
Ako sme volili v parlament-

ných voľbách 2016?

V sobotu 5.marca sa konali na Slo-

vensku voľby do Národnej rady Slo-

venskej republiky. O priazeň vo-

ličov sa uchádzalo 23 politických 

strán. Na Slovensku sa volebné 

miestnosti otvorili o 7:00 hod. a za-

tvorili o 22:00 hod. V meste Ban-

ská Štiavnica sme volili v 10 voleb-

ných okrskoch. Z celkového počtu 

8 167 oprávnených voličov využi-

lo svoje právo hlasovať 4 805 obča-

nov, čo predstavuje 58,83% účasť. Z 

4 753 odovzdaných platných hlasov 

najviac hlasov získala strana SMER 

– SD so ziskom 30,44% (1447 hla-

sov), 

Výsledky volieb do NR SR v meste 
a okrese Banská Štiavnica
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10. marec 2016 číslo 9 ročník XXVII cena 0,40 €

INZERCIA

MsZ na svojom poslednom 

zasadnutí dňa 17.2. vzalo na 

vedomie Uznesením č.28/2016 

Správu o úprave časti Ulice 

Andreja Sládkoviča v roku 2016 

v meste Banská Štiavnica  v rámci 

úprav verejných priestranstiev 

fi nancovaných z dotácie Minis-

terstva fi nancií SR na záchranu 

a obnovu kultúrnych pamiatok.

Mesto Banská Štiavnica dostalo pre 

rok 2016 účelové fi nančné pros-

triedky (dotáciu) vo výške 700 000,- 

€ z Ministerstva fi nancií SR určenú 

na kapitálové výdavky na záchra-

nu a  obnovu kultúrnych pamiatok 

na akciu: Rekonštrukcia verejných 

priestranstiev. 

V  roku 2016 plánujeme začať s  re-

konštrukciou miestnej komunikácie 

Ulice Andreja Sládkoviča, kde začia-

tok úseku je nad budovou Sloven-

ského vodohospodárskeho podniku, 

š.p., v mieste ukončenia rekonštruk-

cie predchádzajúceho úseku. Koniec 

úseku je pri Piargskej bráne na roz-

hraní dláždeného a asfaltového kry-

tu vozovky v celkovej dĺžke 447,84m. 

Ide o  dvojpruhovú obojsmernú ko-

munikáciu, 

Úprava časti Ulice Andreja Sládkoviča 
v roku 2016 v meste Banská Štiavnica


2.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie!  red.


3.str.

Hypotéky s úrokom 1,49% 

Viac na www.slovanet.sk/zlava

Priveďte nového zákazníka
do Slovanetu a obaja získate

internet na mesiac zadarmo!

15SLO060_inzercia_93x35mm.indd   1 04/02/16   14:43

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty v meste B.Štiavnica

Výzva 
- Festival Štiavničanov

Mestský úrad – oddelenie kultúry, 

športu a mediálnej komunikácie pri-

pravuje na apríl 2016 nultý ročník 

Festivalu Štiavničanov. Cieľom po -

dujatia je raz do roka odprezentovať 

verejnosti široké spektrum miestnej 

kultúry a aktivít, ktoré sa dejú v na-

šom meste a vytvoriť platformu pre 

komunikáciu medzi miestnymi ak-

tivistami v  oblasti kultúry, obyva-

teľmi a  potenciálnymi partnermi. 

Zároveň má akcia ambíciu poskyt-

núť lepší prehľad o  dianí v  oblasti 

kultúry aj v kontexte rozhodovania 

príslušnej komisie o dotáciách mes-

ta v oblasti kultúry. Podujatie je ur-

čené pre hudobníkov s  prevažne 

vlastnou tvorbou, výtvarných umel-

cov, divadelníkov, fotografov, fi lmá-

rov, tanečníkov, výrobcov umelec-

ko – remeselných produktov, iných 

umelcov a organizátorov podujatí. 

Dramaturgia festivalu bude pripra-

vená na základe záujmu o účasť zo 

strany kultúrnej obce. Ak máte záu-

jem o účasť na podujatí, kontaktujte 

nás na kultura@banskastiavnica.sk, 

prípadne na 045 694 96 50.

R. Marko
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Naše mesto má ako každé 

iné právo na vlastné symboly 

a grafi cké znaky, ktoré 

sa používajú pri výkone 

samosprávy mesta a jeho 

propagácii. Ich defi nícia 

a účel použitia sú upravené 

VZN mesta Banská Štiavnica 

č.2/2009 Štatút mesta Banská 

Štiavnica. 

Použitie tretími osobami je možné 

za podmienok uvedených v štatú-

te mesta. Často sa však stretávame 

s ignorovaním podmienok a postu-

pov používania týchto symbolov, 

ktoré znehodnocujú ich všeobec-

nú vážnosť. Veď erb mesta Banskej 

Štiavnice, ktorého predlohou je od-

tlačok mestskej pečate z druhej po-

lovice 13. storočia a  je zapísaný 

v  Heraldickom registri Slovenskej 

republiky nie je len nejaký obrázok, 

je to cielené pretavenie stáročného 

pôsobenia človeka na tomto území 

do formy – symbolu, ktorý zrozu-

miteľne defi nuje naše korene, čin-

nosť a  spoločenské postavenie. Je 

preto namieste ho používať s úctou 

a  zdržať sa akéhokoľvek neopráv-

neného používania. Chcem tým-

to článkom apelovať na záujemcov 

o použitie erbu mesta, aby ho pou-

žili so súhlasom a podmienkami ur-

čenými mestom, ktoré je zákonným 

nositeľom tohto symbolu. Tí ktorí 

tak nerobia, vedome porušujú na-

riadenie mesta a mnohokrát zneva-

žujú hodnotu tohto symbolu. Sank-

cie za porušovanie sú možné, zatiaľ 

ich samospráva neuplatňuje, dlho-

dobo sa spolieha na uvedomenie si 

nás občanov, že erb je naším celo-

spoločenským vlastníctvom a  nie 

vlastníctvom jednotlivcov alebo 

skupín. Prezentovanie svojich osob-

ných alebo skupinových aktivít pod 

značkou spoločného symbolu obča-

nov nášho mesta považujem za ne-

etické, preto odporúčam všetkým 

nelegálnym užívateľom aby ho od-

stránili so svojich webov, propagač-

ných materiálov atď.

To sa týka aj ďalších znakov, zna-

ku UNESCO a Svetového dedičstva. 

Prezentovať cez nich svoje postave-

nie alebo  činnosť, ktorá nemá nič 

spoločné s  ochranou alebo propa-

gáciou pamiatok zapísaných do Zo-

znamu svetového kultúrneho a prí-

rodného dedičstva je ich totálne 

znehodnotenie a nepochopenie ich 

symboliky. Ešte by som sa zmienil aj 

o grafi ckej značke mesta (logu), kto-

rú si dala vyhotoviť naša samosprá-

va pre marketingové účely. Samo-

správa je jej  vlastníkom, má na ňu 

autorské práva a spracovaný logo-

typ. Ale i v tomto prípade sa už obja-

vili prvé lastovičky neoprávneného 

používania zo strany tretích osôb.

Ako zastaviť tieto trendy? Samo-

správa asi bude musieť hľadať me-

chanizmy ako tento stav zvrátiť. Ak 

však vsadíme na náš cit pre myš-

lienky ukryté do tvarov v  symbo-

loch používaných mestskou samo-

správou a  tento cit naplníme ich 

zodpovedným používaním v súlade 

s pravidlami, potom k takému sce-

náru nebude treba pristúpiť.

K  napísaniu článku ma viedla dis-

kusia k  uvedenej problematike na 

pracovnej porade primátorky mesta 

Mgr. Nadeždy Babiakovej.

Jaromír Piliar

Odd. organizačné VSaSV

Symbolika ako vyjadrenie myšlienok

kde kryt komunikácie 

v súčasnosti je z čadičových kociek/

hranolov a v jednom úseku je asfal-

tobetónový.

Stav povrchu komunikácie v danom 

úseku vykazuje zníženú prevádzko-

vú spôsobilosť s  výskytom defor-

mácií a porúch, kde tak dôležitá ko-

munikácia je práve v tomto danom 

úseku v  najhoršom a nevyhovujú-

com stave. Zlá funkčnosť odvodne-

nia má za následok poškodzovanie 

vozovkových vrstiev. Aj preto pro-

jekt rieši ako hlavné výmenu kon-

štrukcie vozovky v  celej hrúbke, 

vrátane zvýšenia únosnosti podlo-

žia. Proti zachytávaniu povrchovej 

vody  sú navrhnuté  uličné vpusty, 

liatinové a betónové žľaby do novej 

dažďovej kanalizácie so zaústením 

do jestvujúcej kanalizačnej štôlne. 

Chodník po ľavej strane bude upra-

vený pre dosiahnutie lepších šírko-

vých parametrov a bude pozostávať 

z  ryolitovej dlažby. Pozdĺž celého 

chodníka je navrhnuté nové verej-

né osvetlenie.

Rekonštrukciou sa odstráni nevy-

hovujúci stav a  kvalitatívne zlepší 

stav vozovky s ohľadom na plynu-

losť a bezpečnosť cestnej premávky.

Tak ako je už vyššie uvedené, pre 

rok 2016 bola pridelená dotácia 

vo výške 700 tisíc €.  Celkový roz-

počtový náklad na celý úsek v dĺž-

ke 447,84 m predstavuje čiastku 

1 741 689,- €. V roku 2016 sa teda 

zrekonštruuje úsek v dĺžke cca 175 

– 180 m, čo  reálne znamená od za-

čiatku úseku pri SVP až za budovou 

„Správy letovej prevádzky“. Realizáto-

rom prác bude spoločnosť Combin 

Banská Štiavnica, s.r.o. Na celé die-

lo v  zmysle zmluvy realizátor prác 

stanovil dobu výstavby na 170 dní. 

Uvedený skrátený úsek sa bude po-

merom realizovať dva a pol mesia-

ca, t.j. v  termíne od 15.4.2016 do 

30.6.2016, to znamená pred letnou 

turistickou sezónou. Stavebné prá-

ce na uvedenom úseku sa budú re-

alizovať za úplnej uzávierky od do-

pravy. 

MsÚ

Úprava časti 
Ulice Andreja Sládkoviča v roku 2016 

v meste Banská Štiavnica

�1.str.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí  komisie 

pre výber žiadateľov o dotá-

ciu č. 4 na rok 2016 pre okresy 

Banská Štiavnica, Žarnovica, 

Žiar nad Hronom.

  Posledná rozlúčka s občanom 

nášho mesta pánom Ľubomí-

rom Kalabom.

 Účasť na spomienkovom akte 

spojenom s položením kytíc 

pri príležitosti 71. výročia oslo-

bodenia mesta Banskej Štiav-

nice.

 Komisia výstavby, regionálne-

ho rozvoja a životného pros-

tredia.

8.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Spoločenské stretnutie pri 

príležitosti MDŽ - zamestnan-

kyne Mesta Banská Štiavnica.

9.3.

  Uskutočnilo sa ďalšie pracov-

né rokovanie k riešeniu prob-

lematiky Interného oddelenia 

Nemocnice v Banskej Štiavnici 

s generálnym riaditeľom spo-

ločnosti Svet zdravia, a. s. Ing. 

Ľubošom Lopatkom, PhD. 

za účasti primára interné-

ho oddelenia MUDr. Streška 

a MUDr. Vojtáša v Bratislave.

  Účasť na zasadnutí komisie 

kultúry na Úrade BBSK.

10.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Uskutočnilo sa prijatie detské-

ho hokejového teamu z par- 

tnerského mesta Moravská 

Třebová.

  Riešenie problematiky po-

stupu prác a príprava prebra-

tia ukončenia akcie verejného 

osvetlenia s následným zúč-

tovaním.

  Riešenie problematiky rekon-

štrukcie verejného osvetlenia 

v ďalších častiach mesta.

11.3.

  Uskutočnilo sa zasadnutie 

XXVII. Snem ZMO – Žiarsky 

región vo Vyhniach.

Andrea Benediktyová

Akademické tituly a vedecké 

hodnosti píšeme takto:

MUDr.- doktor medicíny, PhDr. - 

doktor fi lozofi e, Dr. - doktor, Ing. 

- inžinier, Mgr. - magister, Bc. - ba-

kalár, CSc. - kandidát vied, DrSc. - 

doktor vied, PhD. - vedecká hod-

nosť doktora fi lozofi e.

Jazykovedný ústav 

Ľudovíta Štúra SAV

Pieseň (úryvok)
Pre očú tvojich drahocenný svit

hodno je žiť

nekonečne.

Nádherná moja milá,

ty si mi na srdce liek položila,

dala si môjmu životu

mladosti svojej teplotu.

Neviem, jak sa to stalo:

oko moje si

náhle ťa zamilovalo.

Už len tak bolo nám súdené,

ináč dni boli by studené,

márne by pučali agáty —

jaro sa musí nanosiť do sŕdc,

len tak nám celý svet pozláti.

Ján Smrek



3
číslo 9 • 10. marec 2016

sn@banskastiavnica.sk NOVINKY

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty v meste Banská Štiavnica 5.3.2016
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1 517 8 2 64 1 4 28 10 0 0 1 34 38 0 9 3 103 32 17 31 23 4 3 102

2 406 0 1 37 0 0 14 2 0 1 0 29 44 0 2 2 134 13 16 26 17 1 3 64

3 533 5 5 68 0 3 29 3 0 0 1 19 70 0 4 0 156 23 8 60 24 0 0 55

4 486 0 1 47 0 0 38 2 0 0 2 14 57 1 7 1 188 22 9 39 13 0 1 44
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7 507 2 1 53 1 2 32 4 0 0 1 26 55 0 5 3 126 33 5 47 32 0 1 78

8 569 4 1 51 0 1 38 4 0 0 0 21 73 0 3 2 163 17 5 80 30 0 0 76

9 505 2 2 59 1 1 38 4 1 0 1 15 49 2 8 1 148 17 6 61 15 0 2 72

10 319 3 1 36 1 0 18 2 0 0 0 15 42 2 1 3 93 20 14 33 7 0 0 28

Spolu 4 753 29 14 490 5 11 290 34 1 1 6 193 547 7 46 15 1 447 203 102 468 192 5 12 635

Spolu v % 0,29 0,61 10,3 0,1 0,23 6,1 0,71 0,02 0,02 0,12 4,06 11,5 0,14 0,96 0,31 30,44 4,27 2,14 9,84 4,03 0,1 0,25 13,35

Výsledky volieb do NR SR v meste Banskej Štiavnici 5.3.2016
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1 890 526 59,10 521 99,04 5 0,95 517 98,28

2 678 413 60,91 411 99,51 2 0,48 406 98,30

3 1 023 536 52,39 534 99,62 2 0,37 533 99,44

4 774 492 63,56 490 99,59 2 0,40 486 98,78

5 658 380 57,75 376 98,94 4 1,05 379 99,73

6 931 540 58,00 540 100,00 0 0,00 532 98,51

7 818 512 62,59 508 99,21 4 0,78 507 99,02

8 922 575 62,36 568 98,78 6 1,04 569 99,12

9 914 510 55,79 506 99,21 4 0,78 505 99,01

10 559 321 57,42 317 98,75 4 1,24 319 99,37

Spolu 8 167 4 805 58,83 4 771 99,29 33 0,68 4 753 98,93

Výsledky prednostných hlasov kandidátov z okresu Banská Štiavnica

Strana a meno
Okrsok číslo

S
p

o
lu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana moderného Slovenska

Mgr. Ingrid Kosmeľová 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník

Ing. Ľudovít Kaník 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3

SNS

Ing. Peter Zorvan 7 10 54 7 11 17 7 10 3 6 132

MUDr. Eva Petrášková 13 23 12 19 16 21 14 34 2 6 160

KSS

Ing. Dominik Kútnik 6 1 2 2 1 0 0 1 1 1 15

SMER-SD

JUDr Miroslav Číž 1 13 10 17 15 7 10 10 8 6 97

Slovenská občianska koalícia

Mgr. Pavol Balžanka 12 12 5 4 4 10 3 2 4 11 67

Mgr. Mikuláš Pál 13 11 6 7 4 8 3 3 3 5 63

Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko

Ondrej Binder 6 3 19 6 4 12 2 12 9 10 83

na 2.mieste skončila stra-

na Sloboda a Solidarita s podielom 

13,35% (635 hlasov) a na 3.mies-

te sa umiestnila Slovenská národná 

strana s 11,5% (547 hlasov), ďalej 

sa umiestnili: OĽANO – NOVA so 

ziskom 10,3% (490 hlasov), nasle-

dovala strana Mariana Kotlebu ĽS 

Naše Slovensko s 9,84% podielom 

(468 hlasov) a Sme rodina Borisa 

Kollára s 6,1% (290 hlasov). Ostat-

né strany získali menej ako 5% pod-

poru voličských hlasov. A ako do-

padli voľby na Slovensku? Volebná 

účasť bola 59,8% a je doposiaľ naj-

lepšou volebnou účasťou za posled-

ných 14 rokov od parlamentných 

volieb v roku 2002. Prvenstvo zís-

kala strana SMER – SD s celkovým 

ziskom 437 481 hlasov (28,28%) a v 

parlamente získala 49 kresiel, na 2. 

mieste sa umiestnila Sloboda a Soli-

darita so ziskom 315 558 voličských 

hlasov (12,10%) a bude mať v par-

lamente 21 mandátov, tretia skon-

čila OĽANO – NOVA s celkovým 

počtom hlasov 287 611 (11,02%) 

a získala 19 kresiel, do parlamen-

tu sa dostala aj SNS so ziskom 225 

386 hlasov (8,64%) a bude mať 15 

kresiel, Kotleba – ĽS Naše Sloven-

sko získala 209 779 hlasov (8,04%) 

a 14 kresiel, strana Sme rodina – 

Boris Kollár dostala od občanov 

172 860 hlasov (6,62%) a v parla-

mente bude mať 11 kresiel spolu so 

stranou MOST – HÍD, ktorá získala 

169 593 hlasov (6,50%). Poslednou 

stranou, ktorá sa dostala do NR SR 

a prekročila 5% hranicu zvoliteľnos-

ti je strana SIEŤ so ziskom 146 205 

hlasov (5,60%) a 10 mandátov. Za 

náš okres kandidovalo aj 9 kandi-

dátov na poslancov do parlamentu, 

ktorí získali od voličov prednostné 

hlasy. Za Stranu moderného Slo-

venska - Mgr. Ingrid Kosmeľová (1 

hlas), za DS Ľudo Kaník – Ing. Ľu-

dovít Kaník (3 hlasy), za SNS – Ing. 

Peter Zorvan (132 hlasov) a MUDr. 

Eva Petrášková (160 hlasov), za KSS 

– Ing. Dominik Kútnik (15 hlasov), 

za SMER SD – JUDr. Miroslav Číž 

(97 hlasov), za SKOK – Mgr. Pavol 

Balžanka (67 hlasov) a Mgr. Miku-

láš Pál (63 hlasov) a za stranu Kotle-

ba ĽS Naše Slovensko – Ondrej Bin-

der (83 hlasov). Do 150-členného 

parlamentu sa z nášho regiónu dos- 

tali 2 kandidáti. JUDr. Miroslav Číž 

zo Štiavnických Baní, ktorý kandi-

doval na kandidátke strany Smer – 

SD z čísla 26 a je poslancom NR SR. 

Počet prednostných hlasov, ktoré 

získal bol 1 345. Druhým úspešným 

kanditátom je Ondrej Binder, kto-

rý mal na kandidátke Kotleba – ĽS 

Naše Slovensko číslo 7. V hlasovaní 

získal 5 034 preferenčných hlasov. 

Novozvoleným poslancom blahože-

láme k zisku poslaneckých mandá-

tov a veríme, že budú hájiť záujmy 

a úspešne zastupovať náš región v 

nasledujúcom volebnom období 

2016 – 2020.

Michal Kríž

�1.str.

Výsledky volieb do NR SR v meste a okrese 
Banská Štiavnica
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Mesto Banská Štiavnica v  súlade 

s prisl. ustanoveniami zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí 

v platnom znení zverejňuje pod č.:

1/2016 zámer na priamy pre-

vod pozemkov ponukovým kona-

ním a to: parc. č. C KN 6193/1 o vý-

mere 542m2 , záhrada parc. č. C KN 

6193/2 o  výmere 400m2, zastava-

né plochy a nádvoria, v k. ú. Banská 

Štiavnica. Pozemky sa nachádza-

jú na ul. Ď. Langsfelda a sú vhodné 

na výstavbu rod. domu. Najnižšia 

cena za ktorú sa pozemky ponúka-

jú je 13 900,- €. Ponuku na predaj 

pozemkov je potrebné podať najne-

skôr dňa 30.3.2016 do 11,00 hod.

2/2016 zámer na priamy odpred-

aj pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa a to časť po-

zemku parc č. C KN 3984/1 o celko-

vej výmere 941m2 zastavené plochy 

a nádvoria v k. ú. Banská Štiavnica, 

z ktorého sa odčlení pozemok o vý-

mere cca 100m2, ktorý tvorí priľahlú 

plochu k nehnuteľnosti súp. č. 853 

na Ulici Doná č. 2, ktorá je vo vlast-

níctve kupujúceho.

N 1/2016 zámer na priamy pre-

nájom pozemkov – poľnohospo-

dárskej pôdy parc. č. C KN 3361 

vo výmere 27936m2 TTP a  C KN 

3313 vo výmere 13464 m2 TTP, v k. 

ú. Štiavnické Bane (časť Horná Ro-

veň), s účelom využitia ako pasienok 

– výroba sena. Najnižšia cena ročné-

ho nájmu, za ktorú sa pozemky po-

núkajú na prenájom je 25,- €. Ponu-

ku na predaj pozemkov je potrebné 

podať najneskôr dňa 31.3.2016.

Úplné znenie zverejnených zámerov 

nájdete na úradnej tabuli mesta a 

na www.banskastiavnica.sk. Bližšie 

informácie na tel. č. 045 6949637, 

0905413945, alebo na e-mailo-

vej adrese: olga.nigriniova@ban-

skastiavnica.sk.

MsÚ

Zverejnenie zámerov na prevod a prenájom majetku

Mesto Banská Štiavnica 

realizovalo v období 10/2014 

– 09/2015 projekt s názvom 

„Podpora miestneho obyva-

teľstva z lokality Šobov“. 

Projekt bol fi nancovaný z Operačné-

ho programu Zamestnanosť a sociál - 

na inklúzia. Zmluva o poskytnutí ne-

návratného fi nančného príspevku 

bola medzi Implementačnou agen-

túrou pre OP ZaSI a Mestom Banská 

Štiavnica podpísaná dňa 1.10.2014. 

Celkovo bolo na realizáciu projek-

tu použitých 57700,75€, z toho ne-

návratný fi nančný príspevok tvori-

lo 53331,05€ a spolufi nancovanie zo 

strany mesta 4369,70€.

Hlavné aktivity projektu boli zame-

rané prioritne na vyvolanie a  pod-

porovanie zmeny v rámci miestnych 

spoločenstiev a senzibilizačné aktivi-

ty. Podaktivity projektu boli diferen-

cované do dvoch základných skupín, 

ktoré boli zabezpečované prostred-

níctvom vlastných zamestnancov 

a na vzdelávacie služby poskytované 

prostredníctvom dodávateľa.

Prostredníctvom vlastných zamest-

nancov boli zabezpečené aktivity 

odborného poradenstva (socio-

lóga) v dennom centre a rómske-

ho zdravotného osvetára. Sociálne 

poradenstvo v projekte bolo vykoná-

vané na úrovni základného sociálne-

ho poradenstva formou anamnestic-

kých rozhovorov, prostredníctvom 

ktorých poradca získaval informá-

cie súvisiace s frekventantom a jeho 

problémom. Sociálnemu poradcovi 

pri vykonávaní jeho práce pomáhal 

asistent. Rómska zdravotná osveta 

bola vykonávaná prostredníctvom 

štyroch zamestnankýň z  príslušnej 

rómskej komunity. V rámci tejto pod- 

aktivity sa zabezpečovalo šírenie zák-

ladnej zdravotnej osvety v  prostre-

dí rómskej komunity so zameraním 

na zvýšenie zdravotného upovedo-

menia týchto obyvateľov, zabezpečo-

vala a sprostredkovávala sa efektívna 

komunikácia medzi poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti na lokálnej 

úrovni a rómskou komunitou (napr. 

povinné očkovanie, preventívne pre-

hliadky, poradne pre matky s deťmi, 

a  pod.), poskytovali sa informácie 

a  asistencia pre zlepšenie dostup-

nosti zdravotných služieb a efektív-

ne využitie existujúceho systému 

zdravotnej starostlivosti. Aktívne sa 

spolupracovalo s organizáciami a in-

štitúciami na lokálnej úrovni (školy, 

samospráva a pod.).

Prostredníctvom dodávateľa boli za-

bezpečené vzdelávacie kurzy, ktoré 

prebiehali 10 školiacich dní 6 hodín 

denne. Obyvatelia rómskej komuni-

ty sa vzdelávali v nasledovných kur-

zoch: Manažment rodinných fi nancií 

– 40 účastníkov, Starostlivosť o do-

mácnosť – 24 účastníkov, Zdravotná 

osveta – 40 účastníkov, Ako sa orien-

tovať na trhu práce – 40 účastníkov a 

Výchovné metódy pre rodiny s deťmi 

– 24 účastníkov.

V  rámci projektu bol zakúpený to-

var, ktorý je využívaný aj po ukonče-

ný projektu pre účely Komunitného 

centra. Zakúpený bol nábytok (6 ks 

stôl, 20 ks stolič-

ka, 2 ks fl ipchart 

magnetický, 2 

ks kovová skri-

ňa, 2 ks vešiak), 

IKT vybavenie 

(3 ks notebook, 

multifunkčné 

zariadenie, DLD 

projektor a  pre-

mietacie plát-

no), spotrebný 

tovar (60 ks blok 

samolepiaci, 50 

ks modré pero, 80 ks zvýrazňovač, 

50 bal euroobalov po 100 ks, 50 bal 

rozraďovač, 100 ks zakladačov, 200 

ks PVC rýchloviazačov, 50 ks spinka 

listová, 5 ks zošívačka, 5 ks vyťaho-

vač spojov, 30 ks lep, 5 ks nožnice, 3 

ks dierovač, 5 ks korekčný strojček, 

150 ks lišta násuvná, 30 ks lepiaca 

páska, 20 ks blok A4, 1 tis. ks obálka 

C4, 500 ks obálka C5, 1 tis. ks obálka 

C6, 30 ks archív box, 100 ks ceruzka 

s gumou, 50 ks kancelársky papier, 5 

ks toner, 20 ks popisovač na biele ta-

bule, 20 ks pastelky, 20 bal fi xky, 4 ks 

kalkulačka, 100 ks obal A4 s cvokom, 

100 ks mapa - obal s gumičkou, 5 bal 

náboje do zošívačky).

Pre každú zdravotnú osvetárku bol 

v  rámci projektu zakúpený pracov-

ný odev, ktorý pozostával z  nepre-

mokavej pracovnej zimnej bundy, 

pracovných nohavíc zimných, pra-

covného trička s  dlhým rukávom, 

pracovnej mikiny, pracovného trič-

ka s  krátkym rukávom, pracovnej 

členkovej obuvi, pracovných sandá-

lov, čiapky, pracovných poltopánok, 

pršiplášťa, pracovných nohavíc ce-

losezónnych a  pracovnej celosezón-

nej obuvi. Celková výška pracovných 

odevov pre 4 zdravotné osvetárky 

bola vo výške 366,43€.

V rámci projektu boli ďalej pre deti 

a mládež zakúpené knihy (spolu 58 

kníh) a učebné pomôcky (spolu 11).

Z projektu bol tiež fi nancovaný pro-

jektový manažér, fi nančný mana-

žér, pracovník pre verejné obstaráva-

nie a publicita projektu.

Realizácia projektu zefektívnila čin-

nosť Rómskeho klubu prostredníc-

tvom nadviazania spolupráce s orga-

nizáciami a inštitúciami na lokálnej 

úrovni, zabezpečením priestorové-

ho vybavenia klubu pre realizáciu ak-

tivít, ako aj spotrebného materiálu, 

kníh, učebných pomôcok, ktoré vy-

užívajú pracovníci klubu pri práci s 

deťmi, aj rodičmi. Deti tu majú mož-

nosť prípravy na školskú dochádz-

ku, zmysluplne tráviť voľný čas pro-

stredníctvom voľnočasových aktivít 

pod dozorom pracovníkov klubu. Na 

zakúpenom dataprojektore sa pre-

mietajú pre deti rôzne rozprávky a 

dokumentárne fi lmy. Multifunkčné 

zariadenie, notebooky sú využívané 

pracovníkmi centra pre prácu s oby-

vateľmi. Pre dospelých je poskytova-

né sociálne poradenstvo a pomoc pri 

riešení rôznych nepriaznivých sociál-

nych situácií, ako aj pri komunikácii 

s inštitúciami. Pri riešení rodinných 

problémov, pracovníci klubu navšte-

vujú záujemcov priamo v rodinách, 

šíria zdravotnú osvetu a s mladými 

ľuďmi diskutujú na tému plánova-

ného rodičovstva. Obyvatelia, kto-

rí boli účastní na vzdelávacích akti-

vitách získali vedomosti a zručnosti 

pre hospodárenie vlastných fi nanč-

ných prostriedkov, starostlivosti o 

domácnosť a zlepšilo sa ich uvedo-

menie k daným témam.

Tento projekt sa realizoval vďa-

ka podpore z  Európskeho sociál-

neho fondu v  rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociál-

na inklúzia. www.esf.gov.sk.

Foto: Eva Gregáňová. MsÚ 

Mesto ukončilo projekt na Šobove 
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kam v BŠ 
a okolí ?

S mesiacom marec sa spájajú 

rôzne pranostiky, porekadlá 

a povery. 

Nezabúdajme, že práve 8.marca 

sme si pripomenuli významný deň. 

Deň patriaci každej žene, v  ten-

to deň sme slávili Medzinárodný 

deň žien. Ako vlastne tento svia-

tok vznikol vo svete? V roku 1908 

sa konal veľký štrajk newyorských 

krajčírok z  tovární, ktoré bojovali 

za zrušenie desaťhodinového pra-

covného času, proti nízkym mzdám 

a zlým pracovným podmienkam. 

A na Slovensku? Prvý sviatok MDŽ 

v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok 

neskôr nadobudol už masový cha-

rakter. Počas druhej svetovej vojny 

bol MDŽ zrušený, posledný sa ko-

nal v roku 1938. Po roku 1945 bol 

MDŽ znovu obnovený.

Milé slečny, dámy a  všetky ženy! 

Prajem Vám veľa šťastia, zdravia, 

lásky a optimizmu. Všetko najlepšie 

k Vášmu sviatku – MDŽ.

Filip Golian

Aj ženy oslavujú svoj významný deň

V pondelok 7.3.2016 sme 

si pripomenuli 71. výročie 

oslobodenia nášho mesta. 

Na spomienkovom akte pri Pomní-

ku padlých sa zúčastnili primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, 

prednostka MsÚ Ing. Ivana On-

drejmišková, tajomník ZO SZPB 

Ing. Jaroslav Dudík, tajomník OblV 

SZPB Žiar nad Hronom Mgr. Ľu-

bomír Jančo, poslanci MsZ RNDr. 

Pavel Bačík, Ivan Beňo, ďalší zá-

stupcovia organizácií a inštitúcií v 

našom meste, priami účastníci bo-

jov ako aj občania nášho mesta. Ta-

jomník Základnej organizácie SZPB 

privítal hostí pietneho stretnutia a 

úvodnú báseň predniesla Katarína 

Kissová. Nasledoval príhovor pri-

mátorky nášho mesta:

Vážení členovia ZO SZPB, vážení 

občania, vážení spoluobčania, váže-

ní prítomní!

„Dňa 6. marca si pripomíname 71. vý-

ročie oslobodenia nášho mesta červenou 

a  rumunskou armádou. Nemecké veli-

teľstvo po obsadení Levíc 19. decembra 

1944 sústredilo všetku pozornosť na 

budovanie obranných postavení, aby 

zamedzilo prenikaniu oslobodzova-

cích jednotiek na Banskú Štiavnicu. Na 

všetkých príjazdových cestách boli vy-

budované zátarasy. Ťažký terén, zima 

a  sneh spomaľovali postup. Túto dobu 

využívali okupanti na posledné akcie 

proti občanom. Hlavný prúd soviet-

skych a  rumunských jednotiek sa tla-

čil cez masív Javorie. Boj o oslobodenie 

Banskej Štiavnice bol ťažký. Okupanti 

Banskú Štiavnicu nemienili opustiť ľah-

ko, spoliehali sa na vybudované opev-

nenia a ťažký terén. No aj keď zo všet-

kých síl bránili prenikaniu sovietskych a  

rumunských jednotiek, nemohli odolať 

náporu a  mesto opustili. Dňa 6. mar-

ca 1945 bola Banská Štiavnica oslobo-

dená. Ťažký boj sa skončil víťazstvom. 

Radosť z oslobodenia nekazil ani obraz, 

ktorý v meste zostal po prechode fron-

tu: poškodené domy a   historické pa-

miatky, mĺkve stroje vo fabrikách, za-

sypané šachty, utrápené obyvateľstvo, 

masové hroby. Krvou bola vydobytá slo-

boda nášho mesta, preto na obete z ra-

dov obyvateľov a vojakov, ktorí položili 

životy za oslobodenie Banskej Štiavnice 

nikdy nezabudneme. Tak ako aj na všet-

kých tých, ktorí položili životy, aby sme 

my mohli žiť slobodne a v mieri. Našou 

povinnosťou je uctiť si pamiatku týchto 

ľudí a  pripomenúť si aj udalosti rokov 

1938 až 1945, ktoré sa nezmazateľne 

zapísali do dejín nášho mesta, aby sa 

stali studnicou poznania, z ktorej čerpá 

dnešná a budú čerpať aj budúce generá-

cie, aké krutosti a zverstvá prinášajú ľu-

ďom vojny a aké šťastie pre človeka zna-

mená žiť v mieri. Historia est magistra 

vitae (história je učiteľkou života), pre-

to tieto poznania  vštepujme našim de-

ťom a vnúčatám.  Sloboda a demokracia 

sú predovšetkým ideály, ale musia byť 

prítomné v našom každodennom živo-

te, aby sme mohli žiť v mieri.

Vážení spoluobčania, vážení prítomní, 

nech teda dnešné kytice vďaky, ktoré 

sme položili pri pomníku Oslobodenia, 

sú prejavom našej spoločnej úcty všet-

kým tým, ktorí položili životy za oslo-

bodenie nášho krásneho historického 

mesta, ale naša vďaka a  úcta patrí aj 

všetkým žijúcim.“

Po príhovore primátorky vystúpil 

tajomník OblV Žiar nad Hronom, 

ktorý vo svojich slovách upozor-

nil, že po sobotňajších parlament-

ných voľbách sú na mieste obavy z 

možného narušenia slobody, preja-

vov fašizmu a extrémizmu a apelo-

val na mladých ľudí, aby nezabúdali 

na vojnové udalosti spred 71 rokov. 

Záver patril slovenskej hymnickej 

piesni „Kto za pravdu horí“.

Michal Kríž

Oslobodenie nášho mesta

Účastníci spomienkových osláv  foto Michal Kríž 

10.3. Luft o  F&B: Diskusia s  La-

dislavom Polákom. Ako zlepšiť fun-

govanie vašej reštaurácie radí F&B 

manažér naj slovenských reštau-

rácií. Luft Coworking, 18:00. Pri-

hlásenie do 8.3. Info na FB: Luft 

Coworking

11.3. Koncert: Jano Svetlan Ma-

jerčík. Výnimočný večer slovanskej 

folkovej hudby. Tulsi, 20:00

11.3. Koncert: Miloš Biháry & Jazz 

Funk Brothers. Archanjel Cafe Bar, 

21:00

11.3. Sexi Go Go NIght. Hraju DJ 

Lukasss a DJ Josh - Co. Pražovňa, 

21:00

12.3./19.3. Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 

a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00.

12.3. Pálenie Moreny spojené s 

Veľkonočnými trhmi a tvorivými 

dielňami v KD. Obec Banský Stude-

nec, 14:00

12.3. Workshop v  Lufte: Základy 

koučingu. Ako lepšie viesť svojich 

kolegov a podriadených a pomôcť 

im rozvíjať sa? Luft Coworking, 

9:00. Info o prihlásení na FB do 

10.3.

12.3. Výstava iránskej autorky: Zá-

kutia ženskej duše. Výstava Reyha-

neh Ghavipanjeh. Cosmopolitan-

-vežička, 16:00.

12.3. Stredoveká noc: Po zotmení 

v  podzemí. Mýty a legendy, oheň 

a sláva, hudba a tance, jedlo a pi-

tie. Penzión Cosmopolitan-vežička, 

19:47, rezervácie 0918 601 147.

16.3. Jarný koncert v  ZUŠ. ZUŠ, 

15:30

17.3. Rozprávkovanie v Tulsi. Kaž-

dý štvrtok rozprávkový príbeh, 

16:00-16:30

17.3. Filmový festival: Expedičná 

kamera. Kino Akademik, 17:00

18.3. Štiavnický kvíz. Vila Magnolia

18.3. a 19.3. Veľkonočné tvorenie 

v  dielničke v  Kammerhofe. Príď-

te si vlastnoručne vyzdobiť kraslice 

slamou, voskom, cibuľovými šup-

kami, leptaním, sitinou, upliesť si 

korbáč, alebo vyrobiť si „Morenku“.

Piatok 13:00-17:00, so 9:00-17:00

18.3. Chutilo Vám páni? Pohybo-

vá komédia jedného herca, účinku-

je Pavol Seriš. Trotuar Cafe, 20:00

19.3. Koncert: Tritorr & In Betwe-

en. Meštianska krčma, 20:00

25.3. Country noc v Penzióne 

Altmayer. Horná roveň, 19:00

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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,,Tak, ako báseň ukrytá 

v slovách, tak, ako socha 

v kameni, tak láska je skrytá 

v žene, z nej všetko dobro 

pramení...“

Medzinárodný deň žien sme si pri-

pomenuli krásne rozospievanou 

oslavou vo štvrtok 3. marca 2016 v 

sále Kultúrneho centra mesta Ban-

ská Štiavnica. Podujatie už tradič-

ne pripravili Živena-Spolok sloven-

ských žien a Mesto Banská Štiavnica, 

v  snahe vyjadriť úctu a  vďaku na-

šim ženám a venovať im príjemné 

slávnostné pozastavenie uprostred 

víru každodenných povinností. Ori-

ginálnou kyticou nezabudnuteľ-

ných melódií prispeli hostia progra-

mu, hudobné zoskupenie Otto Voce. 

/A cappella  group Otto Voce vznik-

la v roku 2008 v Banskej Bystri-

ci. Tvoria ju absolventi vysokých a 

stredných umeleckých škôl (VŠMU 

Bratislava, AU Banská Bystrica, Kon-

zervatórium Jána Levoslava Bellu 

Banská Bystrica). Ich bohatý reper-

toár tvoria   úpravy známych popu-

lárnych piesní, jazzové štandardy, 

spirituály a originály svetových skla-

dateľov, známych skupín a spevákov  

ako Abba, Queen, S. Wonder, J. Len-

non, P. McCartney, G. Gershwin, P. 

Collins…/ Populárny moderátor (a 

snáď už aj čestný mužský člen Žive-

ny Peter Danáš pozval na pódium 

pani primátorku Nedeždu Babia-

kovú, ktorá v  emotívnom príhovo-

re vyznala, že ženy sú krásne, kreh-

ké, ale zároveň silné, pretože dokážu 

podržať i podoprieť svojich blízkych 

v ťažkých chvíľach života. Nezabudla 

poďakovať prítomným ženám za ich 

lásku, múdrosť, obetavosť a pracovi-

tosť. Šarmantná predsedníčka Žive-

ny Renáta Taligová sa v originálnom 

príhovore vrátila k biblickému stvo-

reniu ženy z Adamovho rebra, ktoré 

malo a má za úlohu chrániť jeho srd-

ce. Prejavy plné úcty a vďaky našim 

ženám umocnili nádherné piesne 

v podaní Otto Voce a posedenie pri 

chutných koláčikoch, vínku a kávič-

ke. Na záver by som chcela poďako-

vať všetkým členkám výboru Živeny 

pod vedením Renátky Taligovej, ako 

aj bývalej predsedníčke Jolke Šamo-

vej, za príkladnú spoluprácu, vzájom-

nú úctu, úprimné priateľstvo a lásku, 

ktoré sú tou najkrajšou vizitkou ban-

skoštiavnickej Živeny. Veď pripraviť 

takéto podujatia nie je vôbec jedno-

duché a vďačný potlesk publika nie je 

len poďakovaním pre účinkujúcich, 

ale hreje pri srdci aj ľudí ,,v zákulisí“. 

Ďakujeme aj sponzorom, ktorí ich v 

tejto snahe  podporili: SMER-SD, Pa-

vol Balžanka, Vladimír Taliga (Svet 

kovu), Marián Čierny (Black-M), Jo-

zef Majer (Poľovnícke a chovateľské 

potreby), Ladislav Bernáth (Autodo-

prava), Ľubomír Barák (Gallery) a p. 

Eleonóra Rückschlossová, ktorá ob-

darovala všetky prítomné dámy nád-

hernými karafi átmi. Poďakovanie 

patrí pánom zvukárom z M+S Au-

dio za vysoko profesionálne ozvuče-

nie koncertu, študentom Súkrom-

nej hotelovej akadémie za obsluhu 

a  členkám Živeny za tradične chut-

né koláčiky.

Janka Bernáthová

Oslava sviatku žien so Živenou

Medzinárodný deň žien v kultúrnom centre  foto Janka Bernáthová

Svedčí o tom narastajúci počet 

družstiev. 

Tento krát ich bolo 7, chýbali Štiav-

nickí draci. Svoju kvízovú premiéru 

si užili družstvá Havana Club a An-

gela. Opäť sa stretli piatok 19.febru-

ára 2016 o 19:00 hod., opäť príjem-

né prostredie Vila Magnolie, opäť 

známe tváre (Bedmintonisti, Tul-

lamore, Bystrické slniečka), opäť 

súboj „mozgov“. Na rozdiel od mi-

nulých kôl boli teraz len 4 súťažné 

oblasti trvajúce 10 minút a to šport, 

hudba,  prehľad o  Slovensku (kro-

je, hrady, jaskyne, rieky, literatúra, 

stavby). A matematika, ktorá vy-

žadovala 15 minút, nakoľko  obsa-

hovala vcelku náročné úlohy (funk-

cie, číselné rady, slovné úlohy, mená 

vedcov). Pozmenili sa aj pravidlá. 

Družstvá získavajú body za umiest-

nenie v  jednotlivých kolách. Víťa-

zi si pripisujú 5 bodov. Body sa ku-

mulujú  a prenášajú do ďalších kôl. 

Kvíz majster Ing. Dalibor Kostra 

body eviduje a  na konci roka čaká 

družstvá podľa slov kvíz majstra: 

„Vecná odmena, príp. príjemná odme-

na alebo príjemne vecná odmena.“ Ne-

váhajte a pridajte sa. Stretneme sa 

18.3.2016 o 19:00 hod. 

Ingrid Kosmeľová

Popularita štiavnického kvízu stúpa...

Družstvo bedmintonistov  foto Ingrid Kosmeľová

Marec 
- mesiac knihy

Známy pedagóg J. A. Komenský 

raz povedal: ,,Nemilovať knihu, zna-

mená nemilovať múdrosť a nemilo-

vať múdrosť, znamená stávať sa hlu-

pákom“. Každoročne  mesiac marec 

spájame nielen s príchodom jari, 

ale aj mesiacom knihy. Kniha, ktorá 

je najväčším priateľom človeka od 

vynálezu kníhtlače patrí medzi ne-

odmysliteľných spoločníkov junio-

rov či seniorov. Literatúra má v bež-

nom i študentskom živote svoje 

miesto. Zdrojom stretnutí s kniha-

mi nie sú len kníhkupectvá a vlast-

né domáce knižné zbierky, ale svoje 

miesto tu majú aj knižnice. Každý 

už určite čítal knihu, ktorá ho za-

ujala. Od detských, čiže ,,rozpráv-

ky“, cez povesti až po skutočné prí-

behy... Kniha je dobrým priateľom 

na obohatenie slovnej zásoby, zo-

známenie sa so životnými príbeh-

mi ľudí a dobrým spoločníkom pri 

spoznávaní prírody, zvierat a histó-

rie... Myslím si, že v dnešnej dobe 

sa málo číta ako kedysi. Žijeme vo 

veľmi modernej dobe. Ja si osobne 

rád prečítam dobrú knihu. Knihu, 

ktorá ma zaujme jej obsahom, zväč-

ša čítam náučnú literatúru, knihy 

podľa skutočnej udalosti, ale aj li-

terárne žánre našich alebo zahra-

ničných spisovateľov. Vrele odpo-

rúčam, aby si hlavne mladí ľudia 

vzali do rúk nejakú dobrú beletriu, 

namiesto toho, aby sedeli za počíta-

čom dlhší čas...                Filip Golian

Ospravedlnenie 
KDH
Vážení občania, v  mene Okresné-

ho centra KDH Banská Štiavni-

ca sa Vám chcem verejne osprave-

dlniť, že sme Vám vo voľbách do 

Národnej rady Slovenskej repub-

liky konaných dňa 5.3.2016 ne-

ponúkli dostatočnú hodnotovú 

a programovú alternatívu, ktorá by 

bola motiváciou na to, aby ste nám 

odovzdali svoj hlas. S pokorou pri-

jímame výsledok uplynulých vo-

lieb a zároveň ďakujeme všetkým, 

ktorí sa rozhodli Kresťanskodemo-

kratické hnutie podporiť svojím 

hlasom. KDH má vôľu prejsť vnú-

tornou obnovou, preto prosíme ši-

rokú verejnosť o modlitby za nové 

predsedníctvo a duchovnú obnovu 

Kresťanskodemokratického hnu-

tia. S úctou

Milan Kabina, podpredseda 

Okresného centra KDH, BŠ
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Poďakovanie

Touto cestou sa 

chceme poďa-

kovať všetkým 

príbuzným, 

priateľom a 

známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 

dňa 5.3.2016 s našou drahou 

zosnulou manželkou, mam-

kou, sestrou, starou mamkou, 

švagrinou pani Máriou Haš-

kovou, ktorá nás náhle opusti-

la 29.2.2016 vo veku 67 rokov. 

Ďakujeme všetkým za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary, kto-

rými ste sa snažili zmierniť náš 

hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

Členská 
schôdza

Základná organizácia SZTP v Ban-

skej Štiavnici pozýva svojich čle-

nov na Výročnú členskú schôdzu, 

ktorá sa uskutoční dňa 16.3.2016 

(streda) o 14:00 hod. v jedálni 

Spojenej strednej školy služieb a 

lesníctva, Kolpašská ul. 9, Banská 

Štiavnica. Prineste si členské pre-

ukazy!

Ivan Madara

Pozvánka
Dňa 3.4.2016 sa bude konať Vý-

ročná záhradkárska schôdza o 

15:00 hod. v Záhradkárskom 

dome na Štefultove. Pozývame 

všetkých záhradkárov. 

SZZ ZO v Štefultove

Stretnutie
Milí Tabačiari!

Na sobotu 2.apríla 2016 orga-

nizujeme stretnutie pre bývalých 

zamestnancov Tabakovej továrne 

v Banskej Štiavnici. Záujemcovia 

volajte na: 0907 776 953 – Weis-

sová Anna, 0907 815 343 – Cho-

van Kamil, alebo osobne na Ul. 1. 

mája 3 (pri materskej škôlke) do 

20. marca 2016. Na stretnutie s 

Vami sa tešia 

organizátori

18.2.2016 vo večerných 

hodinách poctil svojou 

návštevou obec Baďan 

podpredseda vlády a minister 

vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák, 

za účelom odovzdania hasič-

ského vozidla Iveco Daily.

Pána ministra privítala nastúpená 

hasičská jednotka, ktorej veliteľka 

Ing. Ľubica Kollárová podala hláse-

nie, v ktorom odznelo, že Dobrovoľ-

ný hasičský zbor je pripravený k pre-

vzatiu hasičského vozidla. Následne 

sa slova ujala starostka obce RNDr. 

Ľubica Kuková, ktorá v krátkom prí-

hovore privítala okrem samotné-

ho ministra vnútra SR aj podpred-

sedníčku NR SR p. Janu Laššákovú, 

prezidenta Hasičského a záchranné-

ho zboru SR p. Alexandra Nejedlého, 

generálneho sekretára Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR p. Vendelína 

Horvátha, zástupcu riaditeľa Kraj-

ského riaditeľstva Hasičského a  zá-

chranného zboru v  Banskej Bystri-

ci p. Dušana Hancka, poslankyňu 

VÚC BBSK a primátorku mesta Ban-

ská Štiavnica p. Nadeždu Babiakovú 

a prednostu Okresného úradu v Ban-

skej Štiavnici p. Štefana Filipa. Mi-

nistra vnútra JUDr. Róberta Kali-

ňáka oboznámila s  činnosťou DHZ 

v Baďane, pričom spomenula aj mi-

nuloročné 90. výročie od založenia 

DHZ v  našej obci. Potom mu odo-

vzdala slovo. Vo svojej reči okrem 

iného vyzdvihol, že nové hasičské vo-

zidlo je poďakovaním za dlhodobú 

činnosť v oblasti DHZ obce. V záve-

re odovzdal kľúče od vozidla veliteľ-

ke. Nasledovalo uvedenie vozidla do 

života, formou striekania šampan-

ského nielen ministrom vnútra, ale 

i starostkou obce a veliteľkou DHZ. 

Ceremóniu svojím spevom spestrila 

FS Baďančanka. Po skončení ofi ciál-

nej časti pozvala starostka obce pána 

ministra vnútra ako aj ostatných hos-

tí na malé posedenie s občerstvením. 

Touto cestou by sme chceli poďako-

vať všetkým dobrovoľným hasičom, 

ktorí napriek svojej vyťaženosti ne-

odmietli pozvanie starostky obce 

a zúčastnili sa tejto slávnostnej pre-

zentácie – Milan Mácel, Ján Maj-

sniar, Ľubomír Víťaz, Dalibor Víťaz, 

Michal Víťaz, Ján Bajnok, Martin 

Bajnok, Ján Ondrejka, Tomáš Bur-

čo a Ján Výboch. Tiež ďakujeme za 

prejavený záujem aj našej dorastajú-

cej mládeži, ktorá nastúpila v zlože-

ní: Samuel Kuka, Peter Kučera, Pe-

ter Šarkézy, Jozef Šarkézy a Vladimír 

Vozár. V  neposlednom rade chcem 

osobitne poďakovať za účasť čestné-

mu členovi DZH pánovi Jánovi Víťa-

zovi st., ktorý sa tejto činnosti veno-

val dlhé roky a tiež pôsobil vo funkcii 

veliteľa DHZ.

Miroslava Líšková

Odovzdanie nového 
hasičského vozidla

Prvého marca, tak ako prichádza jar 

do nášho mesta, prichádza aj chuť, 

vôľa a sila zmeny do nášho vzdeláva-

cieho systému, ktorú zastrešuje no-

vovzniknutá platforma učiteľov: Ini-

ciatíva banskoštiavnických učiteľov.

Ide o  občiansku iniciatívu učiteľov 

Banskej Štiavnice, ktorí už nechcú 

viac čakať na plané sľuby vlád, kto-

rých už nebaví byť ohnutí a apatickí 

k tomu, čo sa v našom školstve (ne)

deje. Chceme spojiť naše sily a koo-

perovať aktivity s celoslovenskou Ini-

ciatívou slovenských učiteľov, ktorí 

stáli za najdlhším štrajkom učiteľov 

v dejinách Slovenska. Našim cieľom 

je spoločne komunikovať a spojiť uči-

teľov, ktorým nie je jedno, kam sa 

uberá budúcnosť Slovenska – teda 

jeho mládež, ktorá sa bude o „nás“ fi -

nančne a intelektuálne „starať“. Chce-

me spoločne plánovať akcie a ukázať 

verejnosti, že nie sme len ľudia, kto-

rí končia o druhej a majú dvojmesač-

né prázdniny. Tretieho marca sme 

sa, Tatiana Adamská (ZŠ J. Kollára) 

a  Paul Kindji (Gym. A. Kmeťa) zú-

častnili za banskoštiavnickú iniciatí-

vu učiteľov celoslovenského snemu 

všetkých učiteľských iniciatív, ini-

ciatívy vysokoškolských učiteľov, ze-

lenej stužky - iniciatíva rodičov na 

podporu učiteľov a študentských ini-

ciatív, kde sme sa ustanovili na spo-

ločnom postupe pri budúcom vyjed-

návaní s novou vládou. Boli sme milo 

prekvapení ako iné organizácie bo-

jujú za učiteľov a  intelektuálnu bu-

dúcnosť Slovenska, ako sa rodičia 

z  rôznych miest vedeli svojpomoc-

ne dať dokopy a podporiť svojimi ak-

ciami štrajk, ako aj študenti, ktorí si 

uvedomujú zmysel a  význam štraj-

ku neostali zastrašení a nečinní, ako 

sa na celom Slovensku ozývajú ne-

spojní ľudia. Aj my v našom okrese 

sa musíme zaktivizovať, ozvať a uká-

zať, že sme tu! Preto, ak sú v  Ban-

skej Štiavnici učitelia, študenti, či 

občania, ktorí chcú spolupodieľať 

na zmene v školstve, nech sa neboja 

a kontaktujú nás cez našu iniciatívu 

banskoštiavnických učiteľov na face-

booku alebo cez nás. Ak sa niekto bojí 

ukážeme mu, že nie je čoho (pomô-

žeme), alebo ak sa chce niekto niečo 

spýtať, radi zorganizujeme besedy, 

kde odpovieme na otázky.

Paul Kindji a Tánička Adamská

Iniciatíva banskoštiavnických učiteľov 
(IBŠU)

Nové hasičské auto v obci Baďan  foto archív autora
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V roku 2015 Slovenské 

banské múzeum (SBM) 

obohatilo svoju zbierku 

o ďalšie predmety, ktoré sa 

podarilo získať poväčšine 

darom a vlastným výskumom 

(zberom), v menšej miere 

kúpou a prevodom.

Na akvizícii SBM sa významnou mie-

rou podieľajú odborní pracovníci 

múzea – predovšetkým správcovia 

jednotlivých fondov, čo je potešiteľné 

aj bývalí zamestnanci SBM. Tejto čin-

nosti významne napomáha aj tradič-

né podujatie SBM Haraburdy alebo 

Bazár (ne)potrebných vecí, ktoré sa 

koná v letných mesiacoch na nádvo-

rí Kammerhofu. Najväčšiu časť novo-

získaných predmetov (získaných da-

rom) tvoria predmety zo zariadenia 

domácností (fľaše od nápojov, dózy 

od toaletných potrieb, krčahy, hrn-

čeky, poháre, písacie potreby, špor-

tové potreby, dekoratívne predmety 

a hračky) pochádzajúce z obdobia od 

konca 19. storočia do konca 20. sto-

ročia. Spomedzi nálezov získaných 

vlastným zberom pracovníkov mú-

zea, spomeniem trojrozmerné pred-

mety z oblasti lekárnictva, ktoré obo-

hatili múzeom budovanú kolekciu 

(lekárnické fľaše, laboratórne váhy, 

destilačný prístroj), tiež niekoľko ná-

lezov riaditeľa SBM Jozefa Labudu z 

lokality Staré mesto – Glanzenberg 

(železné dláto, malta, črepy z nádoby, 

železný hrot, ocieľka). Z darovaných 

predmetov a ich darcov pre múzeum 

spomeniem: Jozefa Modrého  (mú-

zeu daroval banícky pracovný odev 

– fáračky), Juraja Adámka (vzorky 

lávy a síry), Miloša Greisela (vzorka 

kasiteritu), Františka Beňa (hline-

ná fajka), Romana Hrnčiríka (baníc-

ky odev s výstrojom), viac predmetov 

múzeu darovali jeho bývalí zamest-

nanci Oľga Kuchtová, Eva Lovásová 

a Jozef Čabák. Potešila nás aj lomová 

vrtná súprava LVE 70 (dar Minera-

logického a baníckeho múzea Bojni-

ce) a dar väčšieho množstva predme-

tov (medaily, plakety, upomienkové 

predmety, busty) darované Mestom 

Banská Štiavnica. Z  tejto väčšej ko-

lekcie sú zaujímavé najmä dreve-

ná maketa mesta Banská Štiavnica 

z druhej polovice 20. storočia, aušus-

nícke svietniky a otáčavá guľa zná-

zorňujúca deň/noc pochádzajúca 

z vežových hodín mestskej radnice.

SBM ďakuje všetkým občanom a or-

ganizáciám ktorí v minulom roku aj 

týmto spôsobom podporili jeho roz-

voj a verí, že aj v roku 2016 ponúk-

nutím zaujímavých trojrozmerných 

predmetov prispejú k  obohateniu 

jeho zbierky a stanú sa jej spolutvor-

cami.

Daniel Harvan

Nové prírastky v zbierke 
Slovenského banského múzea

Drevená maketa mesta - detail na centrum  foto Daniel Harvan

27. februára 2016 sa konala 

v Maďarsku Visegrad Junior 

Grand Prix. 

Dvanásteho ročníka sa zúčastnili 

tímy z Českej republiky, domáce Ma-

ďarsko a Slovensko. Trojicu tímov 

doplnil rumunský silák Tudor Alin 

Florin, ktorý súťažil sám. V kategórii 

75 kg Right Hand obsadil 1.miesto, 

avšak výraznejšie „neprehovoril“ do 

celkového poradia tímov (Rumun-

sko skončilo na 4.mieste). Slovensko 

reprezentovala skoro celá špička. O 

všetky prvenstvá sa postarala chlap-

čenská časť výpravy a tak sme v cel-

kovom hodnotení získali už po 10-

krát prvé miesto. Druhých Maďarov 

sme porazili o 28 bodov. Štiavnický 

klub - v zastúpení 3 juniorov do 21 

rokov - si domov priniesol 5 ocene-

ní: Matej Šuran 1.miesto Pravá ruka 

do 65 kg, Rastislav Kosťov 1.miesto 

Ľavá ruka do 80 kg a 2.miesto Pra-

vá ruka do 75 kg , Adam Adamov 2x 

1.miesto Pravá a Ľavá ruka do 70 kg. 

Výsledky našich boli priam heroické 

a vystúpenie pôsobivé. Gratulujeme. 

Najbližšie podujatie čakajúce  našich 

silákov je 23.Senecká ruka. Napláno-

vaná je na 1.- 3.apríla 2016 a radí sa 

medzi najlepšie európske podujatia. 

Držíme palce!

autori: M. Čapla, M. Janušicová

Ingrid Kosmeľová

Juniori AWK Banská Štiavnica 
opäť úspešní

Zľava- R.Kosťov, A.Adamov, M.Šuran, E.Kružlic  foto Marian Čapla

Veľkonočné 
tvorenie v Kammerhofe

Slovenské banské múzeum pozý-

va do Dielničky v Kammerhofe, 

ktorá si pre Vás pripravila špeci-

álnu ponuku pri príležitosti Veľ-

kej noci pod názvom „Veľkonočné 

tvorenie”. V piatok 18. a v sobo-

tu 19. marca 2016 sa okrem tvo-

rivých dielní uskutoční v priesto-

re Dielničky a  v  priestore pred 

Dielničkou Veľkonočný jarmok 

v  Kammerhofe, kde remeselný 

majstri ponúknu svoju kerami-

ku, textilné suveníry, maľovaný 

hodváb, kraslice, korbáče a  všeli-

čo iné ...

Program:

vlastnoručné vyzdobovanie 

kraslíc slamou, voskom, cibuľo-

vými šupkami, leptaním, sitinou 

1,50 €, pletenie korbáčov 2,00 €, 

vyrábanie „Morenky” 1,50 €.

Veľkonočný jarmok sa uskutoč-

ní v piatok 18. marca v čase od 

13:00 do 17:30 hod. a v sobotu 

19. marca od 9:00 do 17:00 hod.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, 

tel.:045/694 94 51, 045/694 94 

36, enviro@muzeumbs.sk. Info: 

www.muzeumbs.sk. Tešíme sa na 

stretnutie v Dielničke. 

SBM

Podporte
Občianske združenie Senior

pri Domove Márie v Banskej Štiav-

nici, ktoré je založené za účelom 

podpory, starostlivosti a práce so 

seniormi a zdravotne  postihnu-

tými dospelými ľuďmi, ľuďmi tr-

piacimi Alzheimerovou chorobou, 

demenciou, schizofréniou a inými 

duševnými chorobami. Sú to mož-

no Vaši príbuzní, bývalí susedia či 

známi. 

Prispejte na zlepšenie kvality ži-

vota obyvateľov Domova Márie 

príspevkom 2 % z Vašich daní, 

alebo hoci i  symbolickou sumou 

v hotovosti, alebo bezhotovostne 

na číslo účtu 

SK17 5600 000000 14 4474 3002

v  Dexia a. s. Potešíme sa aj vec-

ným darom.

Viac informácií na webovej strán-

ke www.domovmarie.sk, prí-

padne telefonicky na číslach 

045/6921366,7 a 0903 694522

ĎAKUJEME za Vašu spolupatrič-

nosť!

Anna Bridišová

vedúca sociálno-zdravotného 

úseku Domov Márie
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 11.3. o 18:30 hod.Piatok 11.3. o 18:30 hod.
Nedeľa 13.3. o 18:30 hod.Nedeľa 13.3. o 18:30 hod.

ČerveNý kApiTÁNČerveNý kApiTÁN

Krimi/Thriller, Česko/Slovensko/Poľ-Krimi/Thriller, Česko/Slovensko/Poľ-
sko, 2016. Vstupné: 4 €. Príbeh sa sko, 2016. Vstupné: 4 €. Príbeh sa 
odohráva v horúcom lete roku 1992, odohráva v horúcom lete roku 1992, 
pol roka pred rozdelením Českosloven-pol roka pred rozdelením Českosloven-
ska. Mladý detektív Richard Krauz sa ska. Mladý detektív Richard Krauz sa 
dostáva k novému prípadu - na cinto-dostáva k novému prípadu - na cinto-
ríne bola vykopaná mŕtvola kostolníka ríne bola vykopaná mŕtvola kostolníka 
Kloknera s klincom v hlave. Krauz zis-Kloknera s klincom v hlave. Krauz zis-
ťuje, že za jeho umučením stojí bývalá ťuje, že za jeho umučením stojí bývalá 
ŠTB a nikdy nenájdený spis zachytá-ŠTB a nikdy nenájdený spis zachytá-
vajúci zločiny kňazov, na základe kto-vajúci zločiny kňazov, na základe kto-
rého ŠTB cirkev vydierala. Prípadom rého ŠTB cirkev vydierala. Prípadom 
posadnutý Krauz sa vydáva naprieč posadnutý Krauz sa vydáva naprieč 
rozpadajúcom sa Československom rozpadajúcom sa Československom 
hľadať muža, ku ktorému vedú všetky 
stopy: Červeného kapitána, špecialis-
tu na „konečné“ výsluchy. Krauz však 
nie je sám, kto ho hľadá...

Sobota 12.3. o 16:00 hod.
Nedeľa 13.3. o 16:00 hod.

ZooTropolis

Animovaný/Akčný/Dobrodružný, 
USA, 2016, 109 min. Vstupné: 4 €. 
Len v Zootropolise nájdete luxusné 

štvrte ako je Susedstvo Sahara ale-štvrte ako je Susedstvo Sahara ale-
bo chladný Tundrov. Je to metropola, bo chladný Tundrov. Je to metropola, 
kde môžete byť kýmkoľvek bez ohľa-kde môžete byť kýmkoľvek bez ohľa-
du na to, či ste obrý slon alebo malá du na to, či ste obrý slon alebo malá 
myška. Keď však do mesta dorazí op-myška. Keď však do mesta dorazí op-
timistická strážkyna Judy Hopkavá, timistická strážkyna Judy Hopkavá, 
zistí, že byť prvým králikom v policaj-zistí, že byť prvým králikom v policaj-
nom zbore veľkých a drsných zvierat nom zbore veľkých a drsných zvierat 
nie je žiadna sranda. A pretože chce nie je žiadna sranda. A pretože chce 
všetkým dokázať, že na to má, skočí po všetkým dokázať, že na to má, skočí po 
prvej príležitosti riešiť náročný a zá-prvej príležitosti riešiť náročný a zá-
hadný prípad, aj keď to znamená vziať hadný prípad, aj keď to znamená vziať 
do partie uvraveného a všetkými mas-do partie uvraveného a všetkými mas-
ťami mazaného lišiaka, Nicka Wilda.ťami mazaného lišiaka, Nicka Wilda.

Sobota 12.3. o 18:30 hod.Sobota 12.3. o 18:30 hod.

DeAdpoolDeAdpool

Akčný/Dobrodružný/Komédia/Sci-Akčný/Dobrodružný/Komédia/Sci-
-Fi, -Fi, USA/Kanada, 2016, 108 min. USA/Kanada, 2016, 108 min. 
Vstupné: 4 €. Najnetradičnejší anti-Vstupné: 4 €. Najnetradičnejší anti-
-hrdina z komiksov od Marvelu, býva--hrdina z komiksov od Marvelu, býva-
lý člen špeciálnych jednotiek a zbehlý lý člen špeciálnych jednotiek a zbehlý 
žoldnier Wade Wilson, sa podrobil ex-žoldnier Wade Wilson, sa podrobil ex-
perimentu, vďaka ktorému nadobudol perimentu, vďaka ktorému nadobudol 
schopnosť rýchleho hojenia. Wade po schopnosť rýchleho hojenia. Wade po 
experimente prijme alterego Deadpo-experimente prijme alterego Deadpo-
ol. Vyzbrojený novými schopnosťami ol. Vyzbrojený novými schopnosťami 
a zvráteným čiernym humorom pre-a zvráteným čiernym humorom pre-

nasleduje muža, ktorý mu takmer zni-nasleduje muža, ktorý mu takmer zni-
čil život.čil život.

Utorok 15.3. o 18:30 hod.Utorok 15.3. o 18:30 hod.

Môj krÁľMôj krÁľ

Dráma/Romantický, Francúzsko, Dráma/Romantický, Francúzsko, 
2015, 2015, 130 min. Vstupné: 4 €. Tony 130 min. Vstupné: 4 €. Tony 
je po vážnej lyžiarskej nehode prijatá je po vážnej lyžiarskej nehode prijatá 
do rehabilitačného centra. Závislá na do rehabilitačného centra. Závislá na 
starostlivosti zdravotníckeho personá-starostlivosti zdravotníckeho personá-
lu a liekoch proti bolesti, využíva ne-lu a liekoch proti bolesti, využíva ne-
čakane nadobudnutého času k spätné-čakane nadobudnutého času k spätné-
mu pohľadu na turbulentný románik mu pohľadu na turbulentný románik 
s mužom menom Georgio. Kto vlast-s mužom menom Georgio. Kto vlast-
ne je ten muž, ktorého tak hlboko mi-ne je ten muž, ktorého tak hlboko mi-
lovala? Ako mohla dovoliť sama sebe lovala? Ako mohla dovoliť sama sebe 
prepadnúť takej dusivej a deštruktív-prepadnúť takej dusivej a deštruktív-
nej vášni? nej vášni? 

Štvrtok 17.3. o 17:00 hod.Štvrtok 17.3. o 17:00 hod.

fi lMový fesTivAl fi lMový fesTivAl 

ExpedičNÁ kAMerAExpedičNÁ kAMerA

Najlepšie cestovateľské a outdoorové fi l-Najlepšie cestovateľské a outdoorové fi l-
my. Vstupné: 2 €. Tento unikátny my. Vstupné: 2 €. Tento unikátny 
projekt prinesie najlepšie fi lmy sezó-projekt prinesie najlepšie fi lmy sezó-
ny z celého sveta a novinky z domácej ny z celého sveta a novinky z domácej 
produkcie.produkcie.

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. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,- € v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.7/2016: „Svet je 

kniha, keď necestuješ, čítaš stále tú istú 

stranu.“ Výhercom sa stáva Emília 

Balková, Podhorie 180. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme o 

poukážku na konzumáciu v hodno-

te 10,- € v pizzérii, reštaurácii 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 21.3.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok F. Voltai-

ra: (dokončenie v tajničke)

A., Bol v úniku, prevarila,

B., Začiatok tajničky,

C., V poriadku, obidvom, nižšie 

ženské hlasy, strana,

D., Navíjal, vyučujú, bodaj,

E., Prehriatie sa na slnku, nebdel, 

muži,

F., Podaj, sníval, pracoval pluhom, 

okresný výbor,

G., Označenie vozidiel Libanonu, 

značka nemeckých áut, vykúpaj, 

100,

H., Náboženstvo Arabov, klep, 

značka talianskych áut,

I.,  Liter (česky), videoklip, držky,

J., Čistiaci prostriedok, cudzie žen.

meno, zahraničná speváčka, pred-

ložka,

K., 3.časť tajničky, farba na vajíč-

ka,

1., Ústredný telefónny obvod, 

2.časť tajničky, prelamuj,

2., Nepracoval motykou, šedá,

3., Alegória, mesto v  Turecku, 5 ( 

rímskym),

4., Kultúrna komisia, dávaj do oba-

lu, daj na paru, osobné zámeno,

5., Korálový ostrov, snemovanie, 

žni,

6., Baňa na kameň, spil, nehovor 

pravdu,

7., Zjajkol, patriaci Ole, Urán,

8., Rozkazoval, pokopaj, plný titul,

9., Značka starších gramoplatní, 

zuby, značka kancelárskych potrieb,

10., Pery, citoslovce klapnutia, 

značka komerčného rádia, sa-

mohláska v slove rým,

11., Hlas somára, dával semeno do 

pôdy, sito,

12., Literárne listy, pulz, Otília lov,

13., vzduch (grécky), Koniec taj-

ničky, Eduard.

Pomôcky: Fun, Asta, Joan, Pink, 

Olta, kutle.

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 9
Krížovka
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AMFO 2016
regionálne kolo celoštátnej po-

stupovej súťaže a výstavy ama-

térskej fotografi e.

Milí amatérski fotografi , zapojte 

sa do regionálnej súťaže amatér-

skej fotografi e AMFO 2016, kto-

rú organizuje Pohronské osvetové 

stredisko. Neváhajte a prezentuj-

te svoj talent zachytiť jedinečné 

okamihy na fotografi i! Súťaž je ur-

čená trom vekovým skupinám a 

má tri kategórie: farebná fotogra-

fi a, čiernobiela fotografi a a  mul-

timediálna prezentácia. Téma je 

neobmedzená. Uzávierka súťa-

že je 4.4.2016. Súčasťou poduja-

tia je odborný rozborový seminár, 

ktorého cieľom je rozvíjať vedo-

mostný a umelecko-odborný rast 

amatérskych tvorcov. Špeciálnou 

sponzorskou cenou bude vytlače-

nie fotografi e na plátne podľa vý-

beru autora. Bližšie info: Mgr. Ve-

ronika Cimrová, tel. č. 045/678 13 

08, email: fotofi lm@osvetaziar.sk, 

www.osvetziar.sk.

CINEAMA 2016
regionálne kolo celoštátnej po-

stupovej súťaže amatérskej fi l-

movej tvorby.

Pre každého kreatívca s  kame-

rou organizuje Pohronské osve-

tové stredisko regionálne kolo 

súťaže amatérskej fi lmovej tvor-

by CINEAMA 2016. Súťaž sa roz-

deľuje na 3 vekové skupiny, kto-

ré súťažia v  rôznych kategóriách 

(dokument, reportáž, hraný fi lm, 

animovaný fi lm...). Uzávierka je 

5.4.2016.

Ak sa Vám aj nepodarí postúpiť na 

krajské kolo súťaže amatérskej fi l-

movej tvorby, stále môžete získať 

nové vedomosti a inšpirovať sa 

tvorbou ostatných autorov rôzne-

ho žánrového zamerania a tech-

nického spracovania. Rovnako 

môžete vlastnou tvorbou zaujať a 

inšpirovať iných. Bližšie info: Mgr. 

Veronika Cimrová, tel. č. 045/678 

13 08, email: fotofi lm@osvetaziar.

sk, www.osvetziar.sk.

Oznam
Mestská knižnica oznamuje všet-

kým čitateľom, že bude z dôvodu 

sťahovania od 14.3.2016 zatvo-

rená. O  obnovení služieb knižni-

ce Vás budeme informovať v ŠN a 

na webovej stránke Mesta.      MsK

Dajte deťom pastelky, 

nakreslia vám svet plný farieb.

Vidia svet krajší, veselší, zaujíma-

vejší a oveľa zábavnejší, ako šeďou 

poznačení dospelí, ktorí stratili sny 

a ilúzie. Detské nadšenie nám vždy 

na chvíľku pomôže zabudnúť na 

naše malé či veľké trápenie a otvo-

rí nám aspoň na chvíľku svet, v kto-

rom sme kedysi žili aj my a nebáli sa 

byť za rebelov.

Rozprávky v  kine Akademik, diel-

ničky v  Kammerhofe, tvorivé diel-

ne v Galérii Jozefa Kollára s nády-

chom zimnej atmosféry, výtvarný 

workshop s Danielou Olejníkovou v 

ZŠ Bakomi, beseda s ňou v Antikva-

riátiku, netradičné puzzle v  Kam-

merhofe, detské územie v  Schem-

nitz Gallery - tvorivý ateliér 

inšpirovaný aktuálnou výstavou 

Zimný výber 2016, skvelé ponuky 

v Terra Permonia a v Múzeu vo Sv. 

Antone.

Sprievodné akcie, ktoré ako per-

ly rozsypané v  centre mesta ozdo-

bili siedmy ročník podujatia Zimo-

mravenie, ktoré v tomto roku malo 

podnázov Dúhová planéta rados-

ti. Všetky zaznamenali veľký záu-

jem mladých rodín s  deťmi. Uspo-

kojili organizátorov a presvedčili 

ich, že venovať práve deťom pozor-

nosť v rozvíjaní ich fantázie a umu, 

je tá najlepšia cesta, ako vybudovať 

v  malom človiečikovi spomienku. 

Jedinečnú spomienku na detstvo.

Hlavný program sa začal v  sobotu 

5.3. o 10:00 hod v Kultúrnom cen-

tre Mesta Banská Štiavnica Hrou 

po meste, ktorú tento rok prichys-

tali esá skautského oddielu v Ban-

skej Štiavnici. Účastníkov vytrápili, 

a úlohami z rôznych oblastí preve-

rili schopnosti aj vedomosti malých 

bojovníkov.

Kultúrne centrum ožilo ako vo vče-

lom úli, kde každá komnata ponú-

kala iný zážitok. V hlavnej 

sále moderátor a  zabávač 

Erik v jednej osobe spojazd-

nil všetko čo malo ruky aj 

nohy (ťažšie to bolo s rodič-

mi) a pomaly začal poodha-

ľovať všetkým každú kom-

natu. Spoločenské hry tak, 

ako každý rok predviedli to 

najlepšie zo svojej ponuky a 

nadšenci pre všetko zábav-

né, tajomné, mystické, či len 

športové mali šancu vychut-

nať si ten pocit celých 6 ho-

dín. 

V komnate, ktorá bola akým-

si zhmotnením podtitulu 

dúhová planéta na deti čaka-

lo 200 pestrofarebných ba-

lónov, na lístočky pod nimi 

mohli napísať svoje želania a v záve-

re na nich práve s balónikmi čakalo 

prekvapenie. Maskoti mimoň Bob 

a Lev Alex boli súčasťou fotografi í, 

ktoré deťom prá-

ve sprostredku-

jú spomienku na 

skvelý a  zábavný 

deň v Štiavnici.

V  podkroví Kul-

túrneho cen-

tra na deti čaka-

li tvorivé dielne. 

Malá miestnosť 

miestami pras-

kala vo švíkoch a 

práve tu sa preja-

vila ich fantázia 

v plnej miere.

Vystúpenia pána 

Mrkvičku s  ne-

skutočne odušev-

nelým prejavom 

pri čítaní det-

ských knižiek, Divadla Hotel Mária, 

temperamentné vystúpenie divad-

la HAAF so Zuzkou Haasovou, kto-

rá predviedla množstvo tanečných 

kreácií, či Mira Jaroša s pesničkami 

pre /ne/poslušné deti, boli pre náv-

števníkov tým dúhovým prepoje-

ním medzi dospelými a deťmi.

Počas posledných chvíľ podujatia 

deti, ktoré sa osvedčili v  komna-

tách, dostali certifi kát najlepšieho 

účastníka podujatia a spolu so Zuz-

kou Haasovou vypustili do sveta 

dúhu balónov so svojimi želaniami.

Všetko, čo robíme s úmyslom obo-

hatiť detskú fantáziu, pomáha 

svetu byť lepším. Snáď sa nám to 

v  tomto ročníku podarilo. Zrejme 

áno, pretože spokojné tváre detí ho-

vorili za všetko.

Radi by sme sa poďakovali všetkým, 

ktorí prispeli k  nádhernému pod-

ujatiu v našom meste. Zvlášť hore 

menovaným za sprievodné poduja-

tia, za ich ochotu a spoluprácu.

V budúcom roku budeme určite ešte 

rásť. Máme kam a máme s kým.

Fotky: Lubo Lužina

Zuzka Patkošová, Odd.KŠaMK

Prečo dúhové Zimomravenie?

Dúhová komnata s prianiami detí  foto Lubo Lužina
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Žiackymi a dorasteneckými 

M SR sa v hale Elán v Brati-

slave skončila halová sezóna 

Slovenského Atletického 

Zväzu 2016. 

Konštatovanie je skvelé! Ján Mar-

ko sa stal na dorasteneckej 3000 

m trati Slovenský šampión a  zís-

kal svoj druhý titul majstra Sloven-

ska /SAZ/ v živote. Hanka Hudeco-

vá dobehla taktiež na 3000 m trati 

v  dorastenkách na treťom mieste, 

čo hodnotím vysoko keďže trénuje 

druhý týždeň po zranení a chrípke. 

Barbora Švenková na 1000 m zís-

kala v ml. žiačkach striebro. Tréner 

Petro: Zažil som ťažký víkend, verte 

mi prežívam preteky ťažšie ako tré-

ner, než v období aktívneho prete-

kania. Je to v skutku náročné. O to 

viac, keď máte v klube 3 reprezen-

tantov /Gibala, Hudecová, Marko/ 

a čaká sa od nich maximum. Jano 

a ani Hanka nesklamali a zisk me-

dailí je super výsledok. Najviac si 

však cením úspech Barbory Šven-

kovej, stále 12 ročná mladšia žiač-

ka v sobotu bojovala skvele, ukáza-

la cit pre situáciu, inštinkt skúsenej 

športovkyne a  to slávilo úspech. A 

to v nedeľu pridala v dorasteneckej 

kategórii 7.miesto na 800 m v osob-

nom rekorde 2:41,87 min. Vyso-

ko taktiež hodnotím Petra Ursíny-

ho, ktorý po boku Marka dobehol 

na 3000m trati na 5.mieste. Doras-

tenka Terézia Švenková štartovala 

na 1500 m trati, dobehla na 6.mies-

te ale s  časom nie som spokojný. 

Výsledky: http://www.hrdosport.

sk/Online?CompetitionId=117&-

DisciplineListId=2171&Discipline-

Code=2&Code=RES. 

Teraz čaká mojich zverencov „ra-

dostné“ obdobie, čo sa týka prete-

kov: behy oslobodenia, /Krupina, 

Zvolen, Žiar nad Hronom, Handlo-

vá, Sielnica, Jasenie, Dolná Lehota, 

H. Ždaňa,.../ sú to preteky, v oko-

litých aj vzdialenejších obciach a 

mestách s  perfektnou atmosférou 

a hlavne to beriem, ako kvalitný tré-

ning a  odrazový mostík do letnej 

dráhovej sezóny. Samozrejme, že je 

to aj možnosť pre zviditeľňovanie 

klubu a  mesta. Chcem sa poďako-

vať pri vynikajúco športovom štar-

te do roku 2016 komisii športu pri 

MZ, poslancom a pani primátorke 

za pridelenie fi nančných prostried-

kov z rozpočtu mesta na rok 2016 

pre ŠK Atleti BS. Za podporu sa At-

léti odmenili 4 medailami z  halo-

vých M SR - SAZ v roku 2016. Gra-

tulujem všetkým, ktorí sa podieľali 

na skvelých výsledkoch v halovej se-

zóne. 

Róbert Petro

Ján Marko opäť majster Slovenska!!!

V sobotu 27.februára 2016 sa 

v Banskej Bystrici uskutočnilo 

2.kolo ,,Banskobystrického 

pohára“ pre rok 2016. 

Zúčastnilo sa ho 173 plavcov z  12 

klubov. Našim plavcom sa darilo 

a  priniesli si domov 27 umiestne-

ní na prvom mieste, 18 na druhom 

a 15 na treťom mieste. Plavcom gra-

tulujeme a prinášame výsledky:

Muži:

8r.a mladší:

Čamaj Ján-10. 25m VS-41.53; 

8.25m Z-36.60; 8. 25m P-38.01; 

Holcz Patrik-4. 25m VS-23.30; 4. 

25m Z- 28.10; 3. 25m P-26.30; 

1.25m M-28.94;

9-10roč.:

Buzalka Adam-11. 50m VS-51.40; 

3. 50m Z-54.72; 8. 50m P- 55.55; 

4.100m P-2:01.98; Borguľa Mar-

tin-1. 50m VS- 39.61; 1. 200m VS- 

3:21.16; 1. 50m P- 49.23; 2. 50m 

M-52.61;  1.100m PP- 1:47.12; Har-

čák Nicolas-7. 50m VS- 47.38; 2.50m 

Z- 51.85; 7. 50m P-54.19; 1. 50m 

M-47.15; 2. 100m PP- 1:47.25;

11-12roč.:

Maruniak Matej-6. 50m VS- 40.52; 3. 

50m Z- 46.17; 3. 200m Z-3:19.34; 4. 

50m M-51.02; 5. 100m PP- 1:43.48;

13-14roč.:

Berlanský Andrej-7. 50m VS- 31.71; 

6. 200m VS- 2:35.22; 4. 50m Z- 

37.80; 3. 50m M- 34.77; 2. 100m 

M- 1:20.84; 5.100m PP-1:20.47; 

4. 400m PP- 5:46.25; Balázs Mi-

chal-3. 50m VS- 29.55; 4. 200, VS- 

2:26.67; 2. 50m Z- 35.61; 4.200m 

Z- 2:45.42; 3. 50m P- 37.25; 5. 50m 

M- 35.77; 3. 100m PP- 1:15.33;

15-18roč.:

Dóczy Filip-8. 50m VS- 31.31; 5. 50m 

Z- 38.60; 9. 50m P- 39.66; 7.100m 

P- 1:30.08; 6. 50m- 41.95; 9. 100m 

PP- 1:27.55; Ernek Šimon-2. 50m VS- 

26.72; 3. 200m VS- 2:10.39; 2. 50m 

Z- 28.98; 1. 200m Z- 2:19.05;  4. 

50m P- 34.42; 2. 100m PP- 1:04.01; 

3. 400m PP- 5:05.86; Ernek Ma-

tej-1. 50m VS- 25.70; 1. 200m VS- 

2:04.45; 1.50m Z- 28.21; 5. 50m 

P- 35.43; 1.50m M- 26.47; 1.100m 

M- 58.02; 1. 100m PP- 1:03.45; 1. 

400m PP- 5:01.12; Orság Dalibor 

Daniel-4. 50m VS- 27.73; 1. 50m P- 

33.57; 2. 100m P- 1:15.59; 3. 50m 

M- 30.13; 6. 100m PP- 1:12.44;

19roč.a starší:

Adamský Marian-2. 50m VS- 27.22; 

1. 50m P- 34.18; 2. 50m M- 28.37; 

Čamaj Ján-3. 50m VS- 27.39; 1. 50m 

Z- 31.83; 1. 200m Z- 2:33.39; 2. 

50m P- 35.56; 2. 100m PP- 1:08.22;

Ženy:

8roč.a mladšie:

Kašiarová Hana-11. 25m VS- 39.82; 

11. 25m Z- 43.43; 11. 25m P- 44.28;

9-10roč.:

Chladná Stacy-8. 50m VS- 49.18; 11. 

50m P- 58.12; 5. 100m P- 2:04.27; 

2. 100m PP- 1:56.34; Kašiarová Ta-

tiana- 5. 50m VS- 46.84; 7. 50m 

Z- 56.91; 4. 50m P- 55.32; 1. 50m 

M- 51.82; Hocková Alex-18. 50m 

VS- 1:07.68; 16. 50m P- 1:02.22; 

11. 100m P- 2:18.49; Šavoltová Iva-

na-12. 50m VS- 51.75; 17. 50m 

P- 1:02.81; 10. 100m P- 2:15.07; 

Melicherčíková Lara-16. 50m VS- 

41.78; 10. 50m P- 47.78; 9. 100m 

P- 1:51.96; 11. 50m M- 52.21; 19. 

100m PP- 1:50.82; Domaníková Ni-

kola- 18. 50m VS- 42.31; 9. 50m Z- 

50.51; 13. 50m P- 48.83; 7. 100m 

P- 1:47.01; 11. 100m PP- 1:41.95; 

Hornická Alica-15. 50m VS- 40.23; 

10. 200m VS- 3:19. 96; 15. 50m P- 

50.03; 10. 50m M- 50:30;  13. 100m 

PP- 1:43.62;  Melicherčíková Timea-7. 

50m VS- 34.51; 2. 50m Z- 41.91; 3. 

50m P- 42.07; 4. 100m P- 1:36.15; 

6. 100m PP- 1:27.87;

13-14roč.:

Pavlendová Miroslava-9. 50m VS- 

34.86; 3. 50m Z- 43.62; 9. 50m M- 

42.52; 12. 100m PP- 1:32.58;

15-17roč.:

Michalová Barbora-3.50m VS- 31.96; 

2. 50m Z- 37.67; 4. 50m P- 39.46; 4. 

100m P- 1:27.43; 4. 50m M- 36.18; 

5. 100m PP- 1:19.48; Potančoková 

Timea-1. 50m VS- 28.09; 1. 50m P- 

34.44; 1. 100m P- 1:15.18; 1. 50m 

M- 29.30; 1. 100m M- 1:06.66; 1. 

100m PP- 1:11.56; 1. 400m PP- 

5:30.70;

Štafety: 1. 4x50m VS (Ernek S., Po-

tančková T., Ernek M., Michalová B.). 

2. 4x50m PP (Balász M., Mlicherčíko-

vá T., Berlanský A., Pavlendová M.,). 4. 

40x50m PP (Maruniak M., Melicher-

číková L., Hornická A., Borguľa M.). 2. 

4x50m PP (Buzalka A., Chladná S., 

Harčár N., Kašiarová T.)

Vysvetlivky: VS- voľný spôsob, Z- 

znak, P- prsia, M- motýlik, PP-pol.

preteky

PK BŠ

2.kolo Banskobystrického pohára v plávaní

Plavci z PK Banská Štiavnica  foto Janka Potančoková
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služby

inzercia

 Hľadám do prenájmu 1-izbový 

byt, tel.č.: 0914 226 286

  Predám 4-izbový byt na Ul. 1. 

mája 10 na 1. posch. v BŠ, kontakt: 

0905 102 348

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľky na soboty a ne-

dele. Práca na celý deň. Info na te-

l.č.: 0904 110 869

  PREDÁM NOVÉ LIAHNE, Od-

chovne, pasce, šklbačky, klietky pre 

prepelice, krmítka, napájačky a iné, 

viac na www.123nakup.eu, tel.č.: 

0907 181 800

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
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

HODINOVÝ MANŽEL
  - drobné práce
  - voda + kúrenie
  - elektrikárske práce
  - skladanie nábytku
  - oprava vysávačov, žehličiek

Kontakt: 0911 386 921

Okolie: BS, ZV, BB

V telocvični žarnovickej Strednej od-

bornej školy sa v sobotu 27. februára 

uskutočnil zimný halový turnaj prí-

praviek O pohár ObFZ Žiar nad Hro-

nom. 

Z deviatich účastníkov dlhodobej Mi-

niligy Adama Nemca U11 prijali po-

zvánku na turnaj štyri kluby - OŠK 

Hodruša-Hámre, MFK Nová Baňa, 

FK Sitno Banská Štiavnica a MFK 

Žarnovica. Jeho víťazom sa s prehľa-

dom stali úradujúci majstri našej ob-

lasti v kategórii U11, FK Sitno Banská 

Štiavnica, ktorí si so súpermi poradili 

bez väčších problémov. Druhé miesto 

obsadila Žarnovica, tretie Hodruša-

-Hámre a štvrté Nová Baňa. Zimný 

halový futbalový turnaj prípraviek 

U11 O pohár ObFZ Žiar nad Hro-

nom 2015/2016 - výsledky: Hod-

ruša-Hámre - Žarnovica 2:2, Nová 

Baňa - Banská Štiavnica 0:7, Žarno-

vica - Banská Štiavnica 1:5, Hodruša-

-Hámre - Nová Baňa 7:0, Nová Baňa 

- Žarnovica 0:10, Banská Štiavnica - 

Hodruša-Hámre 5:2

1. FK Sitno Banská Štiavnica

3 3 0 0 17:3 9

2. MFK Žarnovica

3 1 1 1 13:7 4

3. OŠK Hodruša-Hámre

3 1 1 1 11:7 4

4. MFK Nová Baňa

3 0 0 3 0:24 0

Vyhodnotené boli aj individuálne oce-

nenia. Najlepším strelcom turnaja 

sa stal Martin Dobák (FK Sitno Ban-

ská Štiavnica), za najlepšieho branká-

ra bol vyhlásený Samuel Arvay (OŠK 

Hodruša-Hámre). Súpisky jednot-

livých družstiev: FK Sitno Banská 

Štiavnica: Miroslav Dobák, Martin 

Dobák, Martin Pavlenda, Dávid Ko-

váčik, Filip Kniebügel, Martin Parilla, 

Dávid Pastier, Samuel Matej Kočtúch, 

Samuel Hanzlík, tréner Pavel Hanzlík, 

vedúci družstva Miroslav Dobák. 

Richard Neubauer

Zimný halový turnaj prípraviek

Družstvá Zimného halového turnaja  foto archív autora
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