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INZERCIA

V sobotu 11. mája prijala na 

radnici primátorka nášho 

mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR 

Miroslava Lajčáka, ktorý počas 

tradičného výjazdu predstavil 

zahraničným diplomatom akre-

ditovaným na Slovensku mestá 

ako napr. Banskú Bystricu, 

Španiu Dolinu, Slovenskú 

Ľupču, Donovaly či Banskú 

Štiavnicu.

Šéf slovenskej diplomacie s  man-

želkou a  diplomatickí zástupcovia 

34 krajín všetkých kontinentov za-

vítali aj do nášho historického mes-

ta, kde spoznávali jeho krásy a ro-

mantické zákutia. „Banská Štiavnica 

je mi veľmi blízka, práve tu som začiat-

kom 80. rokov strávil rok v rámci prí-

pravky na štúdium v  zahraničí a  fas-

cinuje ma, ako sa toto mesto zmenilo 

k  lepšiemu“, povedal M. Lajčák po-

čas prijatia u  primátorky mesta 

N. Babiakovej. 

Dňa 10.5.2019 sa v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo 

významné akademické 

podujatie s názvom „Valetanti 

2019“, ktorého názov 

pochádza z čias banskoštiav-

nickej Baníckej akadémie, 

keď sa poslucháči posledných 

ročníkov lúčili osobitným 

sprievodom s Banskou 

Štiavnicou.

Tohtoročné podujatie malo dve čas-

ti, prvou bola slávnostná akadémia, 

ktorá sa uskutočnila v dopoludňaj-

ších hodinách v  zrenovovanej his-

torickej aule Strednej priemysel-

nej školy Samuela Mikovíniho. Na 

začiatku podujatia si účastníci za-

spievali študentskú hymnu „Gau-

deamus igitur“, po nej nasledova-

la báseň Ing. Dalmy Štepánekovej 

„Vysoká škola – Banícka akadémia“, 

ktorú predniesol Mgr. Erik Som-

bathy. Následne účastníkov pri-

vítal Ing. Miroslav Jausch, riadi-

teľ SPŠ S. Mikovíniho, ktorý ich 

v skratke oboznámil s históriu bý-

valých akademických budov, ktoré 

v súčasnosti spravuje SPŠ S. Miko-

víniho a  Stredná lesnícka technic-

ká škola. Potom nasledovali po-

zdravné príhovory, ktoré postupne 

predniesli nasledovné osoby: 

Mgr. Nadežda Babiaková, primá-

torka Banskej Štiavnice, Ing. Erik 

Sombathy, predseda Združenia ba-

níckych spolkov a  cechov Sloven-

ska a podpredseda Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku, 

Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., de-

kan Fakulty baníctva, ekológie, ria-

denia a  geotechnológií Technickej 

univerzity Košice, Doc. RNDr. Ľu-

bomír Pikna, PhD., 

Diplomati na radnici

Valetanti 2019

Zahraniční veľvyslanci pred radnicou  foto Mgr. Art. Tomáš Bokor
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United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Sobota 18.5. o 19:30 hod.Sobota 18.5. o 19:30 hod.

PokéMoN: PokéMoN: 

            DeTekTív PikAchUDeTekTív PikAchU

Je to v nás - fi nále 
Sobota 18.5., Šobov

Wuačkovec + Dodo Klimko + deti
Old School Brothers, Gipsy.cz (koncert)

Behy Trate 
mládeže
Malý beh Trate mládeže a Cest-

ný beh Trate mládeže 2019.

Pozývame všetkých športovcov – 

bežcov a priaznivcov bežeckých pre-

tekov na Malý beh Trate mládeže, 

ktorý sa uskutoční dňa 31. 5. 2019

na futbalovom štadióne v Banskej 

Štiavnici so začiatkom o 14:30 hod. 

(prezentácia od 13:00 – 14:15 hod.) 

a Cestný beh Trate mládeže, ktorý 

sa uskutoční dňa 1. 6. 2019 so štar-

tom o 10:30 hod. v Hronskej Brez-

nici. Pozor zmena!!! Tento rok je 

možné prihlásiť sa do štafety ale-

bo do open kategórie na 5,5 km. 

Registrácia je potrebná do 17. 5. 

2019. Informácie, propozície a  re-

gistrácia na CBMT 2019 na strán-

ke www.cbtm.banskastiavnica.sk.

MsÚ



2
číslo 19 • 16. máj 2019

sn@banskastiavnica.skNOVINKY

13.5.

DIÁR
z programu

primátorky

  Redakčná rada VIO TV.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

14.5.

  Pracovné stretnutie samo-

správy mesta k  pripravované-

mu Dodatku č. 1 k VZN mes-

ta Banská Štiavnica č. 8/2017 

o parkovaní vozidiel na vyme-

dzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta 

Banská Štiavnica.

  Účasť na pracovnom stretnu-

tí primátorky mesta so staros-

tami obcí okresu Banská Štiav-

nica.

  Pracovné stretnutie s  gene-

rálnym riaditeľom StVS, a. s., 

Banská Bystrica, Ing. Vladimí-

rom Svrbickým.

15.5.

  Účasť na zasadnutí Mestskej 

rady.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

16.5.

 Otvorenie podujatia organi-

zovaného v  spolupráci s  OZ 

Športom proti drogám, Od-

borom prevencie kriminality 

kancelárie ministerky vnútra 

SR a Úradu verejného zdravot-

níctva SR, pod záštitou primá-

torky mesta v kine Akademik, 

so zameraním na prevenciu 

nadmerného požívania alko-

holu u mladistvých.

 Otvorenie nového priestoru – 

študovne a miesta pre realizá-

ciu aktivít mestskej knižnice, 

priestoru pre kultúrne, vzde-

lávacie a  spoločenské aktivity 

v  objekte Rubigallovho domu 

na Námestí sv. Trojice.

 Rokovanie s riaditeľom SAD, a. s. 

Zvolen k autobusovým spojom.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

17.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občan-

mi k ich potrebám a požiadav-

kám.

  Účasť na slávnostnom rodi-

čovskom združení Súkromnej 

hotelovej akadémie v  Banskej 

Štiavnici.

Viera Lauková

8.5. v  Rádiu Regina o  15:00 bola 

rozhlasová hra od Jána Mikuša „Ex-

pedícia Salamander“, ktorej dej sa 

odohrával v Banskej Štiavnici a  jej 

bezprostrednom okolí. 9.5. v  Rá-

diu Devín o 9:00 bola vzdaná poc-

ta nášmu excelentnému hercovi 

a  recitátorovi Štefanovi Kvietiko-

vi v deň pred jeho 85. narodenina-

mi tým, že recitoval verše Bohusla-

va Tablica (5.4.1769 – 23.1.1832), 

ktorý v  r. 1810 inicioval založe-

nie Učenej spoločnosti banského 

okolia, ktorej bol až do svojej smr-

ti sekretárom. 11.5. vo viacerých 

médiách bola spomienka na vý-

znamného hudobného skladateľa, 

pedagóga a  zberateľa slovenských 

národných piesní Viliama Figuša 

Bystrého (28.2.1875 – 11.5.1937), 

ktorý v  r. 1889 – 1893 študoval 

na Učiteľskom ústave v B. Štiavni-

ci. 13.5. vo viacerých médiách bola 

spomienka na panovníčku Máriu 

Teréziu (1740 – 80), ktorá sa naro-

dila v tento deň v r. 1717. Určite si 

zaslúži trvalú úctu aj od všetkých 

Štiavničanov, pretože 13.12.1762 

rozhodla o  založení svetoznámej 

Baníckej akadémie v  B. Štiavni-

ci, prvej vysokej škole technického 

charakteru na svete, ku ktorej exis-

tencii až do roku 1918/19 sa via-

že množstvo svetových vynálezov 

a priorít. 

Ján Novák

Súťaž v materských a základ-

ných školách Banskej 

Štiavnice.

Do konca mája môžu žiaci mater-

ských a  základných škôl súťažiť 

v triedenom zbere a zbierať body pre 

svoju triedu. Pre získanie 1 bodu je 

potrebné nazbierať:

• 2 kg papiera (noviny, kancelársky 

papier a pod.), alebo

• 1 kg kartónu, alebo

• 0,5 kg nápojových kartónov (tet-

rapakov), alebo

• 0,1 kg hliníkových fólií, alebo

• 0,1 kg hliníkových plechoviek.

Vytriedené a  čisté suroviny môžu 

žiaci/rodičia priniesť na zberný dvor 

Antolská 46 (oproti ČOV) cez prac. 

dni od 6:00 do 18:00 a v sobotu od 

8:00 do 12:00. Na zbernom dvore je 

potrebné kontaktovať pri vstupe ob-

sluhu zberného dvora, ktorá surovi-

ny preberie a vystaví vážny lístok.

Niektoré školy organizujú zber tak, 

že vyzbierané suroviny zhromažďu-

jú v škole, odkiaľ ich odvezieme.

Podľa počtu bodov sú pre triedy pri-

pravené zaujímavé fi nančné odmeny:

1. miesto: 50 €

2. miesto: 40 €

3. miesto: 30 €

4. – 5. miesto: 20 €

6. – 7. miesto: 10 €

8. – 10. miesto: 5 €

Vyhranú sumu môže trieda využiť 

napr. na koncoročný výlet.

Upozorňujeme, že treba dôsledne do-

držiavať čistotu zbieraných komodít 

podľa popisu na plagáte. Kartón a pa-

pier sa nesmú miešať, medzi hliníko-

vé plechovky nepatria železné konzer-

vy a pod. Pri nedodržaní požadovanej 

kvality surovín si Technické služby vy-

hradzujú právo neprevziať dodávku, 

alebo znížiť jej hmotnosť a teda triede 

pripísať menej bodov. V prípade ne-

jasností kontaktujte koordinátora sú-

ťaže na milos.veverka@inter-net.sk.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p., BS

V piatok 26. apríla 2019 

navštívili primátorku mesta 

Mgr. Nadeždu Babiakovú 

zástupcovia Strany práce. 

Predseda SP Filip Danninger, ban-

skoštiavnický rodák a  podpredseda 

Michal Buraľ darovali sto stromov 

Banskej Štiavnici, Mestu kultúry 

2019. Stromy boli vysadené v ten istý 

deň v Štiavnických vrchoch. Pani pri-

mátorka dar prijala a  oboznámila 

hostí s  priebehom rokovaní vo veci 

ponechania sídla Slovenského vodo-

hospodárskeho podniku, š. p., v Ban-

skej Štiavnici. Spolupráca na pro-

spech mesta bude pokračovať.

Ivana Kelemenová

Zbieraj body za odpady do konca mája

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

100 stromov pre Banskú Štiavnicu

MUDr. F. Danninger, Ing. J. Dudík a Mgr. M. Buraľ  

foto Ivana Kelemenová

Zápis
Riaditeľstvo ZŠ s  MŠ Ban-

ská Belá oznamuje, že zá-

pis detí do MŠ na školský rok 

2019/2020 sa uskutoční od 1.5. 

do 31.5.2019. Ponúkame: ro-

dinné prostredie, profesionálny 

tím, kvalitné predškolské vzde-

lávanie s krúžkom ANJ od 2 ro-

kov, zážitkové aktivity v  „Trie-

de vytvorenej prírodou“, športové 

vyžitie (plavecký a lyžiarsky vý-

cvik, Športová akadémia, Det-

ská zumba), výbornú stravu 

s  množstvom ovocia a  zeleni-

ny, perfektnú polohu, neďaleko 

cesty smer ZV, BB, prevádzkovú 

dobu od 6:00 – 17:00. 

Bližšie info: 

www.zsbanskabela.webnode.sk. 

ZŠsMŠ B.Belá
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Primátorka mesta diplo-

matom čo najviac priblížila históriu 

mesta spojenú s  prehliadkou  krás 

tohto kultúrneho dedičstva. „Som 

rád, že som mohol spolu s  manžel-

kou zahraničným predstaviteľom uká-

zať silný turistický potenciál tohto mi-

moriadne zaujímavého regiónu, ktorý 

je nielen na Slovensku, ale aj vo svete 

svojou históriou skutočne jedinečný“, 

uzavrel minister M. Lajčák, pričom 

poukázal, že takéto cesty predsta-

vujú tradíciu, ktorej cieľom je, aby 

zahraniční veľvyslanci lepšie spo-

znali krásy Slovenska.

Delegáciu zahraničných diploma-

tov privítala na radnici primátor-

ka nášho mesta a prihovorila sa im 

slovami:

„Vážený pán úradujúci predseda Or-

ganizácie pre bezpečnosť a spoluprácu 

v Európe a minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej re-

publiky, Miroslav Lajčák, vážená pani 

Lajčáková, Vaše excelencie a všetci ďal-

ší naši vzácni hostia!

Je pre mňa cťou, že Vás môžem priví-

tať na pôde tejto starobylej radnice ešte 

starobylejšieho mesta Banská Štiavni-

ca, ktoré po dlhé stáročia vďaka obdi-

vuhodnému rozvoju banskej činnosti, 

banskej vedy, techniky a  školstva, ale 

aj ďalších prírodných a exaktných vied 

bolo vzorom nielen pre Európu, ale aj 

mnohé ďalšie krajiny sveta.

V doterajšej histórii sa ešte nestalo, aby 

Banskú Štiavnicu navštívilo v  jeden – 

jediný deň až toľko predstaviteľov štá-

tov ako je to v  tento deň – 11. mája 

2019, ktorý bude zlatými písmenami 

zapísaný do historických análov náš-

ho mesta.

V týchto análoch bude samozrejme za-

znamenané, že za iniciovanie a  zor-

ganizovanie tejto Vašej návštevy 

ďakujeme úradujúcemu predsedovi Or-

ganizácie pre bezpečnosť a spoluprácu 

v  Európe a  súčasne ministrovi zahra-

ničných vecí a  európskych záležitostí 

SR pánovi Miroslavovi Lajčákovi, ktorý 

je súčasne aj predsedom komisie UNE-

SCO na Slovensku, čo má tiež vzájom-

nú súvislosť, pretože Banská Štiavnica 

je od roku 1993 taktiež v Zozname sve-

tového dedičstva UNESCO.

V tejto najvzácnejšej a najslávnostnej-

šej atmosfére chcem Vám všetkým v pr-

vom rade popriať, aby ste počas Vášho 

pobytu u  nás nasali čo najviac z  toho 

úžasného fl uida, s  ktorým sa budete 

môcť stretnúť doslovne na každom kro-

ku. Bodaj by nie, veď Banská Štiavnica 

a jej bezprostredné okolie to nie je len je-

dinečné kultúrno-historické a  technic-

ké dedičstvo, ale ku tomuto dedičstvu 

sa neodmysliteľne viažu aj svetoznáme 

osobnosti nielen z  oblasti umenia, ale 

aj vedy, techniky a  školstva. Vo vzác-

nych umelecko-historických a architek-

tonických skvostoch v Banskej Štiavni-

ci žili totiž nielen tvorcovia unikátneho 

banského vodohospodárskeho systému 

z  18. storočia, profesori prvej vysokej 

školy technického charakteru na svete 

Baníckej akadémie, založenej panov-

níčkou Máriou Teréziou v  roku 1762, 

ku ktorej existencii až do školského 

roku 1918/19 sa viaže taktiež množ-

stvo svetových vynálezov a priorít, ale 

v Banskej Štiavnici žili a tvorili aj ďalší 

svetoznámi vedci, vynálezcovia a kon-

štruktéri, ktorí sa každý svojim dielom 

zaslúžili o to, že banskoštiavnický rud-

ný revír bol v  18. stor. nielen jedným 

z najvýznamnejších stredísk ťažby zla-

ta a striebra v Európe, ale tento revír 

bol v oblasti banskej techniky v tomto 

období vzorom pre celý svet.

Dnes mesto Banská Štiavnica venu-

je snahu k  revitalizácii, rekonštrukcii 

a ochrane vzácneho pamiatkového fon-

du a rozvoju mesta, ktorý je zameraný 

na využitie tohto unikátneho potenci-

álu pre rozvoj cestovného ruchu a kul-

túry.

Veľmi by som si priala, aby z tohto všet-

kého čo najviac zostalo natrvalo vryté 

do Vašej pamäti. A v tejto súvislosti si 

dovoľujem vysloviť aj moje najvrúcnej-

šie prianie, aby ste tu neboli naposle-

dy. Verte mi, náruč moja i mojich spolu-

občanov bude pre Vás, tak ako aj dnes, 

otvorená dokorán.

Mojim posledným a tým najvrúcnejším 

prianím je, aby ste sa v našom meste cí-

tili čo najlepšie a v tej absolútnej poho-

de. Pevne verím, že tomu tak bude a ten 

najlepší chýr o našom meste a jeho pre-

nádhernom okolí budete šíriť aj všade 

tam, kde žijete a pôsobíte.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

NOVINKY
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prodekan Fakul-

ty materiálov, metalurgie a  recyk-

lácie Technickej univerzity Košice, 

Dr. Horváth Miklós, riaditeľ Tech-

nologického inštitútu Vysokej ško-

ly v Dunaújvárosi, Dr. habil Györök 

György, dekan Technickej fakulty 

Alba Regia, Univerzita Óbudai, Szé-

kesfehérvár a  JUDr. Ing. Vlastimil 

Vicen, PhD., prorektor Vysokej ško-

ly ekonomiky a manažmentu v Brati-

slave. Pozdravné príhovory boli pre-

delené venčekom piesní spevokolu 

Štiavničan. Pri príležitosti podujatia 

boli vydané pamätné medaily, kto-

ré zástupcom zúčastnených vyso-

kých škôl odovzdali Mgr. Babiako-

vá a  Ing. Sombathy. Podujatie bolo 

ukončené baníckou hymnou „Baníc-

ky stav“. Odpoludňajšiu časť tvoril 

vlastný „Valetantský sprievod“, ktorý 

sa sformoval pred budovou bývalého 

lýcea na Nám. sv. Trojice. V jeho čele 

boli zástavníci so zástavami banícke-

ho spolku, mesta Banskej Štiavnice 

a Združenia baníckych spolkov a ce-

chov Slovenska, za nimi kráčali čle-

novia spevokolu Štiavničan, potom 

sv. Barbora v  sprievode dvoch naj-

starších akademikov, za nimi potom 

suita lúčiacich sa akademikov – ve-

teránov s klobúk-

mi, vyznačenými 

zelenými stuha-

mi a  cez prsia 

prepásanými ze-

leno-zlatými šer-

pami, po nich sui-

ta prvoročiakov, 

nesúcich kufre lú-

čiacich sa veterá-

nov. Ďalšiu časť 

sprievodu tvo-

rili členovia No-

vobanského ba-

níckeho spolku 

s  ich spevoko-

lom a  za nimi kráčali študenti na-

šich a zahraničných univerzít a štu-

denti banskoštiavnických stredných 

škôl. Sprievod sa zastavil pred rad-

nicou, na ktorej schodisku boli zora-

dení akademickí funkcionári a  pani 

primátorka. Po úvodnom slove mo-

derátora, Ľubomíra Sásika, nasle-

dovala študentská hymna a  po nej 

predniesol najstarší akademik v po-

daní Mgr. Radovana Blahu, rozlúč-

kovú reč s textom z roku 1863. Ná-

sledne sa pani primátorka krátkym 

príhovorom rozlúčila s  veteránmi 

a  sprievod, čítajúci vyše 300 osôb, 

do ktorého čela sa zaradili akademic-

kí funkcionári, spevom kráčal dole 

mestom až na priestranstvo pred De-

dičnou štôlňu Glanzenberg, kde sa 

v  pripravenom stane vykonal záve-

rečný ceremoniál. Predchádzal mu 

venček piesní v  podaní obidvoch 

spevokolov. Potom sa už slova ujala 

moderátorka a  hlavná organizátor-

ka podujatia, Ing. Štepáneková, kto-

rá vyzvala najstaršieho akademika, 

aby predniesol úvodnú reč ceremo-

niálu, nazývaného „šerpovanie“, teda 

odnímanie šerp lúčiacim sa veterá-

nom a  ich odkladanie do osobitnej 

truhlice s  označením „Starý študent 

už putuje svetom“. Pokyn na začatie 

tohto ceremoniálu dal krátkym prí-

hovorom rektor Baníckej akadémie, 

ktorého interpretoval prof. Cehlár 

a následne ho vykonali najstarší aka-

demici (Mgr. Blaho a J. Osvald), kto-

rým potom ich šerpy odňal rektor. 

Po spoločnom zaspievaní baníckej 

piesne „Kamaráti“, ktorú intonovali 

ostravskí akademici, potom veterá-

ni symbolicky nastúpili do priprave-

ného vlaku, nazývaného „Štiavnická 

Anča“ a za intonácie piesne „Starý štu-

dent“ odcestovali z  Banskej Štiavni-

ce. Hlavnými sponzormi podujatia, 

ktoré by sa malo stať pravidelnou 

súčasťou kalendára kultúrnych po-

dujatí Banskej Štiavnice, bolo Mesto 

Banská Štiavnica a  Elgeo – Banská, 

s.r.o., Banská Štiavnica. Osobitné po-

ďakovanie prináleží dvom osobám, 

Ing. Štepánekovej, ktorej sa danú 

myšlienku, tvoriacu súčasť nehmot-

ného kultúrneho dedičstva Banskej 

Štiavnice, podarilo veľmi úspešne 

pretaviť do skutočnosti a Ing. Eriko-

vi Sombathymu, pod ktorého kura-

telou boli zabezpečené obidve časti 

podujatia.

Milan Durbák

�1.str.

Valetanti 2019

Diplomati na radnici

Vzácni hostia pred MsÚ  foto Michal Kríž



4
číslo 19 • 16. máj 2019

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

V utorok 7.5. si Mesto Banská 

Štiavnica v spolupráci so 

ZO SZPB Banská Štiavnica 

spomienkovým aktom 

pripomenulo pri príležitosti 

74. výročia ukončenia 2. sv. 

vojny pri Pomníku padlých 

hrdinov položením kytíc 

vďaky obete, ktoré položili 

svoje životy za našu slobodu.

Spomienkového aktu sa zúčastni-

li predstavitelia mesta, politických 

strán a hnutí, organizácií a inštitú-

cií pôsobiacich v našom meste, žia-

ci ZŠ J. Horáka a občania mesta. Po 

štátnych hymnách a básni, nasledo-

val akt položenia kytíc k pomníku, 

príhovory a záver patril hymnickej 

piesni.

Primátorka nášho mesta predniesla 

nasledovný príhovor:

„Vážení členovia ZO SZPB, vážené 

dámy, vážení páni, vážení prítomní!

Zišli sme sa na tomto pietnom mies-

te, aby sme si pripomenuli 74. výročie 

oslobodenia nášho mesta, aby sme si 

pripomenuli Deň víťazstva nad fašiz-

mom, víťazstva nad najkrutejšou ide-

ológiou, aká sa kedy zrodila v dejinách 

ľudskej civilizácie.

Vrátim sa však trochu do histórie. Pek-

lo II. svetovej vojny rozpútal predsta-

viteľ štátnej moci v  Nemecku, ktoré 

prinieslo hrôzu, akú svet dovtedy ne-

zažil. Na obrovskú hospodársku krízu, 

trápenie domáceho obyvateľstva a ne-

spokojnosť so stavom spoločnosti na-

šiel „jednoduché“  riešenie. Vymyslel 

a ukázal vinníkov tejto situácie, zba-

vil ich majetku, ľudských práv a pokú-

sil sa ich vymazať z mapy sveta. Svoj 

národ presvedčil, že jediný je ten vyvo-

lený, ktorý je správnej rasy, ktorá má 

právo na moc a na rozhodovanie o ži-

vote iných, ktorí správnej rasy nie sú, 

prípadne  ktorí s  týmito myšlienka-

mi nesúhlasia. Aj na Slovensku našiel 

prisluhovačov, ktorí sa  riadili tými-

to  chorými myšlienkami, myšlienka-

mi fašizmu.

Neuveriteľné utrpenie, strach, bieda, 

hlad a  smrť miliónov vojakov a  civil-

ných obyvateľov – to je výsledok bojov, 

ktoré prebiehali na území štátov Eu-

rópy. Smutným výsledkom tohto zá-

pasu za slobodu národov je bezmála 

60 miliónov ľudských životov vojakov 

a nevinných obyvateľov, pokusy na ľu-

ďoch, zničené a vydrancované mestá, 

dediny, továrne, zamínované polia, 

zničené kultúrne a historické pamiat-

ky i skvosty prírody.

Udalosti II. sv. vojny neobišli ani Slo-

vensko, môžeme byť hrdí na to, že Slo-

váci sa nezmierili s  fašizmom a bojo-

vali za svoju vlasť a jej slobodu.

Slovensko oslobodila Červená ar-

máda, Prvý československý armád-

ny zbor a  Rumunská armáda. Taká 

je história, naši mladí muži umierali 

v bojoch za slobodu. Je to tak, aj Slo-

váci oslobodzovali Európu, oslobodzo-

vali svoju vlasť, ochraňovali slobodu 

svojich rodín i svoju osobnú slobodu.

8. mája 1945 sa sloboda natrvalo vrá-

tila do slovenských miest, dedín i prí-

bytkov. Tisíce ľudí položili svoj vlast-

ný život za to, za čo bojovali – za 

víťazstvo nad zlobou, nenávisťou, to-

talitou, ponižovaním ľudských bytostí 

i celých národov, za víťazstvo mierové-

ho dobra a tvorivého pokoja nad voj-

novým zlom a  ničením civilizačných 

hodnôt.

II. sv. vojna priniesla obrovské ľudské 

a  materiálne obete, aké ľudstvo do-

vtedy nezažilo. Slováci nevyznávajúci 

hodnoty fašizmu sa aktívne postavili 

do boja proti nemu a mnohí za to za-

platili vlastným životom.

Žijúcich pamätníkov týchto čias je 

z roka na rok menej, zostalo ich už len 

pár a práve preto je na nás, na nastu-

pujúcej generácii, aby sme si tieto uda-

losti pripomínali a  nedovolili, aby sa 

v našej spoločnosti opäť prebudil duch 

fašizmu a opakovala sa história.

Každá vojna je krutá, či už je útočná 

alebo obranná. Krutá je tým, že v nej 

prichádzajú o život nevinní bez ohľa-

du na vek, pohlavie, politické či nábo-

ženské presvedčenie. Každý vyhasnu-

tý ľudský život bolí. Preto poďakujme 

všetkým, ktorí obetovali svoj život 

v boji za slobodu a pri oslobodzovaní 

nášho mesta. Uctime si nielen ich pa-

miatku, ale aj pamiatku všetkých obe-

tí II. sv. vojny tichou spomienkou a mi-

nútou ticha.

Ďakujem všetkým vám, čo ste spolu 

s nami prišli vzdať vďaku a úctu žijú-

cim hrdinom protifašistického zápa-

su 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 vďaky všetkým 

tým, ktorí položili životy za slobodu 

a  víťazstvo nad fašizmom, ale naša 

vďaka a úcta patrí aj všetkým žijúcim 

pamätníkom.“

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Deň víťazstva nad fašizmom

História štátnej ochrany 

prírody na Slovensku oslavuje 

tento rok svoju storočnicu. 

Štátna ochrana prírody Sloven-

skej republiky si toto jubileum 

pripomína viacerými spomien-

kovými oslavami, jednou 

z aktivít je aj vysadenie 

symbolických 100 stromov.

Správa CHKO Štiavnické vrchy 

v spolupráci s Múzeom vo Svätom 

Antone vysadila dňa 2.5.2019 šty-

ri stromy jarabiny oskorušovej  na 

dôstojnom mieste v  areáli parku 

kaštieľa vo Svätom Antone. Po prí-

hovoroch riaditeľa múzea vo Svä-

tom Antone, Ing. Š. Engela PhD. 

a riaditeľa Správy CHKO Štiavnické 

vrchy Ing. P. Farbiaka prebiehal sa-

motný akt vysádzania vo veľmi prí-

jemnej a  priateľskej atmosfére za 

prítomnosti zamestnancov a býva-

lých zamestnancov Správy CHKO 

Štiavnické vrchy a pozvaných hostí: 

zástupcov múzea vo Svätom Anto-

ne, p. riaditeľa Ing. Š. Engela, PhD., 

Ing. M. Maňkovskej a  bývalého p. 

riaditeľa Ing. M. Číža, starostu obce 

Svätý Anton p. M. Kminiaka, zá-

stupcov OÚ Banská Štiavnica, p. 

prednostu OÚ Ing. Š. Filipa a Ing. L. 

Lala, vedúceho Odboru starostli-

vosti o životné prostredie.

Peter Farbiak, 

riaditeľ Správy CHKO ŠV

100 rokov štátnej ochrany prírody

Výsadba stromov v areáli parku  foto Archív CHKO ŠV

Účastníci spomienkových osláv  foto Michal Kríž
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kam v BŠ 
a okolí ?

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

V sobotu 18. mája 2019 sa 

v banskoštiavnickej lokalite 

Šobov uskutoční veľké 

vyvrcholenie série work-

shopov s názvom Je to v nás!, 

ktoré v rámci projektu Mesto 

kultúry 2019 organizovalo 

Mesto Banská Štiavnica 

v spolupráci s miestnymi 

umelcami a prevažne 

rómskymi deťmi.

Deti a mládež zo Šobova sa tri me-

siace stretávali s  miestnym rappe-

rom Wuashicom a  hudobníkom 

Dodom Klimkom, aby v  Komunit-

nom centre spoznávali zákulisie 

tvorby a nahrávania piesne. Spoloč-

ne spoznávali rytmy, inšpirovali sa 

hudbou a tvorili text, ktorý skúsení 

hudobníci upravili do výslednej po-

doby piesne, ktorá bude na poduja-

tí prvýkrát verejne prezentovaná. 

Zároveň bude zverejnený videoklip, 

na ktorom rovnako spolupracovali 

deti, tentoraz v pozícii hercov a kto-

rý vytvoril Marek Garai.

Prezentácia novej piesne však ne-

bude jediným bodom programu. Už 

od 10.30 čaká na všetkých tanečný 

workshop so známym zoskupením 

Old School Brothers, ktorého členo-

via neskôr predvedú aj vlastnú šou. 

Po nasledujúcom koncerte Wuashicu 

a prezentácii novej skladby program 

vyvrcholí účasťou zahraničného hos-

ťa – českej kapely Gipsy.cz.

„Už teraz sa tešíme z pozitívnej energie, 

ktorú nová pieseň iste mnohým prine-

sie. Veľké poďakovanie okrem detí patrí 

trojici Wuashica, Dodo Klimko a Marek 

Garai, za výborne odvedenú prácu a tr-

pezlivosť, ako aj pracovníčkam komu-

nitného centra za intenzívnu spoluprá-

cu,“ hovorí Rastislav Marko, vedúci 

oddelenia kultúry, športu a mediál-

nej komunikácie mestského úradu. 

„Mimoriadne sa tešíme aj na hostí veľ-

kého fi nále našej práce a dúfame, že sa 

spoločne zabavíme všetci, bez rozdielu 

farby pleti či národnosti. Veď nakoniec 

– hudba a tanec ľudí spája.“

Podujatie organizuje Mesto Ban-

ská Štiavnica a je súčasťou projek-

tu Banská Štiavnica 2019: Renová-

cia identity (Mesto kultúry 2019), 

ktorý z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia.

Program podujatia:

10.30 Workshopy s Old School 

Brothers

13.30 Vystúpenie Old School 

Brothers

15.00 Wuashica a uvedenie novej 

piesne

16.00 Gipsy.cz

Rastislav Marko

Deti ukážu, čo je v nich

Nahrávanie novej skladby  foto Vanda Mesiariková

17.5. Veduty európ. miest. Vernisáž 

výstavy. Kaštieľ Sv. Anton, 14:00.

Žena novej doby. Vernisáž výstavy 

o A. G.-Göllner. Parter BSC, Gwer.- 

Göll. 6, BŠ, 17:00.

Od Tatier po Hindukush. Cesto-

vat. beseda, Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 

18:00.

Partnerský vzťah ako zrkadlo. Pred-

náška s  besedou. Archanjel, Rad. 

nám. 10B, BŠ, 18:00.

18.5. Nočný výstup na Sitno, o 1:00.

Farebný workshop ChalkPaint. 

sFarbami.sk, Rad. nám 10, BŠ, 

9:30.

Je to v nás – Veľké fi nále. Old Scho-

ol Brothers a  Gipsy.cz. Šobov, BŠ, 

od 10:30.

Rozprávková dedinka. Počúvadlo, 

13:00.

Jazzový koncert. HUAJA. U Tem-

plárov – Libressobar, Rad. nám. 13, 

BŠ, 15:00.

Noc múzeí a  galérií v  SBM. Kam-

merhof – do 22:00, Galéria J. Kol-

lára – od 16:00.

Koncert hist. hudby: Duo Corde e 

Canto. HUAJA. Starý zámok, Sta-

rozám. 12, BŠ, 18:00.

Spev. koncert: Requiem. Kostol sv. 

Kataríny, Rad. nám. 17, BŠ, 19:00.

Koncert: Janais. Trotuar cafe, A. 

Kmeťa 14/126, BŠ, 20:00.

Koncert: E. Boboš Procházka a Ma-

rek Wolf. Art Cafe, Akad. 2, BŠ, 

20:00.

Noc múzeí a galérií v Múzeu Sv.An-

ton. Kaštieľ Sv. Anton, 20:30.

Follow My House – párty. Spojár 

Kafe&Klub, Kammer. 181/6, BŠ, 

22:00.

19.5. Výlet podľa knihy BŠ vodoh. 

sústava 3 – Belian. a Kolpaš. tajchy. 

Parkov. CBA, Drieňová, BŠ, 9:00.

Uvedenie knihy Medzi nami. Be-

seda s autorkou Z. Labašovou. Art 

Cafe, Akad. 2, BŠ, 10:30.

21.5. Utorkové rozprávkovanie. Čí-

tanie detských kníh. MsK, Nám. sv. 

Troj. 3, BŠ, 10:00.

Tanec tvorenia. Téma: Dôvera 

vo svoje vedenie. Škola Bakomi, 

Gwer.- Göll. 6, BŠ, 18:00.

Autor. čítanie: M. Hvorecký – be-

seda. KC Eleuzína, Hor. ruž. 1, BŠ, 

19:00.

22.5. Noc literatúry 2019. Séria ve-

rejných čítaní. Antikvariátik, Nám. 

sv. Troj. 6, 18:00.

Mira Tus Manos. Afterpárty Noci 

literatúry. SHA, Drieňová 12, BŠ, 

21:30.

Región Banská Štiavnica
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Je to už tretí rok, čo neverejný 

poskytovateľ služby S.O.V.I, 

n.o., v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica a obcami 

regiónu na základe zmluvných 

podmienok a v zmysle zákona 

č.448/2008 Z.z., poskytuje 

občanom sociálnu výpomoc 

prostredníctvom prepravnej 

služby pre seniorov.

Čo toto obdobie prinieslo a aká 

je súčasná situácia a  ponuka 

tejto služby?

Väčšinou trvá nejaký čas, kým sa 

nejaká nová služba etabluje, náj-

de si cestu k  ľudom. Vzhľadom 

ku stavu zdravotníckej starost-

livosti v  regióne a  možnostiam 

prepravy pre seniorov a  pre ľudí 

s  konkrétnymi zdravotnými ob-

medzeniami, tento čas netrval 

dlho. Preprava prostredníctvom 

autobusových spojov v  regióne 

a  medzimestskej dopravy je pre 

týchto ľudí náročná z  viacerých 

hľadísk. V  nemocničných zaria-

deniach objednávajú pacientov 

seniorov bez zohľadnenia mož-

ností ich dopravy na miesto vy-

šetrenia. Veľkým problémom sa 

stáva pre nich načasovanie prí-

chodu a  odchodu do zariadenia 

a spolu s nevyspytateľnosťou dĺž-

ky čakania, je to priam nemož-

né. Ďalším aspektom je ich zdra-

votný stav, ktorý limituje nielen 

dĺžku cestovania, ale aj spôso-

bilosť premiestňovať sa, nastu-

povať a  vystupovať z  dopravné-

ho prostriedku a  zvládať rôzne, 

často stresujúce situácie počas 

dopravy. Využitie taxislužby, naj-

mä v  medzimestskej preprave je 

často z hľadiska fi nančných mož-

ností seniora nereálne, a ani prí-

buzní nemajú vždy čas a možnosť 

pomôcť s prepravou. Opis stavu, 

v ktorom sa nachádza človek od-

kázaný na tento druh pomoci sa 

neviaže samozrejme len na pre-

sun do zdravotníckeho zariade-

nia. Súvisí aj s bežným životom, 

odvozov za nákupom, k obvodné-

mu lekárovi v rámci mesta, do le-

kárne, návštevou úradu, s cestou 

do kostola a  ďalšími službami, 

ktoré súvisia s udržiavaním kva-

lity života seniorov.

Pre predstavu toho, ako je služba, 

ktorá eliminuje vyššie uvedené 

problémy reálne využívaná, môže-

me uviesť, že priemerne za mesiac 

využíva službu 450 ľudí, ktorí spĺ-

ňajú podmienku doloženia potvr-

denia od poskytovateľa zdravot-

nej starostlivosti o  nepriaznivom 

zdravotnom stave v  zmysle zá-

kona 448/2008 Z.z. o  sociálnych 

službách. Záujemcov o  využíva-

nie tejto služby neustále pribúda-

lo až do momentu, kedy bolo už 

neúnosné zabezpečiť narastajúci 

počet výjazdov. Využitím fi nanč-

ného úveru sme zakúpili ďalšie 

špeciálne upravené auto, s  kapa-

citou 8 miest na sedenie (alebo 4 

vozíkmi), schváleného a  riadne 

zaevidovaného na VÚC BB, spolu 

s  druhým vodičom, ktorým sme 

rozšírili kapacitu prepravných 

možností. Nasadením druhého 

vozidla stúpol do tejto chvíle po-

čet prepravených osôb o  20%, 

čo len dokresľuje rastúci záujem 

o túto službu. Týmto počinom do-

kážeme uspokojiť viac záujemcov 

o  prepravu s  trvalým pobytom 

v B. Štiavnici, ako aj v ďalších za-

zmluvnených obciach, menovite: 

Sv. Anton, Prenčov, Beluj, B. Stu-

denec, Ilija, Podhorie, Št. Bane, B. 

Belá. Súčasťou prepravného vyba-

venia je aj schodolez, umožňujúci 

bezpečný presun vozíkov s klient-

mi po schodoch. Obidve vozidlá 

sú vybavené rampou na ich nalo-

ženie do auta.

Z rôznych regiónov Slovenska, kde 

pôsobia podobné prepravné soci-

álne služby zaznieva poďakovanie 

od ľudí, ktorí sú na túto službu od-

kázaní, alebo si už fungovanie bez 

nej nevedia predstaviť. Aj štát si 

v poslednej dobe viac uvedomuje, 

že sanitky nestíhajú pokrývať do-

pyt, najmä po sekundárnej prepra-

ve. Nechceme porovnávať náklady 

na rôzne spôsoby prepravy senio-

rov a zisk z toho plynúci, ale naprí-

klad mesačný zisk z  našej služby 

doteraz pokrýval len udržiavanie 

dobrého technického stavu vo-

zidla a minimálnu mzdu pre vodi-

ča. Rád by som sa na tomto mieste 

a určite aj za všetkých spokojných 

seniorov poďakoval vodičovi p. 

Marošovi Ivaničovi za jeho osobi-

tý, dovolím si povedať až „rodinný“ 

prístup a za to, čo všetko pre nich 

robí. Nie je to len o „odšoférovaní“... 

To, čo do tejto práce vkladá, spo-

lu s  profesionalitou pri organizá-

cii výjazdov, bezpečnosťou jazdy 

a  celkovou logistikou služby, robí 

túto prepravu inou. Veľká vďaka 

patrí tiež jeho manželke, ktorá mu 

vo svojom voľnom čase pomáha 

s agendou.

Pár vybraných vyjadrení od 

kompetentných, ktoré prichá-

dzajú ako refl exia na naše fun-

govanie.

Pani Bc. Eva Gregáňová (odd. 

OVS a SV, MÚ B. Štiavnica): „Ob-

čania sú s  touto sociálnou službou 

spokojní, využívajú ju aj opakovane 

a  vyzdvihujú úroveň jej poskytova-

nia, ako aj osobný prístup a  ochotu 

pomôcť zo strany p. Ivaniča.“

Pavol Santoris (starosta obce B. 

Studenec): „Služba poskytovaná or-

ganizáciou S.O.V.I, n.o., bola v  na-

šom okrese už nevyhnutnou potre-

bou, hlavne pre starších a  menej 

mobilných občanov. Občania, ako aj 

my, ako obec Banský Studenec, sme 

poskytovanie tejto služby privítali. 

Spokojnosť občanov hovorí za všetko 

a tam viac slov nie je ani potrebné.“

Martin Kminiak (starosta obce 

Svätý Anton): „Seniori v našej obci 

sú s  vašou službou spokojní. Nemá-

me žiadne sťažnosti, vyjadrujem spo-

kojnosť.“

Za kolektív S.O.V.I, n.o.,

Hubert Hilbert

Prepravná služba S.O.V.I, n.o., 
zlepšuje kvalitu života seniorom v regióne

Vozový park prepravnej služby  foto Archív S.O.V.I., n.o.

Poďakovanie
V  mene celej S.O.V.I, n.o., by 

som sa rád týmto poďakoval 

predovšetkým pani primátor-

ke Mgr. Nadežde Babiakovej za 

jej osobnú angažovanosť a  po-

moc pri  realizácii tohto projek-

tu. Naše poďakovanie patrí ďalej 

aj Bc. E. Gregáňovej, Ing. I. On-

drejmiškovej, Ing. M. Zimmer-

mannovi, RNDr. P. Bačíkovi, I. 

Beňovi, Ing. J. Čabákovi, R. Anta-

lovej, Mgr. K. Palášthymu, Mgr. J. 

Kružlicovi, ako aj všetkým staros-

tom obcí, ktorí túto službu pod-

porujú. Osobitne chceme tiež 

poďakovať pánovi Miroslavovi 

Remeňovi, za jeho nezištné da-

rovanie nepoužívaného nového 

schodolezu, ktorého cena sa po-

hybuje v tisíckach eur a pani Ivet-

ke Totkovičovej za darovanie in-

validného vozíka.

Hubert Hilbert

Thalia Teatro,
divadlo zo zvolenského okresu, 

opäť priviedlo slovenských i me-

dzinárodných účastníkov do Ban-

skej Štiavnice. V dňoch 1. až 11. 

mája Th alia Teatro  znova orga-

nizovalo medzinárodný projekt 

Non formal job matching v rám-

ci programu Erasmus+ pre mla-

dých aktívnych ľudí z  rôznych 

kútov Európy. Desať dní strávili 

pohltení do neformálneho vzde-

lávania, prostredníctvom diva-

delných metód, ktoré ovplyvňujú 

individuálne kariérne poraden-

stvo a sebarozvoj. Práve tieto me-

tódy sú veľkým prínosom v  ka-

riére účastníkov a  pomocou pri 

riešení budúcich možných prob-

lémov v pracovnej sfére.

Monika Necpalová

Pozvánka
Kto: Materská škola sv. Františka 

Assiského, Gwerkovej-Göllnero-

vej 9, Banská Štiavnica

Čo: Usporiada 3. ročník Fran-

tiškovej olympiády materských 

škôl

Kde: Multifunkčné ihrisko pri Ka-

tolíckej spojenej škole

Deti: 5 – 6 ročné deti z  mater-

ských škôl okresu Banská Štiav-

nica

Dňa: 30. 05. 2019

Čas: 8:30 hod.

MŠ sv. F. Assiského, BŠ
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Spomienka

17. mája si 

pripomíname 

smutných 20 

rokov, keď od 

nás navždy 

odišla naša mamka, teta, 

príbuzná a  krstná mama, 

pani Mária Záchejová, ro-

dená Pačová. Kto ste ju po-

znali, venujte jej s nami, pro-

sím, tichú spomienku. 

Dcéry Soňa a Mária

Spomienka

Dňa 15.5.2019 

sme si pripo-

menuli 7. vý-

ročie úmrtia p. 

Milana Peťka. 

Venujte mu spolu s nami ti-

chú spomienku. 

Smútiaca rodina 

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
V  sobotu 11.mája. 2019 sa 

uskutočnilo stretnutie zamest-

nancov tabakovej továrne. 110 

bývalých pracovníkov si uži-

lo príjemnú a srdečnú atmosfé-

ru v  lesníckom internáte. Ďa-

kujeme všetkým, ktorí prišli, 

kolektívu kuchyne pani Sonky 

Búzikovej, hudobnej skupine 

Janka Kružlica, nášmu krčmá-

rovi Zdenkovi Ivaničovi. Veľ-

ké ďakujem patrí aj primátor-

ke mesta pani Babiakovej, ktorá 

nás v tom podporila. 

Organizátori

Leto v CVČ
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici organizuje počas 

letných prázdnin denné letné 

tábory rekreačného charakteru 

v  termínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 

12.7., v prípade záujmu zo stra-

ny rodičov a  detí aj v  termíne 

15.7. – 19.7.. Pobytový zájazd 

pri mori v  Tučepi pre rodičov 

s deťmi a dospelých v termíne od 

30.7. – 8.8.. Bližšie info na t.č.: 

0907 598 567.

J. Machilová

Dňa 6.5.2019 sa uskutočnilo 

v Prezidentskom a kniežacom 

salóne Baníckej krčmy pri 

štôlni Glanzenberg priateľské 

stretnutie s Ing. Chovanom, 

významnou rezbárskou 

osobnosťou a členom Bansko-

štiavnicko – hodrušského 

baníckeho spolku, pri príleži-

tosti jeho životného jubilea, 

50 rokov života. 

Narodil sa 2.4. 1969 v Banskej Štiav-

nici, ale jeho domovom je dedinka 

Dekýš. Stredoškolské vzdelanie zís-

kal štúdiom na Gymnáziu v  Ban-

skej Štiavnici, ktoré ukončil matu-

ritou v  roku 1987. Vysokoškolské 

vzdelanie získal štúdiom na Fakul-

te architektúry Slovenskej vysokej 

školy technickej v  Bratislave, kto-

ré ukončil v roku 1993 a získal titul 

„Ing. arch.“. Jeho prvým zamestná-

vateľom bolo Slovenské banské mú-

zeum, kde pracoval do roku 1995 

vo funkcii referenta. V  období ro-

kov 1996 – 1997 bol zamestnancom 

Slovenskej banskej, s.r.o., Hodruša 

– Hámre, kde mal na starosti rekon-

štrukciu objektu, neskôr nazvané-

ho „Banský dom“. Po ročnom pôso-

bení na Okresnom úrade v Banskej 

Štiavnici vo funkcii vedúceho odde-

lenia, sa dal v roku 1999 na živnos-

tenské podnikanie v  obore spraco-

vania dreva a  budovania stavieb. 

Výsledkom jeho doterajších staveb-

ných aktivít je vybudovanie štýlo-

vých domov v doline, povyše šach-

ty Žigmund. Je tvorcom dreveného, 

pohyblivého Banskoštiavnického 

betlehemu, zobrazujúceho vývoj, 

históriu a  tradície Banskej Štiav-

nice, najstaršieho banského mes-

ta na Slovensku, v  rezbárskej po-

dobe. Jeho prvá časť bola ukončená 

koncom roka 2007 a  jej ďalšie čas-

ti boli postupne dotvárané do roku 

2009. V  súčasnosti pripravuje dre-

vený model Banskej Štiavnice, kto-

rý by mal byť ukončený začiatkom 

roka 2020. Od roku 2011 je členom 

baníckeho spolku a rád sa zúčastňu-

je jeho podujatí, osobitne baníckych 

plesov. V programe prijatia nechýbal 

ani slávnostný šachtág, počas ktoré-

ho jubilant úspešne absolvoval „čest-

ný skok cez kožu“ podľa §24a zákona 

č. 1/2001 Zb. zákonov baníckeho 

spolku o udržiavaní poriadku a po-

vznesenej nálady na šachtágu (piv-

ný zákon). Hlavnými funkcionármi 

šachtágu boli: Ing. Durbák – prezí-

dium, Ing. Veselényi – kontrárium, 

Mgr. Kružlic – kantor, M. Šesták – 

fuchsmajor, J. Osvald a  M. Mertel 

– držitelia ošliadra a  Ing. Karabel-

ly – pivný dispečer. Krstným otcom 

mu bol Dr. Jozef Labuda. Intonáciu 

piesní zabezpečili spevokol Štiavni-

čan. Do ďalších plodných rokov živo-

ta želáme nášmu jubilantovi hlavne 

pevné zdravie a veľa spoločenského 

vyžitia aj v rámci baníckeho spolku. 

„Zdar Boh!“

Milan Durbák

Životné jubileum 
Ing. arch. Petra Chovana

V rámci série podujatí – lite-

rárnych besied, ktoré sme 

pre vás naplánovali na rok 

2019 aj vďaka podpore FPU, 

ktorý je hlavným partnerom, 

sme sa dňa 26.4.2019 stretli 

na príjemnom posedení 

s úspešnou slovenskou 

spisovateľkou pre ženy, 

moderátorkou, publicistkou 

a novinárkou Monikou 

Macháčkovou.

Kaviareň 4 sochy poskytla útul-

ný a príjemný interiér na rozhovo-

ry o knihách, literatúre a najmä au-

torskom tvorení našej populárnej 

ženskej autorky Moniky Macháčko-

vej, ktorá žije a pracuje v súčasnos-

ti „na voľnej nohe“ v Senci a ešte rad-

šej v Čičmanoch. Jej všestrannosť, 

šarm a rozhľadenosť sa kreatívnym 

spôsobom prejavujú aj v jej tvorbe. 

Je autorkou 7 moderných ženských 

románov a  spoluautorkou troch 

publikácií o Senci, jeho prisťahoval-

coch a potomkoch slávnych. Dozve-

deli sme sa veľa zaujímavostí z  jej 

redaktorského obdobia, keď 12 ro-

kov pracovala pre týždenník Život, 

o jej moderátorských skúsenostiach 

a  práci, ktorým sa doteraz v  Senci 

venuje aj vo vlastnej talkshaw, no 

a  v  neposlednom rade o  jej novej 

knihe s  názvom Nič v  zlom, ktorá 

už čaká na svojich čitateľov v mest-

skej knižnici. Príjemná atmosféra, 

popretkávaná barokovou hudbou, 

ozdobená nádhernými plastikami 

Arpáda Pála a autorkiným zaujíma-

vým rozprávaním doznievala ešte 

dlho po stretnutí. Zostáva nám sr-

dečne jej ešte raz poďakovať a dú-

fať, že sa stretneme znovu, veď už 

teraz nám avizovala nový román, 

ktorý by mal uzrieť svetlo sveta na 

jeseň. 

/MsK/

Literárna beseda 
s Monikou Macháčkovou

Katarína Kissová a Monika Macháčková  foto Archív MsK
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Medzinárodné podujatie 

Noc literatúry sa bude konať 

v Banskej Štiavnici šiestykrát 

a návštevníci sa vďaka nemu 

ocitnú na známych i netra-

dičných miestach na sídlisku 

Drieňová. 

V  stredu, 22. mája 2018, od 

18.00 prebehne toto populárne 

podujatie a  okrem Štiavnice sa 

do neho zapojí ešte osemnásť slo-

venských miest. Večer atraktív-

nym spôsobom prepája zážitkové 

spoznávanie mesta a súčasnú eu-

rópsku literatúru.

„Ja sám som vyrastal na sídlisku 

Drieňová, preto som sa tešil, kedy 

túto špeciálnu Noc budeme organi-

zovať na sídlisku,“ vysvetľuje vý-

ber miest organizátor Tomáš La-

zar z  Antikvariátika. „Otvorené 

dvere budeme mať v  dominante síd-

liska – miestnej nemocnici a  polikli-

nike. Tu predstaví fenomenálne dielo 

rakúskeho autora Martina Pollacka 

Smrť v  bunkri jeho prekladateľ, spi-

sovateľ a novinár Michal Hvorecký.“

„Skvelé prepojenie textu a  priesto-

ru sa nám podarilo spojením prvej 

drieňovskej krčmy Tola a  životopis-

ného textu o básnikovi a výtvarnom 

kritikovi Ivanovi Martinovi Jirouso-

vi,“ hovorí Lazar. „Jirous je veľkou 

legendou českého undergroundu a pri 

rozhovore ste ho mohli stretnúť naj-

mä v  tradičných krčmách. Rovnako 

nás teší, že čítať o ňom nám bude or-

ganizátorka undergroundového festi-

valu v Štiavnici Zuzana Bargerová.“

K ďalším priestorom, kde prebeh-

ne Noc patria: Súkromná hote-

lová akadémia,  denný stacionár 

Margarétka a  Súkromná mater-

ská škôlka Guliver. Literatúru 

prednesú: pedagogička a manažé-

rka školy Zuzana Marušková, et-

nologička a  inštruktorka spevu 

a  ľud. tanca Verona Hajdučíková 

a  moderátor a  redaktor populár-

nej Literárnej revue Dado Nagy.

„Radosť sme mali aj z toho, že sa nám 

podarilo presvedčiť na čítanie našich 

viacročných pomocníkov podujatia – 

študentov z  miestneho gymnázia,“ 

dodáva Lazar. „Tí budú čítať na ob-

ľúbenom študentskom mieste „Pod 

dvoma orechmi“ a to poviedky slo-

venského autora Daniela Majlinga.“

Čítať sa bude od 18.00 do 21.00 

hod. na všetkých miestach súčas-

ne, preto vaša trasa môže začať 

na ktoromkoľvek mieste. Akcia 

prebieha v  30-minútových inter-

valoch, pričom 15 minút sa číta 

a  15 minút je určených na pre-

sun k ďalšiemu miestu. „Návštev-

níci tak majú možnosť stihnúť počas 

jednej noci prejsť všetky miesta,“ vy-

svetlil priebeh akcie Tomáš Lazar.

„Na každom z  uvedených miest do-

stanete brožúrku s mapkou a podrob-

nými informáciami. Účastníci môžu 

navyše na každom navštívenom 

mieste získať pečiatku. Kto zozbie-

ra všetkých šesť pečiatok, bude zara-

dený do žrebovania o  knižné tituly, 

z ktorých ukážky sa budú počas Noci 

literatúry čítať,“ doplnil Tomáš La-

zar. Tie venuje Antikvariátik a Li-

terárna bašta.

Záverečné „literárne ponocova-

nie“ a žrebovanie súťaže sa usku-

toční v  súkromnej hotelovej 

akadémii po 21. hod. Vstup na 

podujatie je bezplatný. Komplet-

ný program nájdete na stránke 

www. antikvariatik.sk/kultura.

Tomáš Lazar

Na Noci literatúry 2019
budú čítať študenti „Pod dvoma orechmi“

Zuzana Fialová číta v Art Cafe  foto Archív autora

Návrat Alžbety Gwerko-

vej-Göllnerovej do Banskej 

Štiavnice.

Na štiavnickej ulici Alžbety Gwer-

kovej-Göllnerovej sú dnes dve ško-

ly plné detí. Kedysi to bola tichá ulič-

ka, kde mal vilku s ateliérom maliar 

Edmund Gwerk a jeho žena Alžbeta. 

Spoločne tu prežili šesť rokov.

Kto bola táto zaujímavá, vzdelaná, 

progresívna a odvážna žena? Výstava 

Žena novej doby priblíži verejnosti jej 

inšpiratívny životný príbeh. Projekt 

vychádza z  nových archívnych vý-

skumov a rozhovorov s pamätníkmi. 

Výstava vznikla v spolupráci o.z. Re-

miniscencie a Slovenského banského 

múzea. Projekt premiérovo uvedie aj 

nový galerijný priestor – Galériu Par-

ter BSC, ktorý prevádzkuje kultúrne 

centrum Banska St a nica.

Srdečne pozývame na vernisáž!

Kedy: piatok 17.mája 2019 

o 18.00

Kde: Banská Štiavnica, Galéria Parter 

BSC, ul. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6

Výstava potrvá do 30. júna 2019.

Viac info: 

www.facebook.com/zenanovejdoby/

a www.zenanovejdoby.wz.sk

Za realizačný tím sa tešia na 

stretnutie Anna Grusková, Iveta 

Chovanová a Matúš Lányi.

Výstavu z verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia a je sú-

časťou projektu Banská Štiavnica: 

Mesto kultúry 2019.

Iveta Chovanová, GJK, SBM

Žena novej doby 
– pozvánka na vernisáž výstavy

Noc múzeí 
a galérií 2019
Slovenské banské múzeum ponúk-

ne v sobotu 18. mája 2019 počas 

Noci múzeí a  galérií 2019 bohatý 

program v 3 svojich expozíciách.

Expozícia Baníctvo na Slovenku – 

Kammerhof ponúkne prehliadky až 

do 22:00 hod.

V  Galérii Jozefa Kollára je pripra-

vený bohatý program, ktorý začne 

o 16:00 hod. autoportrétnou tvori-

vou dielňou pre rodiny s deťmi – Zr-

kadlenie a premiérou 4 portrétov od 

Edmunda Gwerka , ktoré budú prvý-

krát exkluzívne vystavené verejnos-

ti. Od 17:00 hod. bude program po-

kračovať piknikom na priedomí /

debatky, kávička aj gastroprekvape-

nie/, od 18:00 hod. – Reminiscencie 

/spomienky na detstvo na námestí, 

stretnutie s Oľgou Kuchtovou k jej 

aktuálnej výstave Krajina so snom 

a  večer v  galérií zakončí koncert 

o 19.30 – jazz/fl ash / študentské zo-

skupenie HUAJA.

V  Expozícii uhoľného baníctva na 

Slovensku, Handlová, bude mož-

nosť netradičnej prehliadky až do 

19:00 hod. a  to pod názvom „Pev-

nosť Boyard“ – Kto hľadá, ten nájde.

Info: 

www.muzeumbs.sk, hramesa@

muzeumbs.sk, 045/6949418,

 galeria@muzeumbs.sk, 045/6913431, 

sbm.handlova@muzeumbs.sk, 

046/5423973.

SBM

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica. 

Otváracie hodiny: každý deň

máj: 9:00 hod. - 17.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/694 96 58

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 17.5. o 19:30 hod.Piatok 17.5. o 19:30 hod.
DAddY CoolDAddY Cool

Komédia, 97min., MP:12, vstupné: Komédia, 97min., MP:12, vstupné: 
5€. Daddy Cool, slávny hit Boney M, 5€. Daddy Cool, slávny hit Boney M, 
dal názov bláznivej komédii o  štyri-dal názov bláznivej komédii o  štyri-
dsiatnikovi, ktorý si doma založí ma-dsiatnikovi, ktorý si doma založí ma-
terskú škôlku a vedie ju hlavne veľmi terskú škôlku a vedie ju hlavne veľmi 
svojsky.svojsky.

Sobota 18.5. o 19:30 hod.Sobota 18.5. o 19:30 hod.
PokéMoN: DeTekTív PokéMoN: DeTekTív 

PikAchUPikAchU

Animovaný, dobrodružný, 104min., Animovaný, dobrodružný, 104min., 
MP:12, vstupné: 5€. Vo vesmíre po-MP:12, vstupné: 5€. Vo vesmíre po-
kémonov. Tim Goodman je bývalý tré-kémonov. Tim Goodman je bývalý tré-
ner Pokémonov a syn prominentného ner Pokémonov a syn prominentného 
detektíva Harryho Goodmana. Keď detektíva Harryho Goodmana. Keď 
jeho otec zmizne pri autonehode, prí-jeho otec zmizne pri autonehode, prí-
de Tim do mesta Ryme, kde stretne de Tim do mesta Ryme, kde stretne 

detektíva Pikachu, ktorý bol Harryho detektíva Pikachu, ktorý bol Harryho 
bývalým Pokémonom. Tim je nejakým bývalým Pokémonom. Tim je nejakým 
spôsobom schopný porozumieť tomu-spôsobom schopný porozumieť tomu-
to pokémonovi a neochotne spolupra-to pokémonovi a neochotne spolupra-
cuje, aby našiel svojho otca Harryho cuje, aby našiel svojho otca Harryho 
a odhalil tajomstvo okolo jeho zmiznu-a odhalil tajomstvo okolo jeho zmiznu-
tia. Dynamické duo čoskoro objaví ne-tia. Dynamické duo čoskoro objaví ne-
čestné sprisahanie, ktoré predstavuje čestné sprisahanie, ktoré predstavuje 
hrozbu pre vesmír pokemonov.hrozbu pre vesmír pokemonov.

Nedeľa 19.5. o 17:00 hod.Nedeľa 19.5. o 17:00 hod.
PriNc KrAsoňPriNc KrAsoň

Animovaný, 90 min., MP, vstupné: 5€Animovaný, 90 min., MP, vstupné: 5€

Nedeľa 19.5. o 19:30 hod.Nedeľa 19.5. o 19:30 hod.
JohN Wick: JohN Wick: 

PArAbelUMPArAbelUM

Thriller, 131min., MP:15, vstupné: Thriller, 131min., MP:15, vstupné: 
5€. V  tretej časti tejto adrenalínovej 5€. V  tretej časti tejto adrenalínovej 
akčnej série má super zabijak John akčnej série má super zabijak John 
Wick (Keanu Reeves) k smrti tak blíz-Wick (Keanu Reeves) k smrti tak blíz-
ko, ako nikdy predtým. Na jeho hlavu ko, ako nikdy predtým. Na jeho hlavu 

bola vypísaná odmena 14 miliónov do-bola vypísaná odmena 14 miliónov do-
lárov, čo zmobilizovalo armádu lovcov lárov, čo zmobilizovalo armádu lovcov 
odmien. Potom, ako zabije člena taj-odmien. Potom, ako zabije člena taj-
ného medzinárodného združenia ná-ného medzinárodného združenia ná-
jomných vrahov, je John Wick exko-jomných vrahov, je John Wick exko-
munikovaný a stane sa z neho štvanec munikovaný a stane sa z neho štvanec 
na úteku. Elitní zabijaci z celého sveta na úteku. Elitní zabijaci z celého sveta 
sledujú každý jeho krok a sú priprave-sledujú každý jeho krok a sú priprave-
ní okamžite využiť aj to najmenšie za-ní okamžite využiť aj to najmenšie za-
váhanie.váhanie.

Utorok 21.5. o 19:30 hod.Utorok 21.5. o 19:30 hod.
AfTer: BozkAfTer: Bozk

Romantická dráma, 100min., MP:12, Romantická dráma, 100min., MP:12, 
vstupné: 5€vstupné: 5€

Štvrtok 23.5. o 19:30 hod.Štvrtok 23.5. o 19:30 hod.
BrighTbUrNBrighTbUrN

Horor, 102min., MP:15, vstupné: 5€Horor, 102min., MP:15, vstupné: 5€
Čo sa stane, keď dieťa z  iného sveta Čo sa stane, keď dieťa z  iného sveta 
pristane na Zemi, ale namiesto toho, pristane na Zemi, ale namiesto toho, 
aby sa stalo hrdinom, pretvorí svoje aby sa stalo hrdinom, pretvorí svoje 
superschopnosti v zlovestné činy?superschopnosti v zlovestné činy?

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.17/2019: „Hod-

nota človeka nie je v tom, čo urobil pre 

seba, ale pre iných.“ Výhercom sa stá-

va Eliana Píšová, BŠ. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráte o po-

ukážku na konzumáciu v  hodnote 

10eur v  pizzerii, 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 termí-

ne do 27.05.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok P. Ne-

tastasio: „Jediné, ale veľké dobro, kto-

ré nám zostane v nešťastí je to,… (do-

končenie v tajničke).

A., Textová skratka, Sima naopak, 

osmička, číra tekutina,

B., Začiatok tajničky, prístav,

C., Slávnostný, mužský odev, býva-

lá politická strana, Ilona, Roland,

D., Ženské meno, nie hranatá, indi-

ánska zbraň,

E., Popevok, Terka, asýrsky Boh 

mesta Eridu, poranenie, ozn. áut 

Rumunska a Th ajska,

F., Mužské meno, rodič, čas, hmyz 

podobný včele,

G., Pracovala ihlou, ženské meno, 

svatko,

H., Zápor, český skladateľ, plakal, 

šašo,

I., Samohlásky v  slove mýto, štu-

dent, ozn. úut Rakúska a  Luxem-

burska, pohorie v Rusku, koncovka 

chem. zlúčenín,

J., Samohlásky zo slova chobot, 

meno Komenského, stred slova bo-

dala, komín nárečovo,

K., Pokop, utíš, dezinfekčný pro-

striedok,

L., 3. časť tajničky, kde.

1., Potom, 2. časť tajničky, posled-

ná pošta,

2., Vzácna biela guľôčka, tieto, ti-

tan,

3., Papagáj, mimozemšťan, stred, 

slova položí, trojka,

4., Som na daždi, sólo v opere, dvoj-

hláska,

5., Izabela, meno Chačaturjana, vy-

hynuté zviera,

6., Sonograf, mäkká stupnica, pra-

cuje motykou,

7., Oďobe, kanadský spevák, do-

chucovadlo,

8., Snívala, diaľka, časť zraku,

9., Maličká, český klavirista, patria-

ci Udovi,

10., Čistiaci prostriedok, starena, 

časť územia, kyslík,

11., Veronika dom., alebo mesto 

v  Taliansku, posielal, spotrebné 

družstvo,

12., Vydrží, elipsa, ako po rusky,

13., Dolár česky, patrici saune,

14., Podmienková spojka, Koniec 

tajničky, ruská rieka.

Pomôcky: Om, ET, Ea, koch, Orm, 

Savo, bolas

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
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Kupón č. 19
Krížovka
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Laco Krista

V  programe Banská Štiavnica – 

Mesto kultúry 2019 bude aj výsta-

va nevšedných historických fotogra-

fi í Prázdniny na Klingeri. Výstavu 

zo športového a  spoločenského ži-

vota na unikátnej plavárni pripravu-

jú spoločne Vladimír Bárta, štiavnic-

ký rodák, fotograf a publicista a autor 

kníh o  Banskej Štiavnici, Slovenské 

banské múzeum a Fond na podporu 

umenia od 8. – 31.júla 2019.

K  legendám života na Klingeri pat-

ril aj Laco Krista (1916). Narodil sa 

v  Banskej Štiavnici, ale pochádza 

z Hornej Rovne. Spolu s Tónybáčim 

Gregussom patril k  zakladateľom 

banskoštiavnického plaveckého spol-

ku. Po maturite na gymnáziu pra-

coval mimo rodného kraja. Do Ban-

skej Štiavnice sa vrátil až po roku 

1945. Istý čas pôsobil na Strednej 

priemyselnej škole chemickej a  po-

tom na Základnej škole Jozefa Ho-

ráka. V  mladosti bol aktívny prete-

kár v  plávaní, atletike, gymnastike, 

ale za Banskú Štiavnicu hrával aj fut-

bal. Po skončení aktívnej činnosti sa 

stal trénerom a organizátorom telo-

výchovného života v  našom meste. 

Najväčšie trénerské úspechy dosia-

hol v atletike, keď v 60. rokoch vy-

choval viacero vynikajúcich atlétov, 

z  ktorých niektorí reprezentovali aj 

Československo.

Bol aj zanietením turistom a ako pla-

vecký tréner vychovával mladých 

plavcov ešte aj po roku 1968 po do-

končení krytej plavárne.

KFP

Prázdniny na Klingeri 9

Dňa 3. mája 2019 sa v Evan-

jelickom kostole v Banskej 

Štiavnici uskutočnil krst 

novej knihy autorky Janky 

Bernáthovej Lehotskej s foto-

grafi ami Mariana Garaia. 

Knižku Nádej na dne slzy prišli do 

sveta uviesť mnohí priaznivci krásnej 

senzitívnej poézie tejto autorky, ale 

aj priatelia úspešného fotografa Ma-

riana Garaia. Podujatie otvorila úvod-

ná pieseň Perly Voberovej a autorkina 

báseň „Bez lásky bol by chrám“ v poda-

ní herca Jakuba Kuku – člena činohry 

Štátneho divadla v  Košiciach. Mod-

litbou jej požehnali evanjelickí farári 

Eunika a Jaroslav Jurkoví. Úvodným 

slovom všetkým poďakovala Rená-

ta Taligová, ktorá nádherným citá-

tom vyzdvihla ideu tohto podujatia – 

úprimnú vďačnosť oboch autorov za 

priateľstvo, lásku a nezištnú pomoc či 

podporu všetkým, bez ktorých by táto 

kniha neuzrela svetlo sveta. A potom 

sme sa už započúvali do nežných bás-

ní v podaní Jakuba Kuku, Ing. Jána 

Žitného, autorky Janky Bernáthovej 

a  krásneho spevu Perly Voberovej či 

Majky Beňovej. Na záver knihu Nádej 

na dne slzy do sveta vyprevadila krás-

na sudička Andrea Nagyová, a to po-

mocou perál – perly ako slzy nádeje, 

perly ducha ukryté v básni a určite nie 

náhodou aj meno múzy, ktorá nás po-

tešila svojim spevom... Podujatie uza-

tvárali gratulácie divákov, priateľov 

a kolegov, slová vďaky oboch autorov 

a tóny organovej hudby pána Róber-

ta Zacharovského. A hoci je táto kniž-

ka predstavená verejnosti len krátko, 

Nádej na dne slzy si už stihla získať 

stovky priaznivcov, o  čom svedčí aj 

3.miesto v  súťažnej prehliadke Naj-

krajšia kniha Liptova 2018. Organizá-

tori BBSK – Pohronské osvetové stre-

disko – Pracovisko v Banskej Štiavnici, 

Živena – spolok slovenských žien, Au-

torský klub Banská Štiavnica, Mest-

ská knižnica Banská Štiavnica a  OZ 

Andreja Sládkoviča Banská Štiavnica 

ďakujú všetkých účinkujúcim, divá-

kom a v neposlednom rade autorom 

– nech je podobných knižiek na trhu 

čo najviac.

Za všetkých organizátorov

H. Galková

/POS – Pracovisko v BŠ/

Nádej na dne slzy

Laco Krista so svojimi zverencami na Klingeri  foto Archív KFP 

Nová kniha Janky Bernáthovej  foto Ján Petrík ml.

Matkino srdce
Prečo trháš tie kvietočky, uvädú ti 

Anička?

A ty nevieš, veď dnes má sviatok 

mamička.

Táto riekanka z detstva utkvela mi 

v mysli.

Srdiečka sme vystrihovali, maľo-

vali a pekné

slová vpísavali, lúčne kvietky do 

malej dlane

nazbierali a  s  detskou láskou 

úprimnou odovzdali.

Ľúbim Ťa mamička.

Koľko lásky sa v srdci matkinom 

nachádzalo, keď

šťastím vždy zažiarilo.

Koľko nocí nad nami prebdela, ni-

kdy sa nesťažovala,

spotené čielka utierala, pokojný-

mi slovami sa nežne

prihovárala.

Koľko hrdosti a skromnosti v srd-

ci mala, keď prvé

úspechy aj neúspechy, ktoré nás 

životom sprevádzali

s  nami zdieľala, slzy radosti aj 

smútku vyronila, pri

nás vždy stála a dobrými radami 

nás povzbudila a utešila.

Ďakujem za Tvoje srdce veľké, sta-

točné, za úsmev hrejivý,

za ruky pracovité, za domov v det-

stve šťastný a každý deň

s  Tebou bezpečný, dovtedy kým 

nás osud inam zavial.

Ďakujem za život, moja mamička.

Božka Javorská

Pocta
Chcem sa podeliť o  poctu, ktorú 

som dostal, ako atletický tréner. 

SAŠŠ pod hlavičkou MŠVVaŠ, mi 

ponúkla úlohu reprezentačného 

trénera školského národného tímu 

dievčat na MS v atletike do Splitu 

13.5 – 17.5.2019. Som hrdý, že aj 

napriek tomu, že tam nemám zve-

rencov, som bol oslovený. Ako za-

mestnanec ZŠ Jozefa Horáka v B. 

Štiavnici, na základe ktorej som vy-

budoval silný klub Atléti BS, som 

túto poctu z reprezentácií dostal za 

posledné štyri roky už deviaty raz 

a je to pre nás a mňa osobne skve-

lá vizitka činnosti v oblasti športu 

v našom meste.                      R. Petro

„Od fašistickej totality cez ľudovú 

demokraciu.“

Ján Petrík

čriepok
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Jarné majstrovstvá stredo-

slovenskej oblasti sa konali 

4.5.2019 v Rimavskej Sobote. 

Zúčastnilo sa ich 11 klubov zo stredo-

slovenskej oblasti a  spolu pretekalo 

182 pretekárov. Naši plavci z PKBS si 

vyplávali 21 osobných rekordov. Zís-

kali dve 1. miesta, osem 2. druhých 

miest a dve 3. miesta. Výsledky:

Muži:

Borguľa Martin r. 2006: 200m vs – 

5. 2:33.05, 100m m – 7. 1:24.24,

Buzalka Adam r. 2007: 200m vs – 

5. 2:53.64, 100m z – 2. 1:28.75, 200m 

p – 2. 3:25.39, 100m m – 2. 1:30.98, 

200m pp – 2. 3:05.28,

Ernek Šimon r. 2000: 200m vs – 

2. 2:31.86, 50m z – 1. 29.12, 100m z – 

2. 1:03.93, 50m m – 27.71,

Harčár Nicolas r.2006: 200m vs – 

6. 2:38.71, 100m z – 5. 1:20.73, 200m 

p – 5. 3:18.48, 100m m – 4. 1:19.25, 

200m pp – 6. 2:52.70,

Holcz Patrik r. 2008: 200m vs – 

5. 2:48.15, 100m z – 2. 1:25.46, 200m 

p – 4. 3:31.83, 100m m – 6. 1:34.38, 

200m pp – 4. 3:06.39,

Maruniak Patrik r. 2006: 200m vs – 

4. 2:30.05, 100m z – 4. 1:17.50, 200m 

p – 2. 2:57.91, 200m pp – 4. 2:45.68

Ženy:

Chladná Stacy r. 2007: 200m vs – 

15. 3:00.75, 100m z  – 13. 1:30.48, 

200m p – 9. 3:26,93, 100m m – 

9. 1:37.62, 200m pp – 13. 3:12.76,

Hornická Alica r. 2004: 200m vs – 

11. 2:46.56, 50m z – 10. 38.62, 100m 

z – 11. 1:24.48, 50m m – 14. 37.30, 

100m m – 5. 1:26.88, 200m pp – 

7. 2:56.17,

Kašiarová Tatiana r.2007: 200m vs 

– 8. 2:48.65, 100m z  – 12. 1:29.56, 

200m p – 6. 3:20.10, 100m m – 

4. 1:25.51,200m pp – 7. 3:01.75,

Machariková Žofi a r. 2009: 200m vs – 

6. 3:21.58, 100m z – 4. 1:37.63, 200m 

pp – 3. 3:29.81

Legenda: vs – voľný spôsob, m – mo-

týľ, z – znak, p – prsia, pp – polohové 

preteky

PKBS

Jarné M – SSO Rimavská Sobota

Zlatý Šimon Ernek (v strede)  foto Archív PK BS 

O  prvé slovenské fi nálové umiest-

nenie na jubilejnom 50. ročníku 

Veľkej ceny oslobodenia v športovej 

streľbe v Plzni sa v sobotu 4.5.2019 

postaral Patrik Jány, ktorý prenikol 

medzi najlepšiu osmičku vo vzdu-

chovej puške 60 a  napokon v  nej 

obsadil 8. priečku výkonom 122,2 

bodu (v  kvalifi kácii 628,2, čo bol 

piaty najlepší základný výsledok 

v kvalifi kácii.).

Družstvo v  zložení Štefan Šulek, 

Matej Medveď a Patrik Jány obsadi-

li skvelé 3.miesto. Výsledky:

Vzduchová puška 60 muži: 1. Filip 

Nepejchal (ČR) 252,0 b. (v  kvalifi -

kácii 628,4), … 8. Patrik Jány 122,2 

(628,2), 30. Matej Medveď 622,0, 

32. Štefan Šulek (všetci SR) 621,6.

Gratulujeme!

Zdroj: VŠC Dukla BB

Jány ôsmy, družstvo tretie

M. Medveď, P. Jány, Š. Šulek na stupni víťazov  foto Archív VŠC Dukla BB

ŠKST sa pred začiatkom 

súťažného obdobia zúčastnil 

na troch turnajoch v Martine, 

Dudinciach a Mútnom. Vo 

všetkých sme obsadili prvé 

miesto.

V  sezóne 2018/2019 sme pôsobili 

vo 4. lige Banskobystrického regió-

nu. V tejto krajskej súťaži sme hrali 

so striedavými úspechmi, ale hlavný 

cieľ udržať túto súťaž aj pre ročník 

2019/2020 sa nám podarilo splniť.

V  roku 2019 chceme dosahovať 

také výsledky, ktoré nám zabezpe-

čia v konečnej tabuľke 4.ligy čo naj-

lepšie umiestnenie.

Zároveň sa budeme venovať mláde-

ži, a  zúčastňovať turnajov, na kto-

rých chceme obhájiť dobré meno 

oddielu, a tak čo najlepšie reprezen-

tovať Banskú Štiavnicu.

Záverom chceme poďakovať Mestu 

Banská Štiavnica na čele s p. Babia-

kovou a  členom športovej komisie 

za poskytnutý fi nančný príspevok 

na našu činnosť.

Poďakovanie patrí aj vedeniu Kato-

líckej školy za vytvorenie dobrých 

podmienok na stolný tenis. Ešte raz 

ďakujeme!

Tabuľka: www.pinec.info

ŠKST

Stolný tenis

Futbal
V derby spravodlivá remíza

V. liga, 21. kolo

Prenčov – FK Sitno B. Štiavnica/

TJ Baník Š. Bane 1:1 (0:1)

Góly: 75´ Chovan M., 25´ Kminiak

Zostava: Kališek – Javorský, Bin-

der, Michalek, Vician, Chmelina, 

Beňo (70´ Šima), Drexler, Lupták, 

Kminiak, Budinský

Derby prinieslo svižný futbal 

z  oboch strán. Prvé minúty mali 

viac z  hry domáci, no potom sa 

osmelili naši hráči, čo sa prejavi-

lo v 25´, keď sme išli do vedenia 

pekným gólom Kminiaka. Domá-

ci mohli pred prestávkou vyrov-

nať, no Kališek vytiahol bravúr-

ny zákrok. Aj druhá 45´ priniesla 

futbal, na ktorý sa dalo pozerať. 

Gólové šance boli na oboch stra-

nách, no brankári boli na svojich 

miestach. V  75´ udreli domáci 

a vyrovnali na konečných 1:1. Ob-

rovskú šancu mali naši hráči v 88´, 

keď z ľavej strany, strela Luptáka 

skončila na tyči, a  tak stretnutie 

prinieslo spravodlivú remízu.

VI. liga, dorast, 23. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane „B“ – Horné Hámre 3:0 kon-

tumačne

Hostia na stretnutie nenastúpili.

IV. liga, dorast, 21. kolo

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Lutila „C“ 11:0 (2:0)

Góly: 15´, 90´ Gallo, 35´, 66´ Ja-

vorský, 78´, 79´ Bartoš, 60´ Vozár, 

65´ Lupták, 69´ Jurica, 73´ Hrab-

ko, 74´ Neuschl

Zostava: Kružlic (75´ Šimo), Gallo, 

Vanko, Javorský (75´ Hikl), Jurica, 

Valovič, Hrabko, Lupták (67´ Vi-

cian), Bartoš, Vozár (67´ Neuschl)

Dorastenci znovu dosiahli vysoké 

víťazstvo, aj keď 1. polčas tomu tak 

nenasvedčoval. No a  v  druhej 45´ 

po zlepšenej hre súpera priam roz-

trhali, o čom hovorí konečný stav.

II. liga, 21. kolo, SŽ

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Krupina 2:1 (2:0)

Góly: Šarkézy, Kališek

II. liga, 21. kolo, MŽ

FK Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Krupina 1:1 (1:1)

Góly: Babjak

Kam na futbal?

V. liga, 22. kolo 18.5. o 17:00: FK 

Sitno B. Štiavnica/TJ Baník Š. 

Bane – Podkonice (ihrisko FK Sit-

no BŠ)

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.

sk/#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo
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 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Prenajmem garáž na starom ih-

risku, tel.č.: 0907 090 084

 Predám záhradnú chatku na pek-

nom mieste blízko cesty v časti Šte-

fultov, cena dohodou, kontakt: 

0903 960 143

Tesárske, stolárske práce, krovy, al-

tánky, podbitie striech, vikierov, dre-

vené obklady, tel.č.: 0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zák-

ladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

motorovou pílou, kosenie pozemkov, 

tel.č.: 0940 870 762

 „Lietajúca masérka“ vás prí-

de vymasírovať domov. Info: 

www.fajn-pohodicka.sk. Kontakt: 

0905 856 722

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

 Ponúkame prácu stolára na pra-

covisku v  Banskej Štiavnici. Práca 

na jednu smenu, víkendy a  sviat-

ky voľné. Aj zaškolíme. Ponúka-

ná mzda od 730EUR do 1300EUR 

Inzerujte aj vy 
    v Š  avnických
                   novinách

reality

inzercia

služby

práca

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

U nás v reštaurácii na Trojičnom U nás v reštaurácii na Trojičnom 
námestí, alebo priamo k Vám domov. námestí, alebo priamo k Vám domov. 

Objednávky na: www.blackm.sk, Objednávky na: www.blackm.sk, 
045/6920202, 0904 180 588.045/6920202, 0904 180 588.

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

podľa Vašich skúseností. Výkono-

vá zložka podľa vyrobeného množ-

stva. Kontakt: 0948 304 604

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 

trávnikov a vyžínanie pozemkov, trávnikov a vyžínanie pozemkov, 
drvenie a odvoz záhradného drvenie a odvoz záhradného 

odpadu, pílenie stromov, pílenie odpadu, pílenie stromov, pílenie 
a štiepanie palivového dreva a štiepanie palivového dreva 

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

prijme pomocnú kuchárku s praxou. prijme pomocnú kuchárku s praxou. 
Plat 4,-eurá/hod.Plat 4,-eurá/hod.

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693


