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INZERCIA

Vážení spoluobčania!

V  posledných troch týždňoch bola 

vo viacerých médiách pertraktova-

ná záležitosť ohľadne plánované-

ho zatvorenia interného a následne 

aj pripravovaného zatvorenia gyne-

kologicko – pôrodníckeho oddele-

nia v  nemocnici v  Banskej Štiavni-

ci. Majiteľom nemocnice v  Banskej 

Štiavnici je spoločnosť Svet zdravia 

a.s. V deň keď vyjdú tieto Štiavnické 

noviny sa uskutoční protestné zhro-

maždenie pred budovou nemocnice 

za zachovanie oboch oddelení. Pova-

žujem za potrebné v tejto mimoriad-

ne vážnej situácii, 

Priestor na prenocovanie 

pre občanov bez prístrešia v 

nepriaznivých klimatických 

podmienkach.

Ako každoročne, tak aj tento rok 

Mesto Banská Štiavnica prevádzku-

je v časti mestskej plavárne priestor 

na prenocovanie pre občanov bez 

prístrešia v nepriaznivých klima-

tických podmienkach. Pre obča-

nov bez prístrešia sa tento priestor 

otvoril 1. decembra 2015 a bude za-

tvorený k 31. marcu 2016. Obča-

nia žijúci na „ulici“ tu majú možnosť 

prenocovania, ako aj zabezpečenia 

osobnej hygieny a starostlivosti o 

bielizeň prostredníctvom prania a 

sušenia. Na tento účel je k dispozícii 

práčka a sušička, pričom za ich ob-

sluhu ako aj čistotu priestorov zod-

povedá správca, ktorý sa v tomto 

priestore zdržiava a je tiež jedným z 

občanov bez domova. Priestor je vy-

bavený sprchovým kútom, WC, ku-

chynkou a s počtom lôžok 10.

Od otvorenia priestoru 1.12.2015 

do 20.3.2016 bolo evidovaných 

spolu 555 prenocovaní. Eviden-

ciu nocľahov a kontrolu priestoru 

vykonáva mestská polícia dvakrát 

denne ráno a večer. Mestskej po-

lícii sú tiež uhrádzané poplatky za 

prenocovanie. Úhrada za poskyt-

nuté služby je vo výške 0,50 €/noc, 

sprchovanie 0,10 €, pranie, sušenie 

0,20 €. Za uvedené obdobie sa vy-

zbieralo spolu 277,50 € za prenoco-

vanie, 4,70 € za sprchovanie, 6,30 € 

za pranie a sušenie. Vyzbierané po-

platky sú použité na zabezpečenie 

čistiacich, 

Pomoc občanom bez domova

Budova nemocnice  foto Michal Kríž	3.str.

	3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďakuje-

me za porozumenie!  red.

KTO ZHASOL SVETLO?
Marc Camoletti

7.4. o 19:00
Kultúrne centrum, Banská Štiavnica

Hrie
šn

a c
om

éd
ia

Informácie: http://kultura.banskastiavnica.sk 
045/694 9653

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu plánovaných prác na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika - Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v Banskej 

Štiavnici:

- 12.4.2016 v čase od 9:00 – 

15:00 hod. na uliciach: A.Slád-

koviča, Kammerhofská, Katova, 

Na Zigmund šachtu, Novozámoc-

ká a Spojná.

- 22.4.2016 v čase od 7:30 – 

16:30 hod. v časti Šobov.

- 25.4.2016 v čase od 7:00 – 

18:30 hod. v časti Šobov.

- 26.-27.4.2016 v čase od 7:00 

– 16:50 hod. na uliciach: Hájik, 

Mierová, Michalková, Šobov a Vý-

skumnícka.

- 28.4.2016 v čase od 8:30 – 

18:30 hod. v časti Počúvadlian-

ske Jazero.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s. 

Primátorka mesta, poslanci MsZ, 
občania mesta a regiónu trvajú na zachovaní oddelení
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29. 3.

čriepok
„Ak po návrate domov nájdete vy-

bielený byt, neboli u vás maliari.“

Ján Petrík

jazykové
okienko

Aa
iy

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Sekcie energetických čin-

ností Slovenskej inovačnej 

a energetickej agentúry.

 Riešenie situácie v zdravotníc-

tve v Banskej Štiavnici.

30.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa pracovné ro-

kovanie s predsedom BBSK 

Ing. Mgr. Marianom Kotlebom 

k riešeniu problematiky zdra-

votníctva v Banskej Štiavnici 

v nadväznosti na kompetencie 

VÚC v oblasti zdravotníckych 

služieb.

31.3.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami OZ Marína.

 Riešenie problematiky zdravot-

níctva v Banskej Štiavnici.

 Účasť na slávnostnom posede-

ní pri príležitosti Dňa učiteľov.

1.4.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

2.4.

 Účasť na stretnutí bývalých „ta-

bačiarov“.

Bc. Andrea Benediktyová

Vážené panie učiteľky, páni 

učitelia, vážený pedagogický 

zbor!

„Chvályhodní sú ľudia, ktorí najužitoč-

nejšími vecami svojmu povolaniu slú-

žia, pri rozmnožení múdrosti a umenia 

žiadneho úsilia neľutujú.“

Dovoľte mi, aby som Vás pri príleži-

tosti Medzinárodného dňa učiteľov 

pozdravila slovami toho najkom-

petentnejšieho - J.A.Komenské-

ho, pretože jeho múdrosť neustále 

sprevádza Vás, pedagógov, na ceste, 

ktorá vedie k  zdokonaľovaniu člo-

veka. Že je to cesta náročná, vyža-

dujúca silnú vôľu a pevný cieľ, nikto 

z nás nepochybuje.

Veľmi si cením Vaše neúnavné nad-

šenie a chuť zdokonaľovať sa seba-

rozvojom a  sebavzdelávaním pre 

blaho druhých. Každá zmena, ktorá 

v školstve nastane (a nie je ich prá-

ve najmenej) si vyžaduje Vašu silnú 

vôľu, trpezlivosť a pozitívne mysle-

nie. Až potom je bránou k profesi-

onálnemu rastu a úspechu, k otvo-

reným možnostiam zdokonaliť sa 

v rozvíjaní osobnosti druhých – Va-

šich žiakov.

Škola je symbolom vzdelania, roz-

voja ľudského poznania a  pravdy, 

kde sa odborné a  ľudské hodnoty 

dostávajú na vyššiu úroveň. Peda-

góg nielen vzdeláva, ale aj prebú-

dza v žiakoch nepoznané schopnos-

ti, a tie rozvíja tak, aby sa stotožnili 

s vlastnou kultúrou, s pocitom spo-

lupatričnosti k domovu, národu.

Vedieť pozitívne ovplyvniť indivi-

duálny vývoj jednotlivca je preja-

vom pedagogického majstrovstva 

a nesmierneho ľudského potenciá-

lu učiteľa.

Spočíta niekto hodiny trpezlivos-

ti skryté za každým úspechom , na 

ktorom ste sa podieľali?

Trúfnem si povedať že nie, ale trúf-

nem si povedať aj to, že to ani pre 

Vás nie je dôležité a prvoradé. Pre 

Vás, milé panie učiteľky, páni učite-

lia, je dôležitý výsledok Vašej práce, 

ktorým je rozumný, sebavedomý, 

slušný, správne zorientovaný jedi-

nec - dieťa, žiak, študent, poslucháč 

školy – človek.

Do ďalšej namáhavej výchovno-

-vzdelávacej práce Vám chcem po-

priať mnoho tvorivého elánu, pra-

covných úspechov i  osobného 

šťastia. Pri uskutočňovaní všetkých 

zámerov a projektov, ktoré realizu-

jete, Vám želám veľa síl, pevné ner-

vy, optimizmus a inšpirujúcu atmo-

sféru.

S úctou 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Medzinárodný deň 
učiteľov 

Slovo boh ako pomenovanie nad-

prirodzenej bytosti píšeme s ma-

lým začiatočným písmenom. Vše-

obecné podstatné meno boh sa 

používa aj ako meno boha v kres-

ťanskom chápaní a v takomto 

prípade sa píše s veľkým začia-

točným písmenom: Boh. Slovo 

pánboh píšeme s malým začia-

točným písmenom. V nábožen-

ských textoch sa používa podoba 

Pán Boh, podobne sa tu použí-

vajú podoby Boh Otec, Boh Syn, 

Boh Duch Svätý. Prídavné meno 

utvorené od vlastného mena Boh 

sa píše s veľkým začiatočným pís-

menom, teda Boží, napr. Boží súd, 

Božia milosť, Božie milosrden-

stvo. Veľké písmeno sa píše aj vo 

viacslovných vlastných menách 

typu Božia Matka, Boží Syn. V 

rozličných ustálených spojeniach 

a obrazných pomenovaniach sa 

píše slovo boží s malým začiatoč-

ným písmenom, napr. palina bo-

žie drievko, božia príroda, každý 

boží deň, boží dar (chlieb), výjsť 

na svetlo božie.

Pravidlá slovenského pravopisu

Oznam
Mesto Banská Štiavnica oznamu-

je rodičom detí – budúcich prvá-

kov, že zápis detí do základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica bude dňa 

13.apríla 2016, v súlade s VZN 

č.2/2016 o  určení miesta a  času 

zápisu dieťaťa na plnenie povin-

nej školskej dochádzky v ZŠ.

Zápis prebehne v čase od 13.00 

do 17.00 hod. v:

ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu 40 

(sídlisko Drieňová)

ZŠ Jozefa Horáka, P.Dobšinského 

17 (Križovatka).

Viera Ebert 

Školský úrad

IC informuje…
Dlho očakávaný bedeker „Banská 

Štiavnica + región“ je už v predaji 

v Informačnom centre na Trojič-

nom námestí v slovenskej aj an-

glickej verzii. Cena publikácie je 

9,90€. Pre našich malých návštev-

níkov je v predaji aj omaľovánka 

mesta, cena ktorej je 1€. 

Ján Sedilek, IC

INZERCIA
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ktorá sa doslovne dotý-

ka každého obyvateľa nielen nášho 

mesta, ale aj okresu Vás informovať 

o tom, že vedenie mesta sa dlhodo-

bo venuje celej problematike, s tým, 

že aj keď Mesto Banská Štiavnica 

v súčasnej situácií ťahá za kratší ko-

niec, pretože nie je vlastníkom ne-

mocnice, ani poskytovateľom zdra-

votníckych služieb, hľadáme predsa 

len východisko z  tejto mimoriadne 

vážnej situácie. Osobne som sa v tej-

to záležitosti obrátila ešte na pred-

chádzajúceho ministra zdravotníc-

tva SR Viliama Čisláka a  v  týchto 

dňoch aj na prezidenta SR Andreja 

Kisku, predsedu NR SR a opakovane 

aj na predsedu vlády SR a aj vedenie 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 

Po viacerých rokovaniach s generál-

nym riaditeľom Sveta zdravia a.s. 

Ľubošom Lopatkom som nadviaza-

la kontakt aj s  jedným z  rozhodu-

júcich majiteľov fi nančnej skupiny 

Penta Investments pánom Jarosla-

vom Haščákom a  taktiež s  predse-

dom BBSK Mariánom Kotlebom, 

vzhľadom na tú skutočnosť, že prá-

ve BBSK môže výrazným spôsobom 

vstúpiť do hry. Ide totiž o to, že ob-

jekt nemocnice v  Žiari nad Hro-

nom, kde by malo byť presťahova-

né banskoštiavnické gynekologicko 

– pôrodnícke oddelenie patrí BBSK. 

A bude záležať len na ňom, či pláno-

vaným zámerom Sveta zdravia a.s. 

vyjde v ústrety. Pripravená som za-

bojovať ako poslankyňa BBSK aj 

na najbližšom zasadnutí, ktoré sa 

uskutoční dňa 4.4.2016, ale aj na 

všetkých ostatných, aby rozhodnu-

tie tohto orgánu bolo v tom zmys-

le, že BBSK vyjde v  ústrety Sve-

tu zdravia, a.s. so zámermi v  Žiari 

nad Hronom, ale len za jednej jedi-

nej podmienky, že interné, ako aj 

gynekologicko – pôrodnícke odde-

lenie budú v Banskej Štiavnici natr-

valo zachované. Ja osobne ako pri-

mátorka mesta, poslanci Mestského 

zastupiteľstva, vedenie mesta sme 

vyjadrili svoj nesúhlas s  uzatvore-

ním interného a  gynekologicko – 

pôrodníckeho oddelenia, pretože 

zastupujeme záujmy občanov tohto 

mesta a regiónu, ktorí ich vyjadrujú 

denne rôznym spôsobom a vyjadrili 

ich aj na dnešnom protestnom zhro-

maždení a takisto na "petícii", ktorú 

podpisujú.

Vážení spoluobčania,

chcem Vás znovu ubezpečiť, že nao-

zaj robíme dennodenne všetko pre-

to, aby obidve oddelenia (interné 

aj gynekologicko-pôrodnícke) boli 

v nemocnici v Banskej Štiavnici na-

ďalej v  prevádzke, ale tiež si treba 

povedať, že dôležitú úlohu tu zohrá-

va personálne zabezpečenie chodu 

týchto oddelení a stanoviská ich pri-

márov. O všetkých ďalších krokoch 

a hlavne o výsledkoch Vás budeme 

informovať prostredníctvom Štiav-

nických novín a na  stránke mesta 

Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková

Primátorka mesta

NOVINKY


1.str.

ponuka
práce

pracích prostriedkov a 

na iné výdavky súvisiace s prevádz-

kou priestoru. Okrem prenocovania 

sa v zimnom období mohli občania 

bez domova zdržiavať v priestore na 

prenocovanie aj počas celého dňa.

V priebehu celého obdobia sme spo-

lupracovali aj s Farskou charitou v 

Banskej Štiavnici, ktorá občanom 

pomáha poskytnutím potravín, ako 

aj ošatenia. Vzájomnou spoluprá-

cou je občanom, ktorí sa zdržiavajú 

v uvedenom priestore, poskytovaná 

pomoc aj pri riešení ich nepriazni-

vej sociálnej situácie.

Mesto Banská Štiavnica plánuje 

priestor na prenocovanie zaregis-

trovať v registri poskytovateľov so-

ciálnych služieb na Úrade Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 

ako nocľaháreň, kde sa budú po-

skytovať služby v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ-

bách.

Po registrácii sociálnej služby v 

nocľahárni sa vytvoria komplet-

né podmienky na zabezpečenie zá-

kladných životných potrieb, čím 

je dôstojný nocľah, zabezpečenie 

hygieny, stravy a nevyhnutného 

ošatenia. Pri prevádzkovaní noc-

ľahárne privítame spoluprácu orga-

nizácií, inštitúcií a podnikateľských 

subjektov pri poskytnutí pomoci 

ľuďom bez domova.

Eva Gregáňová


1.str.

Pomoc občanom bez domova

Primátorka mesta, poslanci MsZ,
občania mesta a regiónu trvajú na zachovaní oddelení

1. Stavebný robotník, JT Plus s.r.o., 

Pletiarska 10, B. Štiavnica, tel.: 

0904456789, e-mail: pracovna@

gmail.com, USO – 1 VPM, nástup 

1.4.2016

2. Tesár, Teskont s.r.o., SNP 

1802/29, B. Štiavnica, p. Mizera, 

tel.: 0905521938, e-mail: teskont@

gmail.sk,  USO  – 3 VPM, nástup ih-

neď

3. Upratovačka, Erb – Eduard Rada 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 2, B. 

Štiavnica, tel.: 0918356744, e-mail: 

maria.sivakova@pivovarerb.sk, ZŠ, 

USO, SOU  – 1 VPM, nástup ihneď

4. Vedúci barman, J&T Logis-

tic, Dolná 12/A, B. Štiavnica, p. Te-

reň, tel.: 0902903290, e-mail: pen-

zionkika@penzionkika.sk, USO – 1 

VPM, nástup 1.4.2016

5. Vodič nákladného motorového 

vozidla, kamiónu, BS Trans s.r.o., 

SNP 815/13, B. Štiavnica, tel.: 

0905749355, USO – 1 VPM, nástup 

ihneď

6. Vodič, traktorista, Agro Belá s.r.o., 

Banská Belá 191, p. Halajová, tel.: 

0903706063, fax: 045/6933295, e-

-mail: o.halajova@centrum.sk, USO 

– 1 VPM, nástup ihneď

7. Čašník, servírka, barman, Div-

ná pani s.r.o., A.Kmeťa 8, B. Štiavni-

ca, e-mail: divnapani@divnapani.sk, 

SOU, USO – 3 VPM, nástup ihneď

8. Čašník/čašníčka, deeny s.r.o., 

A.Kmeťa, B. Štiavnica, p. Balková, 

tel.: 0903221094, SOU, USO – 1 

VPM, nástup 15.3.2016

9. Šička, Falco SK s.r.o., Zig-

mund šachta 13, B. Štiavnica, tel: 

0911294198, e-mail: info@falco.sk, 

SOU, USO – 4 VPM, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová

Mesto Banská Štiavnica vyhla-

suje obchodné verejné súťaže na 

predaj: 1) Rodinného domu na Aka-

demickej ul. 1, súp. č. 326, postavené-

ho na pozemku par. č. C KN 3421/1 

a  pozemkov: -par. č. C KN 3421/1, 

vo výmere 372m2, zastavané plochy 

a nádvoria, - par. č. C KN 3421/3, vo 

výmere 29m2, zastavané plochy a ná-

dvoria. Minimálna požadovaná cena 

za nehnuteľnosť je vo výške 180.000,- 

€. Vyhlásenie súťaže: 29.10.2015, 

ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 27.4.2016 o 15.00 hod.

2) Rodinného domu na Ul. J.K. Hel-

la č. 7, súp. č. 409, postavený na po-

zemku par. č. C KN 2398 a pozemkov: 

- par. č. C KN 2398, vo výmere 116m2, 

zastavané plochy a nádvoria, - par. č. 

C KN 2399, vo výmere 266m2, trvalé 

trávne porasty, - par. č. C KN 2401/2, 

vo výmere 106m2, zastavané plochy 

a  nádvoria, vzniknutej odčlenením 

z pôvodnej par. č. C KN 2401 geomet-

rickým plánom č.34544011-64/2014 

zo dňa 10.7.2014. - par. č. C KN 2402, 

vo výmere 776 m2, záhrada, po od-

členení dielu 6 vo výmere 123m2 ge-

ometrickým plánom č.34544011-

43/2015 zo dňa 8.6.2015. Minimálna 

požadovaná cena za nehnuteľnosť je 

vo výške 30.000,- €. Vyhlásenie súťa-

že: 29.10.2015, ukončenie predkla-

dania návrhov súťaže je 27.4.2016 

o 15.00 hod.

3) 14 boxov garáží, súp. č. 2250 (ako 

celok), postavených na pozemku par. 

č. C KN 1388/2 a pozemku: - par. č. 

C KN 1388/2, vo výmere 392m2, za-

stavané plochy a nádvoria. Nehnuteľ-

nosti sa nachádzajú na Ul. špitálska 

6 v Banskej Štiavnici. Minimálna po-

žadovaná cena za nehnuteľnosť je vo 

výške 45.000,- €. Vyhlásenie súťaže: 

18.2.2016, ukončenie predkladania 

návrhov súťaže je 27.4.2016 o 15.00 

hod. Nehnuteľnosti sa nachádzajú 

v katastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica. Predmetom verejnej ob-

chodnej súťaže je výber najvyššej ce-

novej ponuky na nehnuteľnosť.

Bližšie info a podklady k verejnej ob-

chodnej súťaži si záujemcovia môžu 

vyzdvihnúť na MsÚ v  B.Štiavnici, 

odd. právnom a správy majetku, tel.: 

045-694 96 42, email: marianna.or-

goniova@banskastiavnica.sk. Pod-

mienky verejnej obchodnej súťaže sú 

zverejnené na úradnej tabuli mesta 

a na www.banskastiavnica.sk. MsÚ

Obchodné verejné súťaže
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Rodičia budúcich prváčikov, 

máte povinnosť zapísať svoje 

dieťa do školy.

Ako iste viete z  médií, v  mesiaci 

apríl  sa budú  konať na celom Slo-

vensku zápisy do prvého roční-

ka základných škôl tých detí, ktoré 

dovŕšia k 1. septembru 2016 fyzic-

ký vek 6 rokov. Dieťaťu, ktorého ro-

dičia zapíšu do školy, sa od 1. sep-

tembra skončia bezstarostné chvíle 

škôlkára. Začnú dni a týždne napl-

nené poznávaním, učením, čítaním, 

počítaním, začne sa pre neho ďal-

šia kapitola na ceste za vzdelaním. 

Ako hovoril Ján Amos Komenský, 

na dobrom začiatku naozaj veľmi 

záleží, pretože neraz prvé neúspe-

chy dieťaťa v škole natrvalo pozna-

čia jeho ďalší vývin nielen v oblasti 

vzdelávania, ale i v živote vôbec.

Pre úspešné zvládnutie požiadaviek 

školy však iba dosiahnutie šiestich 

rokov nestačí. Okrem splnenia pod-

mienky  veku musí byť dieťa v pr-

vom rade psychicky zrelé. Psychická 

zrelosť zahŕňa rozumovú, sociálnu, 

emocionálnu a  pracovnú priprave-

nosť.

Kritéria školskej spôsobilosti:

- vek dieťaťa (k  1.9.2016 dovŕši 6 

rokov)

- telesný stav (celkový zdravotný 

stav)

- intelektová úroveň (schopnosť sú-

strediť sa, slovná zásoba, výslov-

nosť…)

- emocionálno – sociálna spôsobi-

losť (citové ovládanie, kvalita soci-

álnych vzťahov…)

- pracovná motivácia (chcieť sa 

učiť...)

Centrum pedagogicko – psycho-

logického poradenstva a  preven-

cie v  Banskej Štiavnici je školské 

poradenské zariadenie a  okrem 

iných odborných činností poskytu-

je psychologické vyšetrenie školskej 

spôsobilosti. V  súčasnosti sú deti 

v rozumových a pamäťových schop-

nostiach často veľmi šikovné, ale 

ich schopnosť sústrediť sa na vyučo-

vanie, vydržať pri činnosti a pokoj-

ne sedieť, sú nepostačujúce. Práve 

zvýšená pohyblivosť a  nesústrede-

nosť sú tie faktory, ktoré potom 

negatívne vplývajú na výkon die-

ťaťa v škole. Pokiaľ sa vám zdá, že 

vaše dieťa nie je ešte zrelé na vstup 

do školy, môžete sa obrátiť na naše 

školské zariadenie, kde psychológ 

po dôkladnom vyšetrení určí, na-

koľko je dieťa schopné nároky ško-

ly zvládnuť, alebo či je pre vaše die-

ťa vhodný odklad povinnej školskej 

dochádzky o jeden rok.

Kedy je vlastne vhodné vyšetre-

nie školskej spôsobilosti?

- keď je dieťa veľmi živé, nevydrží pri 

jednej činnosti, dá sa ľahko odpútať 

vonkajšími podnetmi

- nerado kreslí, zle drží ceruzku, 

strieda ľavú a  pravú ruku (laterali-

ta – nepreučovať ľavákov!), je málo 

zručné

- má ťažkosti s výslovnosťou, málo 

rozvinutú reč, slabšiu slovnú zásobu

- nechodilo do materskej školy, a tak 

je predpoklad, že si bude ťažko zvy-

kať na systém povinností a kolektív 

detí

- nie je samostatné v  praktických 

činnostiach.

Ak zistíte až po začatí školskej do-

chádzky (v priebehu polroka), že 

dieťa nároky školy nezvláda, nie je 

schopné adaptovať sa na školské po-

vinnosti, je podráždené, začína sa 

pomočovať, máva časté bolesti bruš-

ka - je možné do 31. januára vrátiť 

dieťa späť do materskej školy. Nie 

je to ideálne riešenie, pretože dieťa 

často nesie návrat späť ťažko, chápe 

to ako svoje zlyhanie. Preto pokiaľ 

máte pochybnosti o  pripravenosti 

vášho dieťaťa na školu, je lepšie vy-

hľadať odborníka. Odklad povinnej 

školskej dochádzky nie je hanbou 

ani pre vás ani pre vaše dieťa.

Milí rodičia, ak máte dieťa, ktoré 

ešte nespĺňa vekovú hranicu 6 ro-

kov k 1. septembru 2016 a zdá sa 

vám nadmerne vyspelé a spôsobilé 

na zvládnutie školských povinnos-

tí, musí absolvovať komplexné psy-

chologické vyšetrenie v CPPPaP.

V  prípade akýchkoľvek nejasností 

môžete kontaktovať odborných za-

mestnancov Centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva a pre-

vencie v  Banskej Štiavnici osobne 

v čase od 7.00 do 15. hodiny na Dol-

nej ulici 2/A, alebo telefonicky na 

čísle: 692 13 11, logopedičku kon-

taktujte na tel. 2909030 kl. 6.

CPPPaP Banská Štiavnica

Informácie z Centra 
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v B. Štiavnici

Okresné riaditeľstvo Policaj-

ného zboru v Žiari nad Hronom 

zaznamenalo v poslednom 

období zvýšený nápad krádeží 

vlámaním do predajní, reštau-

račných zariadení a herní v 

Banskej Štiavnici.  

Preto, chráňte si majetok! Štatistic-

ké údaje potvrdzujú pravdivosť ľu-

dového porekadla: „Príležitosť robí 

zlodeja“. Tretina zlodejov patrí do 

skupiny takzvaných spontánnych 

páchateľov, ktorí využijú situáciu, 

keď ľudia zanedbajú základné bez-

pečnostné opatrenia, ako sú naprí-

klad otvorené okná, nezamknuté 

dvere, voľne sa povaľujúce náradie, 

ľahko prekonateľná zámka a podob-

ne. Na základe uvedených skutoč-

ností odporúčame dbať na riadne 

zabezpečenie objektov, prevádzok 

predajní, reštauračných zariadení a 

herní, nenechávať v  nich väčšie fi -

nančné hotovosti.  OR PZ ZH

Upozornenie

Anketa
,,Čo si myslíte o reprofilácii Nemoc-

nice v Banskej Štiavnici, zatvore-

ním IO a presťahovaním GPO do 

Žiaru nad Hronom?"

,,Všetko je na odpis, aj ľudia, chorí a ne-

použiteľní, keď už nemôžu platiť a pred-

stavujú len výdavky, aj rizikové rodičky, 

aj tie zdravé, čo môžu porodiť doma, veď 

čo nás po ľuďoch, hlavne, že vykážeme 

zisky a budeme sa mať dobre. Nech žije 

Svet zdravia!“                                   Ivan L.

,,Nasľubovali adekvátnu lekársku sta-

rostlivosť, zohnali sedačky do čakární, 

prestriekali vozový park a teraz, po voľ-

bách, sa už nemusia pretvarovať a všet-

ko nám zoberú.“                                Ján P.

,,Juj, to je veľmi zlé, nemôžem byť spo-

kojná s týmto stavom.“              Emília B.

,,V našom meste žije veľa starších ľudí, 

ktorí potrebujú IO. Toto oddelenie bolo 

na dobrej úrovni a nechápem, prečo by sa 

malo rušiť. Nesúhlasím ani s presťaho-

vaním GPO do ZH, pretože chceme mať 

malých Štiavničanov. Modlíme sa, aby 

sa tieto oddelenia zachovali.“   Irenka P.

,,Nemám ani slov. Je to smutné, že ru-

šia niečo, vďaka čomu je tiež naše mesto 

známe. Poznám viac žien, čo si gyneko-

logické oddelenie chválili, boli spokojné so 

starostlivosťou a to neboli Štiavničanky. 

Aj interné tu vždy bolo na veľmi slušnej 

úrovni.“                                   Michaela B.

,,To je pre mesto a celú spádovú oblasť 

nepríjemné. Okresné mesto a bez tých-

to služieb? Čím ďalej mám B. Štiavnicu 

radšej, ale veľmi, veľmi ma to mrzí a ne-

viem ako bude žiť tento región. Nemoc-

nica mala ostať v rukách mesta! Jeden 

chybný krok a trpí tisíce ľudí.“        Eva M.

,,Podľa slov hovorcu Svet zdravia iba plá-

nuje budovanie pavilónu za 6 miliónov 

eur ,,s pôrodnicou tretej generácie“. Ale 

my už takú pôrodnicu dávno máme, tak 

prečo nám ju berú? Zažila som tu radosť, 

čo sa niesla celým oddelením pri narode-

ní nového človeka, ústretovosť personá-

lu, blízkosť rodiny, pekné prostredie, kde  

dieťatko prichádza na svet bez stresu, 

v láske a bezpečí. To by mal byť prvoradý 

záujem spoločnosti.“                  Daniela L.

,,Presťahovanie PGO je jedno z vyvrcho-

lení likvidácie štiavnického zdravotníc-

tva. A to je výsledok toho, že zo zdravia 

sa stal obchod. Je symbolické, že koncom 

90-tych rokov robila naša lektorka zbier-

ku na poľudštenie pôrodnice a dnes si z 

nej úplne cudzí ľudia urobili biznis. Je to 

znásilnenie celej tej idey.“            Miron B.

,,Interné a gynekologicko-pôrodnícke od-

delenia v B. Štiavnici by mali šancu nor-

málne fungovať, keby všetka inteligen-

cia, vynaliezavosť a energia použitá na 

ich systematickú likvidáciu bola použitá 

v prospech pacientov. “                Gabriel N.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Dňa 17. marca 2016 sa v útulnej 

knižnici ŠI SOŠ lesníckej v 

Banskej Štiavnici uskutočnilo 

podujatie s názvom Dni 

mladosti. 

V živej kronike svojho srdca pl-

nej vzácnych spomienok si v kru-

hu nadšených študentov zalisto-

val Mgr. Pavel Uhrín, mimoriadne 

vzácny človek, nezabudnuteľný pe-

dagóg a žijúca legenda lesníckej ško-

ly. Stretnutie s pánom profesorom 

Uhrínom je vždy prínosom pre obi-

dve strany, pretože jeho úsmev a 

úprimná radosť sú ako zrkadlo, v 

ktorom sa človek vidí v pozitívnom 

svetle jeho duše. A také boli aj spo-

mienky na mladosť, na polstoročie 

prežité za katedrou, študentské ši-

balstvá, na kolegov, o ktorých s úc-

tou a láskou hovoril. Pútavé rozprá-

vanie striedal umelecký prednes 

básní známych slovenských auto-

rov. Ľubozvučná slovenčina, boha-

tý repertoár, obdivuhodná pamäť 

a ,,túžba živá po kráse“ boli počas ve-

čera často odmenené potleskom 

mladých poslucháčov. Sládkovičo-

vu Marínu dokonca recitovali spo-

lu s ním. Sila osobného príkladu a 

zanietenia je základným predpokla-

dom práce pedagóga a v spojení s 

láskou, spravodlivosťou a šarmant-

ným zmyslom pre humor aj naj-

schodnejšou cestičkou do duše mla-

dého človeka. 

Podujatie pripravila RNDr. Idka 

Hradilová za pomoci zanietených 

študentov. Richard Brišák zahral na 

fujare, Magdaléna Garaiová pripra-

vila chutné a zdravé občerstvenie 

a mne bolo cťou prispieť niekoľký-

mi veršami v krátkych prestávkach, 

kým sa náš vzácny hosť osviežoval 

dúškami šípkového čaju. Príjem-

né rozprávanie o mladosti, škole a 

poézii sa pre veľký záujem mláde-

že predĺžil z plánovanej hodiny na 

dve, a aj to bolo málo. Pán profesor 

Mgr. Pavel Uhrín oslávil pred dvo-

ma rokmi životné jubileum 80 ro-

kov a pri tej príležitosti mu SOŠL, 

bývalí kolegovia a absolventi uspo-

riadali slávnostnú akadémiu. Ďaku-

jeme mu za všetko a prajeme aj na-

ďalej pevné zdravie, sviežu myseľ a 

pozitívnu energiu.

Janka Bernáthová

Mladosť je túžba živá po kráse

Pedagóg Mgr. Pavel Uhrín  foto Janka Bernáthová

2./9.4. Terra Permonia .Vynále-

zovňa, mašinkáreň, fosforovňa a 

bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00

2.4. Koncert: Sheffi  eld Cathedral 

Choir. Ofi ciálny zbor sheffi  eld-

skej katedrály. Zbor má 40 členov 

a bude doprevádzaný hrou na or-

gane. Farský kostol, 18:00

3.4. Koncert pri Svätej bráne mi-

losrdenstva. Vystúpia: žiaci a uči-

telia ZUŠ, mládežnícky spevácky 

zbor pri farskom kostole, mužský 

spevácky zbor Štiavničan a čle-

novia dychovky Sitňanka. Farský 

kostol, 16:00

5.4. WordPress Meetup BŠ vol.6: 

e-shopy a nakupovanie cez Word-

Press. WordPressovo a webovo la-

dené témy. Luft-coworking, 18:00

6.-7.4. Dielnička v Kammerhofe 

Tvarovanie z hliny 1,5 €, 14:00-

16:00

7.4. Divadlo v KC: Kto zhasol 

svetlo? Hrajú M. Kráľovičová/Z. 

Studénková, Z. Tlučková, K. Sva-

rinská, J. Koleník, B. Deák. Kul-

túrne centrum, 19:00

9.4. Stolnotenisový turnaj. Súťa-

žiť budú jednotlivci aj družstvá v 

KD, v obci Počúvadlo.

9.4. Koncert: Robo Opatovský & 

Band Tour. Trotuar Cafe, 20:00

13.-14.4. Dielnička v Kammer-

hofe. Batikovanie tašiek, 14:00-

16:00

15.4. Divadlo Pivovaru Erb: Všade 

dobre. Tragikomédia o dnešnom 

hektickom a povrchnom svete pl-

nom materializmu. Hrajú: Z. Tluč-

ková, P. Topoľský, R. Piško. 19:00

15.4. Live show: Suvereno. Pra-

žovňa, rezervácie: 0948 221 213

16.4. Otvorenie výstavy: Vtáky. 

Info o slávnostnom otvorení na: 

msa.sk. Kaštieľ vo Svätom Anto-

ne.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Obdobie, v ktorom sa 

prebúdza príroda a my s ňou, 

prináša mnoho výziev. Nielen 

duchovných, ale aj  spoločen-

ských a kultúrnych. 

Štiavnica skrásnela.  Ako prebude-

ná krásavica fl irtuje s každým náv-

števníkom, ktorý jej čaru podľah-

ne hneď na prvýkrát. Podmaňuje si 

zas a znova každého kto v nej žije, 

alebo ju navštívi. Nie je to však len 

povrchná kráska. Jej srdce aj duša 

žila a  žije bohatým kultúrnym ži-

votom. Výnimočné chvíle prežíva 

sofi stikovane, a my sme sa snaži-

li práve cez veľkonočné sviatky po-

môcť jej v tom. Tradičné premieta-

nie v kine Akademik sme obohatili 

o  zaujímavé tituly, ktoré ešte viac 

podčiarkli duchovno tohto obdobia. 

Návštevnosť fi lmov V mene Krista  

a Vatikánske múzeá nás presvedčila 

o tom, že ľudia si radi pripomínajú 

minulosť, z ktorej vzišli základy du-

chovného a  umeleckého dedičstva 

ľudstva samotného.  

Pre spestrenie deťom, ktoré na ce-

lom svete milujú hry a zábavu ,sme 

pripravili bábkové divadlo z  Brati-

slavy a  veľmi vtipné pokračovanie 

animáku Kung fu Panda 3, ktorý 

pošteklili bránice nielen deťom, ale 

aj dospelým návštevníkom.

Na celom svete dochádza k  rene-

sancii média biografu. Je to svet, 

v ktorom môžete prežiť milión prí-

behov a mnohokrát vám práve ten 

konkrétny môže pomôcť v prekona-

ní nejakej osobnej krízy, alebo zná-

sobí vami prežívané šťastie.

Vrátim sa na začiatok. Mesto ako je 

to naše v nás stále vzbudzuje chuť 

robiť zaujímavé veci a ponúkať prí-

jemné zážitky. Veríme,že ste si  

sviatky užili a že sme sa aj my našou 

ponukou podpísali pod vašu spo-

kojnosť.

Zuzka Patkošová, Odd.KŠaMK

Úspešné veľkonočné sviatky 
v kine Akademik

30.4. 2016 o 16.00 hod. 

Sranda BandaZMENA PROGRAMU

Plaváreň
Otváracie hodiny platné od 

29.3.2016:

Plavecký bazén:

PO: Zatvorené

UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub Banská Štiavnica
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Opäť máme za sebou ďalší 

ročník úspešnej celosvetovej 

akcie Týždeň uvedomenia si 

mozgu. 

„Týždeň mozgu“ je medzinárodná ak-

cia, ktorej cieľom je upriamiť pozor-

nosť verejnosti na ľudský mozog 

a jeho činnosť, hovoriť o mozgových 

ochoreniach a spôsoboch ich preven-

cie. V Slovenskej republike toto pod-

ujatie už po deviatykrát iniciuje Slo-

venská Alzheimerova spoločnosť 

v  spolupráci s  nadáciou Memory 

a Neuroimunobiologickým ústavom 

SAV. Aj naše Denné centrum 2 Ban-

ská Štiavnica, Štefultov sa tohto roku 

prvykrát aktívne  zapojilo do akcie 

v  rámci týždňa mozgu, ktorý pri-

padol na týždeň od 14.do 20.marca 

2016. V  rámci tohto podujatia sme 

začali v pondelok v Dennom centre 

2 tréningom pamäti pre seniorov po 

úvodnej krátkej prednáške o mozgu, 

jeho činnosti, čo potrebuje mozog 

pre správne fungovanie a mnohých 

ďalších členitých a kľukatých cestách 

v labyrinte nášho mozgu. Po skonče-

ní prednášky sme pripravili pre prí-

t o m n ý c h 

krátky tré-

ning pamäti. 

V odpolud-

ňajších ho-

dinách sme 

zavítali do 

blízkej MŠ 

na Štefulto-

ve, kde nás 

už detičky 

čakali, aby 

sme si spo-

ločne niečo povedali o mozgu. Skla-

dali sme z puzzli mozog, vymaľova-

li sme si zdravé potraviny prospešné 

pre správne fungovanie mozgu, blú-

dili sme malým labyrintom moz-

gu nielen na papieri, ale aj na zemi 

a spoločne maľovali. Nakoniec sme 

detičky obdarovali malými sladkos-

ťami a rozlúčili sme sa s uistením, že 

aj budúci rok v rámci týždňa mozgu 

ich určite opäť navštívime. V stredu 

16. marca sme zavítali do ZŠ J. Horá-

ka, Ul. P. Dobšinského, kde sme pre 

žiakov 3. ročníkov predniesli pred-

nášku o mozgu, jeho činnosti, o tom, 

čo je nevyhnutné pre správne fungo-

vanie mozgu, a aby sme spoločne od-

halili ďalšie tajomstvá, ktoré sú ukry-

té v zložitých bunkových cestičkách 

nášho mozgu. Po skončení pred-

nášky sme pripravili pre žiakov krát-

ke pohybovo - koncentračné cviče-

nie, aby sme sa mohli spoločne pustiť 

do riešenia niekoľkých úloh, vrátane 

čítania, písania a skladanie mozgu z 

puzzli. Po skončení sme žiakom za-

dali kvíz a nakoniec niektoré dosta-

li odmenu vo forme darčekov, ostat-

ným zostali aspoň ceruzky a malé 

sladkosti od členiek z denného cen-

tra.  Denné centrum 2, 

Banská Štiavnica, Štefultov

Týždeň mozgu v Dennom centre 2, 
Banská Štiavnica - Štefultov

Europass z Londýna získalo v rámci 

projektu Mobilita – najlepšia cesta za 

európskym pracovným úspechom 7 

študentov SPŠ Samuela Mikovíniho, 

ktorí v  termíne od 13.2-28.2.2016 

absolvovali odbornú stáž s fi nančnou 

podporou Národnej agentúry SAAIC 

v programe Erasmus plus. 

Študenti si vyskúšali prácu v grafi c-

kých štúdiách, v lekárňach a  kniž-

niciach. Nielenže rozvinuli svoje 

nadobudnuté vedomosti, ale sa zdo-

konalili  v angličtine, čo bolo príjem-

ným bonusom najmä pre naše  ma-

turantky. Projekt   roku 2016 bol 

pripravovaný nielen pre žiakov, ale 

počítal aj s vyučujúcimi odborných 

predmetov. Ing. arch. Pavel Fabian 

mohol tak dejiny výtvarnej kultúry 

vyučovať tým najinteraktívnejším 

spôsobom: spolu so študentmi na-

vštívili múzeum výtvarného umenia 

Victoria –Albert, Tatte Galery - galé-

riu britského umenia, National Gale-

ry, známe Britisch Museum, Natural 

History Museum, National Mariti-

me Museum, Sherlock Holmes Mu-

seum. Nenechali si ujsť známe do-

minanty Londýna: Buckinghamský 

palác, Katedrálu sv. Pavla,  Tower 

a Tower Bridge, parlament a Westmi-

nister Abbey, Trafalgárske námestie, 

Kensington Gardens s palácom, Park 

v Greenwitsch a Hyde Park. Neopa-

kovateľné dojmy! Multikultúrnym 

zážitkom pre študentov bol i pobyt 

v  hosťovských rodinách, /jamajskej 

a indickej/. Rôznorodosť prostredia i 

kuchyne, tolerancia, spolupatričnosť, 

odlišnosti a všadeprítomná dobrosr-

dečnosť v nich ešte dlho budú rezo-

novať. Našou partnerskou sprostred-

kovateľskou organizáciou bola ADC 

College- vzdelávacia agentúra v  ob-

lasti odborného a  jazykového vzde-

lávania, s ktorou spolupracujeme už 

tretí rok. Vyhľadáva fi rmy, podniky, 

ateliéry a lekárne, v ktorých študenti 

realizujú odbornú stáž, za čo jej patrí 

veľká vďaka. Samozrejme, poďako-

vanie patrí aj vedeniu školy, ktoré po-

siela do sveta šikovných študentov 

a umožní  im zväčšiť si  vedomostný, 

cestovateľský, kultúrny a ľudský roz-

mer. http://www.mikovini.sk/.

Zuzana Chladná

SPŠ Samuela Mikovíniho 
v Banskej Štiavnici vyslala svojich študentov do Londýna

Ocenení žiaci ZŠ J.Horáka  foto DC Štefultov 

Londýn Horse-Guards-Building crop res  foto Ing. arch. Pavel Fabian  

AMFO 2016
regionálne kolo celoštátnej po-

stupovej súťaže a výstavy ama-

térskej fotografi e. 

Milí amatérski fotografi , zapojte sa 

do regionálnej súťaže amatérskej fo-

tografi e AMFO 2016, ktorú organi-

zuje Pohronské osvetové stredisko. 

Neváhajte a prezentujte svoj talent 

zachytiť jedinečné okamihy na fo-

tografi i! Súťaž je určená trom veko-

vým skupinám a má tri kategórie: 

farebná fotografi a, čiernobiela foto-

grafi a a multimediálna prezentácia. 

Téma je neobmedzená. Uzávierka 

súťaže je 4.4.2016. Súčasťou po- 

dujatia je odborný rozborový semi-

nár, ktorého cieľom je rozvíjať ve-

domostný a umelecko-odborný rast 

amatérskych tvorcov. Špeciálnou 

sponzorskou cenou bude vytlače-

nie fotografi e na plátne podľa výbe-

ru autora. Bližšie info: Mgr. Veroni-

ka 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 kreatív-

ca s kamerou organizuje Pohronské 

osvetové stredisko regionálne kolo 

súťaže amatérskej fi lmovej tvorby 

CINEAMA 2016. Súťaž sa rozdeľu-

je na 3 vekové skupiny, ktoré súťažia 

v  rôznych kategóriách (dokument, 

reportáž, hraný fi lm, animovaný 

fi lm...). Uzávierka je 5.4.2016. Ak 

sa vám aj nepodarí postúpiť na kraj-

ské kolo súťaže amatérskej fi lmovej 

tvorby, stále môžete získať nové ve-

domosti a inšpirovať sa tvorbou os-

tatných autorov rôzneho žánrového 

zamerania a technického spracova-

nia. Rovnako môžete vlastnou tvor-

bou zaujať a inšpirovať iných. Bliž-

šie info: Mgr. Veronika Cimrová, tel. 

č. 045/678 13 08, email: fotofi lm@

osvetaziar.sk, www.osvetziar.sk.

Beseda
Kluby zdravia a MsÚ, odd. KŠaMK 

Vás pozývajú na besedu s lektorkou 

Mgr. Katarínou Kernovou na tému: 

„Žite teraz – starnite potom“ spojenú 

s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční 

5.4.2016 o 17:00 hod. v priesto-

roch Kultúrneho centra, Kammer-

hofská 1, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne Vás pozývame! Viac na www.

klubyzdravia.sk.  OZ Život a zdravie
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

2. apríla 2016 

si pripomenie-

me 5. výročie 

úmrtia náš-

ho otca a ded-

ka Ladislava Malčického. 

S láskou na neho spomínajú 

deti s rodinami a vnúčatá

Pozvánka
Dňa 3.4.2016 sa bude konať Výroč-

ná záhradkárska schôdza o 15:00 

hod. v Záhradkárskom dome na 

Štefultove. Pozývame všetkých zá-

hradkárov.  SZZ ZO v Štefultove

Pozvánka
Centrum voľného času pozýva všet-

kých rodičov, ktorých deti navštevu-

jú záujmové krúžky v Centre voľné-

ho času v Banskej Štiavnici, na voľby 

členov do Rady školy, ktoré sa usku-

točnia dňa 5.4.2016 o 15.00 hod. v 

jedálni ZŠ J. Kollára na sídlisku Drie-

ňová. Za CVČ:  J. Machilová

Jarný rez 
stromkov
Dňa 9.4.2016 o 10:00 hod. sa 

uskutoční na Štefultove jarný rez 

stromkov u Ing. Mariana Adam-

ského. Bližšie info na tel.č.: 0903 

250 921.   Michaela Mojžišová

Slovenský zväz telesne postih-

nutých v Banskej Štiavnici 

usporiadal 16.3.2016 výročnú 

schôdzu, ktorá sa už tradične 

konala v priestoroch Strednej 

odbornej školy služieb a 

lesníctva v B.Štiavnici. 

Na schôdzu prijali pozvanie zástup-

covia MsÚ Mgr. Gregáňová Eva, 

ÚPSVaR Mgr. Bosáková Melita a KC 

SZTP Zvolen Mgr. Matejčíková Iva-

na. Zúčastnilo sa 220 členov, kto-

rí mohli v spoločnosti svojich zná-

mych prežiť pár príjemných chvíľ a 

aj sa pobaviť pri vystúpení klubov 

Jašteričky a Úsmev, ktorých členo-

via svojím skvelým programom do-

kázali oživiť celú sálu.  Básne vlast-

nej tvorby, piesne, scénky a módna 

prehliadka dokazujú, že aj ľudia vo 

vyššom veku majú zmysel pre ume-

lecký cit a humor. V ofi ciálnej čas-

ti Peťková Anna, predsedníčka ZO 

SZTP oboznámila prítomných s čin-

nosťou zväzu a schôdzka celkovo 

prebehla podľa stanov SZTP. Verí-

me, že táto organizácia bude ešte 

dlho pracovať, aby sa telesne hendi-

kepovaní mohli aj naďalej stretávať 

v takom veľkom počte.

ZO a OC SZTP ďakuje...

Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici chce ešte raz 

poďakovať cestou redakcie Štiav-

nických novín všetkým dobrým ľu-

ďom z nášho krásneho mesta a oko-

lia, ktorí nezištne a ochotne zväzu 

každoročne pomáhajú pri zorgani-

zovaní výročnej členskej schôdze. 

V prvom rade si nesmierne vážime 

pomoc zo strany vedenia SOŠ slu-

žieb a lesníctva na čele s PhDr.Vier-

kou Gergáňovou, ako aj celému pra-

covnému kolektívu, ktorý svojou 

profesionálnou prácou a nesmier-

nou ústretovosťou vždy zabezpečí v 

priestoroch školskej jedálne tie naj-

lepšie podmienky pre priebeh tohto 

veľkého stretnutia. Za ozvučenie je-

dálne ďakujeme MsÚ p. Sliackemu, 

taktiež aj za milé spomienkové dar-

čeky. Úprimne ďakujeme aj ďalším, 

ktorí prispeli: ÚPSVaR, Štefan Píri 

- Píri Trans, s.r.o., Hokovce, COOP 

Jednota Žarnovica, Ján Michale, 

pekáreň Anton Antol, p. Ernek Piz-

zéria, Svtero, s.r.o., Banská Štiavni-

ca, Stabon Štiavnické Bane, Obec-

ný úrad Štiavnické Bane, Barteková 

Danka, Winner, Arlek – p. Kuruco-

vá, Slovenské parkety, p. Blaškovič, 

Julinka p. Chmolová, Kvetinárstvo 

p. Rákayová, Kvetinárstvo ,,M“ pod 

poštou, Záhradné centrum p. Ha-

laj, Chovateľské potreby p. Petáko-

vá, Gizka, Petrová Mária, p. Považa-

nová, p. Čaklošová, p. Dobšovičová, 

p. Podobná, p. Voštiar, p. Weisová, 

p. Tulipán, p. Zimmermann, p. Cel-

derová, p. Slezáková, p. Kratošová, 

rod. Debnárovej a taktiež členkám 

SZTP, ktoré nechcú byť menova-

né, ale tiež prispeli krásnymi cena-

mi do tomboly. Osobitne musíme 

vyzdvihnúť prácu klubov Jašterič-

ky a Úsmev, ktoré svojím obohatili 

program o skvelú zábavu. Z ich op-

timizmu, bezprostrednosti a talen-

tu tvoriť, by mohli čerpať aj mno-

hí mladí ľudia. Ešte raz veľká vďaka 

všetkým, ktorí akoukoľvek formou 

pomoci prispeli, aby dňa 16.marca 

2016 prebehla VČS ZO a OC SZTP 

v tak príjemnej atmosfére. Členka 

výborov OC a ZO SZTP v Banskej 

Štiavnici. 

Betka Cibulová, 

členka výboru

Zdravotne hendikepovaní 
a ich priatelia sa opäť zišli...

Vystúpenie členov klubu seniorov Úsmev  foto Archív SZTP 

Je to názov pre partiu ľudí so 

spoločným záujmom. 

Rozhodli sa vyskúšať niečo iné, ne-

zvyčajné a zároveň úžasné, nakoľko 

pri tom „pracujú“ so svojim telom. 

Stretávajú sa pravidelne jedenkrát 

týždenne a  to v  nedeľu o  13,00 

hod. na Klingeri. Založili klub s ná-

zvom Ladovie medvede Štyavnyc-

kje. Pre založenie klubu sa rozhodli 

po stretnutí SĽM z Bratislavy, kto-

rí oslovili štiavnickú partiu aj os-

tatných a pripravili jedinečnú akciu 

Čarovný Klinger (stretnutie sloven-

ských ľadových medveďov). Konala 

sa 21.februára 2016 za účasti napr. 

Pohronských ľadových medve-

ďov zo Žiaru nad Hronom, klubov 

ĽM z Banskej Bystrice, Novej Bane 

a Bratislavy v počte okolo 30 – 50 

účastníkov. Pekné číslo, čo poviete? 

Okrem nedeľných stretnutí prefe-

rujú ľadové medvede aj individuál-

ne tréningy 2 – 3 krát týždenne. Čo 

obnášajú nedeľné stretnutia? Po-

byt vo vode, kde treba byť  ponore-

ný až po krk minimálne 3 minúty... 

Medzi ich vydarené podujatia patrí 

aj "Vianočné kúpanie" 24.decembra 

2015 a tiež Silvester 2015 ako ináč 

- vo vode... A poriadne studenej! Zá-

ver otužovacej sezóny majú naplá-

novaný na 23.apríla 2016 o 13,00 

hod. na Klingeri. Týmto chceme po-

zvať všetkých ľudí majúcich záujem 

o  otužovanie (alebo už otužilcami 

sú): „Kontaktujte niektorého člena klu-

bu a pridajte sa k nám!“ Začiatok no-

vej sezóny na otužovanie začneme 

niekedy v septembri - októbri. Bu-

deme vás informovať v  dostatoč-

nom predstihu. Zdravý život a celo-

ročné kúpanie v Banskej Štiavnici je 

škoda nevyužiť. No nie?

Foto: Dušan Svetlík

Kosmeľová I.

Ladovie medvede "Štyavnyckje"
Stretnutie pletárov

Srdečne Vás pozývame na V. roč-

ník spoločenského podujatia pre 

všetkých bývalých i súčasných ple-

tárov, ktoré sa uskutoční v piatok 

13.5.2016 od 10:00 hod. v Kul-

túrnom centre (Kammerhofská 1, 

pri hoteli Grand) Program: Privíta-

nie, premietanie spomienkových 

udalostí, premietanie fotografi í z 

predchádzajúcich stretnutí, klebet-

nica, obed, tombola, voľná zábava 

pri hudbe na počúvanie a do tanca. 

Vstupné: koláčik, fľaštička. Bližšie 

info: 0908 963 829, email: svetro@

stonline.sk. Tešíme sa na Vás! 

organizátori
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V prvý jarný deň – 20. marca 

2016, sa zišlo v barokovej 

sýpke pri svätoantonskom 

kaštieli mnoho priateľov 

poľovníctva. 

Konalo sa tu slávnostné vyhod-

notenie regionálnej chovateľ-

skej prehliadky poľovníckych tro-

fejí z  okresov Banská Štiavnica, 

Žarnovica a  Žiar nad Hronom za 

sezónu 2015/2016. Prehliadku re-

alizovala Obvodná poľovnícka ko-

mora a Okresná organizácia Sloven-

ského  poľovníckeho zväzu v  Žiari 

nad Hronom - už 23. krát v spolu-

práci s  Múzeom vo Svätom Anto-

ne. Na prehliadku prijali pozvanie aj 

vzácni hostia: PaedDr. Imrich Šuba, 

PhD. - viceprezident  Medzinárod-

nej rady pre poľovníctvo a  ochra-

nu zveri C.I.C., Ing. Slávomír Kicko 

- predseda OPK Žiar nad Hronom, 

Ing. Jaroslav Poláček riaditeľ OZ 

Žarnovica  - Lesy SR, Ing. Jaroslav 

Dudík - predseda RgO SPZ a riadi-

teľ Mestských lesov Banská Štiav-

nica, Ing. Miroslav Ďurovič - ria-

diteľ SOŠL Banská Štiavnica, Ing. 

Štefan Orolín - riaditeľ Obecných 

lesov Banská Belá, Simona Gulá-

ková starostka obce Svätý Anton, 

Kamil Danko - primátor Žarnovice, 

MVDr. Branislav Babirád  - staros-

ta obce Banská Belá a mnohí ďalší. 

Po otvorení chovateľskej prehliad-

ky predseda OPK Ing. Slavomír Kic-

ko a podpredseda OPK ocenil za dl-

horočnú prácu a rozvoj  poľovníctva 

v našom regióne Ing. Erika Petriko-

viča, ktorý je členom SPZ od roku 

1974 a pomáhal pri realizácii všet-

kých chovateľských prehliadok. Pa-

mätné listy si prevzalo deväť poľov-

níkov z regiónu, ktorí v uplynulom 

roku oslávili okrúhle jubileá: Ján 

Prôčka, Štefan Romanec, Miku-

láš Cigánek,  Michal Hric, Ladislav 

Lísl, Pavol Dobrota, Vladimír Fol-

tán, Ing. Ján  Marko  a Cyril Weiss. 

Výsledky práce poľovníkov regiónu 

za uplynulú sezónu zhodnotil pred-

seda  poľovníckej a  hodnotiteľskej 

komisie OPK Žiar nad Hronom Ing. 

Ján Grolmus . Konštatoval, že kva-

lita i  kvantita trofejí jednotlivých 

druhov zveri má stúpajúcu ten-

denciu. Na chovateľskej prehliadke 

bolo celkom vystavených 799 trofe-

jí, z toho 398 jeleních trofejí - z nich 

najsilnejšia trofej 213,09 CIC (lovec 

Pavel Nádaský), 250 srnčích trofejí - 

z nich najsilnejšia 135,90 CIC (lovec 

Ing. Jaroslav Baran), 22 danielích 

trofejí - z  nich najsilnejšia 192,04 

CIC (lovec Ing. Ladislav Santoris), 

65 diviačích trofejí -  z nich najsilnej-

šia 121,79 CIC  (lovec Jozef Ludvig) 

a 60 mufl oních trofejí - z nich naj-

silnejšia 255,30 CIC (lovec Vladi-

mír Stračina). Ďalej boli vystavené 

4 trofeje jazveca, z nich najsilnejšia 

23,26 CIC (lovec Roman Šteff ek). 

V  rámci chovateľskej prehliadky si 

mohli návštevníci pozrieť aj poľov-

nícke fi lmy „Štiavnické tajomstvo“ a 

pripravovaný fi lm „Nespútaná krá-

sa “, ktoré predstavil Marcel Bródy 

– viacnásobný víťaz festivalu poľov-

níckych fi lmov v Leviciach. Chova-

teľská prehliadka bola sprístupne-

ná pre verejnosť do 1. apríla 2016. 

Tohtoročná chovateľská prehliadka 

bola výnimočná hlavne  vďaka pá-

novi Vladimírovi Stračinovi. Trofej 

mufl óna, ktorého ulovil vo zverní-

ku Mrázov kopec má doteraz naj-

vyššiu bodovú hodnotu na Sloven-

sku a druhú na svete – 255,30 b. 

CIC. Pán Vladimír Stračina je vý-

borný poľovnícky odborník. Mno-

ho rokov sa venuje chovu danielej 

i mufl ónej zveri a dosahuje vskutku 

výnimočné výsledky. Všetci v ban-

skoštiavnickom regióne poznáme 

pána Stračinu predovšetkým ako 

výborného mäsiara a údenára. Mi-

nulý rok prevzal na slávnostnom 

zhromaždení mestského zastupi-

teľstva počas salamandrových dní 

v Kostole sv. Kataríny aj Cenu pri-

mátorky mesta Banská Štiavnica. 

Po chovateľskej prehliadke sa práve 

jeho zásluhou konal vo svätoanton-

skom kaštieli aj prvý ročník ochut-

návok špeciálnych mäsových výrob-

kov z diviny. Pán Stračina predstavil 

tlačenku, šunku a debrecínku z di-

viaka, klobásu z mufl óna a salámu 

"Poľovník" z jeleňa. Divina je známa 

svojou vysokou energetickou hod-

notou a vysokým podielom bielko-

viny v mäse. Patrí medzi dietetické 

potraviny, má nulový obsah cho-

lesterolu a má nezameniteľnú špe-

cifi ckú chuť a  vôňu. Dobrý človek 

Vladimír Stračina prispel k  tohto-

ročnej chovateľskej prehliadke veľ-

kým osobným vkladom a patrí mu 

naše veľké poďakovanie. V Múzeu 

vo Svätom Antone sme úprimne 

hrdí nato, že práve v našich priesto-

roch bola prvýkrát prezentovaná 

výnimočná trofej mufl óna a  konal 

sa prvý ročník ochutnávok špeciál-

nych mäsových výrobkov z diviny.

Marian Číž

Výnimočná chovateľská prehliadka 
poľovníckych trofejí

Vladimír Stračina s najlepšou trofejou mufl óna v SR  foto Lubo Lužina

Deň otvorených 
dverí
CZŠ sv. F. Assiského v  Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na Deň otvo-

rených dverí dňa 6. apríla 2016

Pripravili sme pre vás:

- náhľad na výučbu a aktivity žiakov

7:45 - 8:30 matematika podľa Hej-

ného 1. A, Mgr. K. Lalová

8:40 - 9:25 anglický jazyk azyková 

učebňa, Mgr. E. Ďuračková

9:40 - 10:25 slovenský jazyk /jazy-

ková zložka 4. A, Mgr. M. Sedláková

10:30 - 11:15 slovenský jazyk /číta-

nie 3. A, Mgr. K. Luláková

11:25 – 12:10 Detská sv. omša škol-

ská kaplnka Mgr. P. Lojan

- informácie o zápise do 1. ročníka

- oboznámenie sa s priestormi školy

- možnosť rozhovoru s duchovným 

správcom školy

- o 11:30 možnosť konzultácie ohľa-

dom školskej zrelosti so psycholo-

gičkou Mgr. M. Montillovou, špe-

ciálnou pedagogičkou Mgr. D. 

Halajovou,  špeciálnou pedagogič-

kou a logopedičkou Mgr. M. Sedlá-

kovou 

- k  dispozícii bude aj pani zástup-

kyňa Mgr. H. Jasová a pán riaditeľ 

Mgr. K. Palášthy

Tešíme sa na vás a vaše deti!

Našu školu môžete navštíviť počas 

celého týždňa od 4.4. - 8.4.2016 

po telefonickom dohovore na t. č. 

045/6921050. Bližšie informácie 

na www.katgymbs.sk.

Michal Santoris, CZŠ

Zápis do 
1. ročníka
Základná škola s materskou ško-

lou Maximiliána Hella Štiavnické 

Bane Vás pozýva na Zápis do 1. 

ročníka. Dňa 6.4.2016 v čase od 

13:00 do 16:30 hod.

Miesto: ZŠ s MŠ M. Hella, Štiav-

nické Bane

Prosíme rodičov, aby so sebou pri-

niesli rodný list dieťaťa, občiansky 

preukaz rodiča, zápisné 10 € - ur-

čené na školské pomôcky.

Doprava žiakov z Banskej Štiavni-

ce a okolia na vyučovanie je zabez-

pečená školským autobusom.

Film o škole si môžete pozrieť na 

www.zakladnaskola.com.

Kontakty: www.zakladnaskola.

com, www.falcedeu.com, email: 

pavel.michal.zs@gmail.com, mo-

bil: 0905 258 847

ZŠ s MŠ M. Hella Š. Bane
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 1.4. o 18:30 hod.Piatok 1.4. o 18:30 hod.
Nedeľa 3.4. o 18:30 hod.Nedeľa 3.4. o 18:30 hod.

A je TU zAs!A je TU zAs!

Komédia/Dráma, Nemecko, 2015, 110 Komédia/Dráma, Nemecko, 2015, 110 
min, MP:12, Vstupné: 4 € /ČSFD min, MP:12, Vstupné: 4 € /ČSFD 
83%/. Takmer sedemdesiat rokov po 83%/. Takmer sedemdesiat rokov po 
neslávnom odchode sa Adolf Hitler neslávnom odchode sa Adolf Hitler 
prekvapene prebudí v dnešnom Berlí-prekvapene prebudí v dnešnom Berlí-
ne. A prvá bilancia jeho novej situá-ne. A prvá bilancia jeho novej situá-
cie nie je radostná. Vojna skončila, a to cie nie je radostná. Vojna skončila, a to 
porážkou, jeho politická strana neexis-porážkou, jeho politická strana neexis-
tuje a chýba mu aj milovaná Eva Brau-tuje a chýba mu aj milovaná Eva Brau-
nová. Hitler „svoje“ mesto takmer ne-nová. Hitler „svoje“ mesto takmer ne-
spoznáva. Berlín je plný cudzincov a v spoznáva. Berlín je plný cudzincov a v 
Nemecku namiesto neho vládne žena Nemecku namiesto neho vládne žena 
– akási Angela Merkelová.– akási Angela Merkelová.

Sobota 2.4. o 18:30 hod.
Štvrtok 7.4. o 18:30 hod.

AgÁvA

Dráma, Slovensko, 2016, 91 min, 
Vstupné: 4 €. Do malého juhosloven-
ského mesta prichádza vážený sta-
viteľ Hampl so svojou mladou man-
želkou Naďou. Jej pozornosť zaujme 
rovnako mladý učiteľ Daniel Orešan-
ský, na ktorom nedávna účasť v 2. 

svetovej vojne zanechala jazvy. Naďa svetovej vojne zanechala jazvy. Naďa 
je spočiatku rozhodnutá nepodľahnúť je spočiatku rozhodnutá nepodľahnúť 
Danielovej charizme, no horúce leto a Danielovej charizme, no horúce leto a 
božská vôňa rozkvitajúcej agávy vša-božská vôňa rozkvitajúcej agávy vša-
de navôkol jej rozhodnutie kompliku-de navôkol jej rozhodnutie kompliku-
jú. Keď agáva po tridsiatich rokoch jú. Keď agáva po tridsiatich rokoch 
konečne zakvitne, Nadino úsilie je na-konečne zakvitne, Nadino úsilie je na-
čisto zmarené...čisto zmarené...

Nedeľa 3.4. o 16:00 hod.Nedeľa 3.4. o 16:00 hod.

ZooTopiAZooTopiA

Animovaný/Akčný/Dobrodružný/Ko-Animovaný/Akčný/Dobrodružný/Ko-
média/Rodinný, USA, 2016, 109 média/Rodinný, USA, 2016, 109 
min, Vstupné: 4 € /ČSFD 87%/min, Vstupné: 4 € /ČSFD 87%/

Utorok 5.4. o 18:30 hod.Utorok 5.4. o 18:30 hod.

PrípAd SK1PrípAd SK1

Krimi, Francúzsko, 2014, 120 min, Krimi, Francúzsko, 2014, 120 min, 
MP:15, Vstupné: 4 € /ČSFD 79%/. MP:15, Vstupné: 4 € /ČSFD 79%/. 
Napínavé pátranie neúnavného detek-Napínavé pátranie neúnavného detek-
tíva po vraždiacom deviantovi, ktorý tíva po vraždiacom deviantovi, ktorý 
niekoľko rokov terorizoval Paríž. Pa-niekoľko rokov terorizoval Paríž. Pa-
ríž 1991. Mladý detektív Charlie rieši ríž 1991. Mladý detektív Charlie rieši 
svoj prvý prípad - vraždu mladej ženy. svoj prvý prípad - vraždu mladej ženy. 
Pri skúmaní podobných prípadov od-Pri skúmaní podobných prípadov od-
halí niekoľko podozrivo podobných halí niekoľko podozrivo podobných 
úmrtí. Počas ôsmich rokov je jediným, úmrtí. Počas ôsmich rokov je jediným, 

kto uverí v existenciu sériového vraha. kto uverí v existenciu sériového vraha. 
Vrážd pribúda, intervaly medzi nimi Vrážd pribúda, intervaly medzi nimi 
sa skracujú a Charlie sa stáva archi-sa skracujú a Charlie sa stáva archi-
tektom jedného z najkomplexnejších tektom jedného z najkomplexnejších 
pátraní v histórii prípadov francúz-pátraní v histórii prípadov francúz-
skej polície. Film inšpirovaný skutoč-skej polície. Film inšpirovaný skutoč-
ným prípadom zabijaka Guya Geor-ným prípadom zabijaka Guya Geor-
gesa, sleduje desať rokov usilovného gesa, sleduje desať rokov usilovného 
vyšetrovania.vyšetrovania.

Streda 6.4. o 18:30 hod.Streda 6.4. o 18:30 hod.

ČerveNý kApiTÁNČerveNý kApiTÁN

Príbeh sa odohráva v horúcom lete roku Príbeh sa odohráva v horúcom lete roku 
1992, pol roka pred rozdelením Čes-1992, pol roka pred rozdelením Čes-
koslovenska. Mladý detektív Richard koslovenska. Mladý detektív Richard 
Krauz sa dostáva k novému prípadu Krauz sa dostáva k novému prípadu 
- na cintoríne bola vykopaná mŕtvola - na cintoríne bola vykopaná mŕtvola 
kostolníka Kloknera s klincom v hla-kostolníka Kloknera s klincom v hla-
ve. Krauz zisťuje, že za jeho umučením ve. Krauz zisťuje, že za jeho umučením 
stojí bývalá ŠTB a nikdy nenájdený stojí bývalá ŠTB a nikdy nenájdený 
spis zachytávajúci zločiny kňazov, na spis zachytávajúci zločiny kňazov, na 
základe ktorého ŠTB cirkev vydiera-základe ktorého ŠTB cirkev vydiera-
la. Prípadom posadnutý Krauz sa vy-la. Prípadom posadnutý Krauz sa vy-
dáva naprieč rozpadajúcim sa Česko-dáva naprieč rozpadajúcim sa Česko-
slovenskom hľadať muža, ku ktorému slovenskom hľadať muža, ku ktorému 
vedú všetky stopy: Červeného kapitá-vedú všetky stopy: Červeného kapitá-
na, špecialistu na „konečné“ výsluchy. na, špecialistu na „konečné“ výsluchy. 
Krauz však nie je sám, kto ho hľadá...Krauz však nie je sám, kto ho hľadá...

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,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.10/2015: „Nič 

tak neomladzuje, ako návrat k omy-

lom vlastnej mladosti.“ Výhercom sa 

stáva Marta Sekerková, SNP 2, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o po-

ukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur 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 11.04.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Henryho 

Van Dykea: ,,Je lepšie urobiť tisíc omy-

lov...“ (dokončenie v tajničke).

A., Odvážne, korenina, farba na va-

jíčka,

B., Začiatok tajničky,

C., 1501 (v Ríme), zvýšený tón A, 

brat Ábela, 455 (v Ríme),

D., Značka Prazeodýnu, špina, aula, 

drobná,

E., Muž Fatimy, vták, chytal zver,

F., 12 mesiacov, viať (bez mäkčeňa), 

slovenský hokejista, poza,

G., 100m2, stará dĺžková miera, po-

lynézsky nápoj, Slovenská vojenská 

základňa (skr.),

H., Citoslovce žblnkania, časť atla-

su, namyslený človek,

I., Kyslík, žen.meno, strkajú, pat-

riace Anne,

J., Žni, Rím, sú na sieti, lievaj,

K., 3.časť tajničky, Ruská rieka,

1., Samuel v USA, 2.časť tajničky, 

ampér,

2., Titul lekára, smrteľná choroba, 

notes,

3., Títo (po rusky), ako (po rusky), 

jazero,

4., Literárna revue, orol (po nemec-

ky), previnenie, rok zdravia,

5., Spil, študent, severské zviera,

6., Výkres, pozeraj sa, vlastníme,

7., Označenie vozidiel Rakúska a 

Španielska, nemecký fi lozof, čert a 

..., vodík,

8., Zoťala, rozumejú, osobné záme-

no,

9., Vážila si, vyvrenina zo sopky, 

otázka na spôsob,

10., Jeden (po nemecky), nočný 

motýľ, asi - možno,

11., Sviatočná párty, snívalo,

12., Vie česky, 551 (v Ríme), zvon-

ček (po česky),

13., Kyslík, uháňa na koni, Koniec 

tajničky.

Pomôcky: eti, kak, Chára, AIS, ovo.

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. 12
Krížovka
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Jarný koncert v stredu 16. 

marca na pôde ZUŠ bol milým 

osviežením všedných dní. 

Pani učiteľka Voberová pozdravila 

prítomných žiakov, pánov učiteľov i 

rodičov s nádejou, že týmto koncer-

tom privítame novú jar.

Pieseň Kohútik jarabí a Maličká 

som zahrala na akordeóne Veroni-

ka Stračinová (prípravkárka z  trie-

dy pána učiteľa Jozefa Chládeka. 

Tancujúcou kengurou a Kostolný-

mi zvonmi od Johna Th ompsona sa 

na klavíri predstavila prípravkárka 

Stela Solivarská, ktorú harmonicky 

sprevádzal jej pán učiteľ Martin Já-

nošík. Šimonko Pálka a Miško Švec 

zaspievali dve umelé piesne Slabý 

to chlap (D. Kardoš) a Smelí mrav-

čekovia (F. Alvín). Hodiny spevu na-

vštevujú u pani učiteľky Petry We-

isovej. Na gitare zaznel anonym: 

Allegretto v  podaní šikovnej Lu-

cie Ivaničovej, ktorú vedie pán uči-

teľ Róbert Borodajkevyč. Výraz, cit 

i odhodlanie bolo cítiť z klavírneho 

čísla Zuzany Maruniakovej, ktorá 

v triede pani učiteľky Paulínky Šev-

covej naštudovala Griegov Valčík 

op. 12 č.2. Valčík vystriedal moder-

ný tanec Barbie a Ken žiakov taneč-

ného odboru pod vedením pani uči-

teľky Ivanky Janovičovej. Vo veselej 

tanečnej verzii „svojho“ Kena (Paľka 

Chovana) roztancovali Tatianka Šo-

modíková, Paťka Knoppová, Nina 

Ivaničová, Lea Hrnčíriková, Va-

neska Juhásová a  Zuzka Prokešo-

vá. Svoje gitarové začiatky v sklad-

be Ludwiga van Beethovena Óda na 

radosť nám predviedla prváčka Nela 

Slančíková z gitarovej triedy Róber-

ta Borodajkevyča Emka Urbančeko-

vá a Amálka Paškayová privítali spe-

vom prvé jarné kvietky (J. Matuška: 

Snežienka), ktoré všetkým nám pri-

čarujú  krásne ráno (E. Stašek: Dob-

ré ráno). Naša bývalá žiačka a dnes 

už pani učiteľka Karolína Rumano-

vá vedie od septembra Sofi u An-

gušovú, v podaní ktorej zaznelo 

Andante Francoisa Rossinensisa. 

Vzápätí sa pred klavírnym krídlom 

klaňala  Anežka Jakubíková, kto-

rej pán učiteľ Jánošík vybral Tanec 

nórskeho hudobného skladateľa 

Edvarda Hagerupa Griega. Dvoma  

ľudovými piesňami Červené jabĺč-

ko a Do tej našej záhradky sa publi-

ku prihovorila Danielka Kminiako-

vá z triedy p. uč. Ireny Chovanovej, 

ktorá má nielen nádherný hlas, ale 

i veľký dar odovzdať krásu sloven-

ských ľudových piesní s veľkým srd-

com. Literárno-dramatický odbor 

Ľudky Klimkovej skvelo reprezen-

tovala Amálka Paškayová, ktorej sa 

jazýček nezaplietol v próze Václava 

Šúplatu Kapela. Piesňami Ach, Ja-

níčko, duša má v úprave M. Sch.Tr-

navského a Oheň, voda, vítr od La-

dislava Štaidla potešili staršie žiačky 

z triedy p. učiteľky Weisovej Timea 

Sokolovičová, Katarína Freigertová 

a Paulína Grausová. Nasledoval Val-

se skladateľa Bartolomé Calatayn-

da, ktorý si na Jarný koncert pri-

pravil druhák v  gitarovej triede p. 

uč. Borodajkevyča Kristian Solovic. 

Priečne fl auty Alžbetky Labudovej 

a Zuzany Kovárovej-Ladzianskej sa 

rozozneli v Kánone Hentri Purce-

la. Na ľudovú nôtu na chvíľu prela-

dil Pavol Chovan moravskou pies-

ňou zo Slovácka Zahraj ně hudečku. 

Beethovenova Óda na radosť zaim-

ponovala aj Ľubkovi Povinskému, 

ktorý sa snaží zdokonaľovať svo-

je gitarové zručnosti v  triede pani 

učiteľky  Rumanovej. Náročnú po-

pulárnu pieseň Vyznanie Janka Le-

hotského v  podaní Kataríny Frei-

gertovej, Paulíny Grausovej a Timei 

Sokolovičovej vystriedalo gitarové 

Allemande Jeana Babtista Besar-

da. Hral žiak pána učiteľa  Michala 

Timku Pavol Chovan. Záver Jarné-

ho koncertu patril populárnej pies-

ni Falling slowly (interpreti G. Han-

sard/M. Irglová), ktorú dvojhlasne 

zaspievali kamarátky Veronika Ba-

číková a Mária Blaškovičová. Aby 

nenechali pozorné publikum odísť 

v  melancholickej atmosfére prida-

li ešte evegreen skupiny Olympic 

z roku 1965 Dej mi víc své lásky. Ku 

klavírnemu sprievodu ich triednej 

pani učiteľky Ireny Chovanovej sa 

pridala s gitarou aj p. učiteľka Ka-

rolína Rumanová. Pred posledným 

číslom poďakovala pani riaditeľka 

Irena Chovanová všetkým deťom 

za ich výkony a  pánom učiteľom za 

prípravu. Zároveň ohlásila najbliž-

šie väčšie umelecké podujatie, na 

ktorom sa spoluúčastní aj ZUŠ. Far-

ský úrad v Banskej Štiavnici pozýva 

3. apríla 2016 (v nedeľu Božieho 

milosrdenstva) do farského kos-

tola o  16.00 na Veľkonočný kon-

cert. Na ňom spoja svoje spevácke 

a  inštrumentálne schopnosti žia-

ci a učitelia ZUŠ, mužský spevácky 

zbor Štiavničan (vedie Janko Kruž-

lic), dychová hudba Sitňanka (ve-

die Aleš Turčan) a mládežnícky spe-

vácky zbor, ktorý už dlhé roky vedie 

Helena Chovanová a Danka Halajo-

vá a skrášľuje liturgiu práve vo far-

skom kostole (Kostole Nanebovza-

tia Panny Márie). Všetci ste srdečne 

pozvaní. 

Irena Chovanová

Jarný koncert

Žiaci ZUŠ  foto Archív ZUŠ

Anglický zbor 
vystúpi v Štiavnici

Stalo sa už milou tradíciou, že 

naše mesto sa zaradilo medzi des-

tinácie, ktoré sú zaujímavé aj pre 

rôzne zahraničné spevácke zbo-

ry. V  Kostole Nanebovzatia Pan-

ny Márie vystúpilo za posled-

né roky niekoľko skvelých telies 

z  prevažne anglosaských krajín, 

ale nechýbal ani zbor z  Nórska. 

Tohtoročným prvým vystúpením 

bude koncert Sheffi  eld Cathedral 

Choir, ktorý sa uskutoční v sobo-

tu 2.4. 2016 o 18:00 hod. v uve-

denom hlavnom farskom kostole. 

Ako názov napovedá, tento zbor 

je súčasťou duchovného živo-

ta anglikánskej katedrály v  mes-

te Sheffi  eld (mimochodom, toto 

mesto je okrem iného známe ťaž-

bou uhlia). Okrem vystupovania 

v  chráme speváci vystupujú na 

rôznych podujatich a  samostat-

ných koncertoch, ktoré už absol-

vovali v  mnohých krajinách, ako 

napr. USA, Holandsko, Nemecko 

či Francúzsko. Zbor má za sebou 

zároveň niekoľko CD, ocenených 

aj kritikou.

Vstup na koncert je bezplatný.

Rastislav Marko

Ján Koleník 
a spol. už o týždeň

Kto zhasol svetlo?, pýtajú sa hr-

dinova divadelnej komédie, ktorú 

už 7. apríla uvedieme v  Kultúr-

nom centra v  Banskej Štiavnici. 

Herecké zloženie je vskutku bri-

lantné.  Publiku sa predstavia Ján 

Koleník, Braňo Deák, Zdena Stu-

denková, Zuzana Tlučková a Kris-

tína Svarinská. Spolu rozohra-

jú iskrivú fraška najhranejšieho 

francúzskeho autora súčasnosti, 

ktorá má na konte tisícky repríz 

po celom svete. Brilantná komé-

dia o tom, čo všetko sa môže stať, 

ak si domov privediete milenca vo 

chvíli, keď sa tam objaví milenka s 

vaším manželom. A čo s tým všet-

kým urobí skrytý poklad rodiny, 

pomocnica v domácnosti Anna? 

Koho vytočia jej nápady, sedliac-

ky rozum a svojský humor? Poda-

rí sa jej zachrániť pokoj rodinné-

ho kozubu? Poslednú šancu kúpiť 

lístky v predpredajovej cene 14 € 

máte do 6.4. 2016 v Informačnom 

centre na Námestí sv. Trojice, prí-

padne na stránke http://kultura.

banskastiavnica.sk.

R. Marko

INZERCIA

Sheffield Cathedral ChoirSheffield Cathedral Choir
sobota, 2. 4. 2016 o 18:00 hod.sobota, 2. 4. 2016 o 18:00 hod.

Kostol Nanebovzatia Panny MárieKostol Nanebovzatia Panny Márie
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Oblastné majstrovstvá OBFZZH

14. kolo hralo sa 27.3.2016

Tatran Bzenica - Sitno Banská Štiav-

nica 1:2 (0:0). Góly: 61., 71. min. 

Kminiak. Zostava: Pažout – Číž, Han-

zlík A. (46.Ladický), Roško, Kušión, 

Chmelina, Barák N., Necpal, Ne-

uschl A. (68.Kmeť), Kminiak,Han-

zlík P. (3.Ferenčík st.). Počas sviatoč-

ného víkendu začala sa úvodnými 

zápasmi jarná odvetná časť futbalo-

vých súťaží. Naše mužstvo nastúpi-

lo na úvodný zápas i s posilami: bran-

károm Pažoutom, z N.Bani sa vrátil 

Kminiak a po dlhotrvajúcom zrane-

ní nastúpil i Necpal. Do zápasu na-

stúpilo mužstvo s úmyslom bodovať. 

Začiatok zápasu sa niesol v územ-

nej prevahe našich hráčov, výsled-

kom ktorej bola šanca Ferenčíka, gó-

lovo ju však nezakončil. Domáci hru 

postupne vyrovnali a mali i prvú šan-

cu, keď v 24.min. nastrelili tyč Pažou-

tovej brány. V 31.min. zahrával Kmi-

niak priamy kop, jeho prudkú strelu 

z 20 m domáci brankár vyrazil iba 

pred seba a dobiehajúci Neuschl zo 6 

m prestrelil domácu bránu. Do 2. pol-

času nastúpilo lepšie domáce muž-

stvo a v priebehu prvých piatich mi-

nút si vypracovalo dve veľké šance. 

Najskôr skvele zakročil Pažout a po-

tom na naše šťastie krížnu prihrávku 

pozdĺž našej brány nedokázali doraziť 

do siete. Naopak, to bolo naše muž-

stvo, ktoré sa gólovo presadilo, keď 

v 61.min po Necpalovom priamom 

kope si na loptu nabehol z ľavej strany 

Kminiak a hlavou nedal domácemu 

brankárovi šancu. Bola to pekná fut-

balová akcia,ktorá potešilo oko divá-

ka. Ďalší gólový úder nášho mužstva 

prišiel v 71.min.. Kušiónov oslobo-

dzujúci odkop na súperovu polovicu 

domáci dvaja obrancovia podceni-

li, o loptu ich obral Kminiak a sólom 

na brankára zvýšil na 0:2. Domáce 

mužstvo sa dostalo znovu do zápa-

su v 78.min. gólom, ktorým znížili 

na 1:2. V záverečnej desaťminútov-

ke vrhli všetko do útoku, snažili sa o 

vyrovnanie, čo sa im však nepodarilo. 

Po konečnom hvizde rozhodcu sme si 

z vyrovnaného zápasu pripísali do ta-

buľky 3 potrebné body.

Kto? Kedy? S kým?

Oblastné majstrovstvá Obfz ZH

15. kolo hrá sa 2.4.2016 o 15.30 hod. 

Sitno Banská Štiavnica - OŠK Hodru-

ša - Hámre

IV. liga dorast

17. kolo hrá sa 3.4.2016 o 15.30 hod. 

TJ Prestavlky - Sitno Banská Štiavnica

II.liga starších a mladších žiakov

15. kolo hrá sa 2.4.2016 o 10.00 hod 

a o 12.00 hod. FK LAFC Lučenec - Sit-

no Banská Štiavnica

IV.liga dorast

16. kolo hralo sa 26.3.2016. Sit-

no Banská Štiavnica - Družstevník 

Očová 2:0 (2:0). Góly: 4.min. Šemo-

da, 32.min. Greguš. Zostava: Kuma 

– Nedoroščík, Binder O., Binder Š.,-

Vilmon, Chmelina (46.Boroška), Ne-

uschl P., Šemoda, Javorský (46. Šuhaj-

da), Meňuš L., Greguš (74.Daubner). 

Po dobrom 1. polčase, kedy si naši 

chlapci vytvorili dvojgólové vedenie v 

2.polčase znovu herne nepresvedčili.

II.liga starší žiaci

14. kolo hralo sa 26.3.2016. Sitno 

Banská Štiavnica - Sklotatran Poltár 

1:3 (1:2). Góly: Hrabko A.. 

II. liga mladší žiaci

14. kolo hralo sa 26.3.2016.Sitno 

Banská Štiavnica - Sklotatran Poltár 

9:0 (6:0). Góly: Parilla 4, Kováčik 2, 

Bartoš, Glézl, Dobák M.

Ivan Javorský

Úvodnými zápasmi sa začala
jarná časť futbalových súťaží

Plavci cez víkend bojovali na 

dvoch frontoch. 

Starší plavci Matej Ernek, Šimon Er-

nek a Timea Potančoková, sa 19.-20.

marca 2016 zúčastnili Medzinárod-

ného plaveckého preteku Jarná cena 

Žiliny, kde si počínali veľmi dobre. 

Mladší žiaci sa predstavili 19.marca 

v Žiari nad Hronom na "Veľkonočných 

plaveckých pretekoch". Najlepšie si po-

čínal Michal Balázs, ktorý sa na stu-

peň víťaza postavil 7 krát. Plavcom 

blahoželáme a prinášame výsledky:

Muži:

Balázs Michal: 1. 50m VS- 28.13; 2. 

100m VS- 1:04.25; 2. 50m Z- 35.64; 

3. 100mZ- 1:17.03; 2. 50m P- 37.42; 

2. 100m P- 1:23.10; 1. 50m M- 

33.32;

Borguľa Martin- 3. 50m VS- 39.71; 

4. 100m VS- 1:37.34; 6. 50m P- 

54.97; 1. 100m P- 1:48.34; 5. 50m 

M- 51.52;

Buzalka Adam- 3. 50m Z- 51.12; 4. 

100m Z- 1:50.47; 7. 50m P- 56.07; 

6. 100m P- 1:58.57; 

Harčár Nicolas- 5. 50m VS- 41.85; 

5. 100m VS- 1:37.97; 2. 100m Z- 

1:48.67; 5. 50m P- 54.52; 2. 50m M- 

44.76;

Holcz Patrik- 3. 25m VS- 22.14; 3. 

25m Z- 26.44; 2. 25m P- 27.59;

Macharík Samuel- 5. 50m VS- 39.96; 

5. 100m VS- 1:35.49; 6. 50m Z- 

49.23; 4. 100m Z- 1:46.96; 2. 50m 

P- 48.93; 2. 100m P- 1:45.24;

Maruniak Matej- 4. 50m VS- 38.06; 

4. 100m VS- 1:29.34; 2. 50m Z- 

42.75; 1. 100m Z- 1:30.39; 3. 50m 

M- 47.28;

Šušovica Ľuboš- 15. 50m VS- 45.11, 

15. 100m VS- 1:46.55; 13. 50m P- 

52.76; 11. 100m P- 1:53.59; 10. 50m 

M- 51.82;

Ženy:

Chladná Stacy- 9. 50m VS- 48.96; 9. 

50m P- 57.22; 9. 100m P- 1:57.87; 2. 

50m M- 52.57;

Domaníková Nikola- 16. 50m VS- 

40.09; 10. 50m Z- 49.03; 11. 100m 

Z- 1:45.12; 8. 50m P- 47.24; 6. 

100m P- 1:41.22;

Hacková Alex- 23. 100m VS- 

1:05.45; 16. 50m P- 1:03.55; 15. 

100m P- 2:14.22;

Hornická Alica- 18. 50m VS- 40.42; 

13. 100m VS- 1:33.52; 9. 50m Z- 

48.70; 10m 50m M- 46.68;

Kašiarová Hana- 13. 25m VS- 36.77; 

13. 25m Z- 42.85; 12. 25m P- 45.83;

Kašiarová Tatiana- 4. 50m VS- 

44.32; 3. 100m VS- 1:43. 94; 8. 

100m P- 1:57.59;  1. 50m M- 51.14;

Melicherčíková Lara- 17. 50m VS- 

40.28; 17. 100m VS- 1:34.54; 12. 

50m Z- 49.96; 10. 50m P- 48.49; 10. 

100m P- 1:47.89;

Melicherčíková Timea- 9. 50m VS- 

34.69; 8. 100m VS- 1:23.50; 3. 50m 

Z- 39.78; 4. 100m Z- 1:30.53; 3. 

50m P- 42.77; 3. 100m P- 1:34.61;

Pavlendová Miroslava- 8. 50m VS- 

34.29; 11. 100m VS- 1:24.80; 7. 

50m Z- 41.45; 9. 50m P- 47.23; 10. 

100m P- 1:41.25; 11. 50m M- 44.45;

Šavoltová Ivana- 10. 50m VS- 49.57; 

8. 100m VS- 1:49. 86; 16. 50m P- 

1:03.55; 14. 100m P- 2:13.89.

Vysvetlivky: VS-voľný spôsob, P-

-prsia, M- motýlik, Z-znak

Spracoval: Filip Golian

PK BŠ

Veľkonočné plavecké preteky

Veľkonočné 
plavecké preteky
Mesto Žiar nad Hronom spolu s 

Plaveckým oddielom Delfín uspo-

riadali už 15.ročník pretekov pre 

všetky žiacke kategórie. V sobo-

tu 19.3. sa na štart pretekov po-

stavilo 140 pretekárov a preteká-

rok z Prievidze, Handlovej, Žiaru 

nad Hronom, Banskej Bystrice, 

Brezna, Banskej Štiavnice, Veľ-

kého Krtíša a Rimavskej Soboty. 

Štartovali aj plavkyne z Plavecké-

ho oddielu Sitno Banská Štiavnica 

– Adela Prefertusová a Alexandra 

Nemčoková. Vyplávali si niekoľko 

osobných rekordov a tým aj nie-

koľko dobrých umiestnení.

Výsledky:

Žiačky ,,B“, roč. 2004 a 2005:

Adela Prefertusová: 50K – 40,70 

- 21.miesto; 100K – 1:33.80 

- 14.miesto; 100P – 2:01.16- 

17.miesto; 50P- 57.90 - 20.miesto

Alexandra Nemčoková: 100P 

- 1:34.15 – 2.miesto; 100K – 

1:11.44 – 1.miesto; 50P, 41.43 - 

1.miesto; 50K - 32.34 - 2.miesto; 

50M – 33.92 - 1.miesto

Vysvetlivky: P- prsia, K- kraul, 

M- motýlik.

PO Sitno - Vlado Nemčok

Duatlonová 
sezóna začína
V Banskej Štiavnici stále fungu-

je Klub Moderného trojboja (ďa-

lej KMT), pod vedením Vladimí-

ra Nemčoka, st.. Členom klubu 

je aj veteránsky bežec Daniel Ma-

tis, ktorý v roku 2014 reprezento-

val KTM, aj mesto v tomto športe. 

Len chcem spomenúť, že celkom 

úspešne, keď na M – SR veterá-

nov obsadil 3.miesto a v Sloven-

skom pohári konečné 2.miesto v 

kategórií (V2). Po dvoch rokoch 

sa rozhodol, že to ešte skúsi zo-

pakovať. Termín pretekov je na-

sledovný: 2.4.2016 – Dunajský 

Duatlon – Kravany nad Dunaj-

om. 1. kolo Slovenského pohára. 

23.4.2016 Prievidzký Duatlon, 

M-SR veteránov a ďalšie kolo Slo-

venského pohára. 30.4.2016 – Ži-

tavský Duatlon – Dvory nad Žita-

vou. Len pre informáciu čitateľom 

Štiavnických novín, že je to šprin-

tový duatlon, ktorý sa preteká na 

objemoch 5km- beh- 20km bicyk-

el – 2,5km beh. O výsledkoch vás 

budeme informovať priebežne.

KMT BŠ
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inzercia

  Predám zrekonštruovaný 1-izbo-

vý byt vo Sv. Antone a 3-izbový byt 

na sídl. Drieňová, super cena, tel. č.: 

0948 959 697

  Predám chatku s pozemkom, te-

l.č.: 0915 435 890

  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

prácapppppppppppppp

 Hľadáme spoľahlivú osobu na 

upratovanie 4 izieb, spoločných a 

vstupných priestorov v ubytova-

com zariadení. Prácu ponúkame ne-

U nás máte pizze už od 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

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

INZERCIA

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

Tel.č.: 0902 852 999
(platí len na tel. obj. v prac. dni 

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

pravidelne. Min. však 1 - 3 krát do 

týždňa na cca 5 hod. Požadujeme 

samostatnosť, predošlé skúsenosti 

výhodou. Kontakt: 0911 570 994, 

info@klingerbs.sk.

Vyhraj 2 lístky na koncert skupiny Citron.

Príď na pivo Bakalář a tvoj účet 
nad 5 eur ide do zlosovania.

Súťaž trvá do 30. 4. 2016!

Bežci ŠK Atleti BS sa zúčastnili 

tradičného Behu oslobodenia 

Sielnice. 

Ako inak, bojovali a boli úspešní. V 

skratke, pódiové umiestnenia. Zís-

kali sme štyri prvenstvá a to hneď 

Hana Hudecová dve, keď zvíťazila v 

kat. dorasteniek a po pol hodine aj 

kat. žien a zopakovala vlaňajšie dabl. 

Tretie víťazstvo pridal Ján Marko a 

Andrej Šramko. Druhé miesta obsa-

dili Terézia Švenková, taktiež dve. V 

oboch prípadoch dobehla za Hudeco-

vou. Ďalšie druhé miesta pridali Jo-

zef Gibala a Barbora Švenková. Tretie 

miesta získali Matúš Červenák, ktorý 

by suverénne vyhral svoju kategóriu, 

žiaľ bežal o kat. vyššie, kde o 4 roky 

starší súperi ho odsunuli až na tre-

tie miesto. Ďalšie tretie miesto, pre-

miérové, získala nová členka klubu 

Edita Hlaváčová a zabojovala aj Lola 

Soldanová, ktorá dobehla za Barbo-

rou Švenkovou, tretia. Ďalšie umiest-

nenia našich pretekárov nájdete na 

stránke obce Sielnica. Chcem sa po-

ďakovať rodičom za odvezenie detí a 

komisii športu pri MsZ, poslancom 

mesta a pani primátorke za dotáciu 

na rok 2016 pre ŠK Atleti BS. 

Róbert Petro

Beh oslobodenia Sielnice

Úspešní Atleti BS  foto Archív autora


