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V pondelok 9.mája sa uskutoč-

nilo pri príležitosti 71. výročia 

víťazstva nad fašizmom 

spomienkové stretnutie 

pri Pamätníku oslobodenia 

(Pomník padlých hrdinov) v 

Banskej Štiavnici. 

Vzdať úctu položením kytíc kvetov 

všetkým tým, ktorí položili životy 

počas II. sv. vojny za vlasť a slobo-

du prišli členovia Základnej orga-

nizácie Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov (ZO SZPB) v 

Banskej Štiavnici, zástupcovia sa-

mosprávy mesta, poslanci MsZ, 

predstavitelia inštitúcií, 

V nadväznosti na predchá-

dzajúci článok k problematike 

zdravotníctva v našom meste 

Vás milí spoluobčania, tak ako 

som prisľúbila, chcem infor-

movať ako pokračovali ďalšie 

rokovania s poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti 

v Banskej Štiavnici so Svetom 

zdravia, a. s., ktorá patrí do 

skupiny Penta Investments.

Dňa 4. mája 2016 sa, na základe 

môjho písomného podnetu, v Ban-

skej Štiavnici konalo  mimoriadne 

valné zhromaždenie akciovej spo-

ločnosti Nemocnica Banská Štiav-

nica, a.s., kde je Mesto Banská 

Štiavnica akcionárom s  minorit-

ným podielom 34 %.

Akciová spoločnosť Nemocnica 

Banská Štiavnica a.s. nie je posky-

tovateľom zdravotnej starostlivos-

ti, jej náplňou je len správa a prená-

jom nehnuteľného majetku.

Na tomto valnom zhromaždení 

bolo generálnym riaditeľom spoloč-

nosti Svet zdravia, a.s. Ing. Ľ. Lo-

patkom, ktorá je t.č. majoritným 

vlastníkom 66% balíka akcií, ozná-

mené, že spoločnosť Svet zdra-

via, a. s., trvá na reprofi lizácii ban-

skoštiavnickej nemocnice a dočasne 

zatvorené lôžkové interné oddele-

nie a  gynekologicko – pôrodnícke 

oddelenie neotvoria. Zdravotná sta-

rostlivosť pre občanov banskoštiav-

nického okresu je zabezpečená vo 

Všeobecnej nemocnici v  Žiari nad 

Hronom. Trvajú na dôvodoch uza-

tvorenia uvedených lôžkových od-

delení, 

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Zásadné rokovanie k budúcnosti 
nemocnice - pokračovanie

Spomienkové oslavy pri Pomníku padlých  foto M. Kríž �3.str.

�3.str.

Súťaž s Carmen

Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaujíma-

vú súťaž. Tentokrát môžete vyhrať 

lístky na tanečnú drámu Carmen 

ala Gypsy Devils. Súťaž pozostáva z 

5 súťažných kôl. Vašou úlohou bude 

vedieť správne odpovedať na aspoň 

3 súťažné otázky, aby ste boli zara-

dení do žrebovania o vstupenky na 

toto ojedinelé podujatie, ktoré sa 

uskutoční v piatok 3. júna na Amfi -

teátri v Banskej Štiavnici.

4. súťažné kolo:

O čom je príbeh Carmen?

Správne odpovede spolu s vystrih-

nutým kupónom nám môžete po-

sielať poštou na adresu redakcie, 

príp. vhodiť do schránok ŠN (Kul-

túrne centrum – Kammerhofská 

1, vestibul Nemocnice - Drieňová, 

Kvetinárstvo p. Rákayová - Križo-

vatka, predajňa Sama 23 – pod Kal-

váriou) v termíne do 30.5.2016. 

Šťastných výhercov vstupeniek uve-

rejníme v ŠN 2.6. Prajeme Vám veľa 

šťastia!  Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.4Kupón č.4
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z programu
primátorky

9. 5. Minulý týždeň zavítala na Slovensko 

generálna riaditeľka UNESCO p. Iri-

na Bokovová, ktorá dňa 7.5.2016 na-

vštívila aj Levoču.

Stretnutie na levočskej historickej 

radnici sa uskutočnilo za prítom-

nosti primátorov slovenských miest 

zapísaných do Zoznamu svetové-

ho dedičstva UNESCO a  zástupcov 

akademickej a  náboženskej obce. 

Stretnutia sa zúčastnila aj primátor-

ka Banskej Štiavnice, Mgr. Nadežda 

Babiaková. Po privítaní primátorom 

Levoče a  zápise pani Bokovovej do 

pamätnej knihy mesta, sa uskutoč-

nilo rokovanie za okrúhlym stolom, 

ktorého hlavnou témou bola propa-

gácia lokalít zapísaných do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO s nad-

väznosťou na rozvoj turizmu v týchto 

lokalitách, ako aj riešenie problémov, 

s  ktorými každá lokalita UNESCO 

zápasí, najmä získavaním fi nanč-

ných prostriedkov na rekonštrukciu 

nehnuteľných pamiatok. Samozrej-

me, každá lokalita má, okrem toho 

hmotného, aj nehmotné dedičstvo, 

tvorené hodnotami, ktoré nám zane-

chali naši predkovia. A tie je tiež po-

trebné si vážiť a ochraňovať, uviedla 

generálna riaditeľka UNESCO a zdô-

raznila dôležitú úlohu vzdelávania 

mládeže v  tejto oblasti a  jej zapoje-

nie do ochrany a  zachovania sveto-

vého dedičstva pre budúce generá-

cie. Uviedla tiež, že úlohou UNESCO 

je zladiť moderné veci s historickým 

dedičstvom. V rámci rokovania za 

okrúhlym stolom vystúpila aj pri-

mátorka mesta Mgr. Nadežda Ba-

biaková, ktorá informovala o obnove 

historických a technických pamia-

tok v meste Banská Štiavnica a oko-

lí ako lokality UNESCO, ako aj o 

aktivitách a úspechoch, ktoré sa po-

darilo od roku 1993 dosiahnuť v ob-

nove historických objektov, technic-

kých pamiatok a úprave verejných 

priestranstiev. Zároveň hovorila aj o 

problémoch a fi nancovaní na úseku 

obnovy a o aktivitách na úseku vzde-

lávania detí a mládeže k historické-

mu dedičstvu. Po rokovaní sa hostia 

presunuli do Baziliky sv. Jakuba, kde 

si vypočuli krátky organový koncert 

a prezreli jedinečné umelecké dielo - 

oltár Majstra Pavla z Levoče.

Henrieta Godová

Irina Bokovová 
na Slovensku

Mgr. N.Babiaková, primátorka mesta (v strede vľavo) s generálnou 

riaditeľkou UNESCO I.Bokovovou (v strede vpravo) a prorektorom TU 

vo Zvolene doc. Ing. B.Olahom, PhD. (vpravo)  foto Archív Autora 

Vážení pracovníci mesta Banská 

Štiavnica. V nedeľu 8. mája som na-

vštívila s  mojimi dvoma priateľka-

mi vaše krásne mesto. Pre informá-

cie sme zašli do informačného centra. 

Bolo pol jednej a chceli sme navštíviť 

prírodný banský skanzen a ešte sa aj 

okúpať v  parnom kúpeli v  Sklených 

Tepliciach.

Boli sme ale obmedzené časom, lebo 

vlak nám odchádzal približne o  pol 

6-tej. Usmievavý pán v  okuliaroch 

nám vysvetlil, že asi si budeme mu-

sieť vybrať len jednu návštevu, pre-

tože Sklené Teplice sú od vášho mes-

ta vzdialené 14 km. Spýtali sme sa ho, 

či by bolo možné sa tam dostať taxí-

kom. Veľmi ochotne nám zistil cenu, 

zarezervoval miesto na kúpanie a vy-

bavil dovoz aj odvoz taxíkom na všet-

ky miesta čo sme chceli vidieť a navští-

viť. Prebehlo to ako v dobrodružnom 

fi lme. Taxík nás zaviezol do skanzenu, 

prišiel pre nás, odviezol nás do Skle-

ných Teplíc a po skončení vstupu pri-

šiel opäť pre nás a zaviezol nás na že-

lezničnú stanicu.

Chceli by sme sa týmto poďakovať 

pracovníkom vášho informačného 

centra za ochotu a mimoriadne ústre-

tový prístup. Slovensko a vaše krás-

ne mesto som navštívila už aj minulý 

rok a tiež mi poradili v informačnom 

centre kam mám ísť a čo sa mi oplatí 

vidieť. Tento rok som sa chcela o tie-

to zážitky podeliť aj so svojimi pria-

teľkami, a  preto sme opäť navštívili 

Banskú Štiavnicu aj vaše informačné 

centrum. O  napísanie tohto mailu 

sme poprosili pracovníčku na recep-

cii v ubytovacom zariadení, kde sme 

boli ubytované. Aj ona nám ochotne 

a s úsmevom vyšla v ústrety.

Ešte raz ďakujem za pekné zážitky 

z vášho krásneho mesta o odovzdajte 

prosím naše poďakovanie aj pracovní-

kom informačného centra.

Turistky z Francúzska

Poďakovanie

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie problematiky žiados-

ti o dotáciu na obnovu chod-

níka na Sitno žiadateľa Región 

Banská Štiavnica OOCR.

  Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s právnym zástup-

com Mesta Banská Štiavnica 

k riešeniu sporu Satel – Mesto 

Banská Štiavnica o vlastníctvo 

objektu na Nám. sv. Trojice.

  Účasť na spomienkových osla-

vách pri príležitosti 71. vý-

ročia ukončenia II. svetovej 

vojny.

10.5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských 

spoločností a vedúcich odde-

lení MsÚ.

  Riešenie problematiky zriade-

nia LSPP v Banskej Štiavnici.

11.5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Zasadnutie predstavenstva 

OOCR.

  Účasť na kultúrno–spoločen-

skom podujatí Banskoštiav-

nické kladivká organizovanom 

Základnou umeleckou školou 

v Banskej Štiavnici.

12.5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Riešenie problematiky vysprá-

vok miestnych komunikácií.

  Uskutočnilo sa slávnostné vy-

hodnotenie osobností a kolek-

tívov v oblasti športu za rok 

2015.

13.5.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Účasť na V. ročníku spoločen-

ského podujatia Stretnutie 

pletárov.

Andrea Benediktyová

Basta! fest
V piatok 20. mája sa po skon-

čení programu Festivalu kum-

štu, remesla a zábavy zaplní 

pódium umiestnené v priesto-

roch historického Kammerho-

fu (Kammerhofská 2) štiavnic-

kými kapelami. Odštartuje tam 

totiž nultý ročník podujatia, po-

čas ktorého chcú dať organizá-

tori priestor amatérskym a po-

loprofesionálnymi umelcom 

z Banskej Štiavnice s názvom 

BaSta! fest.

Na akcii vystúpia od 17.00 hod. 

talentovaný Andrej Osvald som 

svojim akustickým vystúpením, 

elekronické duo EA, zoskupenie 

Náco výber hrajúce jazz - rock 

a skupina +- 40. V prípade po-

sledných dvoch uvedených ka-

piel pôjde o premiérové verejné 

vystúpenia, aj keď už ostrieľa-

ných muzikantov.

Predvojom koncertného progra-

mu bude vernisáž výstavy s ná-

zvom Prelínanie, na ktorej svoje 

diela predstavia Oľga Kuchtová, 

Zuzana Knezovičová a Ján Pat-

sch.  Rodáci z Banskej Štiavnice 

predstavia výstavu, v ktorej sa 

bude striedať realistické zobra-

zenie s abstrakciou. Slávnost-

né otvorenie sa bude konať vo 

štvrtok 19.5. 2016 o 17.00 hod. 

v priestoroch Kultúrneho cen-

tra, Kammerhofská 1.

Všetkých Štiavničanov a nielen 

ich, srdečne na podujatia pozý-

vame a veríme, že aj s ich pod-

porou založíme novú tradíciu 

prezentáciu miestnych umel-

cov.

Rastislav Marko, 

OKŠaMK
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organizácií a politických 

strán pôsobiacich v našom okrese a 

obyvatelia nášho mesta. Po zaznení 

štátnej hymny prítomných privítal 

tajomník ZO SZPB Ing. Jaroslav Du-

dík. Po ňom predniesla báseň Katka 

Kissová. Následne sa ujala slova pri-

mátorka mesta Mgr. Nadežda Babia-

ková so svojím príhovorom:

Vážení členovia ZO SZPB, vážené 

dámy, vážení páni, vážení prítomní!

8. máj je deň, keď si pripomíname 

Deň víťazstva nad fašizmom, víťaz-

stva nad najkrutejšou ideológiou, 

aká sa kedy zrodila v dejinách ľudskej 

civilizácie. 8. mája 2016 si Európa a 

Slovensko v nej pripomenula výročie 

71. rokov od skončenia II. svetovej 

vojny v Európe - najväčšieho ozbroje-

ného, najrozsiahlejšieho a najničivej-

šieho vojenského konfl iktu, aký kedy 

ľudstvo zažilo na našom kontinente. 

Neuveriteľné utrpenie, strach, bieda, 

hlad a smrť miliónov vojakov a civil-

ných obyvateľov - to je výsledok bo-

jov, ktoré prebiehali na území štátov 

Európy. Smutným výsledkom tohto 

zápasu za slobodu národov je bezmá-

la 60 miliónov ľudských životov voja-

kov a nevinných obyvateľov, pokusy 

na ľuďoch, zničené a vydrancované 

mestá, dediny, továrne, zamínované 

polia, zničené kultúrne a historické 

pamiatky i skvosty prírody.

Udalosti II. svetovej vojny neobišli 

ani Slovensko, môžeme byť hrdí na 

to, že Slováci sa nezmierili s fašiz-

mom a bojovali za svoju vlasť a jej 

slobodu. Slovensko oslobodila Čer-

vená armáda, Prvý československý 

armádny zbor a rumunská armá-

da. Taká je história, naši mladí muži 

umierali v bojoch za slobodu. Je to 

tak, aj Slováci oslobodzovali Euró-

pu, oslobodzovali svoju vlasť, ochra-

ňovali slobodu svojich rodín i svoju 

osobnú slobodu. 8. mája 1945 sa slo-

boda natrvalo vrátila do slovenských 

miest, dedín i príbytkov. Tisíce ľudí 

položili svoj vlastný život za to, za 

čo bojovali - za víťazstvo nad zlobou, 

nenávisťou, totalitou, ponižovaním 

ľudských bytostí i celých národov, za 

víťazstvo mierového dobra a tvorivé-

ho pokoja nad vojnovým zlom a niče-

ním civilizačných hodnôt. Chceme a 

musíme si pripomínať udalosti spred 

71. rokov, aby sme nezabudli a aby 

nezabudli ani naši mladí, ani generá-

cie, čo prídu po nás, čo znamená žiť v 

mieri, že tu niet miesta pre naciona-

lizmus a šovinizmus.

Preto ďakujem všetkým vám, čo ste 

spolu s nami prišli vzdať vďaku a 

úctu žijúcim hrdinom protifašistic-

kého zápasu a prejaviť pietu tým, čo 

sa príchodu slobody a konca vojny 

nedožili. Nech teda dnešné kytice, 

ktoré sme položili pri pamätníku sú 

prejavom našej spoločnej úcty a vďa-

ky všetkým tým, ktorí položili živo-

ty za slobodu a víťazstvo nad fašiz-

mom, ale naša vďaka a úcta patrí aj 

všetkým žijúcim pamätníkom.

Zároveň si dnes, 9. mája pripomí-

name Deň Európy. Spolu s vlajkou, 

hymnou, mottom a jednotnou me-

nou - eurom, je symbolom Európskej 

únie. Dňa 9. mája 1950 Robert Schu-

man prezentoval svoj návrh na vy-

tvorenie organizovanej Európy, ktorá 

je nevyhnutná pre udržanie miero-

vých vzťahov. Schumanova deklará-

cia sa považuje za začiatok budovania 

EÚ. Deň Európy je tak príležitosťou 

pre zdieľanie európskej identity a 

oslavou mieru a jednoty v Európe.

Nasledoval príhovor predsedu ZO 

SZPB v Banskej Štiavnici Vladimíra 

Popraca, ktorý apeloval na mladých 

ľudí, aby nezabúdali na svoju minu-

losť. Lebo ľudia, ktorí nepoznajú svo-

je dejiny, nepochopia ani budúcnosť. 

Záver patril hymnickej piesni „Kto za 

pravdu horí!“ Česť ich pamiatke!

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

ktorými nie sú podľa 

nich ekonomické ukazovatele, ale 

skutočnosť, že tieto oddelenia nie 

sú podľa ich zdôvodnenia perso-

nálne kryté tak, aby bola zabezpe-

čená bezpečnosť zdravia pacientov. 

Súčasné špecializované a  privátne 

ambulancie v  nemocnici zostanú 

zachované. Vznesená bola aj požia-

davka na rozšírenie ambulantných 

hodín chirurgickej ambulancie, aby 

táto poskytovala služby pondelok - 

piatok a  požiadavka na lekára dia-

betológa. Tu nám bolo prisľúbené, 

že prehodnotia počet pacientov na 

chirurgickej ambulancii a v prípade 

opodstatnenosti sú ochotní rozšíre-

nie ambulantných hodín riešiť. Čo 

sa týka lekára diabetológa, vyjadrili 

sa, že  aj v Žiari ordinujú len privát-

ni diabetologickí lekári.

Po reprofi lácii nemocnice a priesto-

rového usporiadania lôžkovej a am-

bulantnej časti v budove nemocnice 

s  rozšírením oddelenia ODCH zo-

stanú niektoré priestory voľné.

Ešte pred konaním valného zhro-

maždenia som požiadala akciovú 

spoločnosť o  prenájom priestorov 

pre potreby zriadenia ambulan-

cie Lekárskej služby prvej pomoci 

(LSPP), kde som mala už prísľub od 

záujemcu pre organizovanie posky-

tovania tejto služby v Banskej Štiav-

nici. Nájomná zmluva na priestory 

LSPP bola podpísaná 10. mája 2016 

a po vybavení všetkých ďalších po-

trebných náležitostí k  vydaniu po-

volenia na organizovanie LSPP, aj 

s výjazdom k pacientovi, v Banskej 

Štiavnici, by táto mala byť zabez-

pečená v  priestoroch bývalej LSPP 

(pohotovosti) v  budove nemocni-

ce v čase od 15.30 do 7.00 hod. na-

sledujúceho dňa. O presnom termí-

ne zriadenia LSPP budeme občanov 

aktuálne informovať.

Zároveň som požiadala predsta-

venstvo akciovej spoločnosti, aby 

nám oznámili, ktoré ďalšie priesto-

ry v nemocnici zostanú voľné, aby 

sme mohli rokovať s  potencionál-

nymi záujemcami o prevádzkovanie 

lôžkového interného, prípadne aj 

gynekologicko - pôrodníckeho od-

delenia v Banskej Štiavnici.

Keďže som sa písomne obrátila aj 

na predsedu vlády SR vo veci ban-

skoštiavnického zdravotníctva, bol 

mi doručený list z kancelárie pred-

sedu vlády SR na základe ktorého, 

kancelária predsedu vlády SR žia-

da o  odborné stanovisko minis-

tra zdravotníctva SR k uvedenému 

problému a  zároveň žiada o kópiu 

odpovede k  riešeniu danej proble-

matiky.

Telefonicky som tiež niekoľkokrát 

hovorila s riaditeľom Záchrannej 

zdravotnej služby o zriadení ambu-

lancie RLP, t. j. sanitky záchrannej 

služby s lekárom, ktorý ma ubezpe-

čil, že toto je ich prioritou a že in-

tenzívne pracujú na personálnom 

zabezpečení lekárov pre záchranku 

v Banskej Štiavnici.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

�1.str.

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Rybárske 
preteky
Rybárske preteky dospelých „O 

pohár primátorky Banskej Štiavni-

ce“ sa konajú dňa 14. mája 2016 

na Počúvadlianskom jazere (are-

ál penziónu OMAD). Začiatok o 

7:00 hod. a vyhlásenie výsledkov 

o 12:30 hod. Od 9:00 hod. podá-

vame halászlé a pečené pstruhy. 

Návštevníci môžu v losovaní vy-

hrať hodnotné ceny. Rybárske 

preteky detí sa konajú v nede-

ľu 15. mája 2016 od 8:00 - 12:00 

hod. v B.Studenci na Malom Kol-

pašskom jazere. Na uvedené pre-

teky pozývame všetkých rybárov, 

občanov a priaznivcov z B.Štiavni-

ce a okolitých obcí. 

Výbor Miestnej 

organizácie SRZ

Lesy deťom
Lesy SR, š.p. pri príležitosti Me-

dzinárodného dňa detí organizu-

jú dňa 27.mája 2016 medzi 9:00 

– 13:00 hod. podujatie zamerané 

na ochranu lesa a životného pro-

stredia, ktoré sa uskutoční na Po-

čúvadlianskom jazere. Tešíme sa 

na Vašu hojnú účasť! 

Lesy SR, š.p. 

OZ Levice

Zásadné rokovanie k budúcnosti 
nemocnice - pokračovanie

Spoločenská 
kronika
Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

14.4. 2016 Ing. Ján Hulina a Mgr. 

Katarína Herčková, 16.4. Ing. Du-

šan Šmigura a Bc. Katarína Zigo-

vá, 16.4. Hicišin Roman a Veroni-

ka Koledová, 23.4. Ing. Vladimír 

Greguš a  Zuzana Antošíková, 

29.4. Juraj Blahút a Aneta Lam-

puchtová Gažiová, 30.4. Lukáš 

Hrdlovič a  Ing. Ivana Binderová, 

30.4. Martin Kollár a Beáta Svet-

líková.

Odišli z našich radov

4.4. Anna Kolovratová vo veku 

76 rokov, 13.4. Marta Nevolná vo 

veku 86 rokov, 20.4. Peter Chren-

ko vo veku 72 rokov, 26.4. Peter 

Havran vo veku 86 rokov, 4.5. Má-

ria Krajčová vo veku 80 rokov, 4.5. 

Ján Teplan vo veku 66 rokov, 6.5. 

Ladoslav Zsigmond vo veku 43 ro-

kov.

Jarmila Simonidesová
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Festival 
„meskýho“ kumštu remesla 

a zábavy, 19. ročník. 

20. – 21. mája 2016. 

Kammerhof, Banská Štiavnica

piatok/9:00-20:00

sobota/9:00-22:00

Mestský trh s remeselníkmi a vý-

robcami,  mestské postavy a  po-

stavičky – Náco, lacný Joško, Ciró-

nička, žongléri, fl ašinet, chodúle, 

ryžovanie zlata a aj  niečo z alchý-

mie.

Vstupné:

Predpredaj/do 16.5.2016 všetci 

od 5 rokov 2,00 €, rodina 7,00 €

Na mieste/všetci od 5 rokov 2,50 

€, rodina 8,00 €

Zdarma/pedagogický dozor, deti 

do 5 rokov

Možnosť platby kultúrnymi pou-

kazmi!

Kontakt/predpredaj: 

045/6949451, marketing@muze-

umbs.sk, www.muzeumbs.sk.

Piatok, 20.5.2016

9,00 Otvorenie Festivalu a  letnej 

turistickej sezóny v Banskobys-

trickom samosprávnom kraji

9,15 Juggler show

10,00 Divadlo z domčeka

O kozliatkach

11,00 Juggler show

12,00 Divadlo z domčeka

Kráľ Drozdia brada 

13,00 Juggler show

14,00 Divadlo z domčeka

Ako sa Gašpar takmer kráľom stal

14,45 Spevokol  Štiavničan

15,15 Divadlo bez opony

Na skle maľované

16,30 BaSta! fest

Štiavničan, Duwen Blade, Paradá-

jz Pikčr, +-40, Náckov kufor, EA.

Sobota, 21.5.2016

10,00 Juggler show

11,00 Divadlo z domčeka

O kozliatkach

12,00 Tradičné bábkové divadlo 

Tyjátr

13,00 Hevi Dubi Komiks Band

Všeličo o hudobných nástrojoch

14,00 Dychová hudba Sitňanka

15,00 Hevi Dubi Komiks Band

Veselé pesničky pre celú rodinu 

(pod taktovkou Rastislava Dubov-

ského a Daniela Heviera)

16,30 Juggler show

17,00 Divadlo z domčeka

Ako sa Gašpar takmer kráľom stal

18,00 Juggler show

19,00 Preßburger Klezmer band

20,30 Slovak Tango

V Štiavnických novinách 

dňa 5. mája 2016 bol uverej-

nený článok pod názvom 

„Záchranka už na leto“, 

ktorý napísal Mikuláš Pál za 

občiansku iniciatívu Právo 

na zdravotnú starostlivosť 

v regiónoch. 

Neviem prečo však neuviedol, že je 

aj poslancom mestského zastupiteľ-

stva. Určite len preto, aby nemusel 

zverejniť čo všetko doteraz mest-

ská samospráva a  zvlášť primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

spravila pre udržanie a  revitalizá-

ciu nielen záchranky alebo všetké-

ho toho, o  čo sme v  našom meste 

v  zdravotníctve za posledné roky 

prišli. Sám autor článku priznáva, 

že RLP by mala v našom meste exis-

tovať od septembra 2016. Nikto iný 

to nevybavil po trojročnom sústre-

denom úsilí ako primátorka nášho 

mesta čo bolo viackrát zverejnené 

nielen v Štiavnických novinách, ale 

aj v mestskej televízii VIO. Prehla-

sujem, že keď sa Mikuláš Pál chys-

tal ísť za Ministrom zdravotníctva 

SR Tomášom Druckerom neoslovil 

nikoho z vedenia mesta, aby s ním 

išiel. Pýtam sa, je to normálne? Veď 

tu predsa ide o  niečo ďaleko viac 

ako o  záchranku, dúfam, že všetci 

chceme, aby tu opäť bolo funkčné 

aj interné a gynekologicko – pôrod-

nícke oddelenie. V tomto smere vy-

konáva dennodenne enormné úsi-

lie zvlášť primátorka mesta o  čom 

svedčí aj jej článok v tomto čísle ŠN. 

Na margo najvýznamnejšej osob-

nosti z Petičného výboru pani Mag-

dy Vášáryovej len toľko, že kde bola 

do 5. marca 2016, keď bola ešte po-

slankyňa NR SR a nevadilo jej, že 3 

roky v Banskej Štiavnici RLP nie je, 

v  januári 2016 bola zastavená čin-

nosť interného oddelenia a hrozba 

zatvorenia gynekologicko – pôrod-

níckeho oddelenia už bola praktic-

ky taktiež na programe dňa. Miku-

láš Pál v jednej jedinej vete spomína 

vedenie mesta, že „ponúklo“ lekárom 

mestské byty. Ani jedno jediné slo-

vo viac, čo doteraz vedenie mesta 

spravilo a  na čom pracuje naďalej. 

Dúfam, že súdni čitatelia ŠN pocho-

pia o čo vlastne autorovi článku išlo.

Marián Zimmermann,

zástupca primátorky mesta

Ad: Záchranka už na leto?

V partnerskom meste 

Moravská Třebová sa konal 

už 21. ročník podujatia Dny 

slovenské kultury.

Podujatia, ktoré je zamerané na 

prezentáciu slovenskej kultúry 

v Českej republike, sa v dňoch 14. 

– 16.4.2016, na pozvanie staros-

tu mesta JUDr. Miloša Izáka, zú-

častnila aj ofi ciálna delegácia Mes-

ta Banská Štiavnica v  zložení Ing. 

Marián Zimmermann, zástupca 

primátorky mesta, Mgr. Henrie-

ta Godová, MsÚ a Ing. Ján Čamaj, 

poslanec MsZ. Vo štvrtok vo ve-

černých hodinách zahájila podu-

jatie vynikajúca slovenská speváč-

ka s  banskoštiavnickými koreňmi 

Jana Kirschnerová. Jej vystúpe-

nie bolo plné energie a  dobrej ná-

lady. Po nej svojou hrou na heli-

gónku a krásnym spevom vystúpila 

Vlasta Mudríková, ktorá patrí me-

dzi elitu slovenského folklóru. Pia-

tok 15.4.2016 patril Banskej Štiav-

nici. Počas dňa sa návštevníkom 

podujatia predstavili tanečný súbor 

Aplaus a Sokoliari sv. Bavona. Ve-

čer plnú  kinosálu Múzea v Morav-

skej Třebovej rozosmieval obľúbe-

ný divadelný súbor Paradajz Pikčr 

s hrou „Priebežne.“ Delegácia sa zú-

častnila aj slávnostného odovzdá-

vania Ceny mesta Moravská Tře-

bová a Športovec roka 2015 mesta 

Moravská Třebová. Na odovzdáva-

ní bol prítomný aj špičkový český 

cestný cyklista Leopold König, ro-

dák z Moravskej Třebovej, ktorý si 

z rúk starostu mesta prevzal Ocene-

nie starostu mesta za reprezentáciu 

mesta v roku 2015. Moravskú Tře-

bovú navštívil aj riaditeľ SPŠ S. Mi-

kovíniho Ing. Ján Totkovič s učite-

ľom Reštaurátorského krúžku Mgr. 

Radovanom Blahom, ktorí nadvia-

zali spoluprácu so Strednou ume-

leckopriemyselnou školou v  Ústí 

nad Orlicí. Iniciátorom tejto spolu-

práce je p. František Žáček, riadi-

teľ Kultúrnych služieb mesta Mo-

ravská Třebová a učiteľ na uvedenej 

škole. Pán Žáček prejavil záujem 

o  spoluprácu aj s  banskoštiavnic-

kým Fotoklubom BLUR. Veľmi nás 

teší, že sa spolupráca partnerských 

miest udržuje aj na iných úrovniach 

a  sú do nej zapojení aj obyvatelia 

oboch miest.

Henrieta Godová

Dny slovenské kultury 2016

Delegácia z Banskej Štiavnice na prijatí u starostu Moravskej 

Třebovej na radnici  foto Henrieta Godová 
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kam v BŠ 
a okolí ?

,,Tak ako tmavý deň rozjasní 

hviezdička, rozjasní u nás deň 

úsmevom mamička.“

V piatok 6. mája 2016 sa aj veľká 

sála Kultúrneho centra v Banskej 

Štiavnici rozjasnila úsmevmi a  naj-

úprimnejšími prejavmi vďaky ma-

mám, mamkám, mamičkám, sta-

rým mamám i babičkám.

Pri príležitosti Dňa matiek im pri-

pravili bohatý kultúrny program 

deti z banskoštiavnických MŠ a ZŠ 

Jozefa Horáka, za pomoci svojich 

p. učiteliek. Moderátori podujatia 

Renátka Taligová a Peťo Danáš po 

veršovanom úvode predstavili pr-

vých účinkujúcich. Permoníci z MŠ 

1.mája si pripravili vystúpenie plné 

básničiek, pesničiek, tančekov, ale 

aj žartíkov malého Nácka. Malí fol-

klóristi z MŠ Františka Assiského 

predviedli vtipné svadobné pásmo 

podľa ľudových zvykov a tradícií. 

Pestré kroje, vybrúsené tanečné po-

hyby i povzdychy malého ženícha sa 

postarali o dobrú náladu.

Dievčatká z MŠ na Drieňovej si pre 

mamičky pripravili krásne veršíky 

a temperamentný tanec ča-ča-ča v 

latino rytmoch i rytmoch potlesku 

publika. Žiaci zo 4.B ZŠ Jozefa Ho-

ráka vyslovili najkrajšie slová o 

mame, ktoré doplnili zaujímavou 

hrou s písmenkami. Ich krásne vy-

stúpenie obohatili, husličky Sofi e 

Kačániovej a báseň v podaní autor-

ky Veroniky Grečnerovej. Závereč-

né slová vyznania a vďaky mamám 

vyslovil vo svojom prejave pred-

nosta Okresného úradu v Banskej 

Štiavnici Ing. Štefan Filip. Usmie-

vavé mamičky boli v prvom rade 

obdarované láskou a pozornosťou, 

nežnou kvetinkou i darčekom,ale 

aj hodnotnou cenou z vyžrebovanej 

tomboly. Podujatie pripravila Žive-

na, spolok slovenských žien v spo-

lupráci s Mestom Banská Štiavnica. 

Veľká vďaka patrí sponzorom, kto-

rými boli: SMER-SD, Svetro s.r.o., 

M+S Audio.

Janka Bernáthová

Slávnosť pre mamy, mamky, mamičky...

Druhú májovú nedeľu sme si 

pripomenuli Deň matiek. 

I keď nie každá žena je matkou, kaž-

dá matka je ženou a preto je už od 

raného detstva veľmi dôležitá kva-

lita výchovy dievčat, aby z nich vy-

rástli zodpovedné a  charakterné 

osobnosti.

Byť matkou znamená, byť nositeľ-

kou života. Táto úloha patrí k naj-

vznešenejším a najvzácnejším, aké 

len existujú. I keď je to jedno z naj-

dôležitejších povolaní v spoločnos-

ti, žiaľ, že prakticky je veľmi nedo-

cenené a slabo hodnotené. Aj to je 

jedným z dôvodov, prečo je v súčas-

nosti matiek málo a stávajú sa vzác-

nosťou. Tento dlhodobý trend po-

klesu má za následok podobne ako 

inde v  západnej kultúre, starnutie 

aj nášho slovenského národa, na-

rušovanie ekonomickej rovnováhy, 

zvyšovanie veku odchodu do dô-

chodku a  mnoho ďalších nepriaz-

nivých dôsledkov, ktoré viac, menej 

neobídu nikoho z nás. To je jasným 

dôkazom, že tie pravé hodnoty ne-

spočívajú v získavaní moci a množ-

stva peňazí, ale v  živote, ktorý sa 

buď rozvíja, alebo zaniká pod vply-

vom spôsobu myslenia, postojov 

a  kvality morálnych kritérií. Nee-

xistujú stručnejšie, konkrétnejšie 

a  kvalitnejšie kritériá, ktoré môžu 

tak blahodarne zasahovať do všet-

kých oblastí života, ako je desať 

Božích prikázaní. (2.M. 20; 5.M.5) 

A  v  tomto všetkom sa ako draho-

kam vyníma obraz matky tak, ako 

je vykreslený v Knihe Príslovia 31, 

10-31, kde sa píše: “Kto nájde ženu 

statočnú? Je omnoho cennejšia než per-

ly“ Všimnime si, že v tomto úvode 

sú zahrnuté všetky ženy. Aj tie, kto-

ré nie sú matkami. Aj ony majú svo-

je nezastupiteľné úlohy.

Toto si potrebujeme v  súčasnej 

dobe neistoty a rôznych nepokojov 

lepšie uvedomiť. Migrácia Slovákov 

do zahraničia a cudzincov k nám nie 

je riešením. Stabilita v našej spoloč-

nosti môže byť upevnená iba lep-

ším ocenením matiek a  ich rodín, 

ich všestrannou podporou ako mo-

rálne tak aj fi nančne. Ozdravením 

pracovného prostredia hlavne pre 

živnostníkov, malých a  stredných 

podnikateľov, aby naši ľudia, živi-

telia rodín nemuseli odchádzať za 

prácou do zahraničia. Matky potre-

bujú zázemie rodiny, vďaku a  oce-

nenie, tak aj my všetci potrebujeme 

dobré matky, nato nikdy nesmieme 

zabudnúť. Je tu potrebný vzájomne 

užitočný vzťah (symbióza), pretože 

život, aký by sme si všetci priali, je 

možný iba v tejto podobe. 

Ľubomír Počai

Hodnota matky

V publiku sedeli šťastné mamičky aj oteckovia  foto Janka Bernáthová 

Moderátori P.Danáš a R. Tali-

gová  foto Janka Bernáthová 

13.5. Stretnutie pletárov. Spolo-

čenské podujatie pre všetkých bý-

valých i súčasných pletárov. Kultúr-

ne centrum, 10:00

13.5. Luft coworking: Darujme de-

ťom nosič na cestu vol.2. Luft ako 

krajčírska dielňa. 16:00

13.5. Štiavnický kvíz. Vila Magno-

lia, 19:00.

13.5. Koncert: Tichá voda. Art 

Cafe, 20:00

13.5. Akustický večer s  chlapca-

mi od Skapely. Meštianska krčma, 

20:00.

13.5. Ready to Friday party. Pražo-

va, 21:00

14./21.5. Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň, fosforovňa 

a bambusovňa. Otvorené: 13:00-

17:00.

14.5. Rybárske preteky pre do-

spelých. Počúvadlianske jazero, od 

7:00.

14.5. Workshop: Hlas a vnútorná 

rezonancia. Naučte sa prepojiť svoj 

hlas, telo a myseľ. Info na FB: Luft 

coworking, 11:00.

14.5. Workshop práce s farbami 

Chalk Paint™od Annie Sloan. Kam-

merhof, 13:00

14.5. Vernisáž: František Skála. Že-

lezničná stanica, 16:00.

14.5. Jazzový koncert študentov 

a  pedagógov HUAJA. Nádvorie 

HUAJA, 16:00.

14.5. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov. Hrá skupina RDS. Počú-

vadlianske jazero, 18:00

14.5. Koncert: Barbora Švidraňová 

& Band. Trotuar Cafe, 20:00

14.5. Živá hudba v Hoteli Kerling. 

Hotel Kerling, 20:00

15.5. Detské rybárske preteky. 

Banský Studenec, od 8:00.

19.5. Koncert ku Dňu matiek 

v ZUŠ. ZUŠ, 15:30.

20.-21. Festival kumštu remesla 

a zábavy. SBM, Kammerhof.

20.5. Vernisáž: Májovo-júnový vý-

ber. Schemnitz Gallery

20.5. Festival Štiavničanov: BaSta! 

Fest. Kammerhof, 17:00

20.5. Vernisáž výstavy: Staré fo-

toaparáty. Cosmopolitan-vežička, 

17:00

20.5. Laco Deczi & Celula New 

York. Divadlo Pivovaru Erb, 19:00

20.5. Ako išlo víno na vandrovku. 

O  jeho príbehoch a  chutiach. Re-

zerv. 045  692 11 13. Cosmopoli-

tan-vežička, 20:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Zájazd
Dňa 24.5.2016 usporiada SZTP 

v B.Štiavnici 1-dňový rekondičný 

zájazd do Podhájskej. Odchod o 

7:45 hod. z Križovatky, úhradu 7,-

Eur/os. Zaplatiť v kancelárii zväzu 

Po, St, Št.                      Ivan Madara

S príchodom jari pritiahlo 

pekné počasie do Banskej 

Štiavnice turistov a na námestí 

sa opäť udomácnili predaj-

covia drobných umeleckých 

a remeselných predmetov. 

Viacerí z nich sú členmi občianskeho 

združenia Umenie a  remeslá Štiav-

nice, za ktorého vznikom stojí pani 

Eliška Bartschat.

Ako sa u vás zrodila myšlienka za-

ložiť občianske združenie Umenie 

a remeslá Štiavnice?

Vzniklo to spontánne, z potreby vzá-

jomne sa podporiť počas trhového 

predaja, pretože pre jednotlivca je 

takáto aktivita fyzicky náročná. Na 

počiatku boli hlavne praktické dô-

vody.  Súviselo to tiež s potrebou in-

štitucionalizovať sa najmä pre úče-

ly styku s Mestom Banská Štiavnica 

a SBM. Založila som toto občianske 

združenie a  veľmi ma teší ako fun-

guje a  rastie. Je pre mňa symbo-

lom spolupráce, nadšenia, podpory 

a priateľstva. Dnes má naše občian-

ske združenie už 16 členov a myslím, 

že všetci sa na činnostiach združenia 

podieľame z vlastnej vôle a s veľkým 

nasadením.

Čo plánujete v nadchádzajúcej se-

zóne?

Niektoré aktivity sme začali robiť 

už dávnejšie a budeme v nich naďa-

lej pokračovať. Okrem animačných 

aktivít na námestí v  letných mesia-

coch, plánujeme počas zimy pokra-

čovať v stretávaní v duchu Randezvo-

us v Art Café, ktoré sme organizovali 

aj minulý rok. Ide o  stretnutia via-

cerých druhov umenia, nielen pre-

dajnú výstavu umeleckých a  reme-

selných produktov, ale tiež čítanie 

autorských textov a hudobné  kon-

certy. Naďalej sa budeme zapájať 

aj do veľkých mestských podujatí. 

O  našich aktivitách informujeme aj 

na našej facebookovej stránke.

Okrem príležitostných akcií, kto-

ré sa v  Banskej Štiavnici konajú, 

vás možno najčastejšie vídať na 

Námestí sv. Trojice.

S myšlienkou umeleckých aktivít na 

našom krásnom námestí som sa za-

čala pohrávať už dávnejšie. Chce-

la som mu aspoň trochu vdých-

nuť život. Vedela som, že miestni 

umelci na námestie patria. Dohod-

li sme sa s Mestom a pani primátor-

ka nám to umožnila. Pri vzniku pro-

jektu stál i Daniel Lichard, štiavnický 

umelec, keramikár a môj bývalý uči-

teľ z ÚĽUV-u, ktorému som vďačná 

nielen za jeho podporu a pomoc, ale 

i za to, že ma naučil láske k hrnčiar-

skemu kruhu. Prvý rok bol skutočne 

náročný, často som bola na námes-

tí sama. Hovorila som si, že už viac-

krát do toho nepôjdem. Našťastie sa 

ku mne pridali ďalší ľudia a rozbeh-

lo sa to.

Celodenné aktivity a  stánkový 

predaj na námestí so sebou priná-

šajú niektoré úskalia. Ako sa vám 

darí prekonávať ich a  čo vás pri 

tom najviac motivuje?

Skutočne, najmä v  lete tam vládnu 

doslova nehostinné podmienky spô-

sobené horúčavou a  priamemu vy-

staveniu sa slnku. Myslím, že to sú 

tiež dôvody, ktoré v lete z námestia 

ľudí, turistov i domácich, skôr vyhá-

ňajú. Priestor námestia nie je upra-

vený a prispôsobený ľuďom tak, ako 

je tomu v  iných na turizmus zame-

raných mestách. Centrum Banskej 

Štiavnice bolo vytvorené pre ľudí, 

a dnes patrí skôr autám. Naše pôso-

benie na námestí sa stretlo s pozitív-

nym ohlasom u domácich obyvateľov 

aj turistov. Aj kvôli nim má zmysel, 

že tam sme, poľudšťujeme priestor 

námestia a  sme súčasťou toho, ako 

sa Banská Štiavnica prezentuje navo-

nok. Najväčší problém pritom pred-

stavuje doslova klimatická nehostin-

nosť, z ktorej vyplýva potreba riešiť 

ochranu pred slnkom i dažďom. Na 

mestskom zastupiteľstve sme sa s 

pani primátorkou zhodli na tom, že 

riešením by boli na tento účel vy-

robené stánky, ktoré by boli štýlo-

vo a  esteticky zjednotené s  priesto-

rom námestia. Nie je vhodné, aby 

sme naďalej využívali vlastné stánky 

či slnečníky, ktoré esteticky nepôso-

bia. Aj na takéto detaily sú návštevní-

ci mesta citliví. Našim cieľom je pod-

pora miestnych občanov a ich tvorby, 

umožnenie kultúrneho vyžitia pre 

Štiavničanov, a tiež reprezentovanie 

sa navonok, pred návštevníkmi mes-

ta. Aktivity nášho občianskeho zdru-

ženia boli vždy zo strany mesta pod-

porované, pani primátorke vďačíme 

za ochotu pomôcť vytvoriť nám také 

podmienky, aby sme v našich aktivi-

tách na námestí mohli naďalej pokra-

čovať. Za rozhovor poďakovala 

Zuzana Paškayová

Na slovíčko s Eliškou Bartschat

Eliška Bartschat na jarmoku  foto Archív E. Bartschat

16.apríla 2016 sa konala 

brigáda na Budovateľskej ul. 

13 a 14 v časti Povrazník. 

Brigády sa dobrovoľne zúčastni-

li nájomníci s cieľom skrášliť a zve-

ľadiť prostredie nových bytoviek.

Prekvapujúce a potešujúce bolo, že 

sa pridali aj deti. A všetci pomáha-

li ako sa dalo, napr. dobrým nápa-

dom, prineseným náradím, občer-

stvením... Úprimné ďakujem patrí 

rod. Macekovej, nakoľko sa posta-

rali o chod brigády a jej organizač-

né zabezpečenie. Dosť často sa daná 

lokalita odsudzuje kvôli neporiadku 

a „rušnému životu“. Teraz ukázali, že 

im záleží na ich „povesti“. Poďakova-

nie tiež patrí všetkým zúčastneným 

za ochotu nájsť si čas a priložiť ruku 

k dielu. Výsledok je badateľný. Kraj-

šie životné prostredie.

Petra Šimová, 

domový dôverník

Aprílová brigáda

Súťaž 
s hotelom Bristol

Pripravili sme pre Vás milí čitatelia za-

ujímavú súťaž. Tentokrát môžete vy-

hrať konzumné pre 2 osoby v reštau-

rácii hotela Bristol. Súťaž pozostáva 

z 2 súťažných kôl. Vašou úlohou je 

správne odpovedať na obe súťažné 

otázky a budete zaradení do žrebova-

nia o poukážky. Výhercov vyžrebuje-

me v priestoroch hotela Bristol.

2. kolo

Aká je cena ,,Menu" reštaurácie- 

Hotel Bristol?

Správne odpovede spolu s vystrihnu-

tým kupónom nám môžete posielať 

poštou na adresu redakcie, príp. vho-

diť do schránok ŠN (Kultúrne cen-

trum – Kammerhofská 1, vestibul 

Nemocnice - Drieňová, Kvetinárstvo 

p. Rákayová - Križovatka, predajňa 

SAMA 23 – pod Kalváriou) v termíne 

do 20.5.2016. Šťastných výhercov 

uverejníme v ŠN 26.5. Prajeme Vám 

veľa šťastia!                                             Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.2Kupón č.2

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy v 

pondelok do 14:00 hod. Ďakujeme 

za porozumenie!                                  red.
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Mama, to slovo 

je cennejšie ako 

hocijaké iné slo-

vo na svete. Keď 

Ťa už niet rúti 

sa nám svet. Spi sladko, snívaj 

svoj večný sen, v spomienkach 

sme pri Tebe každý deň.“

Dňa 14.mája si pripomína-

me 9. výročie úmrtia p. Jan-

ky Doletinovej. S láskou 

spomínajú 

manžel Otto, dcéry Alena 

a Daniela s rodinami, súro-

denci Oľga, Milena a Karol 

s rodinami a krstné deti 

Darina a Alena s rodinami

Spomienka

Dňa 15.5.2016 

uplynú 4 roky, 

čo nás opustil 

manžel, otec, 

svokor a starký 

Milan Peťko. Všetci, čo ste ho 

poznali, venujte mu tichú spo-

mienku. 

Smútiaca rodina

Oznam
SZTP v BŠ oznamuje svojim čle-

nom a priaznivcom, že 18. mája 

2016 sa uskutoční jarná prechádz-

ka prírodou po trase B.Studenec – 

Sv.Anton (kaštieľ). Odchod auto-

busu do B.Studenca o 9:00 hod. z 

Križovatky.  Ivan Madara

Letný pobyt 
v Chorvátsku

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici ponúka letný pobytový 

zájazd k moru v Drveniku na juhu 

Chorvátska v termíne od 27.7. – 

5.8.2016. Ubytovanie je v hoteli cca 

150m od pláže, strava je chorvátska 

formou polpenzie - raňajky sú švéd-

ske stoly, večera výber z 2 – 3 jedál, 

odchod je priamo z B.Štiavnice auto-

busom. Základný poplatok je 345,-

Eur z toho zľavy pre 3. osobu a deti. 

Informovať sa môžete v CVČ, L.Svo-

bodu 40, na č.tel.: 0907 598 567. Za 

CVČ:  J. Machilová

Členovia banskoštiavnického 

OZ Únie nevidiacich a slabo-

zrakých spolu s členmi Klubu 

dôchodcov zo Štefultova 

navštívili v mesiaci apríl 

lokalitu Sitno. 

Bol to prekrásny zážitok pre mno-

hých z nás, ktorý tu neboli od svo-

jich mladých rokov. I keď viacerým  

z  nás už tak nohy neslúžia, vďaka 

pánu RNDr. Dušanovi Trckovi sme 

mohli našich členov vyviesť mikro-

busom. Zúčastnilo sa nás 33 členov, 

ktorí si s  úctou prezreli nielen oko-

lie z  vrcholu Sitna, ale aj zrúcaniny 

povesťami opradeného sitnianske-

ho hradu. Vďaka patrí aj pánu Bra-

nislavovi Cengelovi, ktorý pre nás 

pripravil chutný guláš. S  peknými 

zážitkami, i  keď dosť unavení sme 

sa v popoludňajších hodinách vráti-

li späť domov. Chcem touto cestou 

poďakovať aj Mgr. Pavlovi Michalo-

vi, riaditeľovi ZŠ J.K.Hella v  Štiav-

nických Baniach za poskytnutie mik-

robusu. V  tomto 

mesiaci sme ab-

solvovali aj akciu 

Strednej odbor-

nej lesníckej školy 

v Banskej Štiavni-

ci, ktorá bola síce 

viac zameraná 

pre žiakov a  štu-

dentov, ale mno-

hí z  nás si mohli 

oprášiť vedomos-

ti a  znalosti zo 

svojich školských 

čias. Bola však škoda, že bolo uprša-

né počasie a všetky aktivity prebieha-

li v priestoroch školy. Vďaka za milé 

prijatie patrí pani Ing. Veronike Du-

díkovej. Helena Šušková, 

predsedníčka OZ ÚNSS

Členovia ÚNSS na Sitne

24.apríla 2016 si lesníci a obyvatelia 

obci Podhorie pripomenuli 80. výro-

čie tragického úmrtia dvoch študen-

tov vtedajšej Československej vyššej 

lesníckej školy v Banskej Štiavnici. 

Čo sa vlastne stalo sa dá pomerne 

presne zrekonštruovať z  dochova-

ných archívnych dokumentov – je to 

predovšetkým „Hlášení… Minister-

stvu zemědelství, odd. školské v Praze...“ 

a „Zápisnica...o  prehliadke a  pitvání 

dvoch mrtvôl...“. Od polovici apríla 

si občania obci Teplá a Žakýl (dnes 

Podhorie) sťažovali na zničenú sad-

bu zemiakov spôsobenú diviakmi. 

Nájomcovi revíru, ktorým bola les-

nícka škola, nariadili dve úradné 

poľovačky, ktoré dopadli neúspeš-

ne. Preto sa vedenie  školy (riaditeľ 

Ing. Jozef Duda a profesor poľov-

níctva Ing. Teodor Pitel) rozhodli 

problém riešiť individuálnymi celo-

dennými pochôdzkami. Z dobrovoľ-

níkov vybrali najskúsenejších žiakov 

III. a IV. ročníka. V ten osudný deň 

(25. apríl 1936) prišli na rad 24 roč-

ný, 175 cm vysoký Ján Haniška (syn 

horára) z Voznice a 20 ročný, 160cm 

vysoký Eduard Skyba zo Žiliny. Obi-

dvaja boli vyzbrojení kohútikovými 

„obojetnicami“, ktoré mali aj napriek 

tomu, že im to učitelia prísne zakáza-

li nabité. Vzadu kráčajúci Skyba  nie-

sol zbraň na pleci vo veľmi šikmej po-

lohe a pridržiaval si ju na ústí prstami 

ľavej  ruky. Kohútik jeho zbrani sa 

o niečo (hubertus, batoh...?) zachytil 

a odpálil guľový náboj kalibru  8 x 58 

R Sauer (na začiatku  minulého sto-

ročia veľmi obľúbený kaliber, po 2. 

sv. vojne s príchodom podstatne vý-

konnejších nábojov, jeho výroba  po-

stupne upadala. V ČSR naposledy 

vyrábaný v 70. rokoch minulého sto-

ročia). Strela odtrhla časť jeho uka-

zováka a  následne zasiahla vpredu 

idúceho Hanišku do ľavého teme-

na hlavy... V  obrovskom šoku Sky-

ba obviazal kamarátovu hlavu vlast-

nou košeľou a opakovane „snad deset 

kráte“ mieril zbraňou na svoju hruď, 

napokon napísal krátky lístok na 

rozlúčku a nenachádzajúc iné výcho-

disko naposledy v  pokľaku sa pri-

tlačil o zbraň a stisol obidve spúšte. 

Broková strela (kaliber sa nikde ne-

uvádza, s  najväčšou pravdepodob-

nosťou 16) zostal v pľúcach, guľová 

prestrelila srdce a  prelomila chrbti-

cu. Roľník, ktorý to zo vzdialenosti  

cca 300 krokov videl, po príchode na 

miesto našiel Skybu už nehybného, 

ale Haniška „ešte prejavoval známky ži-

vota“ (vnútorné orgány stále praco-

vali). Škola a príbuzní ich slávnostne 

pochovali v spoločnom hrobe v Ban-

skej Štiavnici, v cintoríne pod Novým 

zámkom, ich hrob  už zanikol. Popí-

saná udalosť dosvedčuje, že aj v dáv-

nejšej minulosti poľovníci riešili rov-

naké problémy ako dnes - stále sa 

opakujúca neopatrnosť pri zaobchá-

dzaní so strelnou zbraňou a trvalá 

ochrana pred  škodami zverou.

Peter Chytil

Tragická smrť mladých lesníkov

Pred pár dňami ste mohli spozoro-

vať na rôznych miestach v uliciach 

nášho mesta žlté kartičky.

Tieto kartičky sme ako iniciatí-

va Kvety demokracie so súhlasom 

autorky prevzali od umelkyne Ilo-

ny Németh. Znamenajú pre nás 

verejné gesto, ktorým kreatívnou 

formou vyzývajú k  boju proti dis-

kriminácii, utláčaniu, násiliu a pa-

sivite. Pekne vystihujú pointu „ak 

budeme mlčať my, keď budú ubližovať 

iným, raz keď budú ubližovať nám, os-

tatní budú tiež mlčať“. Aj takto mie-

rumilovne vyjadrujeme svoje ná-

zory a  postoje. Stávame sa tak 

súčasťou  mienkotvorných prúdov 

a  podnecujeme ľudí myslieť a  vší-

mať si, čo sa deje. Prvé dve sady 

kartičiek však už boli nejakými 

vandalmi zvesené a väčšina z nich 

zmizla. Nevzdávame sa však a opä-

tovne vyvesíme nové sady. Pevne 

stojíme za tým, v  čo veríme, že je 

najlepšie pre všetkých.

Veronika Kvietková, 

Iniciatíva: Kvety demokracie

Žlté kartičky vyzývajú nemlčať

Členovia ÚNSS pred rozhľadňou  foto Archív autora
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Dňa 22.4.2016 sa uskutočnil v po-

radí už 12. ročník „Náckovej Štiav-

nice“, humoristického poduja-

tia, zameraného na propagáciu 

nehmotného kultúrneho dedič-

stva Banskej Štiavnice, udržiava-

nie štiavnického dialektu formou 

propagácie postavy štiavnické-

ho Nácka, šibala a  huncúta, kto-

ré bolo tohto roku venované svet-

lej pamiatke Ing. Milana Urbáneka 

(12.5.1931-11.3.2016), významnej 

osoby slovenského rudného baníc-

tva a významného interpreta histo-

rických baníckych postáv. 

Tradične prvou časťou bola jazda 

mimoriadneho historického mo-

torového vlaku, „Štiavnickej Anči“ 

zo Zvolena do Banskej Štiavnice 

a späť. Novučičkú, na žlto nafarbe-

nú súpravu pravidelného spoja, na-

plnilo vyše stovky účastníkov, me-

dzi ktorými nechýbal ani štiavnický 

Nácko, ktorého interpretoval Ján 

Furinda a odcestovali po Trati mlá-

deže do Hronskej Dúbravy. Cesto-

valo sa pravdaže aj so súdkom piva 

Šteiger a kofoly, čo prispelo k poho-

de starších aj mladších cestujúcich. 

Na Hronskej Dúbrave už na  Nác-

ka a jeho suitu čakala „Anča“ v po-

dobe vlaku s  historickými vozňa-

mi, ktoré ťahal historický rušeň T 

466 0253, vyrobený v  roku 1979 

v  Martine. Vypravenie vlaku za-

bezpečil Klub historickej techniky 

pri Rušňovom depe vo Zvolene s fi -

nančnou podporou Mesta Banskej 

Štiavnice a Železníc Slovenskej re-

publiky. Po tradičnom fotografova-

ní sa vláčik s tromi vozňami 3. trie-

dy, medzi ktorými bol aj bufetový 

vozeň, pohol 

s m e r o m 

do Banskej 

Š t i a v n i c e . 

Cestujúcich 

obšťastňoval 

Nácko íreči-

tými vtipmi, 

po zastáv-

kach v Kozel-

níku a v Ban-

skej Belej 

vláčik úspeš-

ne dorazil 

do Banskej 

Štiavnice, kde sa uskutočnilo záve-

rečné tradičné fotografovanie pred 

lokomotívou. Druhá časť podujatia 

sa uskutočnila premiérovo vo ves-

tibule železničnej stanice. Po spo-

ločnom zaspievaní hymny poduja-

tia, ktorou je pieseň „Stávaj Handzo 

hore!“, nasledovalo privítanie „perg-

mónov“ v podaní Milan Šestáka. Po 

ňom Ing. Milan Durbák predniesol 

spomienku na Ing. Milana Urbáne-

ka (12.5.1931 - 11.3.2016), ktoré-

ho svetlej pamiatke bolo venované 

tohtoročné podujatie. Spomienka 

obsahovala aj nasledovné: „Ing. Ur-

bánek sa dňa 31.1.2003, spolu s  Jo-

zefom Osvaldom, Ing. Rudolfom Faj-

bíkom a  JUDr. Rudolfom Fajbíkom, 

zúčastnil poslednej jazdy motorovým 

osobným vlakom z  Banskej Štiavni-

ce do Hronskej Dúbravy a  späť pred 

dočasným zrušením osobnej dopra-

vy na Trati mládeže, ktoré vstúpilo do 

platnosti od 1.2.2003. J. Osvald bol 

v  Náckovskom úbore a  uvedená jazda 

je považovaná za nultý ročník teraj-

šej Náckovej Štiavnice. Osobná dopra-

va na Trati mládeže bola opätovne ob-

novená v júni 2003, veľkú zásluhu na 

tom mala aj samospráva mesta Ban-

ská Štiavnica. Slávnostné obnovenie 

prevádzky osobnej dopravy sa usku-

točnilo dňa 15.6.2003, slávnostné prí-

hovory mali prof. László Miklós, vte-

dajší minister životného prostredia SR 

a Ing. Marián Lichner, vtedajší primá-

tor Banskej Štiavnice.“ Potom nasle-

dovala pilotné prednášky na tému 

„Ako Léna chcela ovrabčiť Nácka“, 

ktoré predniesli Ing. Dalma Štepá-

neková a Ing. Richard Kaňa. V sú-

ťaži jednotlivcov v  prednese nác-

kovských vtipov a  príbehov, do 

ktorej sa zapojilo 10 účastníkov, 

podľa hodnotenia poroty, v  kto-

rej boli významné osobnosti z ob-

lasti „náckológie“: Ing. Kaňa, Ing. 

Štepáneková, prof. Miklós a  Ing. 

E. Sombathy, zvíťazil Anton Gre-

guss, pred M. Šestákom a JUDr. R. 

Fajbíkom. Do súťažného kvízu zo 

„štiavničtiny“, ktorý čerpal z  publi-

kácie prof. Jozefa Vášáryho „Náre-

čie banskoštiavnické“, vydanej v roku 

2015, sa zapojili dve družstvá, zví-

ťazilo družstvo rodiny A. Gregussa, 

ktoré správne učilo 6 z 20 výrazov 

pred družstvom Jozefy Wernero-

vej s  Milanom Šestákom a  Štefa-

nom Psotným, ktoré správne určilo 

iba 2 výrazy. Z uvedeného vyplýva, 

že súčasná generácia má dosť veľ-

ké medzery v štiavnickom dialekte 

a je priestor na osvetu. Hojná účasť 

na podujatí potvrdila správnosť 

jeho konania vo vestibule železnič-

ne stanice. Za úspešne podujatie 

prináleží poďakovanie organizáto-

rom a spoluorganizátorom, ktorý-

mi boli Banskoštiavnicko-hodruš-

ský banícky spolok, Mesto Banská 

Štiavnica, Klub historickej techniky 

pri Rušňovom depe vo Zvolene, Po-

hronské osvetové stredisko – pra-

covisko Banská Štiavnica a Občian-

ske združenie Štokovec. Cenami 

pre súťažiacich prispeli: Mesto 

Banská Štiavnica, banícky spolok, 

Pohronské osvetové stredisko a El-

geo-Trading, s.r.o. Pezinok.

Milan Durbák

21. apríla 2016 oslávila krásne 

životné jubileum 90 rokov 

britská kráľovná Alžbeta II. 

V tento deň, aj keď omnoho skrom-

nejšie, no nemenej srdečne, prijí-

mala v Banskej Štiavnici gratulácie 

aj pani Margita Buzalková, rodená 

Ladzianska. Narodila sa o dva roky 

skôr ako známa panovníčka, ale do-

volím si povedať, že mnohé povaho-

vé črty a záľuby majú obidve dámy 

až nápadne podobné. Je to pokora, 

múdrosť, dôstojnosť, elegancia, ob-

divuhodné znalosti a prehľad v ob-

lasti umenia a histórie, záujem o dô-

ležité dianie vo svete, láska k prírode 

a najmä koňom, pretože ako obidve 

šarmantné oslávenkyne svorne ho-

voria, najkrajší pohľad na svet je 

z konského sedla. Krásne spomien-

ky. Ale nad všetky poklady sveta je 

materinské srdce. Pani Gitka s  lás-

kou vychovala štyri deti a  dnes sa 

teší aj zo siedmich vnúčat a  sied-

mich pravnúčat. Na otázku, čo je 

pre ňu v tomto obdivuhodnom veku  

najväčším potešením mi odpoveda-

la: ,,Matka má svoje deti stále rovnako 

rada, či sú malinké, alebo dospelé. Opä-

tovaná  láska a úprimnosť vytvárajú ne-

konečne krásny vzťah po celý život. A to 

je nad všetky kráľovstvá a poklady sve-

ta.“ A keby bolo možné k týmto slo-

vám pripojiť aj kyticu tónov, bola by 

to nádherne pravdivá pieseň ,,Vlasy 

ti kvitnú mamička.“

Janka Bernáthová

12. ročník Náckovej Štiavnice v novej podobe

Účastníci Nácovho výjazdu do Dúbravy  foto Lubo Lužina

Vlasy ti kvitnú, mamičkaStretnutie 
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: Priví-

tanie, 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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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 13.5. o 19:30 hod.Piatok 13.5. o 19:30 hod.

Deň MATiekDeň MATiek

Komédia, USA, 2016, 120 min, Komédia, USA, 2016, 120 min, 
MP:12, Vstupné: 4 €. Do sviatku MP:12, Vstupné: 4 €. Do sviatku 
všetkých mám sveta zostáva len nie-všetkých mám sveta zostáva len nie-
koľko dní a my sledujeme niekoľko koľko dní a my sledujeme niekoľko 
rôznych rodín, v ktorých vrcholia prí-rôznych rodín, v ktorých vrcholia prí-
pravy na tento veľký deň. Všetko sa pravy na tento veľký deň. Všetko sa 
bude točiť okolo lásky v rôznej podo-bude točiť okolo lásky v rôznej podo-
be. Či pôjde o lásku novú, stratenú ale-be. Či pôjde o lásku novú, stratenú ale-
bo nijakú – tento rok bude Deň matiek bo nijakú – tento rok bude Deň matiek 
plný prekvapení!plný prekvapení!

Sobota 14.5. o 19:30 hod.Sobota 14.5. o 19:30 hod.

CApTAiN AMericA: CApTAiN AMericA: 

Civil wArCivil wAr

Akčný/Dobrodružný/Sci-Fi, USA, Akčný/Dobrodružný/Sci-Fi, USA, 
2016, 148 min, MP:12, Vstupné: 4 2016, 148 min, MP:12, Vstupné: 4 
€. Captain America: Občianska vojna €. Captain America: Občianska vojna 
sa odohráva v čase, keď Steve Rogers sa odohráva v čase, keď Steve Rogers 
prevzal vedenie novo sformovaného prevzal vedenie novo sformovaného 
tímu Avengers, ktorý sa naďalej snaží tímu Avengers, ktorý sa naďalej snaží 
chrániť ľudstvo. Dôjde však k ďalšie-chrániť ľudstvo. Dôjde však k ďalšie-
mu incidentu, v ktorom zohrajú Aven-mu incidentu, v ktorom zohrajú Aven-
gers nešťastnú úlohu. Politické tlaky gers nešťastnú úlohu. Politické tlaky 
vyústia vo vytvorení systému zodpo-vyústia vo vytvorení systému zodpo-
vednosti vedenému vládnou organi-vednosti vedenému vládnou organi-

záciou, ktorá na tím super-hrdinov záciou, ktorá na tím super-hrdinov 
dohliada a riadi ho. Nová skutočnosť dohliada a riadi ho. Nová skutočnosť 
Avengers rozdelí na dva tábory. Je-Avengers rozdelí na dva tábory. Je-
den vedie Steve Rogers, ktorá obhaju-den vedie Steve Rogers, ktorá obhaju-
je slobodu Avengers, aby mohli brániť je slobodu Avengers, aby mohli brániť 
ľudstvo bez vládnych zásahov. Druhý ľudstvo bez vládnych zásahov. Druhý 
vedie Tony Stark, ktorý prekvapivo vedie Tony Stark, ktorý prekvapivo 
zastáva myšlienku vládneho dohľadu a zastáva myšlienku vládneho dohľadu a 
zodpovednosti. zodpovednosti. 

Nedeľa 15.5. o 17:00 hod.Nedeľa 15.5. o 17:00 hod.

ANgrY Birds vo fi lMeANgrY Birds vo fi lMe

Animovaný, USA, 2016, 100 min. Animovaný, USA, 2016, 100 min. 
MP, Vstupné: 4 €. Postavičky Angry MP, Vstupné: 4 €. Postavičky Angry 
Birds sa tak stali neodmysliteľnou sú-Birds sa tak stali neodmysliteľnou sú-
časťou zábavného priemyslu, zaradili časťou zábavného priemyslu, zaradili 
sa medzi ikony popkultúry a v súčas-sa medzi ikony popkultúry a v súčas-
nosti majú takmer 27 miliónov priaz-nosti majú takmer 27 miliónov priaz-
nivcov na Facebooku. Nikoho pre-nivcov na Facebooku. Nikoho pre-
to neprekvapí, že sa Angry Birds už to neprekvapí, že sa Angry Birds už 
čoskoro objavia aj v celovečernom ani-čoskoro objavia aj v celovečernom ani-
movanom fi lme z dielne amerického movanom fi lme z dielne amerického 
štúdia Sony Pictures Entertainment.štúdia Sony Pictures Entertainment.

Nedeľa 15.5. o 19:30 hod.Nedeľa 15.5. o 19:30 hod.
Štvrtok 19.5. o 19:30 hod.Štvrtok 19.5. o 19:30 hod.

SUsediA NA odsTrel 2SUsediA NA odsTrel 2

Komédia, USA, 2016, 104 min, Komédia, USA, 2016, 104 min, 

MP:15, Vstupné: 4 €. Len čo sa Mac a MP:15, Vstupné: 4 €. Len čo sa Mac a 
Kelly Radner zbavili jedných nepoho-Kelly Radner zbavili jedných nepoho-
dlných študentov v podobe party šiale-dlných študentov v podobe party šiale-
ných študentov, majú na krku ďalších. ných študentov, majú na krku ďalších. 

Utorok 17.5. o 19:30 hod.Utorok 17.5. o 19:30 hod.

TrAbANToM do TrAbANToM do 

posledNého dYchUposledNého dYchU

Dokumentárny, outdoor, ČR, 95 min. Dokumentárny, outdoor, ČR, 95 min. 
MP, Vstupné: 3 €. Vlani podnikol svo-MP, Vstupné: 3 €. Vlani podnikol svo-
ju dosiaľ najnáročnejšiu expedíciu – ju dosiaľ najnáročnejšiu expedíciu – 
polročnú dobrodružnú výpravu po polročnú dobrodružnú výpravu po 
Tichomorí. Deväťčlenný tím tvorili po-Tichomorí. Deväťčlenný tím tvorili po-
sádky dvoch žltých trabantov, poľskej sádky dvoch žltých trabantov, poľskej 
fi atky (fi atky („malucha“„malucha“), jawy, čezety a do-), jawy, čezety a do-
konca aj majitelia dvoch invalidných konca aj majitelia dvoch invalidných 
vozíkov. Expedícia vyrazila z Perthu vozíkov. Expedícia vyrazila z Perthu 
v Austrálii a pokračovala cez Východ-v Austrálii a pokračovala cez Východ-
ný Timor, Indonéziu, Malajziu a Thaj-ný Timor, Indonéziu, Malajziu a Thaj-
sko. Okrem unikátneho cestovateľské-sko. Okrem unikátneho cestovateľské-
ho zážitku nový Přibáňov dokument ho zážitku nový Přibáňov dokument 
ukazuje, že svet sa dá precestovať nao-ukazuje, že svet sa dá precestovať nao-
zaj netradične.zaj netradične.

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.16/2016: „Čím 

je kto lepší, tým zriedkavejšie podo-

zrieva druhého z nešľachetnosti.“ Vý-

hercom sa stáva Martin Kiss, Vo-

dárenská 16, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii 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 23.5.2016.

V tajničke sa ukrýva Alberta Ca-

musa: (Tajnička)

A., Nové Zámky, toto, Koniec taj-

ničky,

B., Emanuel, správca Emirátu, 

manželka Chaplina, predložka,

C., Nápoj, hrot, nie hranatá, vodi-

vá látka,

D., V poriadku, stred slova carina, 

liečivý kaktus, úder v  boxe, vo (v 

ČR),

E., Existuj, dávaj hlas pri voľbách, 

pooberaj, rata,

F., Dusík, známa skladba, zlé 

ovzdušie, dole, spoluhlásky slova 

tuš,

G., Olina, patriaci Šiovi, Jozef (do-

mácky), český starší herec,

H., Prežívaj, poopekaj nevlastní, lo-

téria,

I., Módny, remíza v  šachu, meno 

Satinského, veľká nádoba,

J., Citoslovce ťapnutia, Stred taj-

ničky, papagáj,

1., Začiatok tajničky,

2., Škriatok, pomôcky na šitie, so-

dík,

3., Takto, nákladné auto, Okresný 

priemyselný podnik,

4., Osobné zámeno, staré železo, 

opalok z cigarety,

5., Nepožíval tekutinu, sieťky,

6., Patriaci Eme, namoč trochu, ini-

ciálky Ďurdiaka,

7., 1099 (v Ríme), kraj na Sloven-

sku, teda,

8., Plošná miera, ruské mužské 

meno, značka čokolády,

9., Vrch pri Nitre, domovina,

10., Škodlivý hmyz, dá do ruky, 

značky draslík a kyslík,

11., Inakšia, koleso, kocúr (po rus-

ky),

12., Zvratné zámeno, otázka na 

3.pád, Alžbeta (domácky),

13., Patriace Edovi, vyšší mužský 

hlas,

14., Poľovník, budova kde sa učia 

deti.

Pomôcky: Zmok, kot, šrot, Oleg, 

JĎ, Oona, aloa.

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 18
Krížovka
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Okresné kolo súťaže Slávik 

Slovenska 2016 sa konalo opäť 

v priestoroch ZUŠ. 

V  utorok 3. mája 2016 sa na výzvu 

pani riaditeľky Centra voľného času 

v Banskej Štiavnici Mgr. Janky Ma-

chilovej zišli žiaci 5 škôl nášho okre-

su pri interpretácii slovenskej ľudovej 

piesni. Pod vedením pána učiteľa Mgr. 

Jána Kružlica si zo spevníčka Slávik 

Slovenska 2016 pripravili piesne žia-

ci ZŠ Jozefa Kollára, pani učiteľka 

Mgr. Adriána Kružlicová sprevádzala 

deti zo ZŠ Jozefa Horáka a Mgr. Hele-

na Chovanová a p.uč. Daniela Halajo-

vá doviedli žiakov Spojenej katolíckej 

školy sv. Františka Assiského. Základ-

nú školu s MŠ Ferdinanda Coburga zo 

Sv. Antona zastupovala pani učiteľka 

Mgr. Veronika Lipovská, žiakov ZUŠ  

pripravila Mgr. Irena Chovanová.

Súťažilo sa tradične v 3 kategóriách, 

s  dvoma ľudovými piesňami. Jednu 

si deti vyberajú z aktuálneho spevníč-

ka Slávika Slovenska, druhú si zvo-

lia ľubovoľne. Pri jednej z  piesní je 

povolený inštrumentálny sprievod, 

pri druhej sa odkrýva miera nadania 

a sluchu. Práve preto je táto súťaž pre 

deti dosť náročná, lebo sa musia udr-

žať v tónine bez akejkoľvek pomoci.

Porota vyhodnotila výkony detí za 

veľmi dobré a pôsobivé, v druhej ka-

tegórii 4.-6. ročník si spomedzi vyrov-

naných výkonov ani nevedela vybrať 

komu udelí tretie miesto. 

Napokon rozhodla takto:

Kategória 1.-3. ročník

1. miesto: Nela Buzalková (SKŠ sv 

Františka Assiského)

2. miesto: Karolína Petrová (ZŠ J. Kol-

lára)

3.. miesto: Karol Palášthy (SKŠ sv 

Františka Assiského)

Kategória 4.-6. ročník

1. miesto: Daniela Kminiaková (ZŠ 

s MŠ Ferdinanda Coburga Sv. Anton)

2. miesto: Nina Buzalková (ZUŠ Ban-

ská Štiavnica)

3. miesto: Terézia Sovincová (ZŠ J. 

Kollára)  

Pochvala poroty udelená Pavlovi Cho-

vanovi a Terézii Jedličkovej.

Kategória 7.-9. ročník

1. miesto: Kevin Czsapszki (ZŠ J. Ho-

ráka)

2. miesto: Eliška Michnová (ZŠ J. Kol-

lára)

3. miesto: Katarína Freigertová (SKŠ 

sv. Františka Assiského)

Za pôsobivé a víťazné vystúpenie Da-

nielky Kminiakovej ďakujeme pánovi 

Milošovi Dubovskému, ktorý podpo-

ril jej spevácky talent hrou na heligón-

ku. Víťazom blahoželáme, držíme 

palce pri reprezentácii banskoštiav-

nického okresu na krajskom kole Slá-

vika Slovenska 2016. 

Za CVČ Janka Machilová, 

za ZUŠ Irena Chovanová

Veselo s ľudovou piesňou

Víťazi súťaže Slávik Slovenska  foto Archív ZUŠ

Súťaž v prednese umeleckého textu s 

tematikou baníctva, Banskej Štiavni-

ce a podsitnianskeho regiónu Štiav-

nický permoník sa konal roku 2016 

pod záštitou primátorky Mesta Ban-

ská Štiavnica v ZUŠ dňa 19.4.2016. 

Do súťaže sa prihlásilo 26 súťažiacich 

zo ZŠ a žiaci z MŠ na Ulici 1. mája v 

Banskej Štiavnici (13 detí). Porota 

to opäť  nemala ľahké, nakoniec sa 

víťazmi jednotlivých kategórií sta-

li: Alexandra Rádiková, Ivana Šavol-

tová, Terézia Sovincová, Tatiana Šo-

modíková, Lenka Mojičková, Terézia 

Hrnčiarová, Vanesa Janegová (zo ZŠ 

J. Kollára a ZŠ J. Horáka v Banskej 

Štiavnici). Žiačky z Novej Bane vy-

stúpili nesúťažne, keďže ich predne-

sy nespĺňali požadovanú tematiku. 

Milé vystúpenie "maličkých baníkov" 

– detí z mateskej školy bolo ocene-

né ako celok. Všetci ocenení dostali 

pekné knihy, diplomy, školy ďakov-

né listy a knihu Náckových špásov 

od BŠHBS. Všetci súťažiaci (39) – aj 

neocenení dostali veľký odznak so 

štiavnickým permoníkom a veľkú 

čokoládu, za ktoré ďakujeme nášmu 

milému sponzorovi p. Norbertovi 

Kaníkovi. Dovolím si poďakovať tiež 

všetkým, ktorí akoukoľvek mierou 

pomohli pri príprave a realizácii toh-

to milého podujatia a to spoluorgani-

zátorom: BBSK – Pohronskému osve-

tovému stredisku Žiar nad Hronom 

– Pracovisko Banská Štiavnica, Mes-

tu Banská Štiavnica a p. primátorke 

Nadežde Babiakovej, Banskoštiavnic-

ko-hodrušskému baníckemu spolku 

(BŠHBS) a Autorskému klubu v Ban-

skej Štiavnici, ďakujeme tiež  ZUŠ, 

zvlášť p. riaditeľke Irenke Chovano-

vej, členom poroty a, samozrejme, sú-

ťažiacim a ich vyučujúcim. Dúfam, že 

na budúci rok sa do tohto milého pod-

ujatia zapoja aj ďalšie školy z nášho 

okresu a regiónu, veď šikovných a na-

daných žiakov na prednes má predsa 

každá  škola. Za organizátorov 

Mária Petrová

Štiavnický permoník

Malí permoníci z MŠ na Ul. 1.mája  foto Archív ZUŠ

Časom lásky 
je práve mesiac máj...

Máj, krásny mesiac, ktorý je 5. 

v  poradí kalendára. Vonku sú už 

teploty jari. Všetko kvitne, vôňa 

kvetín sa rozprestiera na dlhé 

metre. S týmto mesiacom je spo-

jená nielen jar ako taká, ale aj lás-

ka. Mesiac máj ,,prischol“ aj lás-

ke, preto sa aj hovorí: ,,Máj - lásky 

čas...“ Láska je krásny pocit. Lás-

ku cítime a  vnímame od útleho 

veku, v mladosti, až po smrť. Ro-

dičia, svojim deťom vštepujú lás-

ku a smerujú ich na tú cestu, aby 

aj oni raz ľúbili... Mladí ľudia ve-

dia prejavovať city aj v  dnešnej 

dobe, snažia sa byť pozorní a lás-

kaví. O tom je láska a nielen jeden 

mesiac, ale keď niekoho ľúbime, 

milujeme, alebo máme radi, sna-

žíme si toho človeka vážiť počas 

celého roka. Človek je výnimočný 

nie tým, kto to je ale tým, aký je. 

Ktorýkoľvek človek, či je taký ale-

bo onaký, keď má dobré srdce, vie 

vnímať a ďakovať za drobnosti, to 

je človek a zaslúži si lásku... a ta-

kých je dnes málo. Čo je to vlast-

ne láska? Je to krásny cit, krásny 

čas, keď sa dvaja ľudia majú radi, 

bez ohľadu na to, akí sú... Vážme 

si takých, ktorí si na nás spomenú 

a  rozveselia nás maličkosťami... 

Hovorí sa, že bozkom pod rozkvit-

nutou čerešňou, alebo ktorýmkoľ-

vek stromom, je naša láska speča-

tená. Urobili ste to? Myslím si, že 

veľa z nás to spravilo... Milí Štiav-

ničania, priatelia, rodina a známi, 

chcem vám všetkým popriať krás-

ne obdobie lásky, veľa úsmevu, 

optimizmu, harmónie a lásky, aby 

ste sa ľúbili, mali radi počas celého 

roka a nielen počas tohto jarného, 

slnečného mája...

Filip Golian

INZERCIA
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V sobotu 30. apríla sa vo 

Zvolene uskutočnil premié-

rový ročník terénnych prekáž-

kových pretekov Drevák Race 

nazvaných podľa tamojšej 

Drevárskej fakulty, ktorej 

študenti boli ich iniciátormi. 

Pri tejto príležitosti samozrejme ne-

smelo chýbať aj zastúpenie zo štiav-

nického regiónu. Na zaujímavej 

a celkom náročnej trati, ktorá viedla 

od zimného štadióna hore na Pustý 

hrad a potom druhou stranou späť 

dolu, museli účastníci zvládnuť rôz-

ne prekážky, ako preliezanie stien, 

rúčkovanie, nosenie bremien, le-

zenie cez priepust, či prechod po 

lane ponad potok. V kategórii mu-

žov, kde súťažilo 60 pretekárov, sme 

vybojovali: 12. miesto Tomáš Počai 

a vynikajúce 16. miesto iba 16-roč-

ný Patrik Klein z  Kopa-

níc, ktorý bol na takýchto 

pretekoch prvýkrát a  jeho 

výkony určite ešte pôjdu 

hore. Najväčším prekvape-

ním pretekov ale bola Esz-

ter Hortobágyiová z  Pod-

horia, pre ktorú to tiež 

boli prvé prekážkové pre-

teky a hneď pri svojej pre-

miére suverénne vyhrala 

kategóriu žien s náskokom 

minútu a pol pred druhou 

pretekárkou. Sme radi, že 

terénne prekážkové behy 

oslovujú čoraz viac prete-

károv aj v  štiavnickom re-

gióne a  veríme, že kvalita 

nášho zastúpenia na po-

dobných podujatiach bude 

naďalej stúpať.

Tomáš Počai

Eszter Hortobágyiová z Podhoria 
vyhrala prekážkové preteky Drevák Race!

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

21. kolo hralo sa 8.5.2016

Partizán Veľká Lehota - Sitno Ban-

ská Štiavnica 0:4 (0:2)

Góly: 36., 57. min. Kminiak, 43.Ku-

šion,76. min. Chmelina

Zostava: Pažout - Číž, Kušion, 

Necpal, Hanzlík A. (88. Gazda V.), 

Chmelina (83. Barák Ľ.), Barák N., 

Kmeť (71.Neuschl), Beňadik, Kmi-

niak, Roško

Naše mužstvo nastúpilo na zápas 

na ihrisku u posledného mužstva 

tabuľky. Obe mužstvá chceli v zá-

pase bodovať, preto od úvodného 

hvizdu rozhodcu sa hral bojovný 

futbal, ale iba priemernej úrovni s 

množstvom nepresností na oboch 

stranách. Zápas sa od úvodu hral za 

prevahy nášho mužstva a mali sme 

hru až na niekoľko minút pod kon-

trolou počas celého zápasu. Už v 1. 

min po peknej akcii, ktorú začal Be-

ňadik, ktorý prihral Barákovi, ten 

uvoľnil Roška, jeho strelu domá-

ci vykopli z bránkovej čiary. V dob-

rej šanci sa v 12. min. ocitol Chmeli-

na, no zakončil ju slabou strelou. O 

niekoľko minút bol to opäť Chme-

lina, ktorý znovu v dobrej príleži-

tosti v 16-tke domácich namiesto 

strely volil prihrávku, tú však do-

máca obrana odvrátila. Gólu sme 

sa dočkali v 36. min., keď po vho-

dení autu sa k lopte dostal Kminiak, 

uvoľnil sa a krížnou strelou z ľavej 

strany ihriska otvoril skóre zápa-

su. Domáci brankár sa vyznamenal 

v 43. min., keď vyrazil peknú strelu 

Roška. Najkrajšia akcia zápasu priš-

la v 44.min. Kušion zahrával roho-

vý kop, odrazená lopta sa dostala 

na ľavej strane ku Chmelinovi, jeho 

center našiel Kušiona a ten z vole-

ja pod brvno strelil náš tretí gól. Do 

kabín sme odchádzali s 2 gólovým 

vedením. Počas prestávky sa spustil 

prudký lejak. I keď sa druhý polčas 

začal hrať a domáci v 47. min. na-

strelili brvno, hlavný rozhodca mu-

sel v 49. min. zápas prerušiť. Asi po 

polhodine sa v zápase pokračovalo a 

na mokrom trávniku sa hralo dosť 

tvrdo. Domáci zvýšili dôraz, začali 

nakopávať lopty do nášho pokuto-

vého územia a hrozilo nám z toho 

nebezpečie. Treba priznať, že sme k 

tomu prispeli i my nepresnými pri-

hrávkami. Pažout nás však v tom 

čase podržal. Domácich sme pribrz-

dili naším 3. gólom. Beňadikov únik 

v 57. min. po ľavej strane zastavili 

domáci iba faulom na neho v poku-

tovom území. Rozhodca to vytiahol 

na jeho hranicu. Priamy kop zahrá-

val Kminiak, ktorý peknou strelou 

obstrelí domáci múr a nedal bran-

károvi šancu. Skóre zápasu uzavrel 

v 76. min. Chmelina, strelou do tyče 

a od nej do brány,ktorého uvoľnil 

Kmniak. Domáci ešte v závere ohro-

zili našu bránu, no Pažouta nepre-

konali. Po skončení zápasu sme sa 

tešili zo zaslúženého víťazstva,kto-

ré bolo už v treťom zápase po sebe.

V. liga dorast

Zápas 22. kola medzi mužstvami

Sitno Banská Štiavnica a FK Selce sa 

nehral z dôvodu odhlásenia sa hos-

tí zo súťaže.

II. liga starší žiaci

20. kolo hralo sa 7.5.2016

Sitno Banská Štiavnica - MFK 

Detva 1:3 (0:2)

Gól strelil Taliga

II. liga mladší žiaci

Sitno Banská Štiavnica - MFK 

Detva 4:1 (2:1)

Góly: Bartoš, Meliš, Kováčik, Parilla

Kto? Kedy? a S Kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

21. kolo hrá sa 14.5.2016 o 16.30 

hod.

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Slaská

IV. liga dorast

23. kolo hrá sa 14.5.2016 o 11.00 

hod.

OFK Slovenská Lupča - Sitno Ban-

ská Štiavnica

II.liga starších a mladších žiakov

21. kolo hralo sa 10.5.2016

MFK Žarnovica - Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský

Mužstvo dospelých zvíťazilo tretíkrát 
po sebe

Prvý zľava: Patrik Klein, Eszter Horto-

bágyiová a Tomáš Počai  

foto Archív autora 

Výsledky 
školských športových postupo-

vých súťaží

Centrum voľného času v  B.Štiav-

nici dňa 26.4.2016. zorganizova-

lo OK v malom futbale McDonald 

s Cup pre chlapcov a dievčatá nar. 

1.9.2005 a ml. Umiestnenie: 

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ s MŠ Š. Bane

3. miesto: ZŠ s MŠ B. Belá

4.5.2016. OK v  malom futba-

le Jednota Cup chlapcov nar. 

1.1.2000 a ml. Umiestnenie: 

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ J. Horáka

3. miesto: ZŠ s MŠ Š. Bane

Obidve súťaže sú regionálnou pô-

sobnosťou organizované CVČ v B.

Štiavnici dňa 10.5. a 19.5.2016. na 

multifunkčnom ihrisku pri ZŠ J. 

Kollára kde pozývam rodičov, sta-

rých rodičov a  nadšencov futba-

lu, povzbudiť banskoštiavnických 

futbalistov. Rozhodcom nám bol 

aj bude Ivko Beňo. Všetky súťa-

že organizované CVČ sú vyhlaso-

vané MŠVVaŠ SR a sú postupové. 

Vynikajúce výsledky vo volejbale 

dievčat dosiahol p.uč.PaedDr. R. 

Šály, pod jeho vedením žiačky zo 

ZŠ B. Belá postúpili z regionálne-

ho kola do krajského kola, ktoré 

sa uskutočnilo v  Detve a  obsadili 

3.miesto. Byť „tretím“ z celého ban-

skobystrického kraja pre dedinskú 

školu je naozaj veľkým úspechom.

J. Machilová

Projekt 
Drieňová mládeži – malý futbal 

chlapcov a dievčat

Centrum voľného času v B. Štiav-

nici je spoluorganizátorom projek-

tu Drieňová mládeži, v rámci ktoré-

ho sa snažíme podľa priestorových, 

ale aj ľudských možností aspoň 1x 

v mesiaci počas šk.r. v rámci víken-

du zorganizovať pre deti a mládež 

mesta B. Štiavnica športové podu-

jatie. Dva roky sme striedali volej-

bal, stolný tenis, basketbal, futbal 

a  fl orbal a  tento šk.r. sme sa roz-

hodli, že najväčšej obľube, a  tým 

aj najväčšieho počtu účastníkov na 

podujatiach, sa vystrieda na futba-

le a fl orbale. Dňa 14.5.2016. o 8,30 

hod. na multifunkčné ihrisko pri 

ZŠ J. Kollára Vás pozývam na malý 

futbal chlapcov a dievčat ročníkov 

ZŠ 1. – 4. roč. a 5. – 6. roč. Na ďal-

šie stretnutia vyšších ročníkov Vás 

budeme prostredníctvom ŠN infor-

movať. J. Machilová
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služby

inzercia

  Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

  Predám chatku s pozemkom, te-

l.č.: 0915 435 890

  Predám 3-izbový byt v B.Štiavnici 

(lokalita Križovatka). Byt je nepre-

robený, tel.č.: 0904 255 355

  Predaj 3-izbového bytu vo Sv. An-

tone. Cena a info na tel.č.: 0907 537 

874

  Ponúkam na predaj 4-izbový byt 

po čiastočnej rekonštrukcii, časť 

Drieňová. Cena 43 000,-eur. Mobil: 

0914 320 283

  Potrebujete vypratať dom, byt 

alebo garáž? Neviete čo s (ne)po-

trebnými vecami? Zabezpečíme od-

voz a likvidáciu. ZADARMO. Tel.č.: 

0950 570 654

  Kosenie záhrad, tel.č.: 0903 127 

352

  Predám skúter VONROAD 

125ccm, tel.č. 0908 618 563

reality

prácapppppppppppppp

  Kvalitné klampiarske práce za 

dobrú cenu. Už 15 rokov na trhu. 

Tel.č.: 0903 821 370

  Prijmeme do verejnej Lekárne 

HELIOS pod poštou farmaceutic-

kého laboranta a sanitára. Kontakt: 

0903 264 142

  Firma MIRADOR príjme ÚČ-

TOVNÍČKU do dlhodobého pracov-

ného pomeru – plat po zaškolení 

1000 eur v hrubom, prax min. 1 rok 

vo vedení podvojného účtovníctva 

podmienkou. Kontakt: lenka@mi-

rador.eu, tel.č.: 045/6920616

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

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

Ponúkam prácu 
na stavbách formou 

živnosti alebo 
na dohodu.

Kontakt: 0915 18 14 10

8.5. sa konal v Leviciach 

populárny a už tradičný beh 

„Levická 5“. 

Po namáhavom pretekárskom ví-

kende sa pretekov zúčastnili aj bež-

ci z  ŠK Atleti BS. Celkovo 17ti sa 

predstavili v  kategóriách od roku 

narodenia 2013, až po veteránske 

kategórie. Prehľad výsledkov po ka-

tegóriách pretekárov ŠK Atleti BS:

E.Jarotová – 7.miesto

Jakub Škoda – 1.miesto

L.Jarotová – 11.miesto

Andrej Šramko – 3.miesto, Lukáš 

Oravec – 4.miesto

Filip Ivanič – 3.miesto

Adela Prefertusová – 6.-miesto, Luj-

za Arvajová – 7.miesto

Matúš Červenák – 2.miesto

B.Švenková – 1.miesto

Lola Soldanová – 3.miesto

Hana Hudecová – 1.miesto, T.Šven-

ková – 2.miesto

Ján Marko – 1.miesto, Peter Ursíny 

– 2.miesto

Patrik Jány – 4.miesto

Milan Potančok – 2.miesto

Srdečne gratulujem a ďakujem rodi-

čom za trpezlivosť a odvoz detí.

Zároveň sa chcem poďakovať Janke 

Tynkovanovej, že sme mohli za tri 

dni fi nančne zvládnuť 4 súťaže.

Projekt ŠK Atleti BS realizujeme za 

fi nančnej podpory mesta Banská 

Štiavnica. Róbert Petro

Levická 5 ka

Pretekov na horských 

bicykloch v Hronseku sa 

zúčastnili aj Atleti BS

V  kategórii open na 30 km tra-

ti bez rozdielu veku, si skvele po-

čínal Pavol Dobrovič, ktorý si vy-

jazdil 3.miesto a  taktiež výborný 

výkon a zlepšenie oproti vlaňajšku 

o  17min podal Jozef Gibala, keď 

prišiel do cieľa na 8.mieste.

V kategórii seniori 40 – 49 roční na 

50km trati si napriek pádu a násled-

nej technickej poruche bicykla, vy-

jazdil Róbert Petro 3.miesto.

Róbert Petro

Atleti BS na stupni víťazov  foto Archív autora 

Pavol Dobrovič  foto Archív autora 

VlkoHron MTB


