, viedol po česky,            

10., Remeselník opracujúci dre-

vo, smutne,              

11., Pond, svatko, počet rokov, 

haluška,    

12., Chorvátske mesto, vlas, 

sova, tona,

13., Sedacia poloha, Oľga, vrece, 

osobné zámeno, 

14., Vyučuje, dajú semeno do 

zeme, podmienková spojka,   

15., Koniec tajničky.

Pomôcky: Anapa, Brezák, Omiš, 

Avar, Ozi, Brač.    

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 39
Krížovka
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,,Hátif je záhadný nočný hlas, ktorý je 

zavše prorocký. Anjel, ktorý našepkáva 

básnikom. Peržania vedeli všetko o po-

ézii a ich básnici o hátifoch. A hátifovia 

vedia všetko o tom, ako tu zanechať zre-

teľnú slovnú stopu, a predsa len sa ne-

objaviť na svete v žiadnych životných 

spojitostiach.“ J. Litvák

Beseda s Jánom Litvákom, kto-

rá sa uskutočnila 23.októbra 2014 

v priestoroch SPŠ Samuela Miko-

víniho v Banskej Štiavnici sa stretla 

s potešujúcim záujmom zo strany 

študentov i pedagódgov. Skrom-

nosť, bezprostrednosť a inteligent-

ný humor hosťa si od prvej chvíle 

získali mladé publikum.

Ján Litvák sa narodil 26.8.1965 v 

Bratislave, detstvo a školské roky 

prežil v Šuranoch. Pôsobil ako re-

daktor v Novom živote, neskôr pra-

coval v časopisoch Literárny týž-

denník, Serafínsky svet, Dotyky, 

Fragment, v Literárnom informač-

nom centre a v denníku SME. Pri-

pravuje rozhlasové literárne pásma, 

rediguje a recenzuje pôvodnú i pre-

kladovú tvorbu. Je šéfredaktorom 

mesačníka ,,Doma v záhrade“. Hľa-

dá nové zaujímavé témy, neláka ho 

bulvár a tváre objavujúce sa na kaž-

dom plagáte. Rád pracuje s rečou. 

Študentom priniesol na ukážku nie-

koľko ,,obťahov“, čo sú vlastne novi-

ny pred tlačou, kde ako korektor vy-

chytáva posledné chybičky. Záhrada 

je jeho srdcovka a láska k prírode ži-

votná fi lozofi a. Možno aj preto sa 

nechal očariť našim zeleným mes-

tom a vybral si ho ako miesto naro-

denia svojej dcéry Lilianky. ,,V Štiav-

nici sú samí pekní ľudia. Aj moja dcéra 

je rodená Štiavničanka. Chcel som, aby 

mala poriadne bydlisko, lebo Bratislava 

mi už pripomína jedno veľké parkovisko 

pre pol Slovenska.“ 

Ján Litvák napísal knihy: Samo-

reč, Kráľ kalichov, Vtáctvo nebes-

ké, Gandžasan, Živorodka, Lov-

kyňa ľudí, Pijem vodu z Dunaja, 

Bratislavské upanišády, Básne pra-

né v studenej vode, Oranžová trá-

va, List v perzštine. Stali sa súčas-

ťou maturitných tém, preto veríme, 

že  milé osobné stretnutie s auto-

rom pomôže študentom hlbšie pre-

niknúť do tajov jeho poézie. Sympa-

tický hosť v besede s iniciátorkou 

podujatia Mgr. Beatou Chrieno-

vou ponúkol zaujímavý pohľad na 

lesk a biedu našich periodík, vyroz-

prával exotikou voňajúce príbehy z 

Perzie, prečítal ukážky zo svojej po-

etickej tvorby i vtipné preklepy ko-

legov novinárov. Ján Litvák sa me-

dzi študentmi cítil veľmi dobre. Na 

pôde školy, ktorá okrem iných od-

borníkov vychováva aj špičkových 

knižných reštaurátorov sa podelil 

o svoje postrehy z indického mes-

ta Bombaj, kde sa staré knihy zhro-

mažďujú a reštaurujú pod holým 

nebom, ale len do príchodu mon-

zúnu, ktorý mnohé knižné skvosty 

úplne zničí a odplaví. Keby sa mo-

hol vrátiť do mladosti, veľmi rád by 

študoval kaligrafi u, ktorá tiež patrí 

k zaujímavostiam SPŠ S.Mikovíni-

ho. Básnik Ján Litvák si zaspomí-

nal na nebohého priateľa Joža Ur-

bana, básnika a textára, ktorého 

mnohé texty (naraz načmárané na 

účtenku) zľudoveli. Reč prišla aj na 

známeho vydavateľa Kaliho Baga-

lu, veľkého muža slovenskej litera-

túry, ktorý je tiež absolventom tejto 

školy a do Banskej Štiavnice sa veľ-

mi rád vracia. A dozvedeli sme sa, 

že má úplne identické dvojča. Čas v 

príjemnej spoločnosti uplynul veľ-

mi rýchlo. Hosť si so záujmom pre-

zrel dielne a ateliéry školy a v popo-

ludňajších hodinách absolvoval ešte 

jednu besedu v banskoštiavnickom 

Antikvariátiku. 

Janka Bernáthová

Básnik a novinár Ján Litvák 
zaujal študentov 

Neformálnou súčasťou podujatia 

„Akademici v Banskej Štiavnici“ sa aj v 

tomto roku stalo v poradí už štvrté 

„Stretnutie banských inžinierov – vete-

ránov“ (starších ako 80 rokov), ktoré 

sa uskutočnilo 17.10.2014 v dopo-

ludňajších hodinách. 

Jeho slávnostné otvorenie bolo v 

Baníckej krčme pri štôlni Glanzen-

berg za účasti 23 osôb, absolven-

tov baníckych fakúlt v Košiciach a 

v Ostrave. Uvítací príhovor mal Ing. 

Milan Urbánek, za Banskoštiavnic-

ko-hodrušský banícky spolok sa k 

účastníkom prihovoril jeho tajom-

ník Ing. Milan Durbák a za Združe-

nie baníckych spolkov a cechov Slo-

venska účastníkov pozdravil jeho 

predseda Ing. E. Sombathy . Po za-

spievaní baníckej hymny „Baníc-

ky stav“ a baníckom občerstvení sa 

účastníci presunuli na štiavnickú 

Radnicu, kde ich prijala primátorka 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Po 

prijatí účastníci odišli na cintorín za 

Piargskou bránou, kde položili ve-

niec na hrob prof. Ing. Emila Nevy-

jela, prvého dekana Baníckej fakul-

ty VŠT v Košiciach.  V podvečerných 

hodinách sa časť účastníkov zúčast-

nila aj podujatia „Akademici v Ban-

skej Štiavnici“. Zdar Boh!

Milan Urbánek

4. stretnutie banských inžinierov 
– veteránov

Dielne pre verejnosť

november - december 2014, 

Kammerhof. Slovenské banské 

múzeum informuje a zároveň po-

zýva do Školy v múzeu v rámci po-

nuky Dielne pre verejnosť, kto-

ré ponúknu zaujímavé aktivity aj 

v mesiacoch november a decem-

ber 2014. Dielne pre verejnosť sa 

konajú v Kammerhofe - Dielnička 

(Kammerhofská 2, Banská Štiavni-

ca) vždy od 14.00-16.00. Kontakt: 

Mgr. Anna Ďuricová, tel.:045/694 

94 51, 045/694 94 36, enviro@

muzeumbs.sk, Info: www.muze-

umbs.sk. Tešíme sa na stretnutie 

s Vami.                                          SBM

Kniha o Štiavnici mala 

premiéru v Bratislave 

Nová publikácia My Štiavničania 

2, ktorá je pokračovaním, v na-

šom meste obľúbenej, edície Ako 

sme tu žili, už mala svoju premié-

ru tentoraz netradične v hlavnom 

meste našej republiky na Medzi-

národnom knižnom veľtrhu Bib-

liotéka. Pán Kamil Novák, mana-

žér fi rmy TT, ktorá novú knihu o 

Banskej Štiavnici vystavovala, au-

torovi napísal: „Pán Bárta som milo 

prekvapený, že Vaša kniha zaujala 

návštevníkov výstavy, veľa ľudí sa pri 

nej zastavovalo, prelistovali si ju, pre-

zreli si fotografi e a čo-to si z nej aj pre-

čítali.“

Po Bratislave aj obyvatelia nášho 

mesta budú mať možnosť zozná-

miť sa s týmto dielom a to 21. no-

vembra 2014, popoludní o 15:00 

hod., tradične vo veľkej posluchár-

ni Strednej priemyselnej školy Sa-

muela Mikovíniho. Na programe 

slávnostného uvedenia publiká-

cie je čítanie ukážok z knihy, pre-

mietanie starých fotografi í z kni-

hy, bezplatná knižná tombola, v 

ktorej 5 výhercov získa pekné kni-

hy o Slovensku. Tak ako v minu-

lom roku aj teraz zaznejú pesničky, 

ktoré sa kedysi hrávali na Klingeri, 

zahrajú a zaspievajú ich Fedor Ka-

zanský a jeho partnerka Majka Be-

ňová. Vstup je voľný pre všetkých, 

ktorí majú záujem zaspomínať si 

na život starej Banskej Štiavnice. 

Organizátori podujatia Pohronské 

osvetové stredisko Žiar nad Hro-

nom pracovisko v Banskej Štiavni-

ci, SPŠ Samuela Mikovíniho, vyda-

vateľstvo AB ART press, kolektív 

autorov a moderátori Mária Petro-

vá s Petrom Danášom sa tešia na 

Vašu účasť.                                      MB

Banskí inžinieri - veteráni v Kami  foto E. Sombathy
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V nedeľu 9.11 2014 sa naši 

najmenší futbalisti zúčastnili 

turnaja Jednota Cup v Krupine 

za účasti Krupiny, Šiah a 

Dudiniec. 

Hralo sa 2-kolo - každý s každým. 

Potešila výhra s Dudincami, remíza 

so Šahami. Chlapci obsadili posled-

né 4.miesto. To znamená, že môže-

me už len stúpať. Ďakujem rodičom 

za doprovod a povzbudzovanie svo-

jich ratolestí. Naše mesto reprezen-

tovali: Mišo Žárožský, Ľubo Povin-

ský, Filip Hrušovský, Jakub Marko, 

Samo Hanzlík, Franko Berešík, 

Maťo Pavlenda, Edo Gemza, Maťo 

Dobák, Miro Dobák. 

Richard Neubauer

Turnaj Jednota Cup

Najmenší futbalisti  foto Archív autora

Výsledky športových  

postupových súťaží 

Centrum voľného času v spoluprá-

ci so SOŠ služieb a lesníctva zorga-

nizoval dňa 15.10.2014. 

OK v basketbale študentov SŠ s 

následným poradím:

1. miesto: Gymnázium A. Kmeťa 

B. Štiavnica

2. miesto: SOŠ lesnícka

3. miesto: SPŠ S. Mikovíniho

Dňa 21.10.2014. na pôde tej istej 

školy sa organizovalo OK v bed-

mintone žiakov a študentov. Za 

ZŠ l. miesto obsadila ZŠ J. Horáka 

za SŠ zvíťazila SOŠ služieb a les-

níctva.

Dňa 04.11.2014. v spolupráci so 

Spojenou katolíckou školou sa 

uskutočnilo OK stolného tenisu 

SŠ. 

V kategórii chlapcov získalo:

1. miesto: Gymnázium A. Kmeťa

2. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

3. miesto: SOŠ lesnícka

V kategórii dievčat: 

1. miesto: Gymnázium A. Kmeťa

2. miesto: SPŠ S. Mikovíniho

3. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

Dňa 05.11.2014. v spolupráci ZŠ 

J. Kollára sa uskutočnilo OK stol-

ného tenisu ZŠ. 

V kategórii chlapcov získalo:

1. miesto: ZŠ M. Hella Š. Bane

2. miesto: ZŠ J. Horáka B. Štiav-

nica

3. miesto: Katolícka spojená škola 

B. Štiavnica

V kategórii dievčat:

1. miesto: ZŠ M.Hella Š. Bane

2. miesto: ZŠ J. Kollára B. Štiav-

nica

Všetkým umiestneným školám 

gratulujem a vedeniu škôl v kto-

rých sa zorganizovali uvedené OK 

ďakujem.

Janka Machilová

Oznam
Atletické tréningy budú prebiehať 

od 25.11.2014 každú sobotu v te-

locvični ZŠ J. Horáka. Príďte, kaž-

dý je vítaný. Info: 0915 815 669. 

Róbert Petro

Dňa 18.10.2014 sa v Žiari nad 

Hronom uskutočnilo 4.kolo 

Banskobystrického pohára. 

Zúčastnilo sa ho 9 plaveckých 

klubov, medzi nimi aj naši 

plavci z PK Banská Štiavnica, 

ktorým sa mimoriadne darilo. 

Prinášame výsledky: 

Muži:

Ján Čamaj (2010): 6. 25m VS 54.20, 

6. 25m P 50.71

Patrik Maruniak (2006): 1. 25m VS 

19.48, 1. 25m Z 24.49, 1. 25m P 

24.98, 1. 25m M 29.60

Ján Mojička (2005): 3. 50m VS 

40.86, 3. 100m VS 1:34.09, 1. 200m 

VS 3:18.77, 5. 50m Z 55.93

Matej Maruniak (2004): 5. 50m 

VS 43.54, 5. 100m VS 1:37.31, 2. 

50m Z 49.64, 1. 100m Z 1:45.41, 2. 

100m PP 1:46.28

Andrej Berlanský (2003): 4. 50m VS 

35.12, 5. 100m VS 1:19.12, 4. 50m 

Z 41.80, 4. 100m Z 1:29.02, 3. 50m 

P 44.70, 2. 100m PP 1:25.88

Michal Balász (2002): 3. 50m VS 

34.40, 2. 100m VS 1:15.39, 3. 50m 

Z 40.81, 3. 100m Z 1:25.51, 2. 50m 

P 43.04, 1. 100m PP 1:24.79

Šimon Ernek (2000): 2. 50m VS 

29.36, 2. 50m Z 33.81, 1. 100m 

Z 1:11.34, 1. 200m Z 2:35.86, 1. 

200m P 2:55.05

Dalibor Daniel Orság (1998): 1. 

50m P 33.19, 1. 100m P 1:12.41, 

2. 200m P 2:45.89, 2. 100m PP 

1:09.53

Matej Ernek (1998): 1. 50m VS 

26.04, 3. 100m P 1:20.03, 1. 50m M 

27.04, 1. 100m M 1:00.28, 1. 200m 

M 2:13.84, 1. 100m PP 1:07.46, 1. 

200m PP 2:21.25

Jakub Longauer (1997): 2. 50m VS 

28.14, 2. 100m VS 1:03.90, 2. 50m 

M 29.64, 3. 100m PP 1:10.82

Dárius Doletina (1995): 3. 50m VS 

28.53, 2. 50m Z 34.36, 2. 50m M 

30.60, 5. 100m PP 1:12.85

Marek Konečný (1994): 1. 50m P 

32.92, 1. 100m P 1:11.25, 2. 200m 

P 2:46.49, 3. 100m PP 1:11.10

Ján Čamaj (1978): 2. 50m VS 27.09, 

2. 100m VS 1:01.02, 1. 50m znak 

31.98, 1. 100m Z 1:09.66, 1. 100m 

PP 1:08.30

Ženy: 

Stacy Chladná (2007): 6. 25m P 

34.52, 6. 25m VS 34.71

Táňa Kašiarová (2007): 4. 25m VS 

30.49, 5. 25m Z 32.78, 5. 25m P 

33.37

Dominika Ľuptáková (2006): 1. 

25m VS 28.16, 1. 25m Z 31.29, 1. 

25m P 29.30

Nikola Domaníková (2005): 19. 

50m VS 57.20, 11. 50m P 56.16, 6. 

100m P 1:58.39

Emma Ľuptáková (2004): 10. 50m 

VS 43.23, 8. 100m VS 1:39.30, 5. 

50m P 51.41, 4. 100m P 1:53.82, 

6. 50m M 47.29, 10. 100m PP 

1:50.91

Timea Melicherčíková (2004): 3. 

50m VS 37.74, 5. 100m VS 1:28.18

Miroslava Pavlendová (2003): 7. 

50m P 48.98, 14. 50m VS 39.78, 

13. 100m VS 1:33.39, 13. 100m P 

1:52.50, 14. 100m PP 1:49.91

Paulína Lepáčeková (2003): 17. 50m 

VS 42.44, 14. 100m VS 1:37.05, 5. 

50m P 45.24, 7. 100m P 1:39.83, 

3. 200m P 3:25.32, 13. 100m PP 

1:43.28

Júlia Farbiaková (2002): 14. 50m 

P 1:00.32, 22. 50m VS 51.32, 18. 

100m VS 1:57.23, 15. 100m P 

2:03.16

Barbora Michalová (2001): 4. 50m 

VS 32.42, 2. 100m Z, 1. 200m Z 

2:53.05, 2. 50m P 38.86, 1. 100m P 

1:25.47, 2. 100m PP 1:21.36

Timea Potančoková (2000): 1. 50m 

VS 28.81, 1. 200m VS 2:24.28, 1. 

50m Z 34.86, 1. 50m M 31.93, 

1. 100m M 1:13.20, 1. 200m PP 

2:36.29 

Štafety mix: 

2. 4 x 50m VS 1:59.11 (Ernek M., 

Maruniaková M., Maruniaková M., 

Orság D.)

3. 4 x 50m VS 2:04.07 (Potančoko-

vá T., Balasz M., Michalová B., Er-

nek S.)

1. 4 x 50m VS 2:44.94 (Mojička J., 

Maruniak P., Luptáková E., Meli-

cherčíková T.)

K dosiahnutým výsledkom našim 

plavcom srdečne blahoželáme! 

Vysvetlivky: VS - voľný spôsob, P – 

prsia, Z – znak, PP – polohové pre-

teky, M - motýlik

PK Banská Štiavnica 

Úspešný Banskobystrický 
plavecký pohár

Mestské kúpele – plaváreň

Otváracie hodiny 

plavecký bazén:

Pondelok zatvorené 

Utorok 11:00 - 20:30

Streda - piatok 13:00 - 20:30

Sobota 14:00 - 20:00

Nedeľa  14:00 - 20:00 
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

Predám 2 garáže, 1 z nich elektri- 

fi kovaná 220/380V, časť Povrazník, 

tel.č.: 0903 313 542

Dám do prenájmu priestory od  

40 - 1000m² v areáli Plety v Banskej 

Štiavnici, obchodné, kancelárske a 

skladové. Tel.č.: 0910 949 501

Predám 3-izbový byt prerobený  

na Drieňovej, info: 0903 386 940

Predám RD v BŠ s pozemkom  

630m², cena 46 000,-€, tel.č.: 0907 

684 491

Dám do prenájmu 2-izbový zaria- 

dený byt v BŠ, tel.č.: 0918 304 969

Dám do prenájmu RD v B.Stude- 

nci, tel.č.: 0907 712 460

Prenajmem garáž na starom ih- 

risku, tel.č.: 0907 090 084, 045/691 

38 58

Ponúkam podnájom v RD pod  

Kalváriou, tel.č.: 0910 488 211

Kúpim jelenie parožie, tel.č.:  

0940 870 762

Ponúkam 60-ročný orech za odpí- 

lenie a odvoz, tel.č.: 0904 648 815 

Darujem funkčný sporák na pev- 

né palivo, tel.č.: 045/6912274, 

0905 257 071

reality

prácapppppppppppppp

Hľadáme kolegov do výroby,  vy- 

učený stolár – nie je podmienkou, 

prax a technické myslenie – výho-

dou, MIRADOR výroba drevených 

okien a dverí, Pletiarska 20, Banská 

Štiavnica. Životopisy môžete zasie-

lať na e-mail: lenka@mirador.eu, 

045/6920616

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

Zberateľ  kúpi 
akékoľvek zlaté a strieborné mince 

– dukáty, toliare, medené do r. 

1800, ďalej staré zlaté a strieborné 

šperky a hodinky, vyznamenania a 

staré pohľadnice do r.1945. 

Tel.č.: 0915 627 285 

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

Murárske práce•
Omietky, maľovanie• 
Podlahy•
Údržbárske prácececeee

y
•

Kompletné prerábanie 
bytov, bytových jadier:

Tel.č.: 0940 802 977 

Štedrá
jeseň

ZĽAVY  
NA FAREBNÉ 
PREVEDENIE

PLATÍ DO 15.12.2014

ŠPECIÁLNY BONUS 
3. SKLO ZADARMO

PLATÍ PRE VÝROBKY
SLOVAKTUAL PASIV • HEROAL 72 • HST

PLATÍ DO 15.11.2014

PLAPLAL TÍ TÍ PREPRE VÝ VÝROBR KY
SLOSLOSLOVAKVAKVAKTUATUATUAL PL PL PASIASIASIA V •V •V • HEHE H ROARO L 72 • HS

PLAPLAPLATÍÍTÍ TÍ DO DODO D 15.515 11.11.1 220120144

BANSKÁ ŠTIAVNICA
Banská Štiavnica
mobil:  0908 598 222
e-mail: banskastiavnica@slovaktual.sk

PLAPLAPLAPLATÍTÍTÍ TÍ DODODO DO 151515.15.121212.12.2012012012014444

www.slovaktual.sk

OBUV 
sídlisko Drieňová, L. Svobodu 10, 

Banská Štiavnica 

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

Ponúkam na predaj Ponúkam na predaj 
autobatérie do všetkých typov osobných, nákladných autobatérie do všetkých typov osobných, nákladných 

automobilov, vrátane špeciálnych atypických automobilov, vrátane špeciálnych atypických 
batérií značiek Jenox, Varta, Exide, a Moto Power batérií značiek Jenox, Varta, Exide, a Moto Power 
do motocyklov za bezkonkurenčné ceny. Pri kúpe do motocyklov za bezkonkurenčné ceny. Pri kúpe 

akumulátora prevádzam bezplatne zameranie dobíjacej akumulátora prevádzam bezplatne zameranie dobíjacej 
sústavy vo vozidle. sústavy vo vozidle. Kontakt: 0918 771 867.Kontakt: 0918 771 867.

Svet kovu s.r.o. 
Zákazková remeselná výroba 

Zámočníctvo a kováčske práce• 
Ploty, brány, mreže • 
Kovaný nábytok, police, doplnky• 
Ľahké konštrukcie...• 

www.svetkovu.sk, 
Tel.č.: 0904 894 577

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predám 2-izbový byt na Križo- 

vatke č.20, cena 22 000 eur, tel.č.: 

0905 560 929


