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INZERCIA

Dňa 25. mája sme sa 

naposledy rozlúčili s Ing. 

Jánom Ivaničom, zo smútoč-

ného príhovoru primátorky 

mesta Mgr. Nadeždy Babia-

kovej vyberáme:

„Ticho padlo do nášho mesta, boles-

ťou sa naplnili srdcia našich spoluobča-

nov pri smutnej správe, že srdce nášho 

drahého spoluobčana Ing. Jána Ivani-

ča sa navždy zastavilo. My živí   neča-

káme smrť, ale ona napriek tomu pri-

chádza. Nečakaná smrť vyhasla život, 

vytrhla z kruhu rodiny a z nášho mesta 

vzácneho človeka, významnú osobnosť 

v oblasti lesníctva, školstva, pedagóga, 

bývalého riaditeľa Stredného odborné-

ho učilišťa lesníckeho, člena múzejnej 

rady Múzea vo Svätom Antone, člena 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníc-

keho spolku, milovaného manžela, otca 

a starého otca. Človeka s veľkým a šľa-

chetným srdcom.

Odchádza od nás človek, ktorý miloval 

naše mesto Banskú Štiavnicu a ľudí v 

ňom. Tak výrazne si uvedomujeme túto 

skutočnosť, keď zvažujeme cenu živo-

ta, vtedy keď nás život opúšťa. Umrel, 

hoci ešte tak chcel žiť. Nebol z tých, kto-

rí blúdia a nenachádzajú pôdu pod no-

hami. Vedel od začiatku svojho života 

objavovať jeho zmysel, plnosť plastic-

kosť života, 

V nadväznosti na osobné 

stretnutie s ministrom 

zdravotníctva na 27. sneme 

ZMOS, boli pánovi ministrovi, 

na základe jeho vyžiadania, 

doručené materiály k prob-

lematike nemocnice a k 

základnej a neodkladnej 

zdravotnej starostlivosti.

Zároveň sa snažím pomôcť Záchran-

nej zdravotnej službe Bratislava per-

sonálne zabezpečiť ambulanciu RLP 

v Banskej Štiavnici, pokračujem v ro-

kovaniach s lekármi, ktorí by mohli 

zabezpečovať služby RLP, z  ktorých 

sa už viacerí vyjadrili, že by do služby 

nastúpili, čím sa napĺňa naša snaha 

o obnovenie RLP v Banskej Štiavnici 

v skoršom termíne ako od 1.9.2016. 

Problematiku RLP intenzívne rie-

šim z riaditeľom ZZS MUDr. Chabro-

ňom. Po intenzívnych rokovaniach, 

so záujemcom o  poskytovanie le-

kárskej služby prvej pomoci (LSPP) 

s výjazdom k pacientovi a s dotknu-

tými inštitúciami, môžem konštato-

vať, že do konca mája budú priprave-

né priestory a  vydané povolenie na 

prevádzkovanie LSPP. Po technicko-

-materiálnom vybavení priestorov 

a  uzatvorení zmlúv so zdravotnými 

poisťovňami, by LSPP mohla fungo-

vať od júla 2016.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Posledná rozlúčka 
so vzácnym človekom

K problematike a zabezpečeniu 
zdravotnej starostlivosti

Ing. Ján Ivanič  

foto Lubo Lužina 	3.str.

Súťaž o vstupenky
Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaují-

mavú súťaž. Tentokrát môžete vy-

hrať lístky na One Day Jazz Festival 

2016. Súťaž pozostáva z 3 súťažných 

kôl. Vašou úlohou bude vedieť správ-

ne odpovedať na všetky 3 súťažné 

otázky, aby ste boli zaradení do žre-

bovania o vstupenky na tento jazzo-

vý koncert, ktorý sa uskutoční v so-

botu 18. júna na Amfiteátri v Banskej 

Štiavnici. 1. súťažné kolo:

Kto je hlavných organizátorom 

One Day Jazz Festivalu 2016 a zá-

roveň bubeníkom v projekte Wa-

king Vision?

Správne odpovede spolu s vystrihnu-

tými kupónmi nám posielajte poš-

tou na adresu redakcie, príp. vhoďte 

do schránok ŠN (Kultúrne centrum 

– Kammerhofská 1, vestibul Nemoc-

nice - Drieňová, Kvetinárstvo p. Rá-

kayová - Križovatka, predajňa SAMA 

23 – pod Kalváriou) v termíne do 

15.6.2016. Šťastných výhercov vstu-

peniek uverejníme v ŠN 16.6. Praje-

me Vám veľa šťastia! Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.1Kupón č.1
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23. 5. Mesto Banská Štiavnica orga-

nizuje XXXII. ročník Malého 

behu Trate mládeže v Banskej 

Štiavnici, ktorý sa uskutoční 

3. júna 2016, (piatok) o 14.30 

hod. na Štadióne Banská 

Štiavnica, prezentácia bude od 

13.00 do 14.15 hod.

Harmonogram:

14.30 - Otvorenie pretekov, 14.45 

- Predšk. vek chlapci a dievčatá MŠ 

2012 - 2013 60m, 14.55 - Pred-

šk. vek chlapci a dievčatá MŠ 2010 

– 2011 80m, 15.05 - Najml. žiac-

tvo chlapci a dievčatá ZŠ 2008 - 

2009 250m, 15.20 - Vyhodnote-

nie kategórii predškolského veku 

MŠ, 15.30 - Najml. žiactvo chlap-

ci a dievčatá ZŠ 2006 - 2007 400m, 

15.45 - Ml. žiactvo chlapci a dievča-

tá ZŠ 2004 - 2005 800m, 16.00 - Ml. 

žiactvo chlapci a dievčatá ZŠ 2002 

– 2003 1000m, 16.15 - St. žiactvo 

chlapci a  dievčatá ZŠ 2000 – 2001 

1200m, 16.30 - Dorastenci a do-

rastenky 1995 – 1999 (2000m chl., 

1600m diev.) 16.45 - Vyhodnotenie 

kategórii  žiactva ZŠ a SŠ

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a 

týchto propozícii. Vecné ceny, diplo-

my a pamätné medaily budú udele-

né prvým trom pretekárom v každej 

kategórii. Všetci pretekári, ktorí do-

behnú do cieľa, dostanú sladkú od-

menu. Pretekári štartujú na vlastné 

nebezpečenstvo, musia mať so se-

bou preukaz poistenca. Usporiada-

teľ za stratu vecí nezodpovedá.

Mesto Banská Štiavnica organizu-

je XXX. ročník Cestného behu Trate 

mládeže v Banskej Štiavnici, ktorý 

sa uskutoční 4.júna 2016, sobotu 

o 10,30 hod. Štart: Obec Hronská 

Breznica – pod nadjazdom

Cieľ: Banská Štiavnica - štadión

Prihlášky treba zaslať na e-mail: 

cbtmbs@gmail.com do 30.5.2016! 

V prihláške potrebné uviesť meno, 

priezvisko a dátum nar.

Upozornenie: Len včas prihlásení 

pretekári dostanú štartovací balíček, 

stravu po preteku a garantujeme pre 

nich odvoz do Hr. Breznice. Prete-

kár zaplatí pri prezentácii v kancelá-

rii pretekov 3 eurá.

Kancelária pretekov bude otvore-

ná od 8,00 - 9,00 hod. na štadióne 

v B. Štiavnici. Doprava z B. Štiavnice 

zo štadióna na miesto štartu o 9:00 

hod.

Kategórie: A: Muži do 39 r., B: 

Muži veteráni od 40 - 49 r., C: Muži 

veteráni od 50 – 59 r., D: Muži nad 

60 r., E: Ženy do 39 r., F: Ženy od 40 

- 49 r., G: Ženy nad 50 r.

Občerstvenie bude zabezpečené na 

trati a v cieli.

Ceny: Prví 3 pretekári kategórii A, B, 

C, D mužov dostanú poháre a prvé 

3 ženy v absolútnom poradí dosta-

nú poháre.

Upozornenie: Každý pretekár pre-

teká na vlastnú zodpovednosť za 

úplnej premávky na ceste s rešpek-

tovaním vyhlášky o  cestnej pre-

mávke. Štartuje sa podľa pravidiel 

atletiky a  smerníc tohto rozpisu. 

Usporiadateľ za stratu vecí nezod-

povedá.  MsÚ

Behy Trate mládeže 
- propozície

Štiavnica 
deťom...
„Najdôležitejšou podmienkou toho, aby 

sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre 

neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú ži-

vot.“ Erich Fromm

...aby sme naplnili citát známeho 

fi lozofa a humanistu, ponúkame 

tým najmenším k ich sviatku nie-

koľko akcií,ktoré im trošku pootvo-

ria svet fantázie, kde je možné všet-

ko a nič nie je nemožné. Od januára 

tohto roku realizuje Mestský úrad, 

oddelenie kultúry, športu a mediál-

nej komunikácie viaceré podujatia 

pod hlavičkou Štiavnica deťom. Ten-

to interný projekt vznikol s cieľom 

upozorniť verejnosť na množstvo 

podujatí, ktoré sa každý rok konajú 

pod hlavičkou Mesta Banská Štiav-

nica a ktoré sú určené predovšetkým 

rodinám. Našou ambíciou nie je po-

núkať deťom jednorazové aktivity, 

napr. počas MDD, ako sa to často 

deje v iných mestách, ale celoročné 

kultúrne i športové obohatenie.

Čo všetko ponúkame deťom v 

prvej tretine mesiaca jún?

31.5. Filmový kabinet deťom (pre 

prihlásené školy). Ako vzniká ani-

movaný fi lm? Kto ho vytvára? Aké 

sú animátorské postupy? Dve lek-

torky – animátorka a teoretička fi l-

mu – predstavujú deťom slovenský 

animovaný fi lm a jeho tvorcov. Učia 

deti pochopiť princíp animácie, kto-

rý vysvetľujú na jednoduchých ani-

mačných cvičeniach. Deti sa hravou 

formou dozvedia, ako dokážu posta-

vičky ožiť na plátne, kto im vdých-

ne dušu, z akých materiálov sa vyrá-

bajú a ako fungujú mechanizmy ich 

pohybu.

1.6. Alica v krajine za zrkadlom, 

kino Akademik o 17:00 hod., vstup-

né: 4 €. Špeciálna projekcia v príleži-

tosti MDD, každé dieťa obdrží malý 

darček.

2.6. Spievankovo 5, kino Akade-

mik (organizované premietanie pre 

deti z MŠ). Škôlkari sa budú môcť s 

nami vybrať do sveta skvelých pes-

ničiek od dvojice populárnych auto-

rov, doplnených o vystúpenie zná-

mych hercov.

11.6. Budenie sitnianskych rytie-

rov (jazero Počúvadlo, Sitno). Ďalší 

ročník podujatia s podtitulom Hý-

beme sa, bavíme sa! Počas výstupu 

na Sitno budú deti s rodičmi plniť 

rôzne úlohy a na konci ich pri jazere 

čaká program zložený z vystúpenia 

divadla pre deti i klaunov.

Tešíme sa na naše spoločné stretnu-

tia!

Zuzka Patkošová,Odd. KŠ a MK

Pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa detí sa 1. júna od 

9.00 hod. uskutoční otvorenie 

nového športoviska na 

sídlisku Drieňová. 

Multifunkčné Ihrisko bolo realizova-

né s fi nančnou podporou Úradu vlá-

dy Slovenskej republiky - program 

"Podpora rozvoja športu na rok 2015“ 

a rozpočtu Mesta Banská Štiavni-

ca. Ako prvé ho symbolicky otestujú 

deti, ktoré navštevujú školské zaria-

denia na najväčšom štiavnickom síd-

lisku, prístup k nemu však budú mať 

všetci obyvatelia mesta. V testova-

cej prevádzke počas prvých štyroch 

mesiacov bude športovisko otvore-

né pre vopred rezervované skupiny 

počas celého dňa až do 21.00 hod., 

ale aj pre neohlásené skupiny v čase 

14.00 – 18.00 hod. počas školského 

roka a v čase od 10.00 – 18.00 hod., 

počas prázdnin. Informácie o výš-

ke poplatkov, presných otváracích 

hodinách, ako aj kontaktnom tele-

fónnom čísle zverejníme po otvore-

ní ihriska v Štiavnických novinách a 

na web stránke mesta. Tešíme sa na 

stretnutie s občanmi mesta nielen 

pri otvorení, ale aj počas jeho ďalšej 

prevádzky. RM

Nové športovisko 
už od 1.júna

 Porada vedenia mesta

 Prípravný a organizačný sala-

mandrový výbor pre prípravy Sa-

lamandrových osláv 2016

 Pomoc pri personálnom zabezpe-

čení RLP

 Pracovné stretnutie na OÚ v B. 

Bystrici, stavebný odbor za úče-

lom zabezpečenia zmluvnej 

agendy k ŠFRB

 Rokovanie k návrhu na vyčlene-

nie fi nančných prostriedkov na 

úpravu ciest v rámci rozdelenia 

druhého balíka fi nančných pros-

triedkov BBSK

24.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám

 Zabezpečenie pohrebu Ing. Jána 

Ivaniča

 Pracovné rokovanie s majiteľom 

fi rmy Combin ohľadne pokračo-

vania prác na Ulici A.Sládkoviča 

a oprave ohradového oporného 

múru cintorína Frauenberg

 Prerokovanie personálneho za-

bezpečenia a skoršieho termí-

nu zahájenia činnosti RLP s ria-

diteľom ZZS Bratislava MUDr. 

Chabroňom

25.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám

 Posledná rozlúčka s čestným ob-

čanom nášho mesta a občanom 

mesta Ing. Jánom Ivaničom, bý-

valým riaditeľom SOUL B. Štiav-

nica

 Rokovanie k projektu Recyklácie 

odpadov v meste B.Štiavnica

26.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám

 Riešenie podmienok k zadaniu 

štúdie úpravy Pomníka padlých

 Príprava materiálov pre MsR

27.5.

 Kontrola plnenia harmonogramu 

vysprávok a úpravy ciest v meste 

B. Štiavnica

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám

 Prijatie maturantov SPŠ baníckej 

a hutníckej po 50. rokoch

28.5.

 Občianske obrady – sobáše

 Prijatie účastníkov pomaturitné-

ho štúdia                 Viera Lauková
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sústavné prehlbovanie úsi-

lím a prácou. Chcel toho ešte veľa uro-

biť, nikdy nemal dosť času, každý deň 

bol pre neho krátky.

Odišiel, no neumrel, lebo neumiera 

ten, čo svoj život zasvätil práci pre svo-

je mesto, ktoré nadovšetko miloval. 

Odišiel, ale žije ďalej vo svojej práci, 

sú tu jeho myšlienky a jeho presvedče-

nie, ktoré vštepil do sŕdc, nielen stov-

kám študentov, ale i do sŕdc, svojich 

blízkych, priateľov, našich spoluobča-

nov. Viedol ľudí k vzájomnej úcte, pod-

pore, tolerancii a príkladnému občian-

skemu životu, spolupracoval v oblasti 

vzdelávania, kultúry a humanity s or-

gánmi mesta. I v tých najťažších chví-

ľach života nášho mesta, vždy pomáhal 

a práve  svojimi názormi povzbudzoval 

a vždy bol na strane spravodlivosti. Ne-

hľadal úskalia ani osobné výhody, tvo-

ril, žil pre naše mesto a jeho obyvateľov 

a pre svoju milovanú rodinu. A hoci po-

sledné roky mal zdravotné problémy, 

vždy sa zúčastňoval na všetkých ak-

ciách mesta. Vždy pomáhal dobrými 

a najmä cennými radami a bohatými 

skúsenosťami.

Náš zosnulý p. Ing. Ján Ivanič sa na-

rodil 23. apríla 1942 v Banskej Štiav-

nici. V roku 1956 sa rozhodol študo-

vať na Strednej lesníckej škole v našom 

meste, ktorú ukončil v roku 1960 ako 

lesný technik. Po ukončení školy na-

stúpil na Lesný závod Banská Štiavni-

ca polesie Banská Hodruša ako technik. 

Túto funkciu vykonával do roku 1961 

do nástupu na základnú vojenskú služ-

bu. Po jej skončení nastúpil ako majster 

odborného výcviku na novo vzniknu-

té Lesnícke učilište v Banskej Štiavni-

ci. Postupne si dopĺňal odborné vzdela-

nie, najskôr vysokoškolské štúdium na 

Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo 

Zvolene, ktorú ukončil v roku 1970. Pe-

dagogické doplnkové štúdium absolvo-

val na Vysokej škole poľnohospodárskej 

v Nitre v rokoch 1970 – 1972 a v roku 

1976 ukončil postgraduálne štúdium 

na Vysokej škole lesníckej a drevárskej 

vo Zvolene. Pracoval ako vychováva-

teľ, učiteľ odborných predmetov, hlav-

ný majster, vedúci odborného výcviku, 

zástupca riaditeľa pre teoretické vyu-

čovanie. Od 1.septembra 1980 do aprí-

la 1985 vykonával funkciu riaditeľa 

Stredného odborného učilišťa drevár-

skeho v Žarnovici. 15 apríla 1985 bol 

poverený funkciou riaditeľa Stredného 

odborného učilišťa lesníckeho v Ban-

skej Štiavnici. Funkciu riaditeľa tejto 

školy vykonával do mája roku 2000, 

kedy pre zdravotné problémy odišiel na 

invalidný dôchodok.

Na strednom odbornom učilišti pra-

coval celkom 31 rokov. Jeho zásluhou 

bol vybudovaný celý komplex odbor-

ného učilišťa a bol otvorený učebný od-

bor Umelecko – remeselné spracovanie 

dreva so zameraním na rezbárske prá-

ce. Pod jeho vedením sa organizovali 

od roku 1993 medzinárodné sochárske 

drevárske sympóziá a a od roku 1996 aj 

sympózium mladých rezbárov.

Náš zosnulý bol človek, ktorý po celý 

svoj život pracoval žil a tvoril a svoji-

mi tvorivými činmi zviditeľňoval naše 

mesto nielen na Slovensku, ale i v za-

hraničí. Za jeho tvorivú prácu v lesníc-

tve, za zodpovedný prístup k plneniu 

pedagogických úloh pri výchove učňov-

ského dorastu mu boli udelené mnohé 

vyznamenania a ocenenia.

Už počas svojho života sa stal legen-

dárnou osobnosťou v našom meste, 

má zásluhy na vytvorení takých hod-

nôt, ktorými by sa mohli pýšiť desiat-

ky osobností, nehladiac na nepriazeň 

osudu a ťažkú chorobu, nevzdal sa a s 

úžasnou, priam nepredstaviteľnou si-

lou vôle, ktorá bola jemu príznačná, 

dokázal pritiahnuť aj iných k aktivi-

tám, ktoré boli osožné v prospech mes-

ta a spoločnosti. Celý svoj život za-

svätil práci, vo funkcii riaditeľa SOU 

lesníckeho postavil skvelý pamätník, 

najprv v podobe stredoškolského a ne-

skôr už aj vysokoškolského areálu, pri-

čom má mimoriadne zásluhy aj o pri-

navrátenie vysokoškolského štúdia do 

Banskej Štiavnice, kde práve v tom-

to areáli mala sídlo do r. 2006 Fakul-

ta ekológie a environmentalistiky TU 

vo Zvolene. Zaslúžil sa o vybudovanie 

doškoľovacieho strediska na Drieňovej, 

výcvikového areálu v Kysihýbli, rekon-

štrukciu budov, kde predtým malo svoje 

priestory SOU lesnícke .Zaslúžil o zria-

denie Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š .p. v Banskej Štiavnici. Plo-

dy jeho aktivít a práce budú užívať aj 

ďalšie generácie. Výrazne sa zaslúžil o 

rozvoj mesta Banská Štiavnica, za čo 

mu v roku 1998 bola udelená Výroč-

ná cena mesta za mimoriadne aktívny 

prístup k rozvoju a výstavbe Stredného 

odborného učilišťa lesníckeho v Ban-

skej Štiavnici a v roku 2001 mu bolo 

udelené čestné občianstvo mesta Ban-

ská Štiavnica za mimoriadne zásluhy 

o rozvoj mesta Banská Štiavnica, osob-

nú angažovanosť pri výstavbe areálu 

SOU lesníckeho, čím sa vytvorili pred-

poklady nielen pre rozvoj lesníckeho uč-

ňovského školstva v Banskej Štiavnici, 

ale aj pre sídlo Fakulty ekológie a en-

vironmentalistiky TU Zvolen v Ban-

skej Štiavnici, čo znamenalo vytvorenie 

priestorového zabezpečenia ako jednej 

zo základných podmienok etablovania 

vysokého školstva v Banskej Štiavnici.

Drahý Janko, hoci si musel navždy 

odísť, láska, úcta a obdiv bude stále 

pretrvávať v nás všetkých, s ktorými 

si tu žil, ktorí sme ťa poznali, ktorí sme 

si Ťa nesmierne vážili pre Tvoje ľudské 

hodnoty, múdrosť, obdivovali Tvoje či-

norodé aktivity a mali Ťa úprimne radi.

Bol si dobrým a uznávaným pedagó-

gom, riaditeľom, lesníkom, vynikajú-

cim človekom, bol si človekom, ktorý 

nadovšetko miloval slovenský národ 

a naše Slovensko, bol si dobrým man-

želom, milujúcim otcom a starým ot-

com, bol si vzácnym priateľom, na kto-

rého sa vždy dalo spoľahnúť.

Odišiel si, no navždy zostaneš v srd-

ciach a mysliach nielen Tvojej drahej 

rodiny, ale i nás všetkých.

Pokloňme sa pamiatke nášho zosnu-

lého a poďakujme sa mu za všetko to, 

čo vo svojom živote vykonal, za lás-

ku, ktorou zahŕňal svoju milovanú ro-

dinu, za prácu ktorú odviedol pre naše 

mesto, za jeho dielo, za jeho spoločen-

skú angažovanosť, za životné postoje, 

za nesmiernu a nekonečnú lásku k ľu-

ďom, k mládeži a k nášmu mestu Ban-

skej Štiavnici.

V mene poslancov MsZ, všetkých obča-

nov nášho mesta, ako i v mene mojom 

lúčim sa zo zosnulým aj ja a ďakujem 

mu za všetko to, čo pre naše mesto Ban-

skú Štiavnicu a spoločnosť vykonal.

Dnes, keď navždy odchádzaš, napo-

sledy prejdeš ulicami svojho milova-

ného mesta Banská Štiavnica, v čase, 

ktorý si mal najviac rád, v čase, keď 

všetko ožíva v zelených farbách, v čase 

rozkvitnutých orgovánov. Česť jeho 

pamiatke !“

ŠN

NOVINKY

�1.str.

Mestská knižnica otvára 
opäť svoje brány!

Mestská knižnica v Banskej 

Štiavnici oznamuje všetkým 

súčasným, minulým, ako aj 

potencionálnym novým použí-

vateľom knižnice, že dňa 1. 6. 

2016 bude opäť sprístupnená!

Po dlhšej výluke knižnično - infor-

mačných služieb v  našom meste 

z dôvodu sťahovania mestskej kniž-

nice z provizórnych priestorov v ZŠ 

J. Kollára na sídlisku Drieňová do 

staronových priestorov v  obnove-

nom Rubigallovom dome na Nám. 

Sv. Trojice č. 3 s  radosťou konšta-

tujeme, že knižnica opäť môže slú-

žiť tým, pre ktorých je určená, teda 

všetkým obyvateľom nášho mesta 

a priľahlých obcí, ako aj študentom 

s prechodným pobytom v B. Štiav-

nici. Dňa 1. júna sa pri tejto príle-

žitosti uskutoční Deň otvorených 

dverí nielen pre deti, ktoré majú 

svoj sviatok, ale aj pre všetkých zá-

ujemcov o knižničné služby. V ten-

to deň bude možné získať bezplatné 

členstvo alebo si obnoviť členstvo 

na tento rok, vrátiť bez poplatkov 

dlho zadržiavané knihy, príp. na-

hradiť stratený preukaz novým. Po-

zývame širokú verejnosť, pedagó-

gov so svojimi zverencami, najmä 

tými, ktorí ešte nevlastnia čitateľ-

ský preukaz, študentov, dôchod-

cov, deti a dospelých, všetkých tých, 

ktorí už netrpezlivo čakajú na zno-

vuotvorenie knižnice. 

Tešíme sa na vás v čase od 8.30 do 

17.00 hod na 1. poschodí v budove 

meštianskeho domu Rubigall. Čaká 

na vás nielen prehliadka priestorov 

a prezentácia činnosti knižnice, ale 

aj maskot, tvorivé dielne a malé ob-

čerstvenie.

MsK

Posledná rozlúčka so vzácnym človekom

Súťaž s hotelom Bristol

Správne odpovede: 1. 13.4.2016, 

2. Cena menu je 3,80€ (s dezer-

tom 4,40€). Zo správnych odpove-

dí sme vyžrebovali výhercov 2 pou-

kážok pre 2 osoby na konzumné v 

hodnote 40,-Eur v reštaurácii Bris-

tol. Sú nimi: Adela Plevová, BŠ a 

rodina Patakyová, BŠ. Srdečne 

blahoželáme! Poukážky si môže-

te vyzdvihnúť na recepcii hotela/

reštaurácie Bristol.  red
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Lesy deťom
Lesy SR, š.p. pri príležitosti Medzi-

národného dňa detí organizujú dňa 

27.mája 2016 medzi 9:00 – 13:00 

hod. podujatie zamerané na ochra-

nu lesa a životného prostredia, kto-

ré sa uskutoční na Počúvadlianskom 

jazere. Tešíme sa na Vašu hojnú 

účasť!          Lesy SR, š.p. OZ Levice

V utorok 17.5.2016 sa v kostole 

vo Svätom Antone konala 

posledná rozlúčka s naším 

spoluobčanom, poslancom NR 

SR a v r. 2005-2008 poslancom 

BBSK za náš okres p. Ondrejom 

Binderom.

Narodil sa v  Banskej Štiavnici 

11.4.1970. Stredné odborné vzde-

lanie ukončil v  roku 1987 vo Zvo-

lene ako stolár – nábytkár. Lás-

ka k drevu a zručnosti, ktoré získal 

štúdiom na škole, chcel rozvíjať 

a  tak ako 21 ročný založil staveb-

no – stolársku fi rmu. Pracoval na 

rekonštrukcii chrámov, historic-

kých budov a rôznych objektov. Vý-

znamným spôsobom podporoval, 

množstvo kultúrnych a športových 

podujatí v  našej obci a  postupne 

aj v  celom okrese Banská Štiavni-

ca. Bol iniciátorom založenia viace-

rých občianskych združení na pod-

poru zdravého životného štýlu detí 

a  mládeže. Tiež bol  jedným zo za-

kladateľov Klubu priateľov pohybu 

a zdravia vo Svätom Antone. V sep-

tembri 1999 navrhol a  zrealizoval 

Kaplnku a  reliéf Svätého Huberta 

v parku pri kaštieli vo Svätom An-

tone. Na jeho podnet v roku 2002 

jeho fi rma zrekonštruovala vo Svä-

tom Antone starší objekt, z ktorého 

vybudovala Ranč Nádej, ktorý   slú-

žil predovšetkým na rozvíjanie me-

dziľudských a  rodinných vzťahov. 

Bol zakladateľom tradícii rôznych 

turnajov. V  roku 2004 začal písať 

autobiografi u a získal ocenenie pri-

mátora mesta Banská Štiavnica za 

podporu športu a  kultúry. Vypra-

coval návrh na postavenie svetové-

ho unikátu – kostolíka zasväteného 

Božskému srdcu Ježišovmu v  obci 

Kozelník, ktorý je zhmotneným 

snom don Bosca spred 150 rokmi. 

Bol nielen spoluorganizátorom, ale 

aj sponzorom tohto diela. V  roku 

2009 zakladá spoločenstvo Náde-

jákov – detí a dospelých , ktorí ni-

kdy nestrácali nádej, pretože ako 

sám hovorieval: „Kto nestratí ná-

dej, má vždy nádej. Ježiš Kristus je 

tá pravá nádej“. Dlhé roky spolupra-

coval s Múzeom vo Svätom Antone, 

s inštitútom Krista Veľkňaza v Ža-

kovciach a s viacerými hudobnými 

a tanečnými skupinami. Usilovnou 

prácou prispieval k  procesu blaho-

rečenia otca biskupa Mons. Th Dr. 

Michala Buzalku. Do politickej a ve-

rejnej činnosti sa angažoval od roku 

1994 až po súčasnosť. V obci pôso-

bil ako poslanec OZ a v rokoch 1998 

– 2000 ako zástupca starostu. V ro-

koch 2005 - 2008 ako poslanec re-

gionálneho parlamentu Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 

za okres Banská Štiavnica, ako člen 

Komisie športu a  mládeže BBSK. 

Mandátu poslanca OZ v obci Svätý 

Anton sa po rokoch vzdal len na zá-

klade tohoročných výsledkov parla-

mentných volieb v  ktorých kandi-

doval, a bol zvolený a prijal mandát 

poslanca NR SR.

Ondrej Binder – človek, ktorý za 25 

rokov svojho plodného života od 

založenia fi rmy dokázal veľmi veľa. 

Jeho srdce ukrývalo stebielka náde-

je, ktorú sám rozdával ľuďom kto-

rých mal rád a ktorí mali radi jeho. 

Posledná rozlúčka ukázala, že svoj 

život nežil nadarmo a  veľa ľudí si 

ho ukryje nielen v spomienkach, ale 

aj vo svojich srdciach. Jeho životná 

púť sa skončila, ale jeho nádej bude 

žiť naďalej v  ľuďoch, ktorým veril  

a ktorý verili jemu.

Česť jeho pamiatke!

Simona Guláková

Starostka Obce Svätý Anton

Spomienka na Ondreja Bindera

Bude 
Štiavničan 
šéfom OSN?

Nie je to fi kcia, ale zo dňa na deň 

sa to stáva už aj realitou. Miroslav 

Lajčák, minister zahraničných 

vecí a európskych záležitostí, ab-

solvent banskoštiavnického gym-

názia v roku 1981 po absolvovaní 

viacerých zahraničných ciest, kde 

všade našiel absolútnu podporu 

pre jeho kandidatúru na post ge-

nerálneho tajomníka sa dočkal aj 

nominácie na domácej pôde. Dňa 

25.5. Vláda SR na svojom roko-

vaní odsúhlasila jeho nominova-

nie na tento post, čo bol základ-

ný predpoklad uchádzania sa o 

funkciu generálneho tajomníka 

OSN. Nie raz preukázal svoj vzťah 

k Banskej Štiavnici, čo bolo pre-

zentované aj v našich novinách a 

vo VIO TV a môžeme sa len tešiť, 

ak sa Miroslav Lajčák naozaj stane 

generálnym tajomníkom OSN, že 

Banská Štiavnica sa ešte viacej zvi-

diteľní vo svete. 

 Ján Novák

Tichá 
spomienka
za Ondríkom

Niekedy sa slová zaseknú, až v 

hĺbke našich sŕdc. A chvíľa ukrut-

ná a  ťažká, otvára svoju náruč. 

Vchádza do našich životov, aby 

sa dotkla našich citov a z očí vy-

plavila číri prameň boľavých sĺz. 

Vykročil si na cestu, z ktorej niet 

návratu, tak rýchle a  nečakane 

a mladosť svoju v úsmeve tvojich 

očí zo sebou si vzal. Len veľkú bo-

lesť v žiali ukrytú v srdci si nám po 

sebe zanechal. A ešte NÁDEJ, kto-

rú si nikdy nestratil. Bola ako ma-

ják v ťažkých chvíľach tvojho živo-

ta a tvoje srdce napĺňala pokorou 

a láskou, ktorú si vkladal do živo-

ta tých, ktorí na teba nikdy neza-

budnú...

Alica Gajanová

Z postu primátorky mesta 

vyjadrujem úctivé uznanie 

a poďakovanie pánovi 

farárovi Ľudovítovi Frindtovi 

za slávenia svätej omše na 

sviatok Najsvätejšej Trojice, 

ktorá sa uskutočnila dňa 

22.5.2016 za účasti vedenia 

mesta a poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

Každoročné slávenie tejto svätej 

omše vychádza zo slávnostného 

sľubu Najsvätejšej Trojici, ktorý 

dal sudca Pirlot, zastupujúci rich-

tár v mene mesta, komory a ban-

skej vrchnosti 14. septembra roku 

1710. Týmto sľubom zaviazal vte-

dajšie vedenie mesta, občanov i 

budúce generácie ako uzmierenie 

za oslobodenie mesta od morovej 

epidémie, na ktorú zomrela polo-

vica vtedajších obyvateľov Ban-

skej Štiavnice. Verím, že účasť ve-

denia mesta, poslancov a občanov 

Banskej Štiavnice na slávení sláv-

nostnej svätej omše na sviatok 

Najsvätejšej Trojice sa stane reš-

pektovanou a obľúbenou tradí-

ciou. Som presvedčená, že vzdanie 

úcty Najsvätejšej Trojici má zásad-

ný celomestský a duchovný výz-

nam pre naše mesto i jeho budúc-

nosť.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

K sviatku Najsvätejšej Trojice

Skladanie sľubu v NRSR  foto TASR
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kam v BŠ 
a okolí ?

Stredná odborná škola služieb a les-

níctva Banská Štiavnica,  Nadácia 

SPP, poprední umelci, ako aj všetci 

dobrí ľudia, ktorí sa zapojili do ve-

rejného hlasovania v  rámci projek-

tu Zlepšime spoločne Slovensko, 

dokázali pozdvihnúť z  prachu jedi-

nečnú Galériu moderného umenia 

v Banskej Štiavnici. Sen sa stal sku-

točnosťou a 18. mája 2016 bola ga-

léria, ktorá bude zároveň slúžiť ako 

špecializovaná polyfunkčná učebňa, 

opäť slávnostne otvorená.

Galéria ,,na šiestom poschodí“ prezen-

tuje okolo 200 vystavených diel, vý-

ber obrazov, kresieb, sôch a  relié-

fov z Medzinárodných sochárskych 

sympózií v dreve, Medzinárodných 

maliarskych plenérov  a  Sympózií 

mladých rezbárov 1993-2006 v za-

stúpení profesionálnych výtvarní-

kov, hostí a  žiakov zo Slovenska, 

Českej republiky, Indie, Írska, Ja-

ponska, Maďarska, Nemecka a Ra-

kúska. Po fanfárach trubačov a krás-

nom kultúrnom programe, ktorý 

so žiakmi školy pripravili Mgr. Zita 

Tyčiaková a  Mgr. Dušan Kabina, 

prehovorila PhDr. Viera Gregáňo-

vá, riaditeľka SOŠ služieb a  lesníc-

tva. S  neskrývanou radosťou všet-

kých privítala a  nešetrila slovami 

vďaky na adresu tých, ktorí sa ne-

zištne, s láskou a nadšením pričini-

li o to, že galéria bude žiť a svojimi 

dielami tešiť a vychovávať k umeniu 

ľudí všetkých generácií. To bol aj sen 

bývalého riaditeľa školy Ing. Jána 

Ivaniča a  kunsthistorika Bohumí-

ra Bachratého, ktorí sa v  minulos-

ti zaslúžili o samotný vznik Galérie 

moderného umenia v Banskej Štiav-

nici,  tradíciu rezbárskych a  maliar-

skych sympózií, ako aj vznik nové-

ho učebného odboru rezbár. Snahy 

súčasného vedenia školy o  znovuo-

tvorenie galérie po presťahovaní ško-

ly do pôvodných priestorov si vyža-

dovali nemalé fi nančné prostriedky, 

ktoré sa podarilo získať práve vďaka 

projektu Nadácie SPP. Ing. Ľubomír 

Tyčiak projektovo spracoval návr-

hy pána Bachratého a s Mgr. Andre-

jom Palášthym vytvorili podmienky 

pre hlasovanie, do ktorého sa zapo-

jili žiaci, priatelia, i celé rodiny a in-

štitúcie. Dobrá myšlienka takto spo-

jila mnohých ľudí. Treba vyzdvihnúť 

aj šikovnosť žiakov školy pod vede-

ním majstrov odborného výcviku 

iných učebných odborov, ktorí vyko-

nali  murárske a maliarske práce, ale-

bo prácu kuchárov a čašníkov, ktorú 

tiež vysoko ocenili hostia počas sláv-

nostného obeda. S druhým prejavom 

vystúpil Ing. Marian Zimmermann, 

viceprimátor mesta. PhDr. Bohumír 

Bachratý, CSc., krásne spomínal na 

začiatky zrodu galérie, plodnú spolu-

prácu s riaditeľmi školy Ing. Jánom 

Ivaničom a Ing. Kolomanom Šmon-

drkom, rezbárom a folkloristom Ale-

xandrom Ladzianskym, na legendár-

ne stretnutia významných umelcov 

v Banskej Štiavnici. Spomenul mno-

ho zvučných mien, mnoho priateľov, 

ktorí prijali pozvanie na slávnostnú 

vernisáž, ale aj tých, ktorí nemohli 

prísť. Pán Bachratý so svojou man-

želkou, výtvarníčkou  Evou Linhar-

tovou Bachratou šíria lásku k umeniu 

a krajine pod Sitnom vďaka vzácnym 

vedomostiam, bohatým skúsenos-

tiam a neustále sa rozrastajúcej rodi-

ne priateľov, s rovnakým nadšením 

a elánom ako kedysi, pomohli vrátiť 

galérii jej stratený lesk. Akademický 

maliar Pavol Kráľ, predseda Sloven-

skej výtvarnej únie v Bratislave, pou-

kázal na to, že aj keď mnohí umelci 

žijú na okraji spoločnosti, je to práve 

umelecké a  kultúrne prostredie, čo 

priťahuje ľudí a dáva do pohybu aj iné 

odvetvia života. V závere prejavu pri-

pojil pozvanie na seminár , ktorý sa 

po slávnostnom obede konal priesto-

roch galérie. Ofi ciálny program otvo-

rili aj ukončili fanfáry trubačov zo 

SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici, ale 

slávnostná nálada a  radosť z  toho, 

čo sa spoločnými silami podarilo za-

chrániť, bude narastať o radosť kaž-

dého nového návštevníka galérie.

Janka Bernáthová 

Galéria ako splnený sen

Kultúrny program v priestoroch galérie  foto Archív autora

ZŠ s MŠ Veľké Ripňany (okr. 

Topoľčany) má partnerskú 

školu v Poľsku v Gmine 

Dabrowej. 

My sme boli na návšteve u nich vlani. 

Pozvali sme ich na Slovensko. Chce-

li sme im ukázať niečo veľmi zaují-

mavé na Slovensku. Preto sme zvo-

lili Banskú Štiavnicu a okolie. Dňa 

17.5.2016 sme spolu s 15 poľský-

mi žiakmi a 2 pedagógmi navštívi-

li kaštieľ vo Sv. Antone. Uskutočni-

li sme prehliadku mesta B. Štiavnica 

od Nového zámku, túlali sme sa sta-

rými úzkymi uličkami mestá, vide-

li sme radnicu, Štiavnický betlehém, 

obdivovali sme Trojičné námestie, 

Starý zámok. Chladné počasie a hlad 

nám ponúkli možnosť ochutnať 

štiavnické špeciality a Poliaci spozna-

li slovenskú gastronómiu. Popolud-

ní sme sa tešili na stretnutie so žiak-

mi, a dravcami na ZŠ s MŠ M. Hella 

v Štiavnických Baniach. Zaujal nás 

svetový unikát v školstve - školský 

program zameraný na prírodu - ze-

lená škola a sokoliarstvo. Poľskí žia-

ci mali možnosť aj prakticky si vy-

skúšať prácu s dravcami. Videli tiež 

Evičkin tajch. Veľmi sa im to páčilo. 

Unavení sme ešte vstúpili do podze-

mia. Navštívili sme Banské múzeum. 

Prechádzka pod zemou bola veľkým 

zážitkom pre našich hostí. Naším cie-

ľom bolo ukázať krásy slovenskej prí-

rody, kultúrne a historické pamiatky, 

ktoré sú svetovým unikátom. A to sa 

nám podarilo. Poľskí priatelia s úža-

som obdivovali časť banskoštiavnic-

kého regiónu. Vyjadrili presvedčenie, 

že sa sem ešte vrátia. Ďakujem za prí-

ležitosť informovať o nás v Štiavnic-

kých novinách. 

Jozef Jančovič, riaditeľ ZŠ s MŠ VR

Návšteva z Poľska na exkurzii

27.5. Koncert: Katarína Koščová 

a Daniel Špiner. Kino Akademik, 

18:00

27.5. Koncert: Sitňan-Búrka-Pox 

Vobiscum. Meštianska krčma, 

20:00

27.5. Oldies disco. Cosmopolitan-

-bowl, 22:00

28.5. Schemnitiensis: Jazzový 

koncert študentov HUAJA. M. Pe-

ták/saxofón, I. Fudra/gitara, R. 

Horváth/saxofón. Huaja, 14:00

28.5. Rozprávková dedinka. 

Vstupy každých 20 minút. Obec 

Počúvadlo, od 13:00.

28.5. Základný workshop práce s 

farbami Chalk Paint™ od Annie Slo-

an. Workshop vedie Bajka Solovico-

vá. Kammerhof, 13:00 - 16:30

28.5. Pečené prasiatko s  country 

skupinou Paci Pacifi k. Počúvadlian-

ske jazero, 18:00.

30.5. Deň otvorených dverí v ZUŠ. 

ZUŠ, 10:00.

31.5. Schemnitiensis: Jazzový 

koncert. HUAJA, 16:00.

1.6. Terra Permonia: Deň detí! 

Štiavničania, vstup zdarma, 13:00-

17:00.

1.6. Deň detí v Divnej Pani: Králi-

ky z klobúka. Divadelné predstave-

nie s pesničkami pre deti a rodičov. 

16:00

2.-4.6. 8. Medzinárodné interpre-

tačné dni klasickej gitarovej hry.

2.6. Otvárací koncert: Laureáti ná-

rodných gitarových súťaží.

3.6. Koncert-recitál: K. Fleischlin-

ger (ČR).

4.6. Koncert-recitál: M. Á. Jiménez 

(ES). Starý zámok, 19:00.

4.6. Koncert účastníkov kurzu, 

HUAJA, 17:00. Info: huaja.org.

3.6. Carmen á la Gypsy Devils. Ci-

gánski diabli, Balet SND, Credenc & 

Sólisti SĽUKu. Amfi teáter, 20:30.

4.6. Furmanské preteky. Baďan.

4.6. Juniáles v  Cosmopolitane 3. 

Štiavnické Bane, 11:00.

4.6. MDD v Banskej Belej. Navštív-

te s Alicou rozprávkovú krajinu zá-

zrakov. Štadión, B. Belá, 14:00.

4.6. Koncert: Th omas Puskailer. 

Kaviareň Divná pani, 20:00.

4.6. Profesionálna degustácia 

Whisky. Old Men´s Cigar Club, 

20:00.

4.6. Latino Impro Fiesta. Koncert-

-workshop a  jam session pod ve-

dením Petra Tomka (SK). Art Cafe, 

21:00.

Zmena programu vyhradená! 

Región Banská Štiavnica
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Prinášame Vám rozhovor s 

úspešným banskoštiavnickým 

kameramanom Martinom 

Kopálom

Ako si sa dostal k práci kamera-

mana?

Dostal som sa k tomu náhodou. Už 

ako malého chlapca ma bavilo sle-

dovať rôzne zákulisné dokumenty 

o tom, ako sa natáčajú fi lmy. Na zá-

kladnej škole som si požičiaval ka-

meru od spolužiaka a natáčal som, 

čo mi prišlo pod ruku. Až som sa do-

stal k Peťovi Ivaškovi, ktorý mi veľ-

mi pomohol. Naučil ma veľa vecí. 

Spolu sme natáčali svadby, stužko-

vé a rôzne podujatia. Od Peťa som 

získal kamerové základy. Mojím veľ-

kým snom kedysi bolo držať veľ-

kú profesionálnu kameru. Podarilo 

sa. Keď som bol na SŠ, v 3. roční-

ku, tak som dostal príležitosť pra-

covať pre Štiavnickú regionálnu TV 

na TPP. Bola to pre mňa veľká vý-

zva, a  tak som požiadal o  externé 

štúdium, vybavil si všetky papiere 

a nastúpil som do práce. TV mi dala 

veľa, spoznal som množstvo zaují-

mavých ľudí pohybujúcich sa v me-

diálnom svete, samosprávu mesta, 

kde som začal točiť mestské zastupi-

teľstvá. V maturitnom ročníku som 

opäť nastúpil na denné štúdium 

a  úspešne som zmaturoval. Keďže 

som chcel aj naďalej pôsobiť v tejto 

oblasti, v roku 2010 som si založil 

živnosť a začal som podnikať. Pôso-

bil som najskôr v Banskej Štiavnici, 

ale nakoľko som často cestoval kvô-

li zákazkám po Slovensku a zahra-

ničí, rozhodol som sa presťahovať 

do Bratislavy. Bolo to náhodné roz-

hodnutie. Tu som si musel postup-

ne zvykať na dopravu, nové pros-

tredie a ľudí. Čo sa týka práce nešiel 

som kvôli niečomu istému, len som 

chcel skúsiť zmenu. Časom prišli po-

nuky a tak som mohol byť súčasťou 

projektov ako Domov na kľúč, Čo ja 

viem, OTO 2016 a rôznych TV spo-

tov. Milujem svoju prácu. Vďaka nej 

som sa mohol dostať na také miesta, 

kde by som sa možno v živote nedo-

stal a spoznať veľa zaujímavých ľudí. 

Mal som príležitosť natáčať v Paríži 

alebo v Chorvátsku. Na konci mája 

sa ideme plaviť pobrežím Čiernej 

Hory a ak sa všetko podarí, tak ma 

tento rok čaká ešte Amerika a  za-

čiatkom budúceho roka natáčanie 

v Japonsku, ale o tom je ešte skoro 

rozprávať.

A čo ťa čaká v najbližšej budúc-

nosti okrem týchto projektov?

V polovici mája ma čaká projekt Naj 

dedinka Slovenska, na ktorom bu-

dem spolupracovať. Ďalej mám roz-

pracovaný dokument o rómskej ka-

pele Sendreiovci. Zaujímavosťou 

je, že na spoluprácu ich oslovil sve-

toznámy nemecký skladateľ fi lmo-

vej hudby Hans Zimmer, s ktorým 

nahrávali soundtrack do fi lmu Sher-

lock Holmes. Stretnutie s Hansom 

Zimmerom bolo pre mňa veľkým 

zážitkom, pretože jeho hudbu sledu-

jem odmala a veľmi obdivujem jeho 

prácu. V Bratislave dňa 5.5.2016 

mal na Zimnom štadióne Ondre-

ja Nepelu koncert „Live on tour“, na 

ktorý pozval aj Sendreiovcov a pros-

tredníctvom nich som sa dostal až k 

nemu. Je to charizmatický a skrom-

ný človek. Bola to pre mňa česť 

osobne sa s ním stretnúť, vyjadril 

som mu veľkú podporu a uznanie.

Kedy by mal byť dokument o Sen-

dreiovcoch hotový?

Dokument o Sendreiovcoch by mal 

byť hotový budúci rok v decembri, 

ak sa všetko podarí. Sám som plný 

očakávaní a uvidím, čo z toho bude. 

Veľmi sa teším, pretože na tomto 

projekte som v úlohe kamerama-

na, strihača a režiséra, čo je pre mňa 

dosť náročné, ale zároveň obrovská 

skúsenosť.

Čo by si chcel ešte dosiahnuť?

Chcel by som natočiť celovečerný 

fi lm. To je mojím snom, ale nemu-

sí to byť za každú cenu, proste je to 

výzva a chcel by som to poňať veľko-

lepo. Ale viem, že to bude ešte dlhá 

cesta za týmto  mojím snom, nakoľ-

ko budem potrebovať veľa fi nanč-

ných prostriedkov. Pri mojej prá-

ci sú veľmi dôležité aj dobré vzťahy, 

kontakty, pozitívne odporúčania a 

to všetko ma posúva dopredu.

S kým momentálne ešte spolu-

pracuješ?

Zasvätil som do tohto remesla svoj-

ho ocina, s ktorým spolu robíme 

svadby a stužkové. Aj touto cestou 

mu chcem poďakovať za všetko, 

pretože mi veľmi pomáha. Zároveň 

by som ale chcel poďakovať aj celej 

svojej rodine, ktorá ma podporuje, 

vždy ochotne pomôže a podrží keď 

je to potrebné.

Čo by si chcel odkázať ľuďom, 

ktorí by chceli v živote niečo do-

kázať, ale chýba im odvaha?

Každý človek by sa nemal báť ísť do 

niečoho nového, nepoznaného. Ak 

niekto má nejaké sny, treba si ich 

plniť a nemyslieť hneď len na ne-

úspech, ale práve snažiť sa stále ísť 

za svojím cieľom, iba to ťa môže po-

súvať dopredu. Nečakať, nedať sa 

niekým ovplyvniť, ale ísť, treba sa 

chopiť výzvy, príležitosti, aj keď sa 

možno myšlienka, idea zdá byť ne-

uskutočniteľná, nemožná, opak 

býva pravdou. Ak človek v živote 

niečo chce, tak to aj dosiahne, len sa 

o to musí pokúsiť! Ten pocit, keď sa 

sny plnia a stanú sa skutočnosťou, je 

potom neopísateľný...

Za rozhovor poďakoval a poprial 

veľa úspechov za kamerou a v živote

Michal Kríž

Život za kamerou ma napĺňa

Ani jarný dážď neodradil 28 

priaznivcov turistiky zo Zväzu 

telesne postihnutých, aby 

18.5.2016 v stredu nenastúpili 

do autobusu smer Banský 

Studenec a odtiaľ sa vydali 

po trase smerom na Sv. Anton 

(Panská cesta, Kaštieľ). 

Je naozaj obdivuhodné, že ľudia s 

telesným postihnutím a v dôchod-

kovom veku, niekoľkí aj osem-

desiatroční majú toľko odvahy a 

síl a absolvujú takú túru. Počasie 

nám nakoniec doprialo a po krás-

nej prechádzke sme si vo Sv. Anto-

ne oddýchli a posilnili sa skvelým 

kotlíkovým gulášom v reštaurá-

cii Kafé na Rínku. Touto cestou 

sa chceme poďakovať ochotnému 

a milému personálu menovanej 

reštaurácie za ochotu, trpezlivosť 

a výborné občerstvenie.

Členovia SZTP ZO 

Banská Štiavnica

Jarná prechádzka SZTP 
Banská Štiavnica

Priaznivci turistiky na potulkách prírodou   foto Archív SZTP ZO BS 

Ľúbim ťa…, 
mamka!
Týždeň od 9.-13.5. v Materskej 

škole, Ul. bratská č.9 na sídlisku 

Drieňová bol venovaný mamkám 

ku Dňu matiek, ako poďakovanie 

za ich lásku a starostlivosť. Deti 

vystúpili v slávnostnom progra-

me, ktorý si pripravili spolu s p. 

učiteľkami. S radosťou a s láskou 

vytvorili darčeky pre mamky, aby 

aj takto vyjadrili to, ako veľmi ich 

ľúbia.

p. učiteľky:

M. Paprčková, A. Turčanová
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Dobrá matka 

je poklad naj-

vzácnejší.“

Túto jar uply-

nulo 30 rokov, čo odišla k 

trvalej návšteve nebeského 

príbytku naša drahá mam-

ka pani Anna Schinglero-

vá, ktorá dlhý rad rokov pô-

sobila ako vrchná sestra na 

detskom oddelení v Banskej 

Štiavnici. S láskou a úctou 

spomína 

syn Jozef s manželkou 

Martou a vnučky 

Izabela a Regina

Spomienka

„Osud Ti nedoprial s nami 

dlhšie byť, ale v našich srd-

ciach budeš stále žiť. Nepre-

budí Ťa viac slnko, ani krásny 

deň, na cintoríne spíš svoj več-

ný sen. Už len kytičku kvetov 

s horiacou sviečkou Ti môže-

me na hrob dať, spokojný, več-

ný spánok priať, modlitbu ti-

chú odriekať a s láskou na Teba 

spomínať.“ Dňa 26.5.2016 

uplynie 7 rokov od smut-

nej chvíle, kedy nás navždy 

opustil náš milovaný man-

žel, otec, brat, starký, šva-

gor a svat Juraj Konôpka. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu spolu s nami tichú 

spomienku. 

Smútiaca rodina

Poďakovanie
Klienti Domova Márie na Drieňo-

vej by sa chceli touto cestou poďa-

kovať p. učiteľkám a žiakom ZŠ J. 

Kollára za pekný program ku Dňu 

matiek. Mladosť- radosť, staroba 

- choroba, tak hovorí jedno staré 

známe príslovie a život nám to len 

potvrdzuje, preto sme veľmi radi, 

že nám deti prišli skrátiť dlhé chví-

le a priniesli nám do života trochu 

radosti. Na záver sme si s nimi aj 

zaspievali. Milé deti, pretože sa blí-

ži aj Váš sviatok, prajeme Vám, aby 

ste úspešne ukončili školský rok a 

užili si letné prázdniny. 

klienti Domova Márie

INZERCIA

 

Budenie sitnianskych rytierov

11.6. 2016 Sobota

jazero Počúvadlo (pri kaviarni U starej Blaškovej), Sitno
Viac na http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Hýbeme sa, bavíme sa!

Počas rekonštrukcie komu-

nikácie na Ulici A. Sládkoviča 

je v meste Banská Štiavnica 

obmedzená premávka 

uzavretím Ulice A. Sládkoviča 

a zjednosmernením Ulice 

novozámocká. 

Stav, ktorý mnohým nevyhovuje 

a znepríjemňuje život. Ale treba si 

položiť otázku a ako by to malo byť, 

aby to každému vyhovovalo? Asi to 

bude ťažká alebo neriešiteľná otáz-

ka. 100 ľudí, 100 názorov. Jedni 

chcú, aby to bolo obojsmerné, jedni, 

aby to bolo zjednosmernené prejaz-

dom od VÚB k Frauenbergu. Ďalšia 

skupina, aby sa dalo chodiť od Kato-

vej ulice aj do mesta aj k Frauenber-

gu. Ďalšia skupina chce, aby to zo-

stalo takto ako je to teraz. Ale mesto 

musí zo všetkého nakoniec prijať 

ten najmenej obmedzujúci návrh a 

brať do úvahy všetky pozitíva aj ne-

gatíva. Zo smeru od Štiavnických 

Baní sa v trase do centra mesta na-

chádza banské múzeum v príro-

de, časť „Resla“, Klinger, lokality, od 

ktorých prichádzalo pred obmedze-

ním množstvo vozidiel v obidvoch 

smeroch. Ulica novozámocká je 

špecifi cká ulica, značne úzka, pus-

tiť sem vozidlá v obidvoch smeroch 

za zhustenej premávky je nezmys-

lom. Na Ulici novozámocká sa na-

chádzajú aj určité inštitúcie, ktoré je 

tiež potrebné brať do úvahy. Osob-

ne som sa rozprával s majiteľom pi-

vovaru ERB a nevie si predstaviť inú 

alternatívu, ako platí teraz, preto-

že by mu to ochromilo zásobovanie. 

Osobne som sa rozprával s riaditeľ-

kou Špeciálnej základnej školy, aby 

to zostalo v súčasnom prevedení, 

pretože jej to znemožní rozvoz stra-

vy. Pokiaľ mi je známe, pán Zábud-

lý, ktorý sa zúčastnil minulého MsZ 

nenamietal, že je ulica zjednosmer-

nená v súčasnom stave, ale namie-

tal, že autá jazdia aj napriek zákazu 

obojsmerne a požadoval urobiť ná-

pravu. Ale kontrolami od Mestskej 

polície sa aj toto vyriešilo a  aj cel-

ková dopravná situácia sa znorma-

lizovala. Každá dopravná zmena sa 

v  začiatkoch asi nevyhne chaosu, 

ale to nie je len v Banskej Štiavnici. 

O úprave Ulice Andreja Sládkoviča 

sa intenzívnejšie hovorí už od roku 

2014, kedy sa začala tvoriť projek-

tová dokumentácia, takže neviem, 

že by nebola informácia o  tomto. 

Rokovalo sa o tom niekoľkokrát na 

komisii výstavby, ÚP, ŽP, taktiež v 

Mestskom zastupiteľstve, dokonca 

bolo verejné prerokovanie projektu 

s občanmi v kine Akademik. O zme-

nách v doprave sme občanov infor-

movali aj prostredníctvom Štiavnic-

kých novín a  internetovej stránky 

mesta. A tiež by som chcel dať otáz-

ku, akí ľudia mali byť zvolaní a za 

akým účelom, pretože tomu nero-

zumiem. Neviem si predstaviť, že 

by sa v  iných mestách pri návrhu 

nevyhnutných dopravných zmien a 

obmedzení, naviac, keď je to len do-

časná záležitosť, pýtali stovák ľudí 

na ich názor. Prinesie to stovku ná-

zorov, pretože každý si háji len svo-

je záujmy.

Dostali sme otázky od občanov, 

prečo nenamontujeme semafor, 

čiže svetelné signalizačné zariade-

nie. Aj takáto možnosť sa zvažova-

la. Ale tu je potrebné podrobnejšie 

vysvetliť negatíva, ktoré v našich 

pomeroch toto prináša. Svetelné 

signalizačné zariadenie je prenos-

né zariadenie a ako zdroj využí-

va akumulátorové batérie, ako sú 

v automobiloch. Pokiaľ dôjde k po-

klesu kapacity napätia, prednasta-

vujú sa sami od seba. To zname-

ná, že by do úzkej ulice mohli naraz 

vyraziť z obidvoch smerov vozidlá 

a niekde sa stretnúť, pričom by sa 

asi ťažko vyhli chaosu. Toto sme 

už v minulom období testovali a 

na menej významnom a frekven-

tovanom mieste a bolo to veľmi 

zlé a náročné, jednoducho sa nám 

to neosvedčilo. Bez sústavnej služ-

by na takomto zariadení, ich stálej 

kontrole a nastavovaní nefungujú. 

Pokiaľ by takýmto spôsobom malo 

dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti pre-

mávky, zariadenie, ktoré nebude 

fungovať na 100%, nenamontuje-

me. Zariadenia tohto druhu v Ban-

skej Štiavnici a blízkom okolí pod-

ľa našich poznatkov nezabezpečuje 

žiadna spoločnosť. Takáto služba 

by tiež vyžadovala značné fi nanč-

né prostriedky z  obmedzeného 

rozpočtu na rekonštrukciu verej-

ných priestranstiev. Ako najdôleži-

tejším nedostatkom, pokiaľ by boli 

namontované svetelné signalizač-

né zariadenia, je ich umiestnenie. 

Motorové vozidlá, ktoré budú od-

stavené na červenú pred semafo-

rom, musia stáť tak, aby ešte vy-

tvorili dostatočný prejazdný pruh 

pre oproti idúce vozidlá na zelenú. 

Priestor pri Frauenbergu do uli-

ce Novozámocká a ani priestor na 

Radničnom námestí pri VÚB nie 

je taký, aby sa tu mohli bez problé-

mov zoraďovať vozidlá a pritom ne-

prekážať vozidlám v iných smeroch 

prejazdu. Každé dopravné značenie 

a každé dopravné zariadenie ako aj 

celková zmena dopravného systé-

mu musí byť schválená okresným 

riaditeľstvom policajného zboru, 

okresným dopravným inšpekto-

rátom, ktorý po prejednaní tohto 

návrhu v tejto lokalite a za daných 

podmienok neodporúča takéto za-

riadenie osadiť.

Mesto zvážilo všetky okolnosti aj 

motoristov aj chodcov, ktorí vo zvý-

šenej miere prechádzajú cez Ulicu 

novozámocká a rozhodlo, že pokiaľ 

by mali nastať komplikácie a môže 

dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti pre-

mávky nebude meniť súčasnú ob-

medzenú dopravnú situáciu a ne-

bude uvažovať ani s  osadením 

svetelného signalizačného zariade-

nia.

Dušan Vahlandt, MsÚ

Prečo nie je na Ulici novozámocká 
semafór?
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Tvorba členov A-klubu v 

Banskej Štiavnici sa teší milej 

pozornosti nielen na domácej 

pôde. 

Po krásnom nedeľnom podujatí v 

liptovskej obci Hybe, kde s miest-

nym detským speváckym zborom 

Zvonček účinkovala naša autorka 

Janka Bernáthová-Lehotská, sme 

v pondelok 9. mája 2016 prijali po-

zvanie do Kremnice. Poéziou, pies-

ňou, úsmevom, ale i slzičkou doja-

tia sme obdarovali našich priateľov 

z miestneho Klubu dôchodcov a 

Knižnice Jána Kollára v Kremnici. 

Verše Márie Petrovej, Janky Ber-

náthovej a piesne Katky Šebeňovej 

vytvorili uprostred zdanlivo všed-

ného dňa neobyčajnú atmosféru. 

Darovali sme si nesmierne vzácny 

čas. Čas, ktorý aj keď uplynul, nebol 

márny, pretože v nás niečo zanechal 

a ponúkol prísľub nových stretnu-

tí. Predsedníčka banskoštiavnic-

kého KD p. Marta Borošková a 

predsedníčka kremnického KD p. 

Oľga Fialová si v priateľskej atmo-

sfére pohovorili o aktivitách a plá-

noch oboch klubov. Poetika májovej 

Kremnice sa nás dotkla prostred-

níctvom ľudí, s ktorými sme strávi-

li nezabudnuteľné chvíle, ale aj pro-

stredníctvom prehliadky krásneho 

historického námestia. Podujatie 

pripravili: BBSK- Pohronské osve-

tové stredisko Žiar nad Hronom, 

Kluby dôchodcov Banská Štiavnica 

a Kremnica, Knižnica Jozefa Kollá-

ra v Kremnici a Autorský klub lite-

rátov, hudobníkov a výtvarníkov v 

Banskej Štiavnici.

A-klub

Poetika májovej Kremnice

Pracovníci s mládežou z 12 

európskych krajín strávili 

10 dní v prostredí jarného 

Prenčova. 

V  dňoch 13.-22. mája sa tu konalo 

školenie s názvom Špeciálne efekty. 

Program rozvíjal zručnosti Európa-

nov, ktorí majú chuť pracovať v spo-

jení s prírodou, rozvíjať svoje prezen-

tačné zručnosti a pridať špeciálne 

efekty prírody do svojho každoden-

ného pracovného života. Extra po-

zornosť bola venovaná práci v  jed-

noduchých vidieckych podmienkach 

s  obmedzeným využívaním novo-

dobých technológií. Program takis-

to rozvíjal zručnosti účastníkov pri 

práci s mládežou z vidieckych oblas-

tí a poznávanie prírody ako nástroja 

na posilnenie postavenia mládeže zo 

sociálne znevýhodneného prostre-

dia. Kurz bol zameraný na zlepšenie 

kompetencií školiteľa, koordinačné 

a prezentačných zručností ľudí, kto-

rí pracujú v neformálnom a zážitko-

vom vzdelávaní. Metodika bola zalo-

žená na prístupe, v ktorom príroda 

hrá dôležitú úlohu a je prítomná ako 

prostredie, nástroj alebo obsah ško-

lenia. Okrem vzdelávania sa mali 

účastníci možnosť spoznať aj okolie, 

v ktorom tréning prebiehal. Od kop-

covitého okolia Prenčova sa presunu-

li na deň aj do Banskej Štiavnice. Z tej 

si okrem dotyku s historickou archi-

tektúrou vzali so sebou aj vlastno-

ručne vybrúsené kamene. Tento uni-

kátny suvenír si odnieslo 30 mladých 

ľudí z 12 krajín: Česko, Cyprus, Es-

tónsko, Grécko, Maďarsko, Talian-

sko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, 

Španielsko, Veľká Británia a  Slo-

vensko. Edícia Špeciálnych efektov 

v Prenčove je štvrtým pokračovaním 

projektu fi nancovaného programom 

pre mládež Erasmus+. Predchádza-

júce ročníky boli organizované v Ta-

liansku, Čechách a Portugalsku. Na 

Slovensku sa o hladký priebeh a spo-

kojnosť účastníkov postarala hosťu-

júca lokálna organizácia Art Kruh.

Martina Neviďanská

Efekty Prenčova na Európu

Členovia klubu dôchodcov na 

Štefultove oslávili v pondelok 

9. mája dve významné 

udalosti. Výročie oslobodenia 

a Deň matiek. 

Najprv zavítali do materskej školy, 

kde deti s pani učiteľkami pripravi-

li pekný kultúrny program ku Dňu 

matiek. Na záver obdarovali člen-

ky klubu vlastnoručne vyrobenými 

darčekmi, srdiečkami z gombíkov. 

Na oplátku boli obdarované deti 

sladkosťami a malými darčekmi 

od našich senioriek. Potom sa čle-

novia klubu dôchodcov presunuli 

k pomníku padlých na oslavy Dňa 

oslobodenia. Po položení venca k 

pomníku privítala prítomných ve-

dúca klubu p. Dobrovodská. Na-

sledovala hymna, slávnostný pre-

jav, ktorý predniesol Milan Štencl, 

hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“ 

a pieseň „Bola noc krásna májová.“ Po 

skončení oslavy sa v klube dôchod-

cov konala oslava Dňa matiek. Čle-

novia klubu oslávili tento sviatok 

pri básnickom slove, piesňach, tep-

lom čaji, párkoch a spomienkach. 

Členovia klubu dôchodcov sa roz-

chádzali s vedomím, že je za nimi 

ďalšia vydarená akcia. 

Milan Štencl

Oslavy na Štefultove

Členovia A-klubu s priateľmi z Klubu dôchodcov  foto Archív A-klubu

Učiteľom, 
deťom a aj mamkám!

Som mamkou jedného tretiaka na 

ZŠ j. Horáka. Dňa 9.5.2016 nám 

pani učiteľky a naše deti pripra-

vili v telocvični krásny program 

ku Dňu matiek. Deti boli úžasné 

a pieseň, ktorú na záver spieva-

li všetci spolu, mi vyvolala zimo-

mriavky. Touto cestou sa chcem 

poďakovať snáď za všetky mam-

ky našim deťom za účinkovanie 

a pani učiteľkám a pánom učite-

ľom za ich prácu pri príprave. Tu 

na tomto mieste chcem spomenúť 

môj malý postreh. Už v materskej 

škole sa stali pani učiteľky dôleži-

tou súčasťou nášho života. Strávi-

li totiž s mojím synom viac času 

ako ja. A preto sme sa snažili pri 

zvláštnych príležitostiach na ne 

nezabudnúť. A tak je tomu aj teraz 

v škole. Tento rok pripadol Deň 

učiteľov na Veľkonočný pondelok. 

Viem, že sme sa všetci naháňali za 

údeným mäsom a čokoládovými 

vajciami. No ja so svojím synom 

som si s láskou spomenula na pani 

učiteľku aj v stredu ráno po veľko-

nočných prázdninách. S kvietkom 

bol z triedy jediný. Smutné. Mys-

lím, že učiteľ nie je len povolanie, 

ale aj poslanie. Myslím si, že uči-

telia by si zaslúžili viac úcty a po-

zornosti z našej strany, ale aj zo 

strany rodičov. Takže učiteľom 

ďakujem za ich lásku, pochopenie, 

trpezlivosť, ktorú nám a našim 

deťom dávajú. A mamky a tatkov 

oslovujem, aby sme si v tejto upo-

náhľanej dobe viac všímali okolie, 

v tomto prípade učiteľa nášho die-

ťaťa. Veď tak ako my vnímame ži-

vot, budú aj naše deti. Všetkým 

všetko dobré praje 

Martina Daubnerová

Projekt 
Drieňová mládeži – závereč-

ný fl orbalový turnaj chlapcov 

a dievčat

Centrum voľného času v B. Štiav-

nici v spolupráci s mestom B.Štiav-

nica, organizuje záverečný fl orba-

lový turnaj žiakov ZŠ. Súťaží sa 

v kategóriách 5 – 6 roč. chlapci , 

dievčatá , 7 – 9 roč. chlapci, dievča-

tá a mládež nad 15 rokov koedu-

kované družstvo chlapci + dievča-

tá. Turnaj sa uskutoční 4.6.2016 

(sobota) od 8,30 hod. V telocvič-

ni ZŠ J. Kollára. Prihlásiť sa môže-

te v CVČ na č.t. 0907598567. 

J. Machilová
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Sobota 28.5. o 19:30 hod.Sobota 28.5. o 19:30 hod.
Streda. 1.6. o 17:00 hod.Streda. 1.6. o 17:00 hod.

AlicA v krAjiNe AlicA v krAjiNe 

zA zrkAdloMzA zrkAdloM

Dobrodružný/Rodinný/Fantasy, Dobrodružný/Rodinný/Fantasy, 
USA, 2016, 105 min, MP, Vstupné: USA, 2016, 105 min, MP, Vstupné: 
4 €. Alenka Kingsleighová sa ujala re-4 €. Alenka Kingsleighová sa ujala re-
mesla po svojom otcovi a strávila nie-mesla po svojom otcovi a strávila nie-
koľko posledných rokov na divokých koľko posledných rokov na divokých 
vlnách svetových oceánov. Po svojom vlnách svetových oceánov. Po svojom 
návrate do Londýna objaví čarovné návrate do Londýna objaví čarovné 
zrkadlo, cez ktoré sa dostane späť do zrkadlo, cez ktoré sa dostane späť do 
fantastickej ríše divov, kde sa znovu fantastickej ríše divov, kde sa znovu 
stretne so svojimi starými známymi: stretne so svojimi starými známymi: 
Bielym králikom, Absolemem, kocú-Bielym králikom, Absolemem, kocú-
rom Sklibom a šibnutým Klobučníkom, rom Sklibom a šibnutým Klobučníkom, 
ktorý nie je vo svojej koži. Alenku čaká ktorý nie je vo svojej koži. Alenku čaká 
nebezpečná cesta, počas ktorej musí nebezpečná cesta, počas ktorej musí 
zachrániť pojašeného Klobučníka skôr, zachrániť pojašeného Klobučníka skôr, 
než jej vyprší všetok čas.než jej vyprší všetok čas.

Nedeľa 29.5. o 17:00 hod.Nedeľa 29.5. 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 €MP, Vstupné: 4 €

Nedeľa 29.5. o 19:30 hod.Nedeľa 29.5. o 19:30 hod.

Ako sA zbAviť Ako sA zbAviť 

NevesTYNevesTY

Komédia, ČR, 2016, 89 min, MP:12, Komédia, ČR, 2016, 89 min, MP:12, 
Vstupné: 4 €. Vstupné: 4 €. 

Utorok 31.5. o 19:30 hod.Utorok 31.5. o 19:30 hod.

CeNA slÁvYCeNA slÁvY

Dráma/Komédia, Francúzsko, 2014, Dráma/Komédia, Francúzsko, 2014, 
114 min, MP:12, Vstupné: 4 € /114 min, MP:12, Vstupné: 4 € /
ČSFD 73%/. Film inšpirovaný sku-ČSFD 73%/. Film inšpirovaný sku-
točnými udalosťami rozpráva o jed-točnými udalosťami rozpráva o jed-
nom z najzvláštnejších únosov, ktoré nom z najzvláštnejších únosov, ktoré 
sa kedy udiali – o únose Chaplinovej sa kedy udiali – o únose Chaplinovej 
mŕtvoly vo švajčiarskom meste Vevey.mŕtvoly vo švajčiarskom meste Vevey.
Eddy má štyridsať, práve ho prepustili Eddy má štyridsať, práve ho prepustili 
z väzenia a okrem toho, že patrí do če-z väzenia a okrem toho, že patrí do če-
ľade drobných zlodejíčkov, nie je ničím ľade drobných zlodejíčkov, nie je ničím 
zaujímavý. Jeho kamarát Osman býva zaujímavý. Jeho kamarát Osman býva 
v karavane, má šikovnú sedemročnú v karavane, má šikovnú sedemročnú 
dcéru, ženu v nemocnici a žiadne pe-dcéru, ženu v nemocnici a žiadne pe-
niaze, ktorými by rodinu zabezpečil. niaze, ktorými by rodinu zabezpečil. 
Keď Eddy v televízii uvidí reportáž o Keď Eddy v televízii uvidí reportáž o 
smrti Charlieho Chaplina, dostane bri-smrti Charlieho Chaplina, dostane bri-
lantný nápad, ako vyriešiť neradost-lantný nápad, ako vyriešiť neradost-

né vyhliadky všetkých zúčastnených. né vyhliadky všetkých zúčastnených. 
Otázkou je, či únos Chaplinovej rakvy Otázkou je, či únos Chaplinovej rakvy 
nie je až príliš geniálny na to, aby ho nie je až príliš geniálny na to, aby ho 
pochopil i niekto iný. pochopil i niekto iný. 

Štvrtok 2.6. o 19:30 hod.Štvrtok 2.6. o 19:30 hod.

HrA peňAzíHrA peňAzí

Dráma/Thriller, USA, 2016, 110 Dráma/Thriller, USA, 2016, 110 
min, MP 15. Vstupné: 4 €. V napína-min, MP 15. Vstupné: 4 €. V napína-
vom thrileri Hra Peňazí, ktorého dej vom thrileri Hra Peňazí, ktorého dej 
sa odvíja v reálnom čase, sa herecké sa odvíja v reálnom čase, sa herecké 
hviezdy George Clooney a Julia Ro-hviezdy George Clooney a Julia Ro-
berts objavujú v roliach moderátora fi -berts objavujú v roliach moderátora fi -
nančného televízneho programu Lee-nančného televízneho programu Lee-
ho Gatesa a jeho producentky Patty, ho Gatesa a jeho producentky Patty, 
ktorí sa ocitajú vo veľmi výbušnej si-ktorí sa ocitajú vo veľmi výbušnej si-
tuácii potom, čo kontrolu nad štúdiom tuácii potom, čo kontrolu nad štúdiom 
násilím prevezme nahnevaný fi nanč-násilím prevezme nahnevaný fi nanč-
ník, ktorý prišiel o všetok svoj Maje-ník, ktorý prišiel o všetok svoj Maje-
tok (Jack O'Connell). V priebehu na-tok (Jack O'Connell). V priebehu na-
pínavého stretu, vysielaného televíziou pínavého stretu, vysielaného televíziou 
v priamom prenose pre milióny divá-v priamom prenose pre milióny divá-
kov, sú Lee Patty nútení pustiť sa do kov, sú Lee Patty nútení pustiť sa do 
boja nielen s útočníkom samotným, boja nielen s útočníkom samotným, 
ale vziať s časom,aby rozmotali záha-ale vziať s časom,aby rozmotali záha-
du konšpirácie, ukrývajúcou sa na po-du konšpirácie, ukrývajúcou sa na po-
zadí súčastných a vysoko technologic-zadí súčastných a vysoko technologic-
ky vyspelých obchodných trhov.ky vyspelých obchodných trhov.

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.18/2016: „Ne-

možno žiť, keď život nemá zmysel.“ Vý-

hercom sa stáva Carmen Hatalová, 

S. Chalupku 9, 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 6.6.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok J. Cocte-

ava: (Tajnička)

A., Označenie, napínalo básn., zlo-

ba, bozk,

B., 3. časť tajničky, nejasná,

C., Vyhrával, odvážne, spojka, kys-

lík,

D., Pečivo, Dano naopak, biceps, 

tona,

E., Opak tmy, príbytok, včiel, spil 

sa,

F., Losovanie, český klavirista, ná-

stroj na šitie, stopa po noži,

G., Ostrov vo Východosibírskom 

mori, želala,nemecké mesto,

H., Francúzsky revolucionár, zn. bi-

cyklov, argón, stred slova vznik,

I., Jedna v Ríme, časť hry na PC, po-

tom, dobytok,

J., Ženské meno, plošná miera, veci 

na predaj,

K., Začiatok tajničky.

1., Zirkónium, 2. časť tajničky, 

miestna knižnica,

2., Patriaca Norovi, vzali, tona,

3., Ozn. áut Rakúska a Juhoafrickej 

republiky, spojka, bolo v ohni,

4., Kus, lotor česky, priprav jedlo 

varením,

5., Citoslovce pichnutia, citoslovce 

klopania, stred slova stenám,

6., Orel naopak, žltohnedé farby, 

chyť,

7., Oviali, znič ohňom,

8., Dajú do obalu, český spevák,

9., Pán v Anglicku, zohla, na stom 

mieste,

10., Meno Weitera, zopla exp., časť 

hmoty, 

11., Detský pozdrav, nákladné 

auto, prasa, aj,

12., Dal za pravdu, rozpusti sa,

13., Sníval, vidina Nora,

14., Textová skratka, koniec taj-

ničky.

Pomôcky: Korn, Marat, Ajon, 

Bonn, Rokl, Eska.

Pozn.aut.: Interpunkčné znamien-

ka 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

K

Kupón č. 20
Krížovka
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V piatok 20. mája sa v Divadle Pivo-
varu ERB odohral jazzový koncert 
kapely LACO DECZI & CELULA 
NEW YORK. Skladby známeho 

v pivovare, aj na celej Novozámoc-

návštevníci. Kapela s frontmanom 
Lacom Deczim (trumpet) prišla 
z USA v dokonale zladenom zlo-

(klávesy) a Michael Krásný (bas-
gitara a spev). Skvelá šou týchto 

-
tlesk so standing ovation sa ozýval 
celým mestom, vzájomná chémia 
medzi muzikanti a publikom bola 

boli nadšení z mesta, aj z príjem-

príde do podkrovného divadla zná-
me TRIO Martin Kratochvíl, Tony 
Ackerman a Imram Musa Zangi! 
Avšak medzitým sa na Vás tešia 

-
-

vuje predstavenie s názvom ÍRSKA 
KLIATBA, kde sa bude detailne 

-
-

-

INZERCIA

Klavírny recitál Evy Cáhovej

ZUŠ v  Banskej Štiavnici hostila 

pri  príležitosti organizovania prvé-

ho ročníka klavírnej prehliadky 

„Banskoštiavnické kladivká“ vedúcu 

klavírneho oddelenia Fakulty múzic-

kých umení (FMU) Akadémie ume-

ní v  Banskej Bystrici doc. Mgr. art. 

Evu Cáhovú. ArtD. Táto sympatic-

ká rodáčka z  Brezna, skvelá klavi-

ristka a  pedagogička získala ume-

lecké vzdelanie na Konzervatóriu 

v  Žiline, a  FMU Akadémie umení 

v  triede Zuzany Niederdorferovej-

-Paulechovej. Zúčastnila sa viace-

ro medzinárodných kurzov v  Brne, 

Jihlave, Sanoku a  Banskej Bystri-

ci. Od roku 2003 pedagogicky pôso-

bí v FMU Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. Je držiteľkou niekoľkých 

ocenení z  domácich a  zahraničných 

klavírnych súťaží. Koncertovala 

doma i v zahraničí (Anglicko, Rusko, 

Česká republika, Poľsko, Slovinsko, 

Litva, Fínsko, Bulharsko, Ukrajina 

a Island). Eva Cáhová spolupraco-

vala s domácimi a zahraničnými or-

chestrami a ako komorná hráčka aj 

s viacerými interpretmi (napr. s kla-

viristkou Zuzanou Niederdorfer-

-Paulechovou, spevákom Ivanom 

Zvaríkom, akordeonistom Michalom 

Červienkom a  gitaristom Adamom 

Marecom. Realizovala tiež počet-

né verejné nahrávky pre Slovenský 

rozhlas. Eva Cáhová v úvodnom slo-

ve ocenila skvelú myšlienku nášho 

pána učiteľa a jej bývalého  Mgr.art. 

Martina Jánošíka, Art.D, ktorý pro-

jekt „Banskoštiavnické kladivká“ ini-

cioval ako podporu pôvodnej kla-

vírnej tvorby slovenských autorov 

práve v Roku slovenskej hudby. Pre-

miérovo uviedla aj viaceré diela slo-

venských autorov, ktoré tvorili aj re-

pertoár jej štiavnického klavírneho 

recitálu. Každú skladbu sama uviedla 

a  poslucháčom pri-

blížila autora i okol-

nosti vzniku jed-

notlivých skladieb, 

čo ocenil nielen od-

borný, ale i  laický 

poslucháč. V úvod-

ných technicky a vý-

razovo náročných 

skladbách Dmitrija 

Šostakoviča dokonale preverila kva-

litu kladiviek nášho banskoštiavnic-

kého klavírneho krídla. Počas veče-

ra zazneli orem iných skladby Egona 

Kráka, Petra Špiláka, Jána Cikke-

ra i Tibora Andrašovana.  Štvorruč-

nou hrou sa Eva Cáhová predstavila 

so šikovnou klaviristkou a  pedago-

gičkou Mgr.art. Martou Nemcovou, 

ktoré spoločne zahrali skladbu „B-

-A-C-H“ nášho pána učiteľa, mladé-

ho skladateľa, pedagóga a  dirigenta 

Martina Jánošíka. O  veľkosti osob-

nosti klavírnej divy Evy Cáhovej 

svedčili i jej slová: „Pokúsime sa s poko-

rou zhmotniť notový záznam“, ktorými 

uviedla túto Martinovu kompozíciu. 

Koncert programovo a zvukovo obo-

hatilo sláčikové trio Akadémie ume-

ní v zložení Júlia Lučivjanska (vio-

lončelo), Jakub Stračina(kontrabas), 

Adrián Malovaník (husle) skladbou 

významného banskobystrického di-

rigenta a skladateľa Vojtecha Didiho. 

Pri skvelých interpretačných výko-

noch klavírnej virtuózky Evy Cáhovej 

sa prítomným až zatajoval dych. Zá-

roveň bol tento recitál obrovskou in-

špiráciou pre prítomných pedagógov 

a mladých súťažiacich, ktorí si prišli  

svoje interpretačné a  technické kla-

vírne schopnosti zmerať do Banskej 

Štiavnice v nasledujúci deň súťaže. 

Irena Chovanová

„Banskoštiavnické kladivká“

Sláčikové trio Akadémie umení  foto Lubo Lužina

Pozvánka
Srdečne pozývame Vás a Vašich 

priateľov na prezentáciu tvorby čle-

nov Autorského klubu v Banskej 

Štiavnici a ich hostí. Štiavnické in-

špirácie tematicky zameranú na Ro-

dinu (Deň matiek, Deň otcov, Deň 

detí...). Do programu sa môžu zapo-

jiť aj diváci prednesom vlastnej tvor-

by príp. básňou alebo piesňou obľú-

beného autora. Piatok, 3. 6. 2016 

o 16.00 hod. Hotel Bristol Ban-

ská Štiavnica Na Vašu účasť sa te-

šia účinkujúci a organizátori: BBSK 

– Pohronské osvetové stredisko Žiar 

nad Hronom – Pracovisko Banská 

Štiavnica, Autorský klub literátov, 

hudobníkov a výtvarníkov a Ban-

skej Štiavnici, Hotel Bristol a Mesto 

Banská Štiavnica. Bližšie info na č.

tel.: 0915 819 989, mail: petrova@

osvetaziar.sk.                                POS

Rozprávková 
dedinka
Rozprávkový deň, podujatie pre 

deti a dospelých pod názvom „Roz-

právková dedinka“, ktoré sa uskutoč-

ní 28. mája 2016 v obci Počúvadlo. 

Začiatok o 13:00 hod. Vstupy sú 

každých 20 minút (posledný vstup 

o 18:00 hod.). Vstupné: deti, do-

spelí – 2,-Eur, deti z Mikroregiónu 

Južné Sitno majú vstup zdarma! 

Pre deti je pripravený zaujímavý 

program, rôzne atrakcie a občer-

stvenie. Tešíme sa na Vás! 

OZ Zlatá cesta,

 Mikroregión Sitno

Prímestské letné tábory

Centrum voľného času organizu-

je pre deti vo veku od 6 do 15 ro-

kov prímestské letné tábory v ter-

mínoch od 4.7. – 8.7. 2016 a 11.7. 

– 15.7.2016. Deti čaká zaujíma-

vý program plný hier, súťaží a spo-

znávanie okolia. Bližšie informácie 

Vám poskytneme v CVČ a na t.č. 

0907 598 567.                J. Machilová

Poďakovanie
Ďakujem chlapcom Mirovi Holé-

mu a Michalovi Pálkovi z inicia-

tívy „Potrebné haraburdy“, ako aj 

p. Kozárikovi a p. Berkymu z OZ 

Martinus za pomoc s vyprataním 

nábytku z bytu po mojej nebohej 

mamke. Nábytok sa zadarmo do-

stal do správnych rúk. 

Ivan Beňo
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Oblastné majstrovstvá ObFZ ZH

22. kolo hralo sa 22.5.2016

TJ Sokol Tekovská Breznica - Sit-

no Banská Štiavnica 3:3 (2:1). Góly: 

30. min., 55. min. Kminiak, 49. 

min. vlastný. Zostava: Pažout – Ne-

uschl, Hanzlík P., Necpal, Ferenčík, 

Beňadik, Barák N., Barák Ľ., (85.Ja-

vorský), Chmelina, Kminiak, Roško

Pred zápasom by sme s bodom z ih-

riska mužstva tretieho miesta ta-

buľky boli spokojní. Priebeh zá-

pasu však ukázal, že sme sa pri 

trošku šťastia mohli vrátiť i so zis-

kom všetkých troch. Úvod zápasu 

nám nevyšiel, keď domáci hráč už 

v 4. min. vystrelil o 17m a lobova-

ná lopta prekvapila nášho branká-

ra a skončila pod brvnom našej brá-

ny. V ďalšom priebehu to bolo naše 

mužstvo, ktoré malo viac loptu pod 

kontrolou a dostávalo sa i do šan-

cí. V 19.min. vnikol do domácej 16-

ky Chmelina, no namiesto prihráv-

ky volnému Kminiakovi volil strelu, 

ktorú brankár domácich vyrazil na 

roh. O 4 minúty neskôr Chmelina 

znovu vnikol do domáceho poku-

tového územia, prihral Beňadiko-

vi, ktorý v dobrej príležitosti minul 

domácu bránu..Vyrovnaniu sme sa 

dočkali v 30.min., keď Kminiak na-

pádal veľmi dobre domáceho stopé-

ra až mu zobral loptu a prízemnou 

strelou vyrovnal stav zápasu. Keď 

sa zdalo,že mužstvá pôjdu do kabín 

za nerozhodného stavu, domácim 

sa podarilo streliť vedúci gól. V úvo-

de druhého polčasu sa vyzname-

nal brankár Pažout, ktorý z vynk-

la vytiahol peknú strelu domáceho 

hráča. Vyrovnať sa nám podarilo v 

49.min., keď Roško z pravej strany 

poslal loptu do 16-tky domácich,k-

torú domáci stopér poslal hlavou do 

vlastnej siete. Domáci zahodili dob-

rú šancu v 51.min., ich hráč loptu 

poslal ponad naše brvno. V 55.min. 

Barák N. perfektnou prihrávkou 

uvoľnil Kminiaka, ktorý nedal do-

mácemu brankárovi šancu a oto-

čil skóre zápasu. Z vedenia v zápa-

se sme sa tešili do 75.min., kedy si 

nešťastne na hranici nášho pokuto-

vého územia nastrelil vlastnú ruku 

náš obranca. Nariadený priamy kop 

domáci hráč peknou strelou preme-

nil na vyrovnávajúci gól. V závere 

zápasu mohol strhnúť víťazstvo na 

našu stranu Chmelina, jeho peknú 

strelu však domáci brankár vyrazil. 

Napriek tomu, že nám chýbali traja 

hráči základnej zostavy, získali sme 

cenný bod na horúcej domácej trá-

ve.

IV. liga dorast

24. kolo hralo sa 21.5.2016

Sitno Banská Štiavnica - TJ Sokol 

Medzibrod 1:0 (0:0). Góly. 71. min. 

Chmelina. Zostava: Kuma - Daub-

ner (61.Šuhajda), Binder O., Vil-

mon, Greguš, Javorský, Chmeli-

na, Neuschl P., Nedoroščík, Meňuš, 

Mudrák.

Vo vyrovnanom zápase mužstiev z 

čela tabuľky sa nakoniec z víťazstva 

radovali naší chlapci.

II liga starších žiakov

22. kolo hralo sa 21.5.2016

Sitno Banská Štiavnica - MFK Re-

vúca 0:0 

II.liga mladších žiakov

Sitno Banská Štiavnica - MFK Re-

vúca 6:0 (2:0). Góly: Meliš 3, Paril-

la 2, Glézl

Kto? Kedy? a S kým?

Oblastné majstrovstvá ObFZ ZH

23. kolo hrá sa 28.5.2016 o 10.00 

hod a 12.00 hod. Sitno Banská 

Štiavnica - FK Filjo Ladomerská 

Vieska

IV. liga dorast

24. kolo hrá sa 28.5.2016 o14.30 

hod. TJ ŠK Kremnička - Sitno Ban-

ská Štiavnica

II. liga starších a mladších žiakov

23. kolo hrá sa 27.5.2016 o 10.00 

hod a 12.00 hod. Sitno Banská 

Štiavnica - FK FC Baník Veľký Krtíš

Ivan Javorský

Z ihriska favorita domov s bodom

V rámci druhého kola Sloven-

ského pohára v Behu do vrchu 

sa konali aj kvalifi kačné 

preteky (vyhlásené SAZom) o 

postup na majstrovstvá sveta 

v Behu do vrchu pre kategóriu 

dorast. 

Pretekov sa zúčastnili aj bežci z ŠK 

Atleti BS: Hudecová, sestry Šven-

kové, Marko a Ursíny. Trať z Vyšnej 

Boci na Čertovicu pre dorastenky v 

dĺžke 3,4 km a pre dorastencov 7 km 

preverila každého, kto sa odhodlal 

popasovať sa o postup na MS.

S náskokom 20s. si v dorastenkách 

vybojovala prvé miesto a postup na 

MS Hanka Hudecová, ktorá domi-

novala v poslednom kilometri a s 

húževnatosťou jej náležiacou neda-

la súperkám šancu. Kategóriu do-

rastencov jednoznačne ovládol tan-

dem Marko Ursíny, keď dobehli na 

prvom a druhom mieste a deklaso-

vali nielen štyroch juniorov, ktorý 

pred mesiacom reprezentovali Slo-

vensko na školských MS v Budapeš-

ti, ale aj väčšinu mužov v hlavných 

kategóriách.

Tréner Petro: Možno to vyznie od-

vážne, ale veril som, že na MS po-

stúpia traja moji zverenci. Nakoľko 

je príprava monitorovaná aj z At-

letického zväzu, komunikujeme s 

hlavným trénerom výkonnosť bež-

cov na Slovensku, hlavne smerom k 

projektu Šamorín 2017. Na tomto 

základe vyhodnocujem prípravu a 

jasne som sa vyjadril o možnostiach 

mojich šikovných bežcov. Veľmi ma 

teší ich úspech a postup na MS do 

Jánskych Lázní, kde sa 25.6.2016 

popasujeme so zvyškom sveta... 

Je potrebné podotknúť, že Barbo-

ra Švenková skončila na 6.mieste 

a Terézia Švenková na 7.mieste v 

spomenutej kvalifi kácii. Bara je ešte 

mladá ročník 2003, takže jej čas na 

veľké preteky ešte príde.

Chcem sa poďakovať rodičom a 

podporovateľom nášho klubu, že 

môžeme a zvládame realizovať ak-

tívnu športovú činnosť.

Projekt ŠK Atleti BS je uskutočnená 

za fi nančnej pomoci mesta Banská 

Štiavnica, za čo ďakujeme.

Róbert Petro

Hudecová, Marko a Ursíny postúpili 
na majstrovstvá sveta!!!

5 osobných 
rekordov!
Doslova rekordná nedeľa 

15.5.bola na mládežníckej lige 

SsAZ v B.Bystrici. Z ŠK Atleti BS 

štartovali piati pretekári a vy-

tvorili si osobné rekordy. V do-

raste štartovala Lola Soldanová 

a na 400m skončila na 10.mies-

te časom 1:11.22min. - os.r. Hu-

decová Hana na 1500m dobehla 

na 4.mieste v novom osobáku 

5:11.13min. Dominantní vo svo-

jich štartoch bol Marko Ján, ktorý 

sa pokúšal splniť limit na ME do 

17 rokov na 2000m prek. Tréner 

Petro:  „Nepodarilo sa nám spl-

niť limit, Janko začal veľmi rých-

lo prvá päťstovka pod 1:27. Mar-

ko vyhral rozdielom triedy, limit 

sa pokúsime splniť na ďalších pre-

tekoch. Jeho výkon je zároveň 

osobné maximum 6:30min. patrí 

k najlepším na Slovensku. Ďalšie 

víťazstvo zaznamenala Barbora 

Švenková na 1000m ml. žiačok v 

osobnom maxime 3:21,83 min. A 

v junioroch 800g oštepom excelo-

val Patrik Liba výkonom 47.70m.

Róbert Petro 

Jarné 
majstrovstvá 
stredoslovenskej oblasti v Ži-

line - 50 medailí pre Plavecký 

klub Banská Štiavnica

Za účasti 16 plaveckých klubov a 

oddielov sa dňa 14.5.2016 usku-

točnili v Žiline M SSO v plávaní.

Pred vrcholom letnej sezóny plav-

ci PK Banská Štiavnica svojimi 

výsledkami potvrdili veľmi dob-

rú pripravenosť na blížiace sa 

Majstrovstvá Slovenska, keď zís-

kali 17-krát 1.miesto, 20-krát 

2.miesto a 13-krát 3.miesto, cel-

kom 50-krát stáli na stupni víťa-

zov. Viac medailí získali len plav-

ci Žiliny a Martina. Zvlášť potešili 

najmladší plavci ročníkov narode-

nia 2006 a 2007 - Stancy Chladná, 

Tatiana Kašiarová, Adam Buzalka, 

Andreas Harčár, Patrik Maruniak, 

Martin Borguľa a Ivana Šavoltová, 

ziskom 7 zlatých, 5 strieborných a 

5 brondzových medailí. Z 24 zú-

častnených plavcov PKBS priniesli 

medaily 17 plavci. Srdečne blaho-

želáme!

Výsledky na: https://www.

s w i m m s v k . s k / r a n k i n g y ? -

p a g e = m e e t D e t a i l & m e e t I -

d=594794&clubId=77851

PK BŠ
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Art Cafe
hľadáme do svojej kaviarne 

čašníkov a barmanov, 

kontaktujte nás na tel.č.: 

0918 792 257, email: 

lenkaartcafe@gmail.com.

služby

 Hľadáme 2-izbový byt najlepšie 

po rekonštrukcii na kúpu alebo pre-

nájom. Tel.č.: 0918 391 305, 0902 

656 437

  Predám chatku s pozemkom, te-

l.č.: 0915 435 890

  Predám v BŠ časť Štefultov poze-

mok 5550m2 a 3740m2 a 1450m2 

na výstavbu RD alebo chaty s prí-

stupovou cestou na pozemok a in-

žinierskymi sieťami 50m od pozem-

ku, tel.č.: 0940 870 762

 Dám do dlhodobého prenájmu 

pozemok asi 1000m2. Miesto pri 

Ul. drieňová. Tel.č.: 0948 496 960

  Výchova a výcvik psov. Riešenie 

problémového správania aj pria-

mo u Vás doma. Kontakt: 0917 994 

380

  Ponúkam vyvetvovanie stromov 

a kríkov, strihanie živých plotov, 

kosenie trávnikov, vyžínanie, dr-

venie záhradného odpadu, pílenie 

dreva a menších stromov, štiepa-

nie a sekanie dreva. Kontakt: 0917 

994 380

 Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, cena 

za m² od 35,-Eur. Kontakt: 0904 845 

562

reality

prácappppppppppppp

  Kvalitné klampiarske práce za 

dobrú cenu. Už 15 rokov na trhu. 

Tel.č.: 0903 821 370

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

INZERCIA

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

Ponúkam prácu 
na stavbách formou 

živnosti alebo 
na dohodu.

Kontakt: 0915 18 14 10

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

pre ošípané, králiky, brojlery, pre ošípané, králiky, brojlery, 
nosnice, morky, husi, kačicenosnice, morky, husi, kačice

Ľubomír Pelachy, Ľubomír Pelachy, 
tel. kontakt:tel. kontakt: 0910 962 247 0910 962 247

Adresa predaja:Adresa predaja: 
Horná Huta 1635, Banská ŠtiavnicaHorná Huta 1635, Banská Štiavnica

Prenčov 234Prenčov 234

Si študent a hľadáš brigádu popri škole, alebo na prázdniny? Chceš mať 
v životopise využiteľné pracovné skúsenos  ? Máš skúsenos   v oblas   

gastronómie (nie je podmienka, ale výhoda)? Tak potom neváhaj a využi 
niektorú z voľných pozícii na brigádnika čašník – čašníčka, alebo pomocná sila 

do kuchyne v reštaurácii – pizzerii Black M – Banská Š  avnica. Podmienky: 
spoľahlivosť, zodpovednosť, komunika  vnosť, usmievať sa a mať chuť 

pracovať. Mzda dohodou, bežný privýrobok pre študentov. Závisí od času a 
efek  vity práce. V prípade záujmu nás kontaktuj na mailovú adresu info@
blackm.sk, alebo 0915 256 540, kde Ti poskytneme odpovede a viac info. 

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať.

1. kolo Atletickej ligy mužov a žien 

na rok 2016 v B.Bystrici na Štiavnič-

kách, slávnostne otvoril predseda 

SAZu Peter Korčok. 

Za účasti bezmála 400 pretekárov sa 

nestratili ani štyria Atleti BS.

Ján Marko 800m bežal v treťom roz-

behu, ktorý s prehľadom vyhral v no-

vom osobnom rekorde 2:03,23 min. 

Tréner: Hodnotím to ako pozitívum, 

skvelé rýchle nohy pred hlavnou se-

zónou a pokusom splniť limit na ME 

do 17 rokov na 1500m (3:59).

Hana Hudecová 800m 2:33,61 min...

taktiež malý osobný rekord, tu som 

nie celkom spokojný, nakoľko sme 

mali ciel bežať okolo 2:24... žiaľ ko-

lízie druhých pretekárok, obiehanie, 

strata kontaktu a máte po preteku na 

tak krátkej trati.

Patrik Liba nezvládol v  oštepe tlak 

v  prvých veľkých pretekoch medzi 

mužmi a skončil posledný 32,74m.

Timea Potančoková nastúpila na vlo-

žený pretek 400m, kde si zabehla 

osobný rekord 1:03,13 min a  na 

200m trati dobehla v čase 28,35s.

Róbert Petro

Atletická liga 2016 začala

Majstrami okresu v atletike ZŠ sa 

stali v družstvách dievčat aj chlap-

cov žiaci ZŠ Jozefa Horáka a vybo-

jovali si postup na krajské kolo v at-

letike 26.5.2016. Najhodnotnejší 

výkon dosiahol Ján Marko v behu 

na 1000m výkonom 2:42.5 min. 

Gratulujeme!  RP

Majstrovstva okresu 
v atletike

Žiaci ZŠ J. Horáka majstrami okresu v atletike  foto Archív autora 


