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V stredu 16. mája sa uskutočnilo 

v sále kina Akademik na Námestí 

sv. Trojice odovzdávanie ocenení 

pre najlepších športovcov 

a kolektívy za športové úspechy 

a reprezentovanie Banskej 

Štiavnice v roku 2017. 

Na podujatí sa zúčastnili a ceny oce-

neným odovzdali primátorka mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková, predse-

da komisie školstva, práce s deťmi, 

mládežou a športu Mgr. Ján Kruž-

lic a  jej členka Renáta Antalová. 

Program uvádzal Ivan Beňo. O bo-

hatý kultúrny program sa postarali 

žiaci a p. uč. zo Základnej umeleckej 

školy v Banskej Štiavnici.

Ocenenie najlepších športovcov 
za rok 2017

Futbalisti FK Sitno Banská Štiavnica  foto Michal kríž 	3.str.

Premiéra:

Piatok 25.5. o 19:30 hod.Piatok 25.5. o 19:30 hod.
Vstupné: 5 €Vstupné: 5 €

Solo: Solo: 

       STAr WArs STorY       STAr WArs STorY

Lipa spieva Lasicu
22.7.2018 o 18:00

Amfiteáter Banská Štiavnica 
Legendy spolu pod holým nebom!

Predpredaj www.ticketportal.sk 
a Infocentrum Banská Štiavnica

Svetové dedičstvo 
očami detí 2018

Pozývame Vás na vernisáž výsta-

vy Svetové dedičstvo očami detí 

2018, ktorá sa uskutoční dňa 

29.5.2018 o 9:00 hod. v Rubigal-

le na 2. poschodí. Viac informácií 

na www.sdod.banskastiavnica.sk. 

Henrieta Godová

Každoročne sa Mesto Banská Štiav-

nica uchádza o fi nančné prostried-

ky (dotáciu) z grantového programu 

Ministerstva kultúry SR – obnovme 

si svoj dom.

Ani v roku 2018 tomu nebolo inak. 

V roku 2018 podalo Mesto 6 žiadostí 

o dotácie na obnovu národných kul-

túrnych pamiatok v lokalitách sveto-

vého kultúrneho dedičstva.

Z predložených žiadostí boli pod-

porené štyri:

1. Budova historickej radnice (kapln-

ka sv. Anny) reštaurovanie omie-

tok a  obnova pôvodného drevené-

ho krovu v  budove radnice v  sume 

30 000EUR.

2. Budova Rubigallu dokončenie ob-

novy objektu v sume 80 000EUR.

3. Pokračovanie v obnove ohradové-

ho múru pri kostole J. K. Hella (dome 

smútku) v sume 25 000EUR.

4. Obnova premostenia medzi Kos-

tolom Nanebovzatia Panny Má-

rie a  o  objektom Kultúrneho cen-

tra nad ulicou Jána Palárika v sume 

5 000EUR.

S  rekonštrukčnými prácami sa za-

čne ihneď po podpise zmlúv s MK SR 

a  ukončení procesov verejného ob-

starávania. Poskytnutými fi nančný-

mi prostriedkami sa prispeje k obno-

ve a  záchrane kultúrneho dedičstva 

a celkového vzhľadu nášho mesta.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Mesto Banská Štiavnica úspešné 
v projektoch z grantového programu Ministerstva kultúry SR

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na 

zariadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredosloven-

ská energetika – Distribúcia, a.s.. 

Bez el. energie budú v  Banskej 

Štiavnici:

28. – 1.6. v čase od 7:00 – 18:00 

na ul.: Kutnohorská a S. Mikoví-

niho.

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE – Distribúcia, a.s.
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DIÁR
z programu

primátorky

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Účasť na zasadnutí Valné-

ho zhromaždenia spoločnos-

ti Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica.

 Rokovanie k príprave konferen-

cie OMSD.

22.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Občiansky obrad – sobáš.

  Posledná rozlúčka s  obča-

nom nášho mesta Slavomírom 

Ostrihoňom.

23.5. – 24.5.

 Účasť na zasadnutí Fóra part-

nerov Slovenskej komisie pre 

UNESCO.

 Účasť na 29. sneme Združenia 

miest a obcí v Bratislave.

25.5.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Príprava materiálov k  zmene 

rozpočtu mesta.

26.5.

  Prijatie bývalých študentov za-

hraničnej prípravy Gymnázia 

v Banskej Štiavnici.

 Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

14.5. v Rádiu Slovensko o 4:40 si 

aj Exštiavničanka Emília Vášáryo-

vá zaspomínala na svoje vystu-

povanie v  kultovom fi lme „Mede-

ná veža“, v súvislosti s 50. výročím 

jeho natáčania vo Vysokých Tat-

rách. 14.5. v  Rádiu Devín o  8:25 

bolo avizované, že 16.5. bude Noc 

literatúry vo viacerých mestách 

SR. Uvedené však boli len 3 mestá 

– Bratislava, Žilina a Banská Štiav-

nica. Aj to svedčí o  výnimočnos-

ti nášho mesta. V  tejto súvislos-

ti Banská Štiavnica vynikla ešte 

viac 16.5. v deň realizácie Noci li-

teratúry. Hoci bolo do nej zapoje-

ných 17 slovenských miest, vo via-

cerých médiách, okrem Bratislavy 

len máloktorému mestu bola ve-

novaná taká pozornosť, ako Ban-

skej Štiavnici. 14.5. v Rádiu Devín 

od 23:00 do 24:00 si zaspomí-

nal prof. Štefan Nosáľ – "otec" sve-

toznámej Lúčnice, ktorej zrod sa 

viaže k brigádnikom Trate mláde-

že, budovanej v r.1948 – 1949, na 

všetko dôležité v súvislosti s týmto 

jeho „dieťaťom“. 15.5. vo viacerých 

médiách bola spomienka na Joze-

fa Karola Hella, ktorý sa narodil 

v Štiavnických Baniach 15.5.1713 

(o  tomto svetoznámom vynález-

covi som písal v predchádzajúcom 

čísle ŠN), ale aj na jeho mladšieho 

brata – Maximiliána Hella, ktorý 

sa narodil 15.5.1720. Bol to sve-

toznámy astronóm, ale keďže bol 

aj vynikajúcom matematikom, vý-

datne pomohol svojimi výpočta-

mi svojmu bratovi pri konštrukcii 

jeho svetoznámych vodočerpacích 

mechanizmov. 15.5. v  Rádiu De-

vín od 15:45 odznela značná časť 

básne „Marína“, ktorú zložil Andrej 

Sládkovič, študent Evanjelického 

lýcea v Banskej Štiavnici v 40. ro-

koch 19. stor.. 17.5. v Rádiu Regi-

na o 17:00 naša primátorka Mgr. 

Nadežda Babiaková hovorila o plá-

noch odbremenenia Námestia sv. 

Trojice od parkovania áut. Pripo-

jil sa ku nej aj Mgr. Mikuláš Pál, 

poslanec BBSK za náš okres, ale 

aj poslanec MsZ v  Banskej Štiav-

nici, ako aj ďalší bezmenní Štiav-

ničania. 17.5. v  Rádiu Slovensko 

od 18:23 v  relácii „K veci“ mal in-

terview Miroslav Lajčák, predseda 

Valného zhromaždenia OSN a mi-

nister zahraničných vecí a Európ-

skych záležitostí SR. Okrem iného 

tento absolvent banskoštiavnické-

ho gymnázia pre prípravu študen-

tov na štúdium v zahraničí hovo-

ril, že jeho funkcia predsedu VZ 

OSN mimoriadne prispela ku zvi-

diteľneniu SR v celom svete. Nikdy 

pri tom však nezabúda na Banskú 

Štiavnicu, ako to neraz zdôvodnil 

pri čulej komunikácii s  primátor-

kou nášho mesta. Defi nitívne sa 

tiež vyjadril k  ponukám kandido-

vať na prezidenta SR v prezident-

ských voľbách v  r.2019. Škoda, 

pretože by mal veľké šance. 17.5. 

v Rádiu Devín od 20:00 do 20:30 

a v repríze 19.5. od 23:30 bolo li-

terárne pásmo „Básnik Anton Pi-

žurný sám doma so svojou poéziou“. 

Boli v  ňom uvedené verše a  úva-

hy na tému vlastnej tvorby tohto 

Exštiavničana. 18.5. vo viacerých 

médiách odznelo, že v  tento deň 

sa pred 76. rokmi narodila vyso-

koškolská profesorka a excelentná 

herečka Emília Vášáryová, ovenče-

ná množstvom slovenských i me-

dzinárodných uznaní, ktorá svoje 

detstvo a  mladosť prežila v  Ban-

skej Štiavnici. 18.5. v  Rádiu De-

vín o 7:45 a následne ešte viac razy 

bolo uvedené, že večer o  21:00 

v  Libresso Café bare budú mať 

koncert Hanka Gregušová a  On-

drej Krajňák. 19.5. v  Rádiu Slo-

vensko od 11:05 v  relácii „Verejné 

tajomstvá“ si zaspomínal na Emí-

liu Vášáryovú jej herecký kolega 

Oldo Hlaváček. Iste každého, kto 

túto reláciu počúval potešilo, že 

od vstupu do SND, ako to uviedol 

O. Hlaváček, bola hviezdou prvej 

veľkosti. 19.5. v  Rádiu Devín od 

17:00 do 18:00 bolo literárno-dra-

matické pásmo o  najvýznamnej-

ších kultúrno-historických lokali-

tách Slovenska. Čestné miesto tu 

mala aj Banská Štiavnica. Jej his-

tóriu, kultúrno-historické dedič-

stvo i  najvýznamnejšie historické 

osobnosti mesta autorsky spra-

covala banskoštiavnická spisova-

teľka Mgr. Rút Lichnerová. 19.5. 

v Rádiu Slovensko od 20:05 mode-

roval Exštiavničan a vydarený žur-

nalista Michal Čabák (syn Jozefa 

Čabáka) nanajvýš aktuálnu reláciu 

o stave médií SR, v ktorej mali po-

pri ňom hlavné slovo europoslanci 

Jana Žitňanská a Boris Zala.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

Keď bola Štiavnica vzorom aj 

pre Paríž

Popri mojom seriáli o médiách, ešte 

väčší záujem u čitateľov našich no-

vín vzbudil ďalší môj seriál o  sve-

toznámych výročiach, ktoré sa vzťa-

hujú na Banskú Štiavnicu. Zvlášť 

našich čitateľov zaujal článok o K.T.

Deliusovi, ktorý bol v  Štiavnic-

kých novinách č.13 na str.2 zo dňa 

5.4.2018. V tejto súvislosti ma via-

cerí čitatelia požiadali o  zverejne-

nie ďalších reálií o vydaní prekladu 

učebnice profesora Baníckej akadé-

mie v Banskej Štiavnici z r.1773 do 

francúzštiny, čo sa aj stalo v r.1778, 

keď táto učebnica vyšla v Paríži vo 

francúzštine. Rád vyhoviem požia-

davke čitateľov našich novín a  tu 

sú teda ďalšie reálie o  tom, keď 

naše mesto bolo vzorom aj pre Pa-

ríž. Deliusova učebnica vyšla v Pa-

ríži roku 1778 pod názvom: Traité 

sur la science de ĺ exploitation des 

mines. Vyšli 2 zväzky, prvý 518 s., 

druhý 454s.. Absolvent „konkurenč-

nej“ Baníckej akadémie vo Freibergu 

Johann Gottfried Schreiber ju pre-

ložil do francúzštiny a  Francúzska 

akadémia vied ju v roku 1778 vyda-

la v Paríži.

Ján Novák

Svetoznáme výročia
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

Jubilantka Emília Vášáryová
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Nominácie na najlepších 

športovcov mesta za rok 2017:

Športový klub Atléti BŠ

Ján Marko: 1. a 2. miesto na M SR; 

2. miesto na M SR v  cezpoľnom 

behu; 35. miesto na Majstrovstvách 

sveta dorastu v  behu do vrchu; 

2 x 4. miesto na medzištátnom 

stretnutí dorastu v  Miškolci; 1., 2. 

a 6. miesto na halových M SR

Boris Bátovský: 4. miesto na halo-

vých M SR, ako člen družstva na 

M SR v  cezpoľnom behu, ktoré sa 

umiestnilo na 3. mieste

Barbora Švenková: 3. miesto na ha-

lových M SR

Matúš Verbovský: 1. a 4. miesto na 

halových M SR; 1. miesto na M SR 

a  2. miesto na M SR v  cezpoľnom 

behu

Peter Ursíny: 2 x 3. miesto na ha-

lových M SR a 8. miesto na M SR 

v cezpoľnom behu

Štefan Sumerling: 1. miesto na ha-

lových M SR

Juraj Jurica: 8. miesto na halových 

M SR ako člen družstva na M SR 

v cezpoľnom behu, ktoré sa umiest-

nilo na 3. mieste

Matúš Červenák: ako člen družstva 

na M SR v cezpoľnom behu, ktoré 

sa umiestnilo na 3. mieste

Kristián Jánošík: 3. miesto na M SR 

v cezpoľnom behu

Marián Zimmermann: 7. miesto na 

M SR polmaratón Rajec

Marek Vidlička: 14. miesto na Me-

dzinárodnom maratóne mieru Ko-

šice

Tomáš Počai: 10. miesto na ME 

Spartanrace Andora

Marek Rudinský: 18. miesto na ME 

Spartanrace Andora

Peter Prokeš: 36. miesto na ME 

Spartanrace Andora

BM atletik Banská Štiavnica

Bohuslav Melicherčík: 2. miesto na 

ME v zimnom triatlone a 3. miesto 

na ME v kros duatlone

Športový klub stolného tenisu BŠ

Dobrovič Martin: 3. miesto v úspeš-

nosti hráčov 4. ligy a 9. miesto na 

majstrovstvách BB kraja

Plavecký odd. TJ Sitno BŠ

Radoslav Nemčok: 3 x 1. miesto 

a 1 x 2. miesto na M SR v plávaní; 

1. miesto na MSR v diaľkovom plá-

vaní; 14. miesto na MS – masters; 

6. miesto na ME v aquatlone

Alexandra Nemčoková: 3. miesto 

v SP v aquatlone

Tomáš Nemčok: 3. miesto na M SR 

v aquatlone; 5. miesto na ME v aqu-

atlone; 3 x 2. miesto a 3 x 3. miesto 

v SP v triatlone

Plavecký klub BŠ

Najml. a ml. žiaci:

Patrik Holcz: 2 x 3. miesto na M SR 

v plávaní

Adam Buzalka: 2 x 7. miesto na 

M SR v plávaní a 8. miesto na M SR 

v plávaní

Patrik Maruniak: 6. miesto a 9. miesto 

na M SR v plávaní

Stacy Chladná: majsterka v  pláva-

ní v SSO

Tatiana Kašiarová: 6. miesto na 

M SR v plávaní

Nicolas Harčár: 5. miesto, 2 x 

6. miesto a 7. miesto na M SR v plá-

vaní

Juniori:

Matej Ernek: 4., 5. a 2 x 8. miesto na 

M SR v plávaní

Šimon Ernek: 5., 7. a 8. miesto na 

M SR v plávaní

Timea Potančoková: 2., 7. a 8. miesto 

na M SR v plávaní

Futbalový klub Sitno BŠ

Prípravka: víťaz majstrovstiev 

ObFZ2016/2017

Ml. žiaci, 2. liga: víťaz 2. ligy juh 

SsFZ

Šachový klub Opevnenie BŠ

Miriam Stodulková: 4. miesto na 

Krajskom kole v šachu

Jakub Weis: 6. miesto na Krajskom 

kole v šachu

Tréner roka 2017:

Pavol Hanzlík: trénerská činnosť 

prípravky futbalistov za žiarsku ob-

lasť

Ľuboš Chochlík: trénerská činnosť 

2. ligy ml. žiakov

Pri príležitosti životného jubilea 

za celoživotnú športovú činnosť 

a  reprezentáciu mesta Banská 

Štiavnica:

Ing. Juraj Cengel

Ing. Ján Čamaj st.

Vladimír Nemčok st.

Štefan Jokl

Všetkým oceneným blahoželáme 

k  oceneniam a  úspešnému repre-

zentovaniu nášho mesta. A ako sa 

hovorí: „nie je dôležité vyhrať, ale zú-

častniť sa“, a preto tí, ktorých tréne-

ri nenominovali v uplynulom roku, 

veríme, že sa tak stane v roku bu-

dúcom. Na záver pre všetkých prí-

tomných bolo pripravené malé ob-

čerstvenie v reštaurácii Gallery u p. 

Baráka. Ďakujeme!

Michal Kríž, OKŠaMK

NOVINKY
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Ocenenie najlepších športovcov za rok 2017

V dňoch 13. – 17. 5. 2018 sa 

v Banskej Štiavnici uskutočnilo 

ďalšie úspešné stretnutie 

žiakov základných škôl 

štyroch miest svetového 

dedičstva zo strednej Európy.

Projekt bol pokračovaním úspešnej 

spolupráce medzi základnou ško-

lou v Banskej Štiavnici a Budapešti, 

ktorá sa začala v roku 2013. V roku 

2015 sa do projektu zapojila už aj 

Kutná Hora a Krakov, keď sa deti zo 

základných škôl týchto miest stretli 

v Kutnej Hore a v roku 2016 v Kra-

kove. Po ročnej prestávke štafe-

tu znova prebrala Banská Štiavnica 

a deti z týchto štyroch miest absol-

vovali program, ktorý bol plný spo-

znávania svetového dedičstva svo-

jich miest formou hier a  zábavy. 

Z Banskej Štiavnice sa projektu zú-

častnili deti zo ZŠ J. Horáka: Do-

minika Vazanová, Olívia Jaďuďo-

vá, Róbert Mokoš a Adam Buzalka 

s  pani učiteľkami Martinou Proka-

jovou a  Katarínou Lužinovou. Pro-

jektu sa zúčastnili aj jeho pôvod-

covia Dr. Katalin Kiss a  Dr. Miron 

Breznoščák. Na radnici všetkých 

privítala primátorka nášho mesta, 

ktorá zdôraznila dôležitosť takejto 

spolupráce. Keďže projekt prebiehal 

v Banskej Štiavnici, účastníci projek-

tu mali možnosť vyskúšať si atrakcie 

a dedičstvo nášho mesta a regiónu 

– hľadali v minerály v Geoclube Šo-

bov, ryžovali zlato, v Dielničke si vy-

rábali tašky so vzormi pochádzajúci-

mi zo štiavnického regiónu a tiež si 

zahrali fl oorbalový turnaj v telocvič-

ni ZŠ J. Horáka. Projekt bol fi nančne 

podporený Organizáciou miest sve-

tového dedičstva.

Henrieta Godová

Zrkadlo našich dejín 
je v mestách svetového dedičstva

Deti zo ZŠ J. Horáka pred radnicou  foto Ján Petrík

Letné prázdniny 
v CVČ

Centrum voľného času počas let-

ných prázdnin organizuje den-

né letné tábory v termíne od 2.7. 

– 6.7. a  9.7. – 13.7. 2018. Jed-

nodňový výlet do Štúrova v  ter-

míne 5.7.2018. Posledné voľné 

miesta pre deti s rodičmi a dospe-

lých sú do Chorvátska – Gradac 

v termíne od 24.7. – 2.8.2018.

Bližšie info na č.t. 0907598567.

J.Machilová

Prosba
Milí milovníci psíkov! Kto má 

čas a  chuť prísť pomôcť do útul-

ku OZ Senior Lilien, tak nech ne-

váha! Otváracia „venčiaca“ doba 

je zverejnená na stránke útulku: 

www.ozseniorlilien.sk. Tí, ktorí 

môžu a chceli by pomôcť, privítame 

akúkoľvek pomoc, či už materiálnu 

alebo fi nančnú. Viac info na tel.č.: 

0904 151 820 a  0905 463 058, 

č.účtu: SK29 0200 0000 0037 5445 

4459. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien
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Európska únia bude v roku 

2018 žiť v znamení Európskeho 

roka kultúrneho dedičstva. 

Cieľom Európskeho roka kultúrneho 

dedičstva je snaha podnietiť ľudí, aby 

objavovali kultúrne dedičstvo Euró-

py a zapájali sa do jeho zveľaďovania 

a  zároveň posilniť pocit príslušnosti 

k spoločnému európskemu priestoru.

Rok 2018 sa bude niesť v  duchu 

hesla „Naše dedičstvo: spájanie minu-

losti s budúcnosťou.“ Počas uvedené-

ho roka sa v celej Európe uskutočnia 

viaceré iniciatívy a podujatia, ktoré 

budú mať za cieľ ľudí zblížiť s  ich 

kultúrnym dedičstvom a zapojiť ich 

viac do jeho zveľaďovania. Kultúr-

ne dedičstvo formuje našu identitu 

a každodenný život. Je zhmotnené 

v  európskych mestách, prírodných 

krásach a  archeologických lokali-

tách. Nachádzame ho nielen v lite-

ratúre, umení a predmetoch, ale aj 

v  remeslách, ktoré sme zdedili od 

našich predkov, príbehoch, ktoré 

rozprávame deťom, v  jedle, ktoré 

si spoločne vychutnávame a vo fi l-

moch, ktoré sledujeme a s ktorými 

sa identifi kujeme.

Banská Štiavnica má najvýznam-

nejšie kultúrne dedičstvo nielen 

na Slovensku, ale patrí mu prestíž-

ne miesto aj v  Európe. Naša Ban-

ská Štiavnica má mimoriadne vzác-

ny pamiatkový fond, pozostávajúci 

z  architektonických, umeleckohis-

torických a  technických pamiatok 

a  k  mnohým sa viaže veľké množ-

stvo európskych, ba aj svetových 

priorít. Práve toto vo svojej vzá-

jomnej a  neoddeliteľnej symbióze 

prispelo k tomu, že historické mesto 

Banská Štiavnica bolo spolu s tech-

nickými pamiatkami v meste a jeho 

okolí v decembri 1993 zapísané do 

toho najprestížnejšieho svetového 

zoznamu – Zoznamu svetového de-

dičstva UNESCO.

Z  iniciatívy primátorky mesta 

Banská Štiavnica sa bude v rám-

ci Európskeho roka kultúrneho 

dedičstva konať viacero kultúr-

no-spoločenských podujatí, mno-

hé z nich sú zároveň zahrnuté do 

celoslovenského Kalendária Eu-

rópskeho roka kultúrneho dedič-

stva v r. 2018 patria k nim najmä 

tieto podujatia: Beseda s  inici-

átormi, aktérmi, pamiatkarmi 

a  predstaviteľmi komunálnej 

a  štátnej správy, Vernisáž výsta-

vy Svetové dedičstvo očami detí 

2018, 12. Regionálna konferencia 

Organizácie miest svetového de-

dičstva pre členské mestá stred-

nej a východnej Európy, Prechádz-

ka po pamiatkach zapísaných 

v  Zozname svetového dedičstva 

UNESCO s  odborným výkladom, 

Stredoškolský vedomostný kvíz 

– o  tom, čo dala Banská Štiav-

nica Európe, Banská Štiavnica 

– kultúrne dedičstvo európske-

ho významu v  literárnej tvorbe 

významných slovenských literá-

tov – Anton Hykisch, Juraj Čer-

venák, Dana Podracká, Rút Lich-

nerová, Konferencia CEMC 2018 

(Stredoeurópska mineralogic-

ká konferencia), Banská Štiavni-

ca v literárnej produkcii od zápi-

su lokality do svetového dedičstva 

UNESCO – výstava publikácií 

a tlačových materiálov, ktoré vy-

šli o  Banskej Štiavnici v  období 

rokov 1993 – 2018, Cap á l´est, 

Letná škola inovácií v  baníctve, 

Výstava– Banská Štiavnica – 25 

rokov lokalitou UNESCO, Uvede-

nie do života publikácie „Banská 

Štiavnica – mesto svetového dedič-

stva UNESCO“, Banskoštiavnic-

ký Salamander, Vernisáž výstavy 

v Európskom parlamente – „Ban-

ská Štiavnica – 25 rokov lokalitou 

UNESCO a mnoho ďalších.

Celý rok 2018 bude v znamení re-

alizácie projektu UNESCO, EÚ 

a  National Geographic – Podzem-

ná Európa, kde bude prezentova-

né a zviditeľnené všetko to, čo sve-

toznáme banskoštiavnické baníctvo 

dalo svetu v minulosti.

Bližšie informácie o  jednotlivých 

podujatiach nájdete na strán-

kach www.banskastiavnica.sk 

a  www.banskastiavnica.travel 

a v Štiavnických novinách.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

Európsky rok kultúrneho dedičstva 
v Banskej Štiavnici

V dňoch 28. – 31. 5. 2018 sa 

v Banskej Štiavnici uskutoční 

12. regionálna konferencia 

OMSD pre členské mestá 

strednej a východnej Európy. 

Konferencia je zameraná na posil-

ňovanie vzťahov a spolupráce medzi 

mestami svetového dedičstva stred-

nej a  východnej Európy, na výme-

nu skúseností v rôznych oblastiach 

a pri riešení problémov, ktoré majú 

mnohé mestá svetového dedičstva 

spoločné. Témou konferencie budú 

„Mestá svetového dedičstva a  cestov-

ný ruch – pozitíva a výzvy“ a „Aktivity 

miest svetového dedičstva – ich výsled-

ky a  plány do budúcnosti“. Súčasťou 

slávnostného otvorenia konferencie 

bude aj vernisáž výstavy Svetové de-

dičstvo očami detí 2018. Konferen-

ciu fi nančne podporila Organizácia 

miest svetového dedičstva a  usku-

toční sa pod záštitou ministra za-

hraničných vecí a európskych záleži-

tostí SR Miroslava Lajčáka. 

Henrieta Godová 

12. regionálna konferencia 
Organizácie miest svetového dedičstva 
pre členské mestá strednej a východnej Európy

Vláda SR 
pre náš okres

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 

16.5. rozhodla o pridelení 500 000€ 

pre niektoré okresy na záchranné 

akcie. 

Takmer polovicu z  tejto fi nančnej 

čiastky – 213 000€ pridelila pre náš 

okres na rekonštrukciu a  sanáciu 

svahu nad komunikáciou v katastri 

obce Kozelník, mimoriadne dôleži-

tého komunikačného spojenia do 

a z Banskej Štiavnice. Samotný pro-

ces realizácie sanácie a rekonštruk-

cie bol v  období od októbra 2017 

do januára 2018. Kým k tomu do-

šlo, predchádzalo tomu množstvo 

rokovaní až po Ministerstvo život-

ného prostredia SR a následne vy-

bavovanie potrebných fi nančných 

prostriedkov. Za všetkým tým-

to od samotného počiatku bol Ing. 

Štefan Filip, prednosta Okresné-

ho úradu v Banskej Štiavnici a ná-

sledne RNDr. Vlasta Jánová PhD., 

generálna riaditeľka sekcie geoló-

gie a prírodných zdrojov Minister-

stva životného prostredia SR, kto-

rá v konečnom dôsledku vybavila aj 

fi nančné prostriedky od Vlády SR. 

Myslím si, že je treba o tom podať 

verejné svedectvo, ale aj poďakova-

nie týmto dvom verejným činite-

ľom, čo aj realizujem v našich no-

vinách.

Ján Novák

1. jún
– MDD tvorivo – hravo, pozná-

vací výlet 

Centrum voľného času v  Banskej 

Štiavnici organizuje v  rámci MDD 

1. júna výlet na najväčšiu európsku 

vzdelávaciu výstavu modelov z Lego 

kociek v Bratislave. Výstava je roz-

delená na niekoľko zón – Invázia gi-

gantov z  1,5 milióna kociek, zóna 

Star Wars, najväčšia loď Titanic po-

stavená z 500 000 kociek lego, ale-

ja športových hviezd a mnohé iné. 

Deti si môžu na záver postaviť vlast-

nú zónu a navštíviť aj fi remný ob-

chod Lego. Po absolvovaní výstavy 

navštívime Bratislavský hrad a  ná-

kupné centrum Eurovea. Prihlásiť 

sa môžu deti samostatne alebo spo-

lu s rodičmi na č.t. 0907 598 567.

J.Machilová
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kam v BŠ 
a okolí ?

V piatok 18. mája sa konalo 

v priestoroch reštaurácie 

Balans Súkromnej hotelovej 

akadémie na Drieňovej 

rodičovské združenie spojené 

so slávnostným občerstvením 

vo forme rautu pre všetkých 

pozvaných hostí. 

Podujatie otvorila a prítomných pri-

vítala riaditeľka Súkromnej hote-

lovej akadémie v  Banskej Štiavnici 

Ing. Jaroslava Marušková, CSc. Štu-

denti pripravili bohaté menu, kto-

ré si aj sami odprezentovali v praxi 

pred zrakmi svojich rodičov a peda-

gógov. Podávali sa predjedlá, hlav-

né jedlá, šaláty, dressingy, dezerty, 

nealko, teplé, miešané, ale aj alko 

nápoje, všetko bolo naservírova-

né a pripravené na vysokej profesi-

onálnej úrovni. Príjemné vystupo-

vanie študentov a celého personálu 

umocňovalo celú atmosféru poduja-

tia. Veď škola sa právom môže hrdiť 

titulom najlepšia stredná odborná 

škola v Banskobystrickom kraji a 2. 

najlepšia škola svojho druhu na Slo-

vensku. Rodičia sa pritom dozvedeli 

od vyučujúcich o výsledkoch svojich 

detí pred záverečnou kvalifi kač-

nou poradou a uzatvorením ďalšie-

ho ročníka. Ako nám prezradila pani 

riaditeľka: „Toto je už 5. ročník s témou 

vône a chute leta. Tento rok sme chceli 

mať slnečný, rozkvitnutý, plný kvetov, 

čomu sme prispôsobili dekorácie, výber 

jedla a  aj samotné deti majú kvety vo 

vlasoch, v oblečení. Snažili sme sa navo-

diť príjemnú teplú atmosféru tohto ob-

dobia. Toto netypické rodičovské združe-

nie si našlo obľubu nielen u rodičov, ale aj 

u študentov, pretože ako je vidieť, sú do 

neho zapojení všetci, celá škola, či už vy-

učujúci alebo deti, upravili celý interiér, 

základom boli poľné kvety, snažili sa 

ukázať rodičom a odprezentovať sa z tej 

lepšej stránky, tým, čo dokázali, čo uro-

bili a sú to veci, ktoré nielen potešia chu-

ťové poháriky, ale aj ulahodia oku. Dalo 

to veľa úsilia, ale ak sú spokojní rodičia 

a deti, tak sme spokojní aj my.“ A o to 

išlo, aby sa každý, kto zavítal do Sú-

kromnej hotelovej akadémie, cítil 

ako doma. Prajeme študentom, ako 

aj škole veľa úspechov v ich poslaní 

a ďakujeme za úspešnú reprezentá-

ciu nášho mesta doma i v zahraničí. 

O rok dovidenia!

Michal Kríž

Rodičovské združenie 
na Hotelovej akadémii

Otvorenie podujatia a privítania hostí  foto Michal Kríž 

Banská Štiavnica, 19. mája 

2018 – Až 600 kusov kvetov, 

viac ako tri stovky šikovných 

rúk, 7 hodín práce. 

Takto vyzerala sobota pred hra-

dom v Banskej Štiavnici, kde ľudia 

skladali kvetinovú mandalu a  zá-

roveň ochutnávali novinku z radov 

príchutí Birell Botanicals – Jablko 

so zázvorom. Okrem degustácie no-

vého prírodného osvieženia, inšpi-

rovaného pozvoľným zrodom jedi-

nečných vzorov mandal, pripravil 

Birell pre návštevníkov akcie aj za-

ujímavý program, vrátane súťaží 

o skvelé ceny.

Novinku v podobe kombinácie jabl-

ka, príjemne výrazného zázvo-

ru a  harmančeka predstavil Birell 

v marci. Teraz sa s ňou, aj s ďalšími 

dvoma príchuťami tejto rady, kto-

ré sú na  trhu od  minulého augus-

ta – Bazovým kvetom s tymianom 

a citrónom a Zeleným čajom s jaz-

mínom a bergamonom ľudia zozná-

mili na obľúbenom mieste Slovákov 

– pred hradom v Banskej Štiavnici.

Návštevníci Banskej Štiavnice si 

v  sobotu spestrili svoj jarný výlet 

v  príjemnom prostredí – ochutná-

vali nápoje Birell Botanicals a súčas-

ne sa podieľali na vytvorení unikát-

nej kvetinovej mandaly. Na ploche 

veľkej 2 x 2 metre 300 ľudí počas 7 

hodín pridávalo do machu neuveri-

teľných 600 pestrofarebných živých 

kvetov na stopkách, rozpolené jabl-

ká a ďalšie suroviny potrebné na vý-

robu nápojov Birell Botanicals. 

Vznikol úžasný farebný obraz, kto-

rý obdivovali stovky ľudí a  každý 

okoloidúci neodolal nádhere a uro-

bil si fotografi u.

Popri veľkej mandale si každý mo-

hol postaviť aj svoju vlastnú malú 

mandalu. Na  návštevníkov čaka-

lo tiež „laboratórium zmyslov“, v kto-

rom mali za úlohu určiť vstupné in-

grediencie nápojov pomocou zraku, 

čuchu a hmatu. Tí, ktorí na Instag-

rame zdieľali fotografi u s  manda-

lou, sú zaradení do  súťaže o  ceny 

v podobe nápojov Birell Botanicals. 

Po skončení akcie organizátori kve-

ty rozdali všetkým ženám a dievča-

tám, ktoré akciu v Banskej Štiavni-

ci navštívili.

Jitka Němečková, 

manažérka komunikácie

V Banskej Štiavnici ľudia postavili 
s Birellom 2-metrovú kvetinovú mandalu

25. – 26.5. Festival kumštu, remes-

la a zábavy 2018. Starý zámok, BŠ, 

9:00.

25.5. Koncert: Gypsy jazz. Terasa 

hotela Grand, Kammerhof. 5, BŠ, 

18:00.

25.5. Samoa – raj na konci sveta. 

Rozprávanie o  exotike v  Libresso-

bar, Rad. nám. 13, BŠ, 19:00.

25.5. Koncert: Trotuar. Interpre-

tácie rôznych žánrov. Tulsi, Rad. 

nám. 13, BŠ, 20:00

26.5. Svetielko nádeje. Charitatív-

ne podujatie so štiavnickými kape-

lami. Kaviareň Sírius, Železničiar-

ska 12, BŠ, 11:00.

26.5. Vernisáž: 100 let symbolů 

české státnosti. Putovná výstava. 

Katolícka spojená škola F. Assiské-

ho, BŠ, 14:00.

26.5. Pestré Slovensko. Dvojjazy-

čné podujatie prepájajúce súčasnú 

kultúru národov. Art cafe, Akad. 2, 

BŠ, 15:00.

26.5. Jazzové koncerty študentov 

HUAJA a  hostí. Botanická 2, BŠ, 

16:00.

26.5. Rozprávková dedina. Stano-

vištia so známymi rozprávkami. 

Počúvadlo, 13:00.

26.5. Koncert: Rekoncern. Instru-

mental fusion metal kapela. Lib-

ressobar, Rad. nám. 13, BŠ, 21:00.

26.5. Koncert: Anabela Mollo-

vá s  kapelou. Soulové, funkové aj 

jazzové piesne. Archanjel caff e bar, 

Rad. nám. 10, BŠ, 21:00.

26.5. Koncert: Bad Karma boy. 

Psychedelický zvuk, elektronika, 

hĺbavé texty. Art cafe, Akad. 2, BŠ, 

21:00.

31.5. Beseda o  zápise Banskej 

Štiavnice do zoznamu UNESCO. 

25. výročie zápisu. Divná pani, A. 

Kmeťa 8, BŠ, 17:00.

31.5. Jam session 16. Večer plný 

improvizovanej hudby. Libresso-

bar, Rad. nám. 13, BŠ, 20:00.

1. – 2.6. Víkend otvorených par-

kov a záhrad v arboréte v Kysihýbli. 

Bezplatný vstup s odborným výkla-

dom. 8:00 – 5:00.

1.6. Farebný workshop základný. 

Začnite farbiť nábytok a meniť in-

teriér. sFarbami. Sk, Kammerhof, 

BŠ, 14:30.

1.6. Divadlo: Huncút Gašpar. Báb-

kové predstavenie v  Divadielku 

Concordia, Palárikova 4, BŠ, 17:00.

1.6. Z  rozprávky do rozprávky. 

MDD v Kaštieli a múzeu vo Sv. An-

tone, 17:00.

Región Banská Štiavnica
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Koncom apríla zavítal do 

nášho mesta Koloman Tóth 

,,Koli“, šesťnásobný Majster 

sveta, deväťnásobný Majster 

Európy a trojnásobný víťaz 

Mr. Olympia v naturálnej 

kulturistike. Počas troch 

dní, ktoré u nás strávili 

s manželkou Jirkou, vznikol    

aj nasledujúci rozhovor.

Aké sú Vaše doterajšie pocity a zá-

žitky z  návštevy Banskej Štiavni-

ce? ,,V Banskej Štiavnici sme prvýkrát 

a  veľmi sa nám tu páči. Nie je to len 

krásne historické mesto v  pre nás ne-

zvyčajnej krajine a  jeho zaujímavá ar-

chitektúra, ale najmä ústretoví a srdeč-

ní ľudia. Prišli sme na pozvanie Mgr. 

Miloša Javorského a Školského interná-

tu SOŠL, kde sme aj ubytovaní. Cieľom 

návštevy je usmerniť a motivovať štu-

dentov, ktorí majú záujem o naturálnu 

kulturistiku. Absolvovali sme už prvý 

spoločný tréning v  posilňovni Silák, 

kde popri cvičení vznikala aj televízna 

reportáž. Milého prijatia sa nám do-

stalo na pôde SOŠL, kde sa nám osob-

ne venoval pán riaditeľ Ing. Miroslav 

Ďurovič a  požiadal ma o  zápis do pa-

mätnej knihy školy. Navštívili sme mú-

zeá v Banskej Štiavnici i Svätom Anto-

ne a z toho, čo sme zatiaľ videli a zažili, 

sme očarení. Chceli by sme sa poďako-

vať všetkým, ale najmä Milošovi, ktorý 

nás všade sprevádzal a venoval sa nám 

viac ako keby sme boli rodina. Veľmi si 

to vážime.“

Čo pre vás znamená šport? ,,Je to 

môj život. Športoval som, od detstva. 

Rád som behal, nevedel som prečo to ro-

bím, ale nevedomky som už vtedy tré-

noval. Na škole nebol šport, v ktorom by 

som nereprezentoval. Robil som atleti-

ku, futbal, zápasenie, šachy, tenis, kara-

te... Študoval som v 45 km vzdialenom 

Komárne a túto vzdialenosť som preko-

nával na bicykli. Som škorpión, nerád sa 

vzdávam a nemám rád krivdu v športe 

ani živote. Nikdy nepodceňujem žiad-

neho súpera a na žiadnu súťaž som ne-

šiel nepripravený.“

Čo pokladáte za najväčšie víťazstvo 

vo svojom živote? ,,V osobnom živo-

te je to moja rodina, manželka Jirka, 

naše deti a vnučky. V športe pokladám 

za najväčšiu výhru a  zároveň za naj-

väčšie prekvapenie svoj prvý titul Maj-

stra sveta z Bolzana. Partia kamarátov 

z malého Slovenska, nikto o nás dovte-

dy ani nechyroval. Nevedeli sme, či nás 

vôbec pustia súťažiť. Úradujúci Majster 

sveta vzbudzoval rešpekt a už to, že som 

s ním smel stáť na jednom pódiu sa mi 

zdalo neuveriteľné. Titul Majstra sveta 

som naozaj nečakal. Bol to zážitok, na 

ktorý sa nedá zabudnúť.“

Čo cítite pred súťažou?

,,Pred každou súťažou cítim veľkú zod-

povednosť, najmä voči ľuďom, ktorí 

mi veria a ktorí ma podporujú. Praco-

val som ako chemik v Duslo Šaľa a bez 

sponzorov by som nič nedokázal. Keď 

som bol v Amerike a pri registrácii som 

uvidel tú silnú konkurenciu, celú noc 

som nespal a premýšľal, čo ak neuspe-

jem a  sklamem tých, čo mi pomohli. 

A  keď sa ma po víťazstve pýtali novi-

nári, čo budem robiť, povedal so, že nič 

zvláštne. V pondelok idem do práce.“

Čo by ste chceli odkázať našim mla-

dým športovcom? ,,Cvičím, lebo som 

zdravý a som zdravý, pretože cvičím. Je 

to výsledok celého doterajšieho života. 

Nikdy som nepil alkohol, nefajčil, ne-

bral drogy a neužíval takzvané podpor-

né látky, pretože viem, že všetko si raz 

vypýta svoju daň. Nikdy som sa nescho-

vával za výhovorky, že nemám čas ale-

bo že sa mi nechce. Cvičím pre zdravie, 

uprednostňujem kvalitnú stravu, spá-

nok a som rád, že všetko som dosiahol 

naturálne, čisto, vytrvalosťou a  trpez-

livosťou.“

Za rozhovor ďakuje

Janka Bernáthová

Koloman Tóth, svetový šampión 
medzi lesákmi

Prijatie u riaditeľa SOŠ lesníckej  foto Archív autora

Záhradkárske 
okienko
Poznáme „Základný rez a  dopln-

kový letný rez“, ktoré zaraďujeme 

za klasickým zimným (predjar-

ným) rezom. Pri základnom let-

nom reze dodržujeme rovnaké 

pravidlá ako pri presvetľovacom 

zimnom reze, s ohľadom na jed-

notlivé ovocné druhy a  odrody 

v  kombinácii s  použitým pod – 

pníkom. Tento rez prichádza do 

úvahy najčastejšie pri kôstko-

vinách (broskyne, marhule, če-

rešne, višne, a slivky) a orechu. 

Uvedené druhy sú totiž citlivé 

na výskyt glejotokovej rakovi-

ny, ktorá sa prejavuje najviac po 

nevhodnom zimnom termíne 

rezu. Preto sa posúva základný 

rez do obdobia kvitnutia tých-

to ovocných druhov a pri orechu 

do času, keď nové prírastky do-

sahujú dĺžku cca 50 mm. Časovo 

spadá tento rez na koniec apríla 

až do konca mája a pri orechu až 

do začiatku júna.

Základný „letný rez“ sa robí od 

polovice augusta do začiatku 

septembra. Skoršie skracovanie 

letorastov sa neodporúča. Po-

kiaľ prebytočný letorast vyrastá 

nad plodom, reže sa cca 10 cm 

nad plodom. Pokiaľ letorast ne-

vyrastá nad plodom reže sa celý 

až po rodivý výhonok alebo na 

petku (konárikový krúžok). Ďa-

lej odstraňujeme prednostne le-

torasty kolmé, ktoré nedávajú 

záruku tvorby kvetných púčikov 

pre nasledujúcu úrodu. Vply-

vom týchto zákrokov živiny nej-

dú do prebytočných letorastov, 

ale do plodov, ktoré sú lepšie vy-

živované.

Michaela Mojžišová

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na predaj:

– 2-izbový byt č. 17 s príslušen-

stvom nachádzajúci sa v  byto-

vom dome súp. č. 1351 na Ul. 

povrazník č. 17 v  B. Štiavnici, 

postavený na pozemku parcela 

C KN č. 1666/1, v  k. ú. Banská 

Štiavnica a  pozemku p.č. C KN 

1666/1, zastavané plochy a  ná-

dvoria, vo výmere 958 m2 v  po-

diele 6601/20052.

Nehnuteľnosti sú vedené v  KN 

na Okresnom úrade v  Ban-

skej Štiavnici, odbore katastrál-

nom, pre okres Banská Štiavni-

ca, obec Banská Štiavnica, k. ú. 

Banská Štiavnica na LV č. 5907 

v prospech vlastníka podľa B1 – 

Mesto Banská Štiavnica, v podie-

le 6601/20052.

Minimálna požadovaná cena 

za nehnuteľnosti je vo výške 4 

600€.

Vyhlásenie súťaže: 9.5.2018, 

Ukončenie predkladania návrhov 

súťaže je 6.6.2018 o 15,00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádza-

jú v  katastrálnom území mesta 

Banská Štiavnica na Ul. povraz-

ník 17 v B. Štiavnici.

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoč-

ní v súlade s platnými právnymi 

predpismi, Zásadami hospodá-

renia a  nakladania s  majetkom 

obce a  s  majetkom štátu, kto-

rý bol zverený Mestu Banská 

Štiavnica a  uznesením Mestské-

ho zastupiteľstva v  B. Štiavnici 

č.39/2018 zo dňa 25.4.2018.

Predmetom obchodnej verejnej 

súťaže je výber najvyššej cenovej 

ponuky na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a podklady k ve-

rejnej obchodnej súťaži si záujem-

covia môžu vyzdvihnúť na Mest-

skom úrade v  Banskej Štiavnici, 

odd. právnom a správy majetku, tel: 

045-6949642, email: marianna.

orgoniova@banskastiavnica.sk.

Podmienky verejnej obchodnej sú-

ťaže sú zverejnené na úradnej tabuli 

mesta a na www.banskastiavnica.sk. 

MsÚ

Obchodná verejná súťaž
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Spomienka

Slzy vtisnú sa nám do očí, 

spomienky na vás letmý 

úsmev usuší. Pán Boh si Vás 

k  sebe vzal, dlhšiu spoloč-

nú cestu nám žiaľ nedoprial. 

V srdciach našich žijete stá-

le, naše modlitby k Vám ur-

čite aj Vy počúvate. S neutí-

chajúcim zármutkom v srdci 

dňa 21.5. uplynulo 12 ro-

kov, čo nás navždy opus-

til náš milovaný otec a  sta-

rý otec Štefan Auder a 6.6. 

uplynú 2 roky, čo nám odiš-

la aj naša milovaná mama 

a stará mama Katarína Au-

derová. Kto ste ich poznali, 

venujte im prosím tichú spo-

mienku. S láskou spomínajú 

deti a vnúčatá

oznamy, 
spomienky

Poďakovanie
Z  celého srdca ďakujeme všet-

kým, ktorí sa dňa 30. apríla 

prišli rozlúčiť s  našou drahou 

a  milovanou mamkou, starou 

a prastarou mamkou, pani Amá-

liou Pračkovou. Veľké poďako-

vanie patrí p.primátorke Mgr. 

Nadežde Babiakovej, Renatke 

Horváthovej, Timonovi Turča-

novi, Dianke Krnovej, pohreb-

nej službe Cháron, p.Miroslavo-

vi Peťkovi, všetkým priateľom 

a známym. 

Smútiaca rodina

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať p. Marošovi Ivaničo-

vi, vodičovi sociálneho taxíka, za 

jeho ľudský prístup a sociálne cí-

tenie, ktorým k  nám pristupu-

je pri prevoze na vyšetrenia. Na-

hradí tak rodinného príslušníka, 

preto chceme poďakovať aj Mestu 

Banská Štiavnica zato, že takúto 

službu poskytuje pre nás, sociálne 

a zdravotne odkázaných občanov 

– seniorov. Ďakujeme! 

Dagmar Grolmusová, 

Adela Šubová

MUDr. Filip Danninger 

– 90 ročný.

Narodil sa v  našom meste Banská 

Štiavnica dňa 10. mája 1928. Dr. 

F. Danninger po skončení štúdia 

v  rámci zadelenia nastúpil v  janu-

ári 1953 do nemocnice s poliklini-

kou v Banskej Štiavnici ako sekun-

dárny lekár zaradený na interné, 

chirurgické oddelenie a po skonče-

ní predpísaného pobytu v rámci po-

vinnej všeobecnej správy na gyne-

kologicko – pôrodnicke oddelenie. 

Po odchode primára MUDr. Jána 

Straku do Žiarskej nemocnice, na 

základe konkurzu sa stal Dr. F. Dan-

ninger primárom gynekologického 

oddelenia a túto funkciu vykonával 

27 rokov. Z aktivít mimo liečebnej 

starostlivosti je na mieste spome-

núť v rámci NsP najmä zabezpeče-

nie opakovaných rekonštrukcií na 

budovách starej nemocnice, z  kto-

rých bola kompletná výmena elek-

trických inštalácií, vďaka ktorej 

bolo zrušené lokálne vykurovanie 

objektov drevom a zavedenie kom-

pletného elektrického vykurova-

nia. Ďalšou významnou akciou spo-

lu s  riaditeľom MUDr. Mikulášom 

Nagyom bolo vybudovanie náhrad-

ného administratívneho objektu na 

Povrazníku. Ďalšou akciou v  rám-

ci zastupovania riaditeľa NsP bola 

účasť v  štábe predsedu MsNV pri 

zabezpečovaní starostlivosti o  ob-

čanov v zatopených oblastiach Ko-

márna po pretrhnutí hrádze. Po 4 

hodinách po zasadnutí štábu pri-

jímali prvých občanov a  umiest-

ňovali do internátov, z ktorých vy-

sťahovali študentov a  zabezpečili 

zdravotnícke potreby, lekársku sta-

rostlivosť, komplexnú starostlivosť, 

pričom pracovali zdravotné ses-

try z Komárna. Spolu s predsedom 

MsNV Miroslavom Kováčikom za-

bezpečil výstavbu panelových do-

mov na Povrazníku. Za zásluhy 

o rozvoj zdravotníctva mu bola ude-

lená plaketa riaditeľa Okresného 

úradu v  Žiari nad Hronom. V  ro-

koch 1975 a 1984 bola mu minis-

terstvom zdravotníctva udelená pa-

mätná medaila Jonáša Bohumila 

Guota, ako najvyššie rezortné vy-

znamenanie.

V  rokoch 1948 – 1955 bol branká-

rom československého národného 

družstva vodných pólistov, branká-

rom majstrovského družstva ČSR 

vo vodnom póle, účastníkom dvoch 

svetových akademických športových 

hier v Berlíne a v Budapešti, viac ako 

200 medzinárodných a  medzištát-

nych zápasov vo vodnom póle. Za 

úspešnú športovú činnosť mu bol 

udelený titul majster športu.

Ako priamy účastník domáceho od-

boja pracuje ako predseda soc. zdra-

votnej komisie pri ZO SZPB, bol 

členom zdravotnej komisie ústred-

nej rady SZPB v  Bratislave. Za prá-

cu v odboji mu boli udelené medai-

ly M.R.Štefánika III. II. a  I. stupňa. 

Udelená pamätná medaila ministra 

obrany pri 60.výročí ukončenia voj-

ny. Štáb brigády mu udelil čestný od-

znak part. brigády kpt. Nálepku ako 

aj ďalšie vyznamenania. Mesto Ban-

ská Štiavnica mu v  roku 2010 ude-

lilo Výročnú cenu mesta Banská 

Štiavnica. Vážený pán MUDr. Filip 

Danninger, pri príležitosti Vašich 

90. narodenín prijmite srdečné bla-

hoželanie a úprimný pozdrav od čle-

nov ZO SZPB v Banskej Štiavnici. Vy-

slovujeme Vám úprimnú vďaku za 

prácu v Slovenskom zväze protifašis-

tických bojovníkov, ako aj dlhoročné-

ho primára gynekologického odde-

lenia v Banskej Štiavnici. Do ďalších 

rokov Vám prajeme veľa zdravia, 

šťastia a  spokojnosti v kruhu svojej 

rodiny a krásnu jeseň života.

Vladimír Poprac, 

predseda ZO SZPB

Žije medzi nami…

Základná organizácia Sloven-

ského zväzu telesne postihnu-

tých z Banskej Štiavnice uspo-

riadala 10.5.2018 zaujímavú 

exkurziu na vojenské letisko 

Sliač. 

Počasie bolo v  ten deň nadmieru 

priaznivé, a  tak päťdesiat účastní-

kov zájazdu málo naozaj dôvod na 

radosť. Videli sme skvelú kynolo-

gickú ukážku, po ktorej si psíčko-

via aj psovodi zaslúžili búrlivý po-

tlesk. V  rámci biologickej ochrany 

letiska sme sa dozvedeli o záslužnej 

práci poľovných psov a sokolov cvi-

čených na tento účel. Najväčším ťa-

hákom však určite boli stíhacie lie-

tadlá MiG 29 a L-39. Veď nie každý 

si ich môže pozrieť zblízka a navyše 

sa ich dotknúť alebo v prípade L-39 

aj sadnúť do kokpitu pilota. Veľmi si 

ceníme prístup profesionálneho vo-

jenského personálu, ktorý sa nám tr-

pezlivo a odborne venoval. V závere 

sme nahliadli do vojenskej hasičskej 

základne, kde sme si prezreli vybave-

nie a techniku. Ako bonus k exkurzii 

sa nám naskytol pohľad na vojenský 

vrtuľník ktorý si práve priletel dotan-

kovať palivo. Určite si všetci z tohoto 

výletu odniesli nielen nové poznat-

ky, ale aj príjemné zážitky. Ďakujeme 

všetkým profesionálnym vojakom, 

ktorí sa nám venovali a umožnili vi-

dieť časť ich práce.

Alžbeta Cibulová

Exkurzia na vojenskom letisku Sliač

Účastníci exkurzie pred lietadlom  foto Archív ZO SZTP
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OZ Iniciatíva za živé mesto 

a Slovenské banské múzeum 

Vás pozývajú na 21. ročník 

Festivalu kumštu remesla 

a zábavy, ktorý sa uskutoční 

25.-26. mája 2018 v Starom 

zámku v Banskej Štiavnici.

V Starom zámku sa dozviete, ako sa 

vyrábajú štiavnické fajky „Štiavničky” 

ale aj tajomstvo, ako minimalizovať 

a správne triediť odpad.

Súčasťou festivalu je bohatý kultúrny 

program, ale aj tvorivé dielne, reme-

selné trhy, fl ašinet, sokoliari, expozí-

cia historických hodín Starého zám-

ku, výstava Kalvária v azyle, drevený 

kolotoč, chodúle, žonglovanie a veľa 

iných atrakcií...

Piatok, 25.mája 2017 

09:00 – 18:00

09:00 Otvorenie festivalu

09:30 Kúzelník Peter

10:15 Vir Fortis, šermiarske vystú-

penie

11:00 Divadlo spod Spišského hradu: 

Cirkus Pinka

12:15 Kúzelník Peter

13:00 Vir Fortis, šermiarske vystú-

penie

14:15 Divadlo spod Spišského hradu: 

O Katarínke

15:30 Kúzelník Peter

16:15 Vir Fortis, šermiarske vystú-

penie

17:00 Balkanansambel

Vstupné: od 5 rokov 4,00€, rodina 

12,00€

Pozn.: deti do 5 rokov, pedagogický 

dozor (1osoba/15 detí) zdarma, ro-

dina (2 dospelí + 2 deti do 18 rokov)

Sobota, 26.mája 2017 

09:00 – 18:00

10:00 Kyselí Krastafci, žonglér-

sko-akrobatická show

10:30 Vir Fortis, šermiarske vystú-

penie

11:00 Divadlo spod Spišského hradu: 

O Katarínke

12:00 Banícky orloj

12:30 Vir Fortis, šermiarske vystú-

penie

13:00 Kyselí Krastafci, žonglér-

sko-akrobatická show

14:00 Banícky orloj

14:30 Divadlo spod Spišského hradu: 

Cirkus Pinka

15:45 Kyselí Krastafci, žonglér-

sko-akrobatická show

16:15 Vir Fortis, šermiarske vystú-

penie

17:00 Túlavé divadlo: Rómeo, Júlia 

a vírus

Štiavničania po predložení OP zľav-

nené vstupné 3,00€, rodina 10,00€

Možnosť platby kultúrnymi poukaz-

mi!

Web podujatia: www.muzeumbs.sk, 

enviro@muzeumbs.sk.

Mediálny partner: Štiavnické no-

viny

Podujatie sa koná v rámci Európske-

ho roka kultúrneho dedičstva.

Podujatie podporili: Fond na podpo-

ru umenia, Banskobystrický samo-

správny kraj, Mesto Banská Štiavnica

Za podporu ďakujeme aj: SAD 

Zvolen, a.s., Pekáreň Anton Antol, 

s.r.o., Hotel Topky, spol. s.r.o., Pen-

zión Kachelman, Magic Computers, 

s.r.o., Sibacol, spol. s.r.o., Perla-Bra-

nislav Peták, Imo – obchodná fi rma, 

SimKor, spol. s.r.o., Comex-Katarí-

na Líškayová, Allcom, spol. s.r.o., RP 

Domácnosť-Miroslav Blahút, Ján 

Majsniar-Čajovňa Klopačka, COOP 

Jednota Žarnovica, s.d., Ing. Mi-

chal Gašper, Revipo-Ivan Podma-

nický, Potraviny – Ernek, H-Service 

– Radko Holub, Slovenské parke-

ty, s.r.o., Elgeo-Banská, s.r.o., Zá-

močníctvo Rückschloss, Boms, spol. 

s.r.o., Black M-reštaurácia Nad Ko-

zákom, Ubytovanie Aura – Banská 

Štiavnica.

Petra Páchniková, 

ved. odb. marketingu 

a environ. výchovy, SBM

Festival kumštu remesla a zábavy

Beseda s mladými ľuďmi, 

ktorí svoj život prežívajú 

od začiatku

Už niekoľko rokov prichádza k nám 

do ŠI Kolpašská 9 p. Štefan Hacaj 

z  resocializačného zariadenia pod 

názvom Pahorok v  Bohuniciach. 

Spolu s  manželkou vytvára rodin-

né prostredie a podmienky pre po-

skytovanie všeobecno-prospešných 

služieb pri drogovej závislosti mla-

dých ľudí, klientov vo veku od 18 do 

28 rokov, ktorí si prežili svoje dro-

gové peklo sú po liečbe zo závislos-

ti od drog, alkoholu, gamblerstva. 

V  resocializačnom centre pokraču-

jú v  liečbe formou rôznych terapií 

ďalej a  sú odlúčení od svojej rodi-

ny na dlhé dva roky. Terapia prebie-

ha v osvojovaní si mnohých pracov-

ných návykov v poľnohospodárstve, 

chove domácich zvierat, učia sa va-

riť a mnohé iné prospešné činnosti.

Mladí ľudia, mládenci, ktorí padli na 

úplné dno sa po absolvovaní terapie 

snažia vrátiť do bežného života. Ich 

príbehy sú mnohokrát otrasné, neu-

veriteľné, ale stali sa. Niektorí z nich 

ostali bez rodiny, bez priateľov ale-

bo úplne zruinovali svojich blízkych, 

ale tí stoja pri nich.

Existuje literatúra o  tomto problé-

me a je jej dostatok, ale je vždy lep-

šie počuť od niekoho, kto priamo 

tým peklom prešiel od samého za-

čiatku až do konca. Naši internát-

ni žiaci majú možnosť pýtať sa, po-

radiť sa a viac sa 

otvoriť niekomu 

vekovo seberov-

nému. Táto be-

seda prebieha 

za zatvorenými 

dverami bez prí-

tomnosti vycho-

vávateľov.

Keď sa pri od-

chode pýtam 

mládencov, čo 

im najviac chýba 

pri odlúčení, tak 

povedia, že najviac rodina a hlavne 

domáce koláče od mamy. Naše ši-

kovné dievčatá pod vedením pani 

vychovávateľky Točekovej im vždy 

pripravia sladké prekvapenie. Asi 

aj preto naše pozvanie nikdy neod-

mietnu.

Prajeme im veľa síl, šťastia a trpezli-

vosti, aby sa vrátili do svojich rodín, 

ktorým spôsobili svojou nerozváž-

nosťou bolesť a utrpenie.

Božena Javorská

Zo života študentského

Oznam
Dopravné obmedzenia v centre 

mesta Banská Štiavnica

OZ Iniciatíva za živé mesto a Slo-

venské banské múzeum pozývajú 

na podujatie Festival kumštu re-

mesla a zábavy, ktoré sa uskutoční 

v dňoch 25. a 26. mája 2018 v Sta-

rom zámku.

Podujatie si vyžiada dopravné ob-

medzenia na Námestí sv. Troji-

ce v piatok 25. mája od 7:00 do 

18:00 hod. a v sobotu 26. mája 

2018 od 7:00 do 18:00 hod. a na 

uliciach, kde budú zriadené dočas-

né parkovacie miesta – Mierová, 

Akademická, Sládkovičova a  na 

parkovisku pod Novým zámkom.

Vopred ďakujeme za pochopenie 

a ospravedlňujeme sa za vzniknu-

té komplikácie.

OZ IŽM, SBM

Pozvánka
Banskoštiavnicko-hodrušský baníc-

ky spolok Banská Štiavnica Vás po-

zýva na výjazdné zasadnutie vzde-

lávacej sekcie „Utorkové popoludnie“ 

baníckeho spolku, ktoré sa uskutoč-

ní 29. mája 2018 (utorok) o 15,30 

hod. v priestoroch „Geoclubu“ na Ul. 

Šobov č. 2 v Banskej Štiavnici.

Program:

Prehliadka expozície a povrchové-

ho lomu Šobov

Sprievodca: 

Ing. Loránt Vojček, PhD.

Richard Kaňa, predseda spolku

Pozvánka
na stretnutie

Je to už 50. rokov, čo sme zača-

li pracovať v  Štiavnických stro-

járňach – nových dielňach. Bý-

valí zamestnanci, ak sa chcete 

stretnúť pri guláši, volajte na tel.č.: 

0917 560 398, 0908 282 807 alebo 

0904 827 335. Predpokladaný ter-

mín je koncom augusta. Ďakujeme!

Anton Buzalka

Mestská knižnica

Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a  mládež 

v priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 – 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

Email: kniznica@banskastiavnica.sk 

MsK
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 25.5. o 19:30 hod.Piatok 25.5. o 19:30 hod.
Nedeľa 27.5. o 19:30 hod.Nedeľa 27.5. o 19:30 hod.
Štvrtok 31.5. o 19:30 hod.Štvrtok 31.5. o 19:30 hod.
Solo: Solo: 

STAr WArs STorYSTAr WArs STorY

Sci-fi , akcia, 120 min., MP, vstupné: Sci-fi , akcia, 120 min., MP, vstupné: 
5€. Nastúpte na Millennium Falcon 5€. Nastúpte na Millennium Falcon 
a vydajte sa do ďalekej galaxie vo fi l-a vydajte sa do ďalekej galaxie vo fi l-
me Solo: Star Wars Story, najnovšie me Solo: Star Wars Story, najnovšie 
dobrodružstvo zo sveta Star Wars. Po dobrodružstvo zo sveta Star Wars. Po 
niekoľkých trúfalých akciách hlboko niekoľkých trúfalých akciách hlboko 
v temnom a nebezpečnom zločineckom v temnom a nebezpečnom zločineckom 
podsvetí stretáva Han Solo nielen mo-podsvetí stretáva Han Solo nielen mo-
hutného Chewbaccu, svojho budúce-hutného Chewbaccu, svojho budúce-
ho kopilota, ale narazí aj na známeho ho kopilota, ale narazí aj na známeho 
hazardného hráča Landa Calrissiana. hazardného hráča Landa Calrissiana. 
Na tejto ceste sa zrodí jeden z nejne-Na tejto ceste sa zrodí jeden z nejne-
pravdepodobnejších hrdinov ságy Star pravdepodobnejších hrdinov ságy Star 
Wars. Wars. 

Sobota 26.5. o 19:30 hod.Sobota 26.5. o 19:30 hod.
DÁMskY klUbDÁMskY klUb

Komédia, 103 min., MP:12, vstup-Komédia, 103 min., MP:12, vstup-
né: 5€. Príbeh fi lmu je umiestnený né: 5€. Príbeh fi lmu je umiestnený 
v  slnečnej Kalifornii. Štyri celoživot-v  slnečnej Kalifornii. Štyri celoživot-

né priateľky sú vášnivé čitateľky kníh. né priateľky sú vášnivé čitateľky kníh. 
Pravidelne sa každý mesiac stretávajú Pravidelne sa každý mesiac stretávajú 
vo svojom knižnom klube, kde diskutu-vo svojom knižnom klube, kde diskutu-
jú nielen o literatúre. Jedného dňa sa jú nielen o literatúre. Jedného dňa sa 
rozhodnú prečítaťrozhodnú prečítať„druhotriednu“„druhotriednu“ kni- kni-
hu hu „50 odtieňov sivej“„50 odtieňov sivej“.Napriek tomu, .Napriek tomu, 
že voči knihe majú obrovské výhra-že voči knihe majú obrovské výhra-
dy sa v  ich životoch začnú diať veľké dy sa v  ich životoch začnú diať veľké 
zmeny. Kniha stimuluje ich sexuálnu zmeny. Kniha stimuluje ich sexuálnu 
fantáziu a tá ich katapultuje do série fantáziu a tá ich katapultuje do série 
neštandardných životných rozhodnu-neštandardných životných rozhodnu-
tí. A tak každá z nich, pre seba typic-tí. A tak každá z nich, pre seba typic-
kým spôsobom začne meniť svoj život, kým spôsobom začne meniť svoj život, 
ktorý dostane inéktorý dostane iné „odtiene“ „odtiene“...a to nie-...a to nie-
len sivé. len sivé. 

Nedeľa 27.5. o 17:00 hod.Nedeľa 27.5. o 17:00 hod.
UkrAdNUTÁ UkrAdNUTÁ 

priNcezNÁpriNcezNÁ

Animovaný, komédia, rodinný, 85 Animovaný, komédia, rodinný, 85 
min., MP, vstupné: 5€ /pre deti 4€/. min., MP, vstupné: 5€ /pre deti 4€/. 
Tento príbeh sa odohráva v čase vzne-Tento príbeh sa odohráva v čase vzne-
šených rytierov, krásnych princezien šených rytierov, krásnych princezien 
a nebezpečných čarodejníkov. Ruslan a nebezpečných čarodejníkov. Ruslan 
je potulný umelec no sníva o tom, že je potulný umelec no sníva o tom, že 
sa stane rytierom. Jedného dňa stret-sa stane rytierom. Jedného dňa stret-

ne krásnu Milu do ktorej sa okamži-ne krásnu Milu do ktorej sa okamži-
te zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou te zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou 
kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, 
lebo zákerný čarodejník Černomor lebo zákerný čarodejník Černomor 
ukradne Milu priamo pred jeho očami, ukradne Milu priamo pred jeho očami, 
aby všetku jej lásku zmenil na vlastnú aby všetku jej lásku zmenil na vlastnú 
magickú moc. Ruslan sa bez zaváhania magickú moc. Ruslan sa bez zaváhania 
vydá hľadať princeznú aj napriek všet-vydá hľadať princeznú aj napriek všet-
kým prekážkam, aby dokázal, že láska kým prekážkam, aby dokázal, že láska 
je silnejšia než kúzla. je silnejšia než kúzla. 

Utorok 29.5. o 19:30 hod.Utorok 29.5. o 19:30 hod.
TAxi 5TAxi 5

Akčný, komédia, 103 min., MP:12, Akčný, komédia, 103 min., MP:12, 
vstupné: 5€. Ďalší diel slávnej fran-vstupné: 5€. Ďalší diel slávnej fran-
cúzskej akčnej komédie z  produkcie cúzskej akčnej komédie z  produkcie 
Luca Bessona. Parížsky policajt Sylva-Luca Bessona. Parížsky policajt Sylva-
in Marot je proti svojej vôli prevelený in Marot je proti svojej vôli prevelený 
do Marseill. Bývalý komisár Gilbert, do Marseill. Bývalý komisár Gilbert, 
teraz primátor mesta, ho poverí špe-teraz primátor mesta, ho poverí špe-
ciálnou úlohou. Má zlikvidovať gang ciálnou úlohou. Má zlikvidovať gang 
talianskych zlodejov, ktorí v atraktív-talianskych zlodejov, ktorí v atraktív-
nych Ferrari vykrádajú jedno klenot-nych Ferrari vykrádajú jedno klenot-
níctvo za druhým. Lenže so slabo vy-níctvo za druhým. Lenže so slabo vy-
baveným vozovým parkom francúzskej baveným vozovým parkom francúzskej 
polície to pôjde veľmi ťažko. polície to pôjde veľmi ťažko. 

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. Správ-

ne znenie krížovky z  č.18/2018: 

„Reč je obrazom ducha. Aký je muž, 

taká je jeho reč.“ Výhercom sa stá-

va Jaroslava Pivarčiová, A. Slád-

koviča 11, Banská Štiavnica. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, 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 4.6.2018.

V  tajničke sa ukrýva výrok Karla 

Barthu:

A., Farba na vajíčka, osobné záme-

no, pomôcka na kálanie dreva, od-

delenie,

B., Začiatok tajničky,

C., Zaoblene, dá do ruky, ozn. ná-

kladnej dopravy, ozn. ruských lie-

tadiel,

D., Osobné zámeno, kadiaľ česky, 

polynézsky nápoj, hliník,

E., Osobné zámeno, klknutia, poto-

ky, iná,

F., Zvuk pri zívaní, druh hudby, tor-

ta česky, kvet obilia,

G., Zdrhovadlo, zbierka na niečo, 

predchádza hromu,

H., Kryha, kaz, miesto v  Holand-

sku, dvojhláska,

I., Samohlásky v  slove vyje, meno 

psa, vápnik, podpis anonyma, pnia-

ky,

J., Ženské meno, nie staro, privá-

dza na svet,

K., Koniec tajničky, dusík.

1., Stred slova kolon, 2. časť taj-

ničky, Anno Domini,

2., Vábivý, oslovenie kráľa v Anglic-

ku, citoslovce rezignácie,

3., Oslička, hŕba, nákazlivý vírus,

4., Orgán zraku, beh koňa, buniči-

na,

5., Sodík, pukol česky, príbytok fa-

rára, kyslík,

6., Kladné elektrické póly, Jožo, Ná-

rodné divadlo,

7., Otázky na termín, 1000 kg, vr-

koč,

8., Plače, meč, pes detsky,

9., Ozn. ruských lietadiel, časť no-

tovej osnovy, slovenské mesto,

10., Naivné ženy, rod, solmizačná 

slabika,

11., Poľská rieka, ruské mužské 

meno, popod,

12., Ozn. diabetických výrobkov, 

radca Mohameda, inam,

13., Deň česky, 3. časť tajničky, 

jedna nemecky.

Pomôcky: Odra, Anas, ein, sire, Bá-

nov.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 20
Krížovka
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Veľká letná 
súťaž
Milí čitatelia! Opäť sme pre Vás 

pripravili veľkú letnú súťaž o vstu-

penky na koncert Lipa spieva Lasi-

cu, ktorý sa skutoční 22.7. o 18:00 

na Amfi teátri v Banskej Štiavnici.

Vašou úlohou bude správne odpo-

vedať v 5 súťažných kolách na mi-

nimálne 3 otázky a budete zarade-

ní do losovania o vstupenky.

2. kolo

Súťažná otázka:

Ako sa volá druhý album P. Lipu, 

na ktorý všetky texty napísal pán 

M. Lasica?

(Návšteva po rokoch – odpoveď)

Správne odpovede spolu so sú-

ťažnými kupónmi nám posielaj-

te poštou do redakcie ŠN, príp. 

vhoďte do schránok ŠN (KC, Kam-

merhofská 1, Kvety p. Rákayová, 

Ul. križovatka, Nemocnica – ves-

tibul, Ul. bratská 17) v termíne do 

25.6.! Mená výhercov uverejníme 

v ŠN č.25 dňa 28.6. Prajeme Vám 

veľa šťastia!

red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón č.2

ZUŠ v B.Štiavnici zorganizovala 

po tretíkrát celoslovenskú 

klavírnu prehliadku „Bansko-

štiavnické kladivká 2018“.

Každoročne sa záujem o  našu pre-

hliadku zvyšuje. V r. 2016 sa súťaže 

zúčastnilo 45 súťažiacich, v  r.2017 

55 a tento rok až 91 súťažiacich. Jed-

ným z dôvodov tohto rastu môže byť 

skutočnosť, že viacerí žiaci i pedagó-

govia sú očarení bohatou baníckou 

históriou, nádhernými kultúrnymi 

pamiatkami a čarom a duchom, kto-

ré nesie v sebe naše starobylé mesto. 

Pevne veríme, že tým druhým, pod-

statnejším dôvodom veľkého záuj-

mu o  „Banskoštiavnické kladivká“ je 

kvalita súťaže samotnej, nádher-

né výkony súťažiacich, profesionál-

na práca odbornej poroty a vrelý prí-

stup domácich hostiteľov. Pán učiteľ 

Mgr.art. Martin Jánošík, ArtD. tak 

ako v r.2016 inicioval vydanie zbor-

níka skladieb slovenských skladate-

ľov s cieľom obohatiť notový mate-

riál pre žiakov hry na klavír na ZUŠ.

V  predvečer súťaže (2.mája) sa ko-

nal v  ZUŠ slávnostný klavírny kon-

cert 3 výnimočných klaviristov. Ako 

1. sa predstavil laureát ročníka 2017 

zo ZUŠ Poprad Róbert Hruška, ktorý 

pod ped. vedením p.uč. Evy Karhúto-

vej priniesol do svojej školy význam-

né ocenenia (zlaté pásmo z reg. kla-

vírnej prehliadky v  S.N.Vsi, ako aj 

medzinárodné skúsenosti na „Brou-

movskej klávese“ v  Broumove –ČR). 

Tu v B.Štiavnici sa predstavil progra-

mom: J.S.Bach: Prelúdium a Fúga G 

dur č. 15, BWV 884, TK II, F. Chopin: 

Polonéza B dur, op. 71, č. 2, F. Cho-

pin: Etuda cis mol, op. 10, č. 4, I. Ze-

ljenka: Klavírne bagately, II. zošit – 

XII. recitovať s barokovým pátosom, 

VII. spevne, XIV. pravidelne a pichľa-

vo. Tvorbu slovenských skladateľov 

si „Horalskou suitou“ Eugena Suchoňa 

uctila naša p.uč. klavíra a poslucháč-

ka AU v BB Paulína Turčanová, Dis.

art. V častiach Rapsódia a Nocturno 

predviedla svoj veľký talent a technic-

ko-interpretačné zručnosti. Pedagóg 

AU v B. Bystrici MgrA. Maroš Klátik, 

ArtD. ponúkol „Variations sérieuses“, 

op.54 F.M.– Bartholdyho a „Obrázky 

z  výstavy“ M.P.Mussorgského. Zná-

ma promenáda „Kartiniek“ lemova-

la obrazy „Škriatka“, „Starého hradu“, 

Bydla“, „Tanec nevyliahnutých kuriatok“, 

„Samuela Goldberga“, „Schmulyho“, Trh 

v  Limoges“ ,“Katakomby“, „Domček na 

stračej nôžke“ a „Veľkú bránu kyjevskú“.

Nasledujúci súťažný deň si svoje 

schopnosti zmerali mladí klaviristi 

z týchto miest: ZUŠ Valaliky, Púchov, 

B.Štiavnica, St.Ľubovňa, Smižany, 

Sliač, Zvolen, N.Baňa, Brezno, Po-

prad, Senec, Modra, Ilava, St.Turá, 

Revúca, Tvrdošín, Košice, Sládko-

vičovo, Poltár, Bratislava, Žilina, 

B.Bystrica, zo SZUŠ H.Madariovej, 

Žiar nad Hr., Detva, Galanta, Tr-

nava, Zvolen, Ružomberok, Micha-

lovce, Kláštor pod Znievom. Ťažkej 

úlohy určiť, ktorý z  predvedených 

výkonov je hodný zlatého, striebor-

ného či bronzového pásma sa podu-

jala porota v zložení: doc. Mgr. art. 

Eva Cáhová, ArtD., predsedníčka 

poroty, doc. MgA. Jana Škvarková, 

ArtD.,Mgr. art. Zuzana Zamborská, 

PhD., ArtD., Mgr. art. Andrea Bá-

lešová, PhD., MgA. Maroš Klátik, 

ArtD., Mgr. art. Michael Berki. Pre 

veľký záujem sa po 1. krát súťažilo 

na dvoch miestach. Jedna časť sú-

ťažila v koncertnej sále ZUŠ a dru-

há polovica vo výstavnej miestnos-

ti KC. Novinou bola štvorručná hra. 

V  kine Akademik hlavný organi-

zátor a  koordinátor projektu Mgr.

art. Martin Jánošík ArtD., vyhlá-

sil výsledky 3. roč. klavírnej súťaže 

pre žiakov ZUŠ – Banskoštiavnic-

ké kladivká 2018. Porota udelila tie-

to hlavné ceny: Laureátom súťaže sa 

stal David Fančovič (ZUŠ J. Albrech-

ta, Bratislava). Cenu za najlepšiu 

interpretáciu skladby slov. skla-

dateľa 1.-2. kat. si odniesol Matej 

Osvald (ZUŠ Senec) za skladbu Ju-

raja Hatríka: „Motýľ“. Cena AU BB za 

najlepšiu interpretáciu skladby slov. 

skladateľa 3.-5. kat. putovala Anne 

Sabuchovej (SZUŠ Jánoš, Ružom-

berok) za skladbu Petra Duchnické-

ho: Omrvinky III. Za najaktívnejší 

prístup s predstavením najväčšieho 

počtu žiakov získala Cenu AU v BB 

ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina. Celko-

vými víťazmi v 4-ručnej hre sa sta-

li Ajna Marosz a  Matúš Buček zo 

ZUŠ L. Árvaya, Žilina. Najmladším 

účastníkom, účastníčkou bola 7 roč-

ná Viktória Matúšková zo ZUŠ Pol-

tár. Matej Osvald a Anna Sabucho-

vá ocenení za najlepšiu štvorručnú 

interpretáciu skladby slovenské-

ho skladateľa. Kompletné výsledky 

nájdete na www.zusbanskasiavni-

ca.edupage.org. Veríme, že poteše-

ní skvelými výkonmi, obdarení hod-

notnými cenami a posilnení sladkou 

Tiramisu – tortou na záver vyhod-

notenia odchádzali všetci súťažia-

ci i pedagógovia s dobrým pocitom 

a radi sa vrátia do B. Štiavnice zas. 

Zo srdca im blahoželáme a  praje-

me veľa tvorivých síl do budúcna. 

Za obrovské nasadenie pri zorgani-

zovaní takého veľkého celosloven-

ského podujatia ďakujem celému 

tímu ZUŠ, obzvlášť však Martinovi 

Jánošíkovi za všetky námahy spo-

jené s realizáciou tejto peknej myš-

lienky. Veď vydávať tvorbu sloven-

ských skladateľov a  hrou na klavír 

ju približovať mládeži, pritiahnuť 

do B. Štiavnice viac ako 130 účast-

níkov a kvalitnou prácou šíriť dob-

ré meno ZUŠ a  celého mesta, ne-

dokáže každý. Martin už dnes vie, 

že v  tomto dobrom diele po skve-

lých ohlasoch bude pokračovať. Ak-

tuálny ročník pripravila ZUŠ aj vďa-

ka partnerom a  sponzorom: Súťaž 

z  verejných zdrojov podporil  Fond 

na podporu umenia, Banskobys-

trický samosprávny kraj, Mesto B. 

Štiavnica, Hudobný fond, Comex 

BŠ, KC BŠ, hudobniny MusicMania 

ŽH, DIMI Home studio a  Piercom 

BŠ. Za pomoc pri fotodokumentácii 

ďakujeme Lubkovi Lužinovi a  Do-

dovi Klimkovi.

Irena Chovanová

3. ročník klavírnej prehliadky 
„Banskoštiavnické kladivká 2018“ úspešný

Víťazi celoslovenskej klavírnej prehliadky  foto Archív ZUŠ

Čas nezastavíš 
Štiavnica
V krajine snov sa raz ocitneš,

len neviem,či v správnej dobe,

sa naspäť vrátiť stihneš.

Hladí Ťa nežný vánok storočia,

keď sa zasnene dívaš.

Si hrdá, keď stojíš tak majestátne

a hľadíš okolo seba.

Na tú krásu, čo ľudská ruka

vytvorila a príroda zdokonalila.

Rukou básnikov si bola opísaná,

kde s láskou a úctou Ti hold vzdali,

keď srdcom riadky skladali.

Cítiš, že aj v tomto storočí,

svoje miesto máš.

Božena Javorská
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Centrum voľného času 

v Banskej Štiavnici v spolu-

práci so SŠ a ZŠ v mesiaci 

apríl zorganizoval rad 

školských športových postu-

pových súťaží pod záštitou 

MŠVVaŠ SR.

Výsledky:

Futbal SŠ:

1. miesto: SOŠ lesnícka

2. miesto: Gymnázium A.Kmeťa

3. miesto: SOŠ služieb a lesníctva

Malý futbal CUP st. dievčatá :

1. miesto: ZŠ s MŠ Banská Belá

2. miesto: ZŠ J. Horáka

3. miesto: ZŠ J.Kollára

Malý futbal ŠP SFZ ml. dievčatá :

1. miesto: ZŠ J.Horáka

2. miesto: ZŠ J. Kollára

3. miesto: Katolícka spojená škola

Malý futbal ŠP SFZ ml. chlapci:

1. miesto: ZŠ J. Kollára

2. miesto: ZŠ s MŠ B.Belá

3. miesto: ZŠ s MŠ M.Hella Š.Bane

20. ročník súťaže v malom futbale 

McDonald s  Cup 2018 – koeduko-

vané družstvá:

1. miesto: ZŠ s MŠ B.Belá

2. miesto: ZŠ J.Kollára

3. miesto: Katolícka spojená škola

Ďakujem p. I.Beňovi a Mgr.T.Szen-

dreiovi za rozhodcovskú činnosť 

a PaedDr.N.Sámel Dobrovičovej za 

poskytnutie multifunkčného ih-

riska.

J. Machilová

Výsledky školských športových 
postupových súťaží

Žiaci ZŠ na multifunkčnom ihrisku  foto Archív CVČ

prípravky U 11 

Banskej Štiavnice

3. kolo

V 3. zápase jarnej časti sme priví-

tali futbalistov spoza kopca, chala-

nov z FK Vyhne. Tabuľkové posta-

venie bolo na našej strane, čo sa aj 

prvý polčas potvrdilo...

Po prvom polčase som bol s pred-

vedenou hrou spokojný. Chalani aj 

napriek oklieštenej zostave a  jed-

ným z  najlepších hráčov v  brá-

ne zvládli prvý polčas na dvojku. 

Hrali sme jednoducho, kombinač-

ne a  s  patričným nasadením. Po-

tom prišiel ale "ďalší druhý" polčas 

(ako v zápase so ZH) v ktorom sme 

pôsobili unavene, zaspato, bez na-

sadenia a  chuti hrať futbal. A  tak 

sme druhý polčas prehrali 0:2 a sú-

per sa mohol tešiť z  remízy. Mu-

síme popracovať na prenesení tré-

ningového  nasadenia do zápasu 

a nehrať s prílišným rešpektom.

FK Sitno Banská Štiavnica – FK 

Vyhne 5:5 (5:3)

Góly: Samuel Kočtúch, Mirko Do-

bák – 4x

4., 5. a 6. kolo

Po kratšej futbalovej odmlke pri-

nášame futbalový blok prípravky, 

v  ktorom sme postupne odohra-

li tri zápasy. Prvý zápas s  futba-

listami N. Bane "B" sme odohrali 

3.mája. V zápase sme dali priestor 

hlavne mladším (nováčikom) hrá-

čom nášho mužstva, pretože aj 

mužstvo N. Bane "B" je zložené 

z mladších ročníkov.

V prvom polčase, kým chalani hra-

li na svojich obvyklých postoch 

to bolo ešte v  poriadku. V  dru-

hom polčase, ako som chalanov 

prestriedal na všetkých postoch, 

aby zistili, ako je to hrať v obrane 

a v útoku, nám to trošku škrípalo. 

Niektorí chalani sa s tým dokázali 

vysporiadať lepšie, iní menej. Ne-

vadí, veď sa stále ešte len učíme.

MFK N. Baňa "B" – FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 1:10 (0:5)

Góly: Filip Hanzlík 2x, Mirko Do-

bák 5x, Tobiáš Truban 2x, Dávid 

Pastier

O  týždeň neskôr sme hostili fut-

balistov OŠK Starej Kremničky. Aj 

v  tomto zápase som chalanov po-

prehadzoval. Do bránky sme dali 

nášho špílmachra, ktorý sa ukázal 

v dobrom svetle aj na brankárskom 

poste. A  naopak, nášho branká-

ra sme posunuli do poľa ako hrá-

ča. Napriek vysokému víťazstvu, 

aj v tomto zápase mali chalani ten-

denciu prispôsobiť sa súperovi, čo 

asi bude "moja" nočná mora.

FK Sitno Banská Štiavnica – MFK 

N. Baňa 13:3 (5:2)

Góly: Marco Buzalka 2x, Mirko 

Dobák 3x, Tobiáš Truban, Samuel 

Kočtúch 4x,

Aleš Farkaš, Filip Blaško 2x

No a  o  ďalší týždeň neskôr, 

17.mája sme privítali futbalistov 

TJ Partizán Župkov. Za nie ide-

álneho futbalového počasia sme 

odohrali jeden z  tých lepších zá-

pasov. Opäť sme nastúpili v brán-

ke so Samkom Hanzlíkom, ktoré-

ho rozohrávka nám pomáha pri 

založení našich akcií. Avšak ostat-

ní chalani sa na toto nesmú spolie-

hať, ale tak isto vytvárať ponuku. 

V  stretnutí strelecky explodoval 

Mirko Dobák, ktorý strelil 7 kús-

kov a  prepracoval sa na najlep-

šieho strelca súťaže. Po dobrom 

výkone sme zaslúžene zvíťazili 

a upevnili 2.miesto v tabuľke.

FK Sitno Banská Štiavnica – TJ 

Partizán Župkov 14:3 (6:2)

Góly: Emka Hanzlíková 3x, Mirko 

Dobák 7x, Samko Hanzlík, Samuel 

Kočtúch 2x, Filip Blaško

Pavel Hanzlík

Jarná časť v sezóne 2017/18

Hod guľou
Majstrovstvá stredoslovenské-

ho kraja.

Štiavničan Igor Gallay (AK Danica 

Zvolen) získal na Majstrovstvách 

stredoslovenského kraja v  Ban-

skej Bystrici 19.5.2018 nasledov-

né umiestnenia:

Dorastenci:

1. miesto Gula 13,60 m

3.miesto Disk 35,45 m

1. miesto Kladivo 33,25 m

20.5. v  Trnave na Medzioblast-

nom stretnutí dorastencov získa-

li stredoslováci 2.miesto.

Igor Gallay súťažil v  hode guľou, 

kde získal 3.miesto a v hode dis-

kom sa umiestnil na 4.mieste.

ZG

Futbal
Kedy na futbal?

Najbližší program:

Sobota 26.5.

VI. liga muži 23. kolo: 

BŠ – Prenčov o 17:00

II. liga SŽ a MŽ 23. kolo: 

BŠ – Radzovce o 10:00 a 12:00

Nedeľa 27.5.

IV.liga dorast 23. kolo: 

BŠ – Brusno o 10:30.

Ivan Beňo

Zájazd
SZTP B. Štiavnica oznamuje svo-

jim členom, že tohtoročný jed-

nodňový zájazd na kúpalisko 

v  Podhájskej je naplánovaný na 

29. mája o 7:45 z Križovatky. Vy-

bavené sú 2 autobusy. Jeden pôj-

de cez Štiavnické Bane a  druhý 

smerom na Sv. Anton. Cena zá-

jazdu je 3€. Prihlasovať sa môžu 

osobne v kancelárii zväzu alebo na 

tel.č.: 045/692 08 75 počas úrad-

ných hodín. 

SZTP BŠ



Týždenník Mesta Banská Štiavnica vychádza každý štvrtok, redakčná uzávierka je v  pondelok do 14:00 

redaktor: Mgr. Michal Krížredakčná rada: Mgr. Nadežda Babiaková, Ing. Ivana Ondrejmišková, Janka 

Bernáthová, Filip Golian, Ivan Beňo, Mgr. Ingrid Kosmeľová, Miroslava Luptákovájazyková úprava: Katarína 

Kissovásadzba a dizajn: Mgr. Mária Siskováadresa redakcie: Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, 

Kammerhofská 1, Banská Štiavnica, tel.: 045 6949652, 0918 688 850, e-mail: michal.kriz@banskastiavnica.sk. Reg.č. SKP 27. Podávanie nov. zas. povolené 

OZ SsRP B.Bystrica č.j. 1167/94-PTP zo dňa 6.4.1994vydavateľ: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO 00 320 

501evidenčné číslo: EV 4429/11ISSN 1337-8023tlač: Nikara, Krupinaredakcia si vyhradzuje právo redakčného krátenia a úpravy rukopisov! 

Nevyžiadané rukopisy a fotografi e redakcia nevracia. Akékoľvek preberanie, rozmnožovanie a ďalšie rozširovanie článkov, ich častí, výtvarných riešení 

a reklám bez predchádzajúceho písomného súhlasu redakcie je podľa Autorského zákona zakázané. Obsah článkov nemusí byť vždy totožný s názorom 

redakcie. © Redakcia Štiavnických novín

12
číslo 20 • 24. máj 2018

sn@banskastiavnica.skINZERCIA

  Predám starší RD v  obci Ban-

ská Belá, cena 45 000eur, tel.č.: 

0949 862 553

  Tesárske práce, krovy, altán-

ky, prístrešky, záklopové stropy, 

štauplodne, kontakt: 0902 147 715

  Staviam múry z kameňa, záhrad-

né krby, múry z  DT tvárnic, kon-

takt: 0902 147 715

  Ručné výkopové práce a drenáže 

okolo domu, kontakt: 0902 147 715

  Kosenie pozemkov krovinore-

zom a spilovanie stromov, kontakt: 

0940 870 762

VOLAJTE ZADARMOVOLAJTE ZADARMO

TAXITAXI
BANSKÁ ŠTIAVNICABANSKÁ ŠTIAVNICA

0800 800 8100800 800 810

Inzerujte aj vy 
v Š  avnických

novinách

U nás máte pizze už od 2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,10 €.3,10 €. 
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

reality

služby

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

Penzión v Žemberovciach 
• poskytujeme ubytovanie pre 40 osôb
• prenájom sály na účely svadieb, konfe-

rencií, karov, rodinných osláv – kapaci-
ta 150 osôb

• bar s kapacitou 50 osôb

• letná terasa
• výborná domáca kuchyňa
• detské ihrisko
• prenájom tenisového kurtu
• pripravujeme bazén
• prenajímame aj útulnú drevenú chatku 

pre 7 osôb, ktorá sa nachádza v areáli

• veľké parkovacie priestranstvo, ktoré sa 
dá využiť na rôzne podujatia a koncerty, 
atď.

Kontakt: 0948 127 283 
www.penzionzemberovce.sk 

ubytovanie@penzionzemberovce.sk

Ponuka práce
Hľadáme zamestnancov 

do výroby štiepaného 
palivového dreva 

v Banskej Belej.

Kontakt: 

0902 623 244


