
V sobotu 25.5.2019 sa konali 

na Slovensku voľby do 

Európskeho parlamentu 2019. 

V našom meste sa volebné 

miestnosti otvorili o 7:00 

a zatvorili o 22:00.

V 10 okrskoch v meste Banská Štiav-

nica mohlo voliť 8 199 oprávnených 

voličov zapísaných do zoznamu vo-

ličov. Svoje právo odovzdať svoj hlas 

využilo 2 073 voličov, čo predstavo-

valo 25,28% účasť na voľbách. Cel-

ková účasť v okrese Banská Štiavni-

ca bola 25,72%. 
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Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie k riešeniu problému 

diaľkového autobusového 

spojenia Banská Štiavnica – 

Bratislava a späť.

Dňa 27. mája 2019 sa uskutočnilo 

pracovné stretnutie k riešeniu prob-

lému diaľkového autobusového 

spojenia Banská Štiavnica – Brati-

slava a späť, ktoré zvolala primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. 

Pracovného rokovania sa zúčastni-

li zástupcovia mesta Banská Štiav-

nica, zástupcovia Slovenskej auto-

busovej dopravy, a.s., Zvolen, ako aj 

zástupcovia VÚC BBSK.

Zástupcovia Slovenskej autobuso-

vej dopravy, a.s., Zvolen zdôvodni-

li rušenie diaľkového spoja Banská 

Štiavnica – Bratislava a späť zvyšo-

vaním straty na uvedenej linke, pri-

čom sa jedná ročne o sumu cca 35 

tis. až 75 tis. EUR bez DPH.

Požiadavky zástupcov mesta Ban-

ská Štiavnica boli napriek ekono-

mickej nerentabilnosti jednoznačne 

za zachovanie diaľkového spojenia 

Banská Štiavnica – Bratislava a späť 

a  boli zdôvodnené najmä tým, že 

pre obyvateľov mesta a okresu Ban-

ská Štiavnica ide o  priame spoje, 

ktoré využívajú cestujúci na cesto-

vanie do škôl, za prácou a zdravot-

nou starostlivosťou, tak do cieľovej 

stanice Bratislava a späť do Banskej 

Štiavnice, ako aj do miest, ktoré sú 

na trase tohto spojenia. Jedná sa 

o  jediné priame a  najkratšie auto-

busové spojenie s hlavným mestom 

SR, ako aj spojenie s juhom Sloven-

ska. 

Ďalšia dôležitá skutočnosť je tá, 

že mesto Banská Štiavnica a  tech-

nické pamiatky v  okolí sú zapísa-

né v Zozname svetového dedičstva 

UNESCO, a preto z hlavného mes-

ta do Banskej Štiavnice je potrebné 

zabezpečiť priame dopravné spo-

jenie, ktoré môžu využívať domáci 

a zahraniční turisti. 

Výsledky eurovolieb 2019

Diaľkové autobusové spojenie

�4.str.

�3.str.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

8.6.2019   JAZERO  POČÚVADLO 

13:00 Forgi a jeho show

14:00 Divadlo Žihadlo: Zajko lajko

15:00 Vystúpenie šermiarov Vir Fortis

16:00 Divadlo Žihadlo: Kohútik a sliepočka

17:00 Vystúpenie šermiarov Vir Fortis

http://kultura.banskastiavnica.sk/

BudenieBudenie    sitnianskych sitnianskych 
rytierovrytierov

Voľby 
do Európskeho

parlamentu

Výzva
Milí Štiavničania,

14. – 15.6.2019 sa na sídlisku 

Drieňová uskutoční festival Pssst! 

Drieňová. Boli by sme veľmi radi, 

keby sa na tomto podujatí v  so-

botu 15.6. 2019 prezentovali aj 

štiavnickí jednotlivci, skupiny či 

občianske združenia, ktorí nezis-

kovo realizujú v  meste rôzne ak-

tivity a radi by porozprávali a pre-

zentovali svoju činnosť ostatným 

obyvateľom mesta. Možno zís-

kate nových priateľov, spolu-

pracovníkov alebo podporova-

teľov, možno len zažijete pekný 

deň v  spoločnosti  iných výbor-

ných ľudí. Hľadáme aj tých, kto-

rí sa venujú remeslám, umelec-

kej a úžitkovej tvorbe a chceli by 

sa “pochváliť” či predviesť svoje 

zručnosti. Hľadáme aj ľudí pôso-

biacich v  neformálnych komuni-

tách, ktorí by sa radi prihovorili 

ostatným a  rozšírili okruh svoj-

ho spoločenstva. Ak máte chuť 

sa zapojiť, napíšte nám na 

kultura@banskastiavnica.sk ale-

bo zavolajte na 045 694 96 50. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

R. Marko

Oznam
Oznamujeme, že odznak mesta je 

opätovne dostupný a v dostatoč-

nom počte. 

IC BŠ
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27.5.

DIÁR
z programu

primátorky

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na pracovnom rokova-

ní za účelom riešenia a zacho-

vania autobusových spojov za 

účasti zástupcov SAD, a.s., Zvo-

len a BBSK.

 Stretnutie s  poslancom NR SR 

a  novozvoleným poslancom do 

Európskeho parlamentu Miro-

slavom Čížom.

28.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

 Prijatie študentov stredných 

škôl zapojených do medzinárod-

ného projektu Mestá svetového 

dedičstva – miesta, kde sa dob-

re žije a ktoré stoja za návštevu.

29.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

30.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Účasť na Valnom zhromažde-

ní Bytovej správy, s.r.o., Banská 

Štiavnica.

 Slávnostné prijatie banských in-

žinierov veteránov.

31.5.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s riaditeľom 

FPU Jozefom Kovalčíkom spoje-

nom s  podujatím uvedenia no-

vej knihy pre deti Líza, mačka 

z ulice.

 Účasť na otvorení Malého behu 

Trate mládeže.

1.6.

 Účasť na slávnostnej inštalácii 

novozvoleného evanjelického 

farára a uvedenie do úradu no-

vozvoleného zborového dozorcu 

v  evanjelickom chráme Božom 

v Banskej Štiavnici.

 Občianske obrady – sobáše.

 Slávnostné prijatie absolven-

tov SVŠ v  Banskej Štiavnici po 

50. rokoch.

2.6.

 Účasť na 15. svetovom kongrese 

OMSD v Krakove.

Viera Lauková

20.5. v Rádiu Devín o 8:00 aj o 9:00 

bola informácia o výstave „Žena novej 

doby“ venovanej PhDr. Alžbete Göll-

nerovej Gwerkovej, profesorke na 

banskoštiavnickom gymnáziu, fi lo-

zofke, historičke, spisovateľke, ale aj 

významnej predstaviteľke protifašis-

tického odboja, čo sa jej nakoniec sta-

lo aj osudným, keď jej život bol brutál-

ne ukončený 18.12.1944 v Nemeckej. 

21.5. v RTVS na Dvojke o 16:05 bol 

opäť dokumentárny fi lm Svetové de-

dičstvo UNESCO – Banská Štiavnica. 

22.5. v Rádiu Regina bola spomienka 

na vznik Štátneho banského múzea 

Dionýza Štúra v  B. Štiavnici. Medzi 

5:45 – 6:00 bolo nielen zhodnotenie 

významu tohto múzea, ktoré vznik-

lo 22.5.1927, ale následne bola polo-

žená aj súťažná otázka pre posluchá-

čov, vzťahujúca sa na toto múzeum, 

ktoré až dodnes má svoje priame po-

kračovanie v SBM. 22. a 23.5. v Rádiu 

Regina o 6:40 bolo rozprávanie o An-

drejovi Kmeťovi (1841 – 1908), ab-

solventovi banskoštiavnického gym-

názia, ktorý 28 rokov pôsobil ako 

katolícky kňaz v  Prenčove až do r. 

1906. Boli to najplodnejšie roky jeho 

života, ako zakladateľa slovenskej ná-

rodnej vedy, ale aj paleontológa, ar-

cheológa a botanika európskeho for-

mátu. 22.5. v Rádiu Devín o 7:15 bola 

spomienka na Máriu Geržovú, rod. 

Pischlovú, ktorú zvečnil Andrej Slád-

kovič v  doteraz najkrajšej slovenskej 

ľúbostnej básni „Marína“. Zomrela 

práve v tento deň r.1899. 22.5. v Rá-

diu Devín o  7:50 bola glosa týždňa 

od prof. PhDr. Karola Horáka, CSc., 

Exštiavničana, jedného z najvýznam-

nejších slovenských dramatikov a lite-

rátov. V glose rozprával o banskoštiav-

nickom Dežovi, ktorý za pivo počas 2. 

sv. vojny v strede B. Štiavnice vykriko-

val „Nemčúri – kačury“ a v 50. a 60. ro-

koch 20. stor. „Komunisti – prúser istý, 

vylezte mi na hrb“. Takže aj takýchto 

sme mali Štiavničanov. Na margo toh-

to všetkého len to, že nášmu Dežko-

vi sa za tieto jeho reči nikdy nič nesta-

lo. 22.5. v Rádiu Slovensko o 12:00 

a predtým v TA3 v ranných správach 

odznelo: „Spoje na diaľkovej linke B. 

Štiavnica – Bratislava dopravca SAD Zvo-

len, a.s., v júni na neurčito pozastaví. Dô-

vodom sú zvyšujúce sa náklady na pre-

vádzku tejto linky. SAD Zvolen, a.s., vo 

svojom stanovisku uvádza, že chce hľadať 

riešenie s  miestnou a  regionálnou samo-

správou, ktoré by čo najviac vyhovovalo 

cestujúcej verejnosti.“ K tomu len toľko: 

SAD Zvolen, a.s., nepovažovala za po-

trebné túto nehoráznu záležitosť vo-

pred prekonzultovať ani s  MsÚ, ani 

s Okresným úradom. Aj 23.5. v Mar-

kíze v Televíznych novinách o 19:00 

bola k  tejto problematike podrobná 

reportáž. Hovorili viacerí cestujúci na 

autobusovom spoji BŠ, ale aj poslan-

ci MsZ Mgr. Mikuláš Pál a Mgr. Mi-

lan Kabina, ktorý okrem iného pove-

dal: „Sme ochotní rokovať so SAD Zvolen 

o tom, že by sme na tento spoj prispievali, 

príp. vyskúšali nájsť náhradný spoj, ktorý 

by nás napájal na Žarnovicu, alebo s neja-

kým iným blízkym mestom, odkiaľ by naši 

občania mohli priamo cestovať do Brati-

slavy.“ K tomu len toľko, že priamu in-

gerenciu nad diaľkovým spojom BŠ – 

BA má predsa BBSK a štát a treba len 

veriť, že na porade 27.5., ktorú zvola-

la primátorka Mgr. Nadežda Babiako-

vá už 16.5. aj za účasti SAD ZV a BBSK 

dôjde k optimálnemu riešeniu. K tejto 

istej problematike boli aj 2 úplne iden-

tické relácie dňa 24.5. najprv v Rádiu 

Regina o 17:00 a následne v Rádiu Slo-

vensko o 18:00. Popri Ing. Mariánovi 

Zimmermannovi, zástupcovi primá-

torky mesta rezolútny nesúhlas so 

zrušením diaľkových autobusových 

spojov na linke BŠ – BA vyslovili aj 

viacerí cestujúci, ktorí cestujú na tejto 

linke. Uvedené bolo tiež, že 27.5. bude 

na banskoštiavnickej radnici rokova-

nie aj za účasti BBSK a SAD ZV, kto-

ré zvolala primátorka mesta Mgr. N. 

Babiaková už 16.5.. Potešila informá-

cia, že BBSK bude hľadať vyhovujúce 

riešenie pre našich cestujúcich. 24.5. 

v Rádiu Devín o 7:15 bola spomienka 

na banskoštiavnického rodáka Deža 

Hoff mana, svetoznámeho fotografa, 

ešte svetoznámejšej hudobnej skupi-

ny Th e Beatles, ktorý sa narodil v ten-

to deň v r. 1912. 24.5. v Rádiu Regi-

na medzi 9:00 – 12:00 bolo viac razy 

proklamované, že medzi 35 sloven-

skými kostolmi bude z  24. na 25.5. 

Noc kostolov aj v B. Štiavnici. Podob-

ne v tomto čase bude v B. Štiavnici už 

22. ročník Festivalu kumštu, remes-

la a zábavy, ktorého hlavným organi-

zátorom už tradične býva SBM. Veľ-

mi podrobná informácia o  festivale 

bola v Rádiu Slovensko o 16:00. 24.5. 

v TA3 o 18:30 bola podrobná reportáž 

o  inštalácii infostánkov „Príbeh Štiav-

nice“ formou zážitkového turizmu so 

zvýraznením najpozoruhodnejších 

historických udalostí B. Štiavnice. 

O infostánkoch, ktoré sú inštalované 

na Nám. sv. Trojice hovorili viacerí za-

interesovaní, ako aj primátorka mes-

ta Mgr. N. Babiaková. Podrobnejšie sa 

o tejto problematike dočítate v článku 

„Príbeh Štiavnice“ na str. 6. 26.5. v ne-

skorých večerných hod. a  27.5. viac 

razy vo viacerých médiách odznelo, 

že za europoslancov boli zvolení aj 2 

„naši“ – Miroslav Číž, jediný poslanec 

NR SR z nášho okresu, ktorý má trva-

lý pobyt v Štiavnických Baniach a Ro-

bert Hajšel, riaditeľ Kancelárie Európ-

skeho parlamentu v Bratislave, ktorý 

je nielen rodákom z B. Štiavnice, ale 

má tu aj trvalý pobyt. Obaja kandi-

dovali za Smer – SD. Podotýkam, že 

v tomto funkčnom období žiaden eu-

roposlanec nemal žiadnu súvislosť s B. 

Štiavnicou. Horšie je však, že M. Číž 

už nebude môcť byť poslancom NR 

SR, takže z nášho okresu už tam mi-

nimálne do parlamentných volieb v r. 

2020 nebude z nášho okresu nikto.

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, médiá 
a súvzťažnosti

INZERCIA
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Tiež bolo poukázané na 

to, že rozvoj mesta a  okresu Ban-

ská Štiavnica je postavený práve na 

rozvoji cestovného ruchu, ktorého 

súčasťou je aj doprava do Banskej 

Štiavnice, lokality svetového dedič-

stva UNESCO.

Samospráva nemá žiadny dosah 

ani žiadne kompetencie v  oblasti 

diaľkových autobusových spojov, 

ale vzhľadom na rozvoj mesta musí 

byť aj v záujme štátu v pôsobnos-

ti Ministerstva dopravy a výstavby 

SR, ako aj v záujme VÚC BBSK za-

chovanie tohto spojenia z horeuve-

dených dôvodov.

Mesto Banská Štiavnica každo-

ročne zo svojho rozpočtu uhrádza 

1/3 straty na fi nancovaní vnút-

romestskej dopravy vo výške cca 

27 tis. EUR.

Na stretnutí bolo dohodnuté, 

vzhľadom na krátky čas riešenia, 

že Slovenská autobusová dopra-

va, a.s., Zvolen, ponechá diaľkové 

spojenie Banská Štiavnica – Brati-

slava a späť do 1. septembra 2019, 

pričom vypracuje podrobnú ekono-

mickú analýzu, ako aj využitie uve-

deného spoja a spoločne s mestom 

a VÚC BBSK budú hľadať riešenia 

pre zachovanie autobusového spo-

jenia.

Primátorka mesta Banská Štiavni-

ca zároveň požiadala ministra do-

pravy a  výstavby SR, aby uvedený 

spoj dofi nancovalo vzhľadom na 

opodstatnené vyššie uvedené argu-

menty.

Zároveň VÚC BBSK prehodno-

tí možnosť spojenia, ktoré by pre-

mávalo medzi Banskou Štiavnicou 

a  Nitrou a  z  Nitry by pokračova-

li cestujúci priamymi prípojmi ďa-

lej do Bratislavy. S tým, že trasa do-

pravného spojenia by sa nezmenila 

a došlo by k zosúladeniu cestných 

poriadkov. Tomu musí predchá-

dzať dohoda medzi Banskobystric-

kým samosprávnym krajom a Nit-

rianskym samosprávnym krajom, 

ako prímestská linka medzi dvomi 

krajmi.

Aj napriek tomu, že samospráva 

nemá žiadny priamy dosah na Slo-

venskú autobusovú dopravu, a.s., 

Zvolen, urobíme všetko preto, aby 

tento spoj zostal aj naďalej zacho-

vaný. O  ďalších krokoch a  výsled-

koch budeme priebežne informo-

vať.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

1.str.

Poďakovanie
Vážená pani primátorka,

v dňoch 10. a 11. mája 2019 sa usku-

točnil v  banskobystrickom regió-

ne tradičný každoročný výjazd dip-

lomatického zboru akreditovaného 

pre Slovenskú republiku.

Počas tohto výjazdu mali diploma-

ti z 35 krajín sveta možnosť bližšie 

spoznať jedinečnosť a  krásy ban-

skobystrického regiónu, navštíviť 

viaceré atraktívne lokality a obdivo-

vať čaro a bohatú históriu Banskej 

Štiavnice, zapísanej do Zoznamu 

kultúrneho a  svetového dedičstva 

UNESCO.

Z  pozície organizátora tak prestíž-

neho podujatia, akým výjazd bol, 

mi dovoľte tlmočiť pozitívne ohla-

sy na Vaše krásne mesto zo strany 

veľvyslancov. Účastníci boli očarení 

prechádzkou historickým centrom 

mesta a  vysoko ocenili aj osobné 

stretnutie s Vami.

Vážená pani primátorka, rád by som 

využil túto príležitosť a vyjadril po-

ďakovanie Vám a  všetkým Vašim 

spolupracovníkom, ktorí sa podie-

ľali na organizácii tejto významnej 

udalosti. Cením si profesionalitu, 

ochotu a ústretovosť, ktorú ste pri 

príprave preukázali.

Verím, že aj vďaka tejto návšteve sa 

Banská Štiavnica pozitívne zapísala 

do povedomia veľvyslancov, ktorí sa 

zúčastnili na tradičnom výjazde dip-

lomatického zboru a že sa sem radi 

v budúcnosti vrátia, či už za pracov-

ným alebo súkromným účelom.

Vážená pani primátorka, dovoľte mi 

zaželať Vám aj občanom mesta Ban-

ská Štiavnica veľa zdravia, pohody 

a úspechov vo Vašej ďalšej práci.

Miroslav Lajčák,  minister za-

hraničných vecí a európskych 

záležitostí SR

Poďakovanie
ZŠ s MŠ Banská Belá by sa touto ces-

tou chcela čo najsrdečnejšie poďako-

vať pani primátorke Mgr. Nadežde 

Babiakovej za pomoc pri sprostred-

kovaní DHZ, ale i  profesionálnych 

hasičov na performačné ukážky ich 

činnosti. Bola to úžasná akcia, ktorá 

zaujala a obohatila deti nielen z na-

šej ZŠ a MŠ, ale aj žiakov z partner-

skej školy z mesta Elblag v Poľsku. 

Tiež Vám patrí veľké ďakujem za po-

skytnutie omaľovaniek pre družob-

nú školu. Veľmi si vážime túto po-

moc. Ďakujeme!

Ivana Andrášiková,

riaditeľka školy

PLATENÁ POLITICKÁ INZERCIA

Diaľkové autobusové spojenie
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Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019 v meste Banská Štiavnica

Číslo okrsku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu

Počet zapísaných voličov 1106 719 963 741 642 881 814 863 643 827 8199

Počet vydaných obálok 339 233 186 221 154 181 216 211 104 228 2073

Počet odovzdaných obálok 339 233 186 220 154 180 216 211 104 228 2071

Počet platných hlasov spolu 337 229 181 209 153 175 210 209 103 225 2031

Názov strany
Číslo 
strany

SMER – sociálna demokracia č. 1 34 74 33 73 48 55 42 55 27 41 482

Kresťanská demokracia – Život 
a prosperita

č. 2 5 3 1 0 0 1 4 1 4 3 22

Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko

č. 3 27 21 36 35 19 29 22 31 16 31 267

KOREKTÚRA – Andrej Hryc č. 4 3 0 1 4 0 0 0 4 1 0 13

Slovenská národná strana č. 5 9 7 4 4 8 4 5 7 0 6 54

SME RODINA – Boris Kollár č. 6 2 5 6 1 0 5 3 10 3 5 40

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO)

č. 7 11 7 9 6 8 11 2 10 6 9 79

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁT

č. 8 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3

Strana práce č. 9 8 4 3 11 15 5 13 13 3 3 78

Strana tolerancie a spolunaží-
vania

č.10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

HLAS ĽUDU č.11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Maďarská kresťanskodemokratic-
ká aliancia – Magyar Keresztény-
demokrata Szövetség

č.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOPRAVA č. 13 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Kresťanskodemokratické hnutie č. 14 35 14 17 21 9 5 22 8 4 18 153

Strana zelených Slovenska č. 15 1 3 0 4 5 0 2 0 1 0 16

MOST – HÍD č. 16 2 2 0 1 0 0 2 0 1 1 9

PRIAMA DEMOKRACIA č. 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4

Strana rómskej koalície – SRK č. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA 
STRANA

č. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JED-
NOTA – strana vlastencov

č. 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Strana maďarskej komunity – 
Magyar Közösség Pártja

č. 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

DOMA DOBRE č. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Koalícia Komunistická strana Slo-
venska, VZDOR – strana práce

č. 23 1 4 3 0 0 0 2 3 0 0 13

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ 
STRANA

č. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sloboda a Solidarita č. 25 37 18 25 8 7 16 14 19 8 26 178

Slovenská ľudová strana Andre-
ja Hlinku

č. 26 0 1 1 0 0 0 3 0 4 1 10

NAJ – Nezávislosť a Jednota č. 27 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Kresťanská únia č. 28 12 5 7 7 0 6 15 7 6 18 83

Koalícia Progresívne Slovensko 
a SPOLU – občianska demokracia

č. 29 145 56 31 32 32 34 57 37 17 59 500

Demokratická strana č. 30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

NÁRODNÁ KOALÍCIA č. 31 0 3 0 1 0 2 2 2 1 3 14

Účasť voličov bola v meste Banská Štiavnica 25,28%.

Oznam
AND, n.o., usporiada so súhla-

som MsÚ v  centre mesta pou-

ličné pochôdzkové predstave-

nie Štiavnica nielen strieborná. 

Počas jeho konania a  presunov 

putuje 10 členná herecká sku-

pina Stratený groš spolu diva-

delnou károu a  divákmi, pre 

ktorých odohrá krátke epizódy 

z  histórie mesta. Táto skupina 

môže na krátky čas (5–10 min.) 

obmedziť miestne komuniká-

cie alebo parkovanie pri tých-

to objektoch: schodisko a  chod-

ník pri súsoší Immaculata na 

Radničnom námestí, chodník 

pod Kostolom sv. Kataríny, ces-

ta a chodník pred Domom Marí-

ny, chodník a nádvorie pred ZUŠ, 

pódium a  priestor pod moro-

vým stĺpom na Námestí sv. Tro-

jice, cesta a  trávnik pri fontán-

ke za morovým stĺpom, chodník 

a  cesta pri Evanjelickom lýceu, 

Starozámocká ulica,  časť parko-

viska a  chodníka pred Starým 

zámkom. Uvedené podujatie 

sa koná v dňoch: 30.5. v čase od 

18:30 do 19:30 hod. (verejná ge-

nerálka), 31.5. od 17:00 do 18:00 

hod. (predpremiéra) a  1.6.2019 

od 16:00 do 17:00 hod. (pre-

miéra). AND, n.o., sa za dočas-

né obmedzenia občanom mesta 

i turistom ospravedlňuje a pozý-

va zúčastniť sa tohto jedinečné-

ho kultúrneho podujatia v rámci 

Mesta kultúry 2019.

Ján Fakla, riaditeľ, AND, n.o.

1.str.

�5.str.

Výsledky eurovolieb 2019

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 distribučná, a.s.. Bez el. ener-

gie budú v B. Štiavnici:

– 3.6. v čase od 7:00 – 12:30 v čas-

ti Počúvadlo na ul: Počúvadlianske 

Jazero

– 4.6. v čase od 8:30 – 15:30 na 

ul.: Akademická, A. G. Göllnero-

vej, J. Hollého, J. Palárika, Mlá-

dežnícka.

– 12.6. v  čase od 8:00 – 16:30 

v časti Banky na ul.: Vyhnianska.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor

riaditeľ sekcie Dispečingy

SSD, a.s.
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kam v BŠ 
a okolí ?

Výsledky za okres Banská Štiavnica

Počet zapísaných voličov 13 213

Počet vydaných obálok 3439

Počet odovzdaných obálok 3436

Počet platných hlasov spolu 3359

Názov strany:
Číslo 
strany

Počet 
hlasov

Percentuálne 
rozdelenie

SMER – sociálna demokracia č. 1 823 24,50

Kresťanská demokracia – Život a prosperita č. 2 32 0,95

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko č. 3 505 15,03

KOREKTÚRA – Andrej Hryc č. 4 27 8,09

Slovenská národná strana č. 5 111 3,30

SME RODINA – Boris Kollár č. 6 77 2,29

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) č. 7 137 4,07

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI č. 8 8 0,23

Strana práce č. 9 99 2,94

Strana tolerancie a spolunažívania č. 10 1 0,02

HLAS ĽUDU č. 11 2 0,05

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Keresztény-
demokrata Szövetség

č. 12 0 0,00

DOPRAVA č. 13 3 0,08

Kresťanskodemokratické hnutie č. 14 272 8,09

Strana zelených Slovenska č. 15 23 0,68

MOST – HÍD č. 16 15 0,44

PRIAMA DEMOKRACIA č. 17 8 0,23

Strana rómskej koalície – SRK č. 18 1 0,02

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA č. 19 0 0,00

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov č. 20 1 0,02

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja č. 21 1 0,02

DOMA DOBRE č. 22 7 0,20

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce č. 23 27 0,80

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA č. 24 1 0,02

Sloboda a Solidarita č. 25 268 7,97

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku č. 26 21 0,62

NAJ – Nezávislosť a Jednota č. 27 4 0,11

Kresťanská únia č. 28 114 3,39

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia č. 29 735 21,88

Demokratická strana č. 30 12 0,35

NÁRODNÁ KOALÍCIA č. 31 24 0,71

Volebná účasť v okrese Banská Štiavnica bola 25,42%.

4.str.

31.5. Bábkové divadlo: Líza, mač-

ka z ulice. Nám. sv. Troj., BŠ, 11:00 

a 16:00.

Malý beh Trate mládeže. Štadión 

BŠ, 14:30.

Workshop: Aspergerov syndróm. 

Škola Bakomi, Gwer. – Göll. 6, BŠ, 

13:00.

31.5. – 2.6. SlovO aleBo huDbA 

2. Art Cafe/Antikvariátik, BŠ, od 

17:30.

31.5. – 1.6. Štiavnica nielen strie-

borná. Centrum BŠ, Pia: 17:00, Sob: 

16:00.

Veselý jógový a  akrojógový pobyt. 

Jóga, kt. spája. Ubytovanie Aura, 

Starom. 8, BŠ, 18:00.

31.5. Koncert: Ficture. KC Eleuzína, 

Hor. ruž. 1, BŠ, 21:00.

Spojár oldies night vol.3. Spojár 

Kafe&Klub, Kammer. 181/6, BŠ, 

21:00.

1.6. – 2.6. Víkend otvorených par-

kov a záhrad v Lesníckom arboréte 

Kysihýbel, BŠ, od 8:00.

Tvorivá dielňa pre neprofes. fotogra-

fov. Ubyt. Marína, Kutnohor. 1, BŠ, 

9:00.

1.6. Florbalový turnaj. ZŠ J. Kollára, 

L. Svobodu, BŠ, 9:00.

Cestný beh Trate mládeže. Registrá-

cia: Štadión BŠ, 8:00.

Poklad na Kopanickom jazere. MDD 

na Kopaniciach, Hodruša Hámre, 

9:00.

MDD na hrádzi Veľkého Kolpašské-

ho jazera. Ban. Studenec, 12:00.

Deň detí na Štefultove. Hasič. zbroj-

nica Štefultov, BŠ, 13:00.

Beseda s I. Brežnou: Identita v teku-

tých časoch. KC Eleuzína, Hor. ruž. 

1, BŠ, 19:00.

Workshop: Reč tela je hlasnejšia ako 

slová. Stará Škola, A. Kmeťa 121/9. 

BŠ, 19:00.

2.6. MDD a  otvorenie letnej sezó-

ny. Salamandra resort, Hornohod. 

tajch, Hod. Hámre, 10:00.

Divadlo: Červeňkráľ a  Žltovláska. 

Divadielko Concordia, J. Palárika 4, 

BŠ, 17:00.

3.6. DOD v ZUŠ. Nám. sv. Troj. 4, 

BŠ, 14:00.

5.6. Geobádateľňa pre všetkých. 

SBM – Mineral. expo., Nám. sv. Troj, 

BŠ, 13:00.

6.6. – 8.6. 11. Medzinár. festival In-

terpretačné dni klasickej gitarovej 

hry. HUAJA, Botan. 2, BŠ, od 18:30.

6.6. – 9.6. Kurz ručnej knižnej väz-

by. Altamika, Rad. nám. 14, BŠ, 

18:00.

Región Banská Štiavnica

Pre zaujímavosť uvádzam, ako sa 

v meste Banská Štiavnica umiest-

nili kandidáti z  nášho okresu, 

banskoštiavnickí rodáci. Jedi-

ný poslanec NR SR za náš okres 

JUDr. Miroslav Číž (SMER – SD), 

ktorý má trvalé bydlisko v Štiav-

nických Baniach získal 187 hla-

sov, banskoštiavnický rodák Ro-

bert Hajšel (SMER – SD), riaditeľ 

Kancelárie Európskeho parla-

mentu na Slovensku v Bratislave 

získal 68 hlasov, banskoštiavnic-

ký rodák doc. MUDr. Filip Dan-

ninger, CSc., chirurg, pôsobiaci 

v  Bratislave, ktorý je aj predse-

dom Strany práce, získal 325 hla-

sov a  banskoštiavnický rodák, 

poslanec NR SR a  prvý podpred-

seda SNS Mgr. art., Ing. arch. Ja-

roslav Paška získal 35 hlasov. Je 

potešiteľné, že dve miesta z  cel-

kového počtu 14 poslancov bu-

dúceho europarlamentu v Bruseli 

zo Slovenska budú zastávať prá-

ve "naši" JUDr. Miroslav Číž na 

kandidátke strany Smer – SD z 2. 

a Robert Hajšel z 3. miesta. Obom 

prajeme na týchto postoch veľa 

úspechov v prospech Slovenska.

Výsledky volieb do Európske-

ho parlamentu 2019 za mesto 

Banská Štiavnica a  okres Banská 

Štiavnica prinášame v  prehľad-

ných tabuľkách na str. 4 – 5.

Michal Kríž

Výsledky eurovolieb 2019
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Divadlo
Živena – MO Banská Štiavnica 

pozýva všetky členky a  priaz-

nivcov spolku do priestorov bý-

valého Metropolu na divadelné 

predstavenie českého divadla 

Kampa dňa 14.6. o 19:30, kto-

ré je organizované v  rámci fes-

tivalu Vlnoplocha. Pozrieme si 

spolu životopisnú drámu Edith 

Piaf so živou hudbou a krásnym 

spevom. Ak sa prihlásite do 4.6. 

u  členiek výboru alebo na t.č.: 

0907 794  180/0911 608 524, 

získate zľavnenú vstupenku len 

za 5eur! 

Renata Taligová

V  piatok 24.5.2019 boli slávnostne 

spustené na Námestí sv. Trojice pri 

ZUŠ infokiosky za účasti predstavi-

teľov mesta, zástupcov Úradu vlády 

SR, SAŽP Banská Bystrica, Agentúry 

Gashpar Creative, Regiónu Štiavnica 

a občanov nášho mesta.

Prestrihnutím pásky primátorkou 

mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou 

a Mgr. Silviou Čuklovičovou z Úradu 

Vlády SR sa infopanel ofi ciálne spus-

til do užívania pre širokú verejnosť 

a návštevníkov Banskej Štiavnice.

Cieľom projektu, ktorého celý názov 

je Komplexné využitie potenciálu ba-

níckeho dedičstva v  lokalite Banskej 

Štiavnice prostredníctvom produktov 

zážitkového turizmu je moderným, 

neakademickým a  pútavým spôso-

bom prerozprávať niekoľko kapitol 

z  fascinujúcej histórie Banskej Štiav-

nice a navrhnúť konkrétne atraktivi-

ty, ktoré by zaujali kultúrneho náv-

števníka regiónu.

V rámci projektu boli realizované tri 

aktivity. Agentúra Gashpar Creative 

vytvorila multimediálnu internetovú 

prezentáciu „Príbeh Štiavnice“, na turis-

ticky exponovanom mieste na Nám. 

sv. Trojice a  v  Informačnom centre 

boli nainštalované dotykové obrazov-

ky, ktoré Príbeh sprostredkúvajú ve-

rejnosti (spolu s ďalšími potrebnými 

informáciami) a  OZ GeoTour doda-

lo strategický dokument, ktorý hľa-

dá spôsob, ako jednotlivé kapitoly 

príbehu zhmotniť v realite buď v kon-

krétnych podujatiach, alebo v nových 

atrakciách (ako napríklad Banka lás-

ky zhmotnila slávny príbeh Maríny 

a  Sládkoviča). Strategický dokument 

tiež širšie pomenúva, aké už existujú-

ce, alebo novovzniknuté inštitúcie by 

mali byť nositeľom tohto zámeru.

Príbeh Štiavnice nemá ambíciu za-

chytiť históriu mesta a regiónu spôso-

bom, akým to robia historici. Rozprá-

vaním skutočných príbehov približuje 

vzostupy a pády mesta, sociálne po-

stavenie a vzbury baníkov, život štu-

dentov slovutnej Baníckej akadémie, 

pôsobenie alchymistov a príbehy ča-

rodejníc, aj tradičné štiavnické témy 

sopky, tajchov alebo technických vy-

nálezov. Multimediálna prezentácia 

pozostáva z obrázkov, fotografi í a ar-

chívnych dokumentov, textov a kres-

lených animácií v slovenskej, anglickej 

a  maďarskej jazykovej mutácii. Prí-

beh Štiavnice je prístupný na stránke 

pribeh.banskastiavnica.travel.

Mesto Banská Štiavnica na pro-

jekt získalo dotáciu z Úradu vlády SR 

v rámci výzvy na podporu regionálne-

ho rozvoja v partnerstve s OOCR Re-

gión Banská Štiavnica, Slovenským 

banským múzeom, Slovenskou agen-

túrou životného prostredia a OZ Re-

gión Sitno. Celkové náklady predsta-

vovali 50  116€, spolufi nancovanie 

mesta je 5 011,60€.

Igor Kuhn, 

Región Štiavnica

Príbeh Štiavnice

Účastníci slávnostného otvorenia infokiosku  foto Michal Kríž

Po dlhom čakaní sa Drieňovčania 

dočkali. V  piatok 24.5. 2019 bola 

otvorená rozšírená časť detského 

ihriska, ktorá ponúka nové prvky 

a  zvyšuje kapacitu súčasného ihris-

ka o 100%.

Realizácia novej časti bola zdĺhavá 

z dôvodu neočakávaných kompliká-

cií s  terénom, ktorý bolo potrebné 

opakovane upraviť a  zatrávniť. Bez 

týchto nutných zásahov by sa v are-

áli držali voda a  blato, a  preto sme 

museli požiadať obyvateľov o trpez-

livosť a  jednu sezónu sa plánovaná 

nová časť ihriska nemohla využívať. 

Do celého procesu vstúpilo aj rozhod-

nutie obyvateľov lokality Križovat-

ka, ktorí nesúhlasili s  plánovaným 

premiestnením detského ihriska do 

tzv. Kaniarikovskej záhrady napriek 

tomu, že na tento účel sa nám poda-

rilo získať prostriedky z Úradu vlády 

SR. Nakoniec sa Mestu Banská Štiav-

nica podarilo vyrokovať presunutie 

už schváleného projektu na sídlisko 

Drieňová a po procese verejného ob-

starávania mohli byť začiatkom mája 

2019 nové prvky osadené.

V novej časti ihriska nájdu deti a ro-

dičia atraktívnu lanovku, lanovú py-

ramídu, menšie pieskovisko, domček 

s  tabuľou, lanový chodník odvahy, 

zostavu s  hojdačkami a  šúchačkou 

a vahadlové hojdačky. Celkové nákla-

dy na túto časť len v prvkoch presiah-

li 17  000€, dotácia Úradu vlády SR 

bola 9 500€.

Zmeny by sme radi uzavreli 14. – 

15.6. 2019 počas podujatia Pssst! 

Drieňová, kde budeme v  mnohom 

reagovať na požiadavky obyvateľov 

sídliska, ktoré sa nevyhli ani detské-

mu ihrisku. Veríme, že tento priestor 

sa tak stane miestom, ktoré bude prí-

jemné, bezpečné a využívané.

Zároveň by sme znovu radi apelova-

li na užívateľov detského ihriska, aby 

sme si spoločne chránili náš majetok 

a zabránili jeho poškodzovaniu či ni-

čeniu. Predĺžiť životnosť jednotlivých 

prvkov sa dá len tým, že budú využí-

vané správne a oprávnenými osoba-

mi, ktorými sú prevažne deti do 10 

rokov. Zároveň ďakujeme všetkým 

mamičkám za trpezlivosť a pochope-

nie počas obdobia, kedy nová časť ne-

bola verejne prístupná.

V budúcom roku by sme radi zamera-

li pozornosť na ihrisko v lokalite Kri-

žovatka, kde nám postupne doslúžili 

staršie prvky, ktoré by sme radi vy-

menili za nové. Budeme sa ale mu-

sieť „pohybovať“ v rámcoch, ktoré sta-

novujú normy, a  tak počet nových 

prvkov bude limitovaný veľkosťou 

existujúceho areálu.

Projekt rozšírenia detského ihris-

ka na Drieňovej bol realizovaný s fi -

nančnou podporou Úradu vlády 

Slovenskej republiky – program „Pod-

pora rozvoja športu na rok 2018“.

R. Marko

Rozšírené detské Ihrisko otvorené

Záhradkárske 
okienko
Ošetrovanie rán

Uzatvorenie rán: Len rozsiah-

le rany po pílení vyžadujú ďalšie 

ošetrenie. Najprv musíme také-

to miesta zrovnať nožom ale-

bo štepárskym nožom. Potom 

zatrieť latexom alebo voskom. 

Latex utesní ranu natrvalo, ne-

musíme viackrát natierať ako 

pri vosku. Vďaka latexu rýchlej-

šie uzatvorí ranu a skôr sa tvorí 

uzavretie rany.

Vytrhávanie: Počas vegetač-

ného obdobia vytrhávame le-

torasty, ktoré nepotrebujeme. 

Rany dodatočne ošetríme, a  to 

preto, že trhlina v  kôre nevy-

zerá dobre. Drevina po krát-

kom čase uzavrie ranu kalusom. 

Nielen pri reze vznikajú rany, 

aj mrazové trhliny, odštiepe-

né vetvy alebo vklinená hniloba 

potrebujú ďalšie ošetrenie. Ešte 

lepšie by bolo vyvarovať sa nie-

ktorým poškodeniam drevín. 

Michaela Mojžišová

Leto v CVČ
Centrum voľného času v  Ban-

skej Štiavnici organizuje počas 

letných prázdnin denné letné 

tábory rekreačného charakteru 

v termínoch: 1.7. – 5.7., 8.7. – 

12.7., v prípade záujmu zo stra-

ny rodičov a  detí aj v  termíne 

15.7. – 19.7.. Pobytový zájazd 

pri mori v  Tučepi pre rodičov 

s  deťmi a  dospelých v  termíne 

od 30.7. – 8.8.. Bližšie info na 

t.č.: 0907 598 567. 

J. Machilová
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oznamy, 
spomienky

Športový deň
OC a ZO SZTP B. Štiavnica Vás sr-

dečne pozývajú na Športový deň 

– Memoriál JUDr. Jozefa Bene-

ša, ktorý sa uskutoční 25. júna 

o 10:00 na futbalovom štadióne 

Sitno Banská Štiavnica. Súťažné 

disciplíny: hod granátom, hod na 

cieľ, šípky, streľba zo vzduchovky, 

kop na cieľ. Príďte si s nami zasú-

ťažiť a stráviť príjemné dopolud-

nie. Občerstvenie zabezpečené 

(štartovné 2€). Tešia sa na Vás or-

ganizátori! 

Výbory SZTP

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamu-

je svojim členom, že organizuje 

rekondičný pobyt v  Hokovciach 

v  termíne 22. – 28. septembra 

2019. Cena pobytu je 170€ a polo-

vicu ceny, 85€ je potrebné zaplatiť 

do konca júna v kancelárii. Bližšie 

info na tel. č.: 045/692 08 75 po-

čas úradných hodín, (v pondelok, 

utorok a stredu) v čase od 8:00 – 

14:00 hod. 

Výbor ZO SZŤP 

Banská Štiavnica

Stretnutie
Čas letí, ale spomienky a priateľ-

stvá zostávajú...

Vážení bývalí kolegovia, pozý-

vame Vás na nezávislé stretnu-

tie s  bývalými spolupracovníkmi 

OPP, ktoré sa uskutoční v  piatok 

14.6.2019 o 16,00 hod. v reštau-

rácii hotela Kerling (bývalý hotel 

SPP), ul. Dolná 12, Banská Štiav-

nica. Vstupné je 6€/osoba na ob-

čerstvenie (večera, pagáčiky, 

voda). Ostatnú konzumáciu si pla-

tí každý sám. Tešíme sa na spoloč-

né stretnutie.

Organizačný výbor

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie! 

red.

Koncom tohtoročného mesiaca 

mája sa dožíva vzácneho jubi-

lejného roku života – osem-

desiatín, významný občan 

nášho mesta, bývalý úspešný 

športovec – futbalový hráč, 

tréner, funkcionár, tiež aktívny 

účastník ďiaľkových pochodov 

a v minulosti i súčasnosti aj 

v ďalších oblastiach dlhodobo 

aktívna osobnosť spolo-

čenského života v Banskej 

Štiavnici, pán Ivan Madara.

Po predchádzajúcom futbalovom 

hráčskom pôsobení v  mužstvách 

Prahy, Bratislavy a  Tlmáč prišiel 

pracovať do Rudných baní v  na-

šom meste a  od sezóny 1969/70 

prevzal funkciu trénera futbalo-

vého družstva dospelých s cieľom 

pozdvihnúť úroveň jeho hry a po-

stúpiť do vyšších súťaží. Tento zá-

mer sa mu podarilo v krátkom čase 

i naplniť. V priebehu rokov 1971 – 

73 sa pod jeho vedením prebojova-

lo mužstvo z 1. B triedy – dnešná 5. 

liga až do krajského majstrovstva 

– dnešná 3. liga, čo bola náročnej-

šia súťaž ako dnes, lebo vtedy tam 

hrali nielen družstvá bystrického, 

ale aj trenčianskeho a  žilinského 

kraja. Bola to najvyššia futbalo-

vá súťaž v  akej doposiaľ mužstvo 

B. Štiavnice hralo (bolo tak potom 

ešte raz aj v r. 1997 – 98) a záro-

veň i najúspešnejšie trénerské pô-

sobenie pána Ivana Madaru. Pod 

jeho trénerskou taktovkou v  prí-

pade potreby i  jeho hráčskym za-

pojením a za dobrého fungovania 

futbalového výboru sa sformova-

lo výborné družstvo, ktoré svojou 

hrou prilákalo na zápasy rekord-

né 1000 – 2000-ové návštevy di-

vákov. Boli to pre nás hráčov i fa-

núšikov veľmi pekné, vzrušujúce 

a  nezabudnuteľné zážitky, ktoré 

výrazne formovali náš charakter 

a upevňovali priateľstvo.

Okrem B. Štiavnice pôsobil pán 

Madara koncom 80. a  začiatkom 

90. rokov minulého stor. na tré-

nerskom futbalovom poste i  v  B. 

Belej a potom od sezóny 1988/89 

sa opäť angažoval vo futbalovom 

dianí v  B. Štiavnici ako futbalový 

tréner, prezident a manažér klubu.

Je treba spomenúť o pánovi jubi-

lantovi aj to, že sa spolu so skupi-

nou priateľov od r. 1974 dlhodo-

bejšie úspešne venoval diaľkovým 

pochodom po celom bývalom Čes-

koslovensku, ktoré boli zacielené 

na návštevu významných miest 

a  pamätihodností a  uskutočňova-

né aj pri príležitosti významných 

spopločenských udalostí. Aj v  sú-

časnosti pán Madara organizuje 

a ešte stále sa i aktívne zapája do 

športových podujatí v  rámci or-

ganizácie SZŤP, v  ktorej vykoná-

va aj funkciu okresného predsedu. 

Pán jubilant je aj autorom prvej 

komplexnejšej futbalovej publiká-

cie pod názvom "100 rokov futbalu 

v Banskej Štiavnici 1904 – 2004" vy-

danej pri tomto výročí.

Milý priateľ Ivan! My Tvoji bývalí 

hráči, spoluhráči, športoví kolego-

via, priatelia a  fandovia Ti srdeč-

ne blahoželáme k Tvojmu vzácne-

mu sviatku a tešíme sa, že si sa ho 

dožil v optimálnom zdraví, dobrej 

životnej pohode a vitalite. Ďakuje-

me Ti za všetku činnosť, ktorú si 

vykonal pre rozvoj banskoštiav-

nického športu, obzvlášť futbalu 

a  vysoko si ceníme Tvoj priateľ-

ský, férový a  tolerantný prístup 

k  dianiu na športovisku i  mimo 

neho. Prajeme Ti do ďalšieho živo-

ta veľa zdravia, rodinnej pohody 

a radosti, dostatok životnej vitali-

ty, pekné zážitky, priateľské vzťa-

hy a tešíme sa na ďalšie príjemné 

stretnutia s  Tebou aj pri športo-

vých podujatiach. 

Jozef Schingler

Ivan Madara – jubilant, športovec

Organizátorom podujatia bola 

Živena – MO Banská Štiavnica. 

Stretli sme sa v pondelok 13.mája 

2019 o  17,00 hod. v  Spojár kafé-

&klub. O  príjemnú pohodu sa po-

starala nám známa a  veľmi obľú-

bená speváčka Božidara so svojim 

nádherným hlasom...

Predsedníčka MO Živeny Mgr. Ta-

ligová pozvala prítomné dámy na 

divadelné predstavenie českého 

divadla. Zavíta k  nám 14.6.2019 

a  predstaví sa dramatizáciou živo-

ta Edith Piaf.

Pozvala všetkých aj na slávnostné 

vyhodnotenie ankety Žena mes-

ta Banská Štiavnica, ktoré bude 

28.6.2019 v hoteli Grand a tiež na 

slávnostný galaprogram /do nového 

SND/ 3.9.2019 pri príležitosti 150. 

výročia založenia Živeny. Podujatie 

je bezplatné pre členky a priazniv-

cov Živeny, je však potrebné sa pri-

hlásiť a to záväzne u členiek Výboru 

MO kvôli kapacite autobusu.

Stretnutie bolo obohatené aj tom-

bolou, sponzori: Mary Kay, Potravi-

ny Ernek, výbor Živeny.

MO Živena

Deň matiek so Živenou: 
„Pre mamy všetkých generácií“

Veselé Živeniarky v Spojári  foto Archív MO Živena
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Už po štvrtýkrát v Štiavnici 

spolu s partnermi organi-

zujeme divadelný festival 

Vlnoplocha. 

V nedivadelných priestoroch sa pred-

staví výber českých a slovenských di-

vadiel, dva špeciálne projekty vzniknú 

behom workshopu priamo v Banskej 

Štiavnici. Tohtoročná Vlnoplocha sa 

ponesie v nežnom duchu, na počesť 

30. výročia Nežnej revolúcie.

Už tradične sa divadlá predstavia 

v  nedivadelných priestoroch: v  bý-

valom hoteli Metropol, v Limpache-

rovom dome na Námestí sv. Trojice, 

v  Spojári aj Eleuzíne. Okrem „dove-

zených“ predstavení vznikne priamo 

v  Štiavnici predstavenie Nežná 89. 

Autorskú komédiu Štiavničana Hen-

richa Žuchu z prostredia psychiatrie 

počas revolučného roku '89 odohra-

jú herci v nezvyklom prostredí starej 

huty. Príbeh sleduje myšlienkové po-

chody personálu i  pacientov liečeb-

ne a  ich reakcie na udalosti týchto 

revolučných čias. Iným netradičným 

predstavením bude Moc bezmoc-

ných brnenského divadla Feste, kde 

sa diváci budú presúvať spolu s herca-

mi po meste, text budú sledovať cez 

slúchadlá. Post Beat Generation odo-

hrajú multižánrový projekt Estab-

lishment. Cez tanec, video, poéziu 

a divadlo projekt priblíži boj proti ne-

viditeľnej ruke moci, ktorá síce mení 

svoj názov a tvár, ale nikdy svoj cha-

rakter. Festival predstaví aj tradičnej-

šie kusy: príbeh Edith Piaf v podaní 

pražského divadla Kampa, inscená-

ciu Metamorfózy ženy banskoštiav-

nickeho divadielka Concordia, štu-

dentský projekt pražskej DAMU, či 

derniéru predstavenia CELY od zná-

mej divadelníčky Slávy Daubnerovej. 

Diváci festivalu majú poslednú mož-

nosť túto niekoľkonásobne ocenenú 

inscenáciu vidieť.

Festival myslí aj na deti, ktoré sa v so-

botu môžu tešiť na hercov z televíz-

nej relácie Fidlibum Miroslavu Pavlí-

kovú a  Alexa Maďara s  hrou Ako 

chrániť prírodu. Študenti VŠMU po-

tom potešia tých najmenších s  Lie-

tajúcou Alžbetkou a v nedeľu dopo-

ludnia pripláva Kapitán Kotvička 

v podaní Martina Žáka.

Festival organizuje Región Banská 

Štiavnica, občianske združenie Vlno-

plocha, OZ Filmodrom a ďalší part-

neri projektu.

Festival z  verejných zdrojov podpo-

ril Fond na podporu umenia, ktorý je 

hlavným partnerom festivalu, Minis-

terstvo dopravy a regionálneho roz-

voja SR a ďalší partneri. Viac info na 

http://www.vlnoplocha.sk/

Igor Kuhn, výkonný riaditeľ, 

Región Banská Štiavnica

Divadelná Vlnoplocha 13.6. – 16.6.2019

Edith Piaf  foto Archív divadlo Kampa Praha

Členovia SZŤP v Banskej 

Štiavnici sa zúčastnili v stredu 

15. mája 2019 výletu na Pustý 

hrad Zvolen.

Máj –na turistiku vhodný čas. Ne-

tušili sme, že tento rok prekoná máj 

zimné rekordy od roku 1953, ale ani 

zima, ani predpoveď dažďa nás ne-

odradili od plánovaného výletu na 

Pustý hrad. A dobre sme urobili, lebo 

výlet sa perfektne vydaril, mali sme 

šťastie, že pršať začalo až od 14:00, 

a to sme už boli z výletu doma. Vďa-

ka našej predsedníčke SZŤP v  Ban-

skej Štiavnici, Anke Peťkovej, nás 

autobus vyviezol čo najvyššie, a tak 

všetci členovia (aj tí skôr narode-

ní, blížiaci sa k 80) zvládli celú pre-

chádzku aj strmšie stúpanie na dol-

ný aj horný hrad. A mali sme krásny 

zážitok z výhľadu a prevetrali sme si 

pľúca na čerstvom vzduchu. Bolo vý-

borne a  tešíme sa na ďalšie výlety 

v krásnej štiavnickej prírode.

Vďaka wikipédii sme sa dozvede-

li aj čosi z  histórie hradu: https:

/ / s k . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Pust%C3%BD_hrad_(Zvolen)

Pustý hrad alebo (starý) Zvolenský 

hrad alebo Starý Zvolen je hradný 

komplex v katastrálnom území mes-

ta Zvolen nad sútokom Hrona a Sla-

tiny v  nadmorskej výške 475 – 571 

m n. m. Skladá sa z dvoch hradných 

komplexov: Dolného a Horného hra-

du. Medzi nimi sa nachádza tzv. spo-

jovacia časť dlhá takmer 400 metrov, 

ktorú v časti pri Dolnom hrade tvorí 

206 metrov dlhý múr. Celková rozlo-

ha Pustého hradu je 7,6 ha. I keď ide 

o ruinu, v porovnaní s  inými európ-

skymi, ale aj svetovými hradmi, vysta-

vanými na vrchoch, je pravdepodobne 

najväčší (sýrsky Krak des Chevaliers 

má rozlohu cca 2,7 ha a  pritom ide 

skôr o pevnosť ako hrad).

Výbor SZŤP Banská Štiavnica

Výlet na Pustý hrad

Členovia SZTP pred hradom  foto Archív SZŤP BŠ

Návšteva 
v Dennom centre

Vo štvrtok 16. mája 2019 naši 

dôchodcovia mali príležitosť zo-

známiť sa s kandidátom na euro-

poslanca pánom Robertom Hajše-

lom, rodákom z Banskej Štiavnice, 

ktorého mnohí členovia aj osobne 

poznajú. Predstavil nám svoju prí-

padnú prácu a vízie, ktoré by chcel 

presadzovať v  europarlamen-

te a  naši dôchodcovia mu kládli 

množstvo otázok, na ktoré v prie-

behu hodiny, ktorú s  nami strá-

vil odpovedal. Diskusia sa niesla 

v  príjemnej atmosfére. Nakoniec 

vyzval nás všetkých, aby sme išli 

voliť, rozdal nám malé propagač-

né materiály a pokračoval na ďal-

šiu besedu do Krupiny.

Táto návšteva v  tento deň nebo-

la jediná. Navštívili nás aj študen-

ti banskoštiavnického gymná-

zia, ktorí prišli debatovať o živote 

v predchádzajúcom zriadení. Mys-

lím, že sa dozvedeli mnoho za-

ujímavých informácií. Každého 

člena, ktorí im informácie posky-

tol, obdarili malou pozornosťou. 

Tieto dve návštevy oživili naše 

stretnutie.

Helena Šušková

vedúca DC

O radikalizme
Od 13. do 21. mája 2019 sa v Ban-

skej Štiavnici organizoval medzi-

národný projekt Youth Against 

Radicalism, organizovaný divad-

lom Th alia Th eatro s  podporou 

programu Erasmus +. Išlo o mlá-

dežnícku výmenu týkajúcu sa ra-

dikalizmu, kde sa účastníci mohli 

oboznámiť s problematikou a de-

batovať o  otázkach súvisiacich 

s touto témou. Ich výslednou prá-

cou sa stal komiks na témy xeno-

fóbia, rasizmus, násilie, predsud-

ky i vylúčenie zo spoločnosti. 

Monika Necpalová

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

jún: 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
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik
Piatok 31.5. o 19:30 hod.Piatok 31.5. o 19:30 hod.
Nedeľa 2.6. o 19:30 hod.Nedeľa 2.6. o 19:30 hod.
GodzillA 2: GodzillA 2: 

KrÁľ MoNšTierKrÁľ MoNšTier

Triler, Sci – fi , akcia, dobrodružný, Triler, Sci – fi , akcia, dobrodružný, 
132 132 min., MP:12, vstupné: 5€. Po min., MP:12, vstupné: 5€. Po 
celosvetovom úspechu fi lmov Godzi-celosvetovom úspechu fi lmov Godzi-
lla a Kong: Ostrov lebiek uvidíme v ki-lla a Kong: Ostrov lebiek uvidíme v ki-
nách ďalšiu kapitolu z fi lmového mon-nách ďalšiu kapitolu z fi lmového mon-
strsveta: Godzilla II Kráľ monštier. strsveta: Godzilla II Kráľ monštier. 

Sobota 1.6. o 19:30 hod.Sobota 1.6. o 19:30 hod.
RockeTMANRockeTMAN

Hudobný, dráma, životopisný, 120 Hudobný, dráma, životopisný, 120 
min., MP:12, vstupné: 5€. Rocketman 
je hudobná fantázia, ktorá rozprá-
va životný príbeh jedného z najúspeš-
nejších hudobníkov súčasnosti. Elton 
John vždy spieval ako boh, obliekal sa 
ako nikto iný predtým a žil ako pra-
vý rocker. 

Nedeľa 2.6. o 17:00 hod.
Bleskový MANU

Animák, rodinný, 88min., MP12, 

vstupné: 5€. Malý Manu je výborný vstupné: 5€. Malý Manu je výborný 
letec a teší sa na skúšku z lietania, kto-letec a teší sa na skúšku z lietania, kto-
rú musí podstúpiť každá čajka, aby sa rú musí podstúpiť každá čajka, aby sa 
mohla s celým kŕdľom bezpečne vydať mohla s celým kŕdľom bezpečne vydať 
na zimu do južných krajín. Nešťast-na zimu do južných krajín. Nešťast-
nou náhodou ale skončí ako zmoknu-nou náhodou ale skončí ako zmoknu-
tá sliepka v mori a musí si vypočuť po-tá sliepka v mori a musí si vypočuť po-
smešky od mladších čajok a výčitky od smešky od mladších čajok a výčitky od 
tých dospelých. Na morskú čajku je to-tých dospelých. Na morskú čajku je to-
tiž nezvyčajne malý a nie je sa čo čudo-tiž nezvyčajne malý a nie je sa čo čudo-
vať. V skutočnosti je Manu dážďovník, vať. V skutočnosti je Manu dážďovník, 
medzi čajky sa ako mláďa tak nejako medzi čajky sa ako mláďa tak nejako 
omylom priplietol, získal si srdcia jed-omylom priplietol, získal si srdcia jed-
ného páru a už s nimi zostal. Teraz sa ného páru a už s nimi zostal. Teraz sa 
však dozvedel pravdu, objavil iné dáž-však dozvedel pravdu, objavil iné dáž-
ďovníky, dokonca jednu slečnu a od-ďovníky, dokonca jednu slečnu a od-
chádza s nimi z domovského hniezda chádza s nimi z domovského hniezda 
za dobrodružstvom.za dobrodružstvom.

Utorok 4.6. o 19:30 hod.Utorok 4.6. o 19:30 hod.
PosledNé večerY NA PosledNé večerY NA 

zeMizeMi

Dráma, 140min., MP15, vstupné: 5€Dráma, 140min., MP15, vstupné: 5€
Hypnotický romantizujúci neonoir Hypnotický romantizujúci neonoir 
najtalentovanejšieho súčasného čín-najtalentovanejšieho súčasného čín-
skeho fi lmára Gana Biho je magickou skeho fi lmára Gana Biho je magickou 

meditáciou o priestore a  čase i  enig-meditáciou o priestore a  čase i  enig-
matickou básňou o  strate a  bolesti, matickou básňou o  strate a  bolesti, 
snom utkaným z nespoľahlivej pamäti, snom utkaným z nespoľahlivej pamäti, 
melancholicky rozostrenej prítomnosti melancholicky rozostrenej prítomnosti 
a minulosti, ktorá možno dokonca ani a minulosti, ktorá možno dokonca ani 
nebola. Podmanivý rytmus a  trúchli-nebola. Podmanivý rytmus a  trúchli-
vá obrazotvornosť fi lmu o mužovi, kto-vá obrazotvornosť fi lmu o mužovi, kto-
rý hľadá svoju dávno stratenú lásku, rý hľadá svoju dávno stratenú lásku, 
pripomína ponurejšiu a  abstraktnej-pripomína ponurejšiu a  abstraktnej-
šiu verziu raných fi lmov Wonga Kar – šiu verziu raných fi lmov Wonga Kar – 
waia či vrcholných diel Andreja Tar-waia či vrcholných diel Andreja Tar-
kovského. Film, ktorý nás zavádza do kovského. Film, ktorý nás zavádza do 
fantastických ruín provinčného mes-fantastických ruín provinčného mes-
ta Kaili na juhovýchode Číny, vrcholí ta Kaili na juhovýchode Číny, vrcholí 
vyše 50 – minútovým záberom – zja-vyše 50 – minútovým záberom – zja-
vením, natočeným bez jediného strihu vením, natočeným bez jediného strihu 
v 3D.v 3D.

Štvrtok 6.6. o 19:30 hod.Štvrtok 6.6. o 19:30 hod.
MAMAMAMA

Horor, 100min., MP15, vstupné: 5€Horor, 100min., MP15, vstupné: 5€
Keď ste teeneger a cudzí človek vám Keď ste teeneger a cudzí človek vám 
ponúkne, že môžete usporiadať pár-ponúkne, že môžete usporiadať pár-
ty v suteréne jeho domu, mali by ste ty v suteréne jeho domu, mali by ste 
sa mať na pozore. Nič totiž nie je za-sa mať na pozore. Nič totiž nie je za-
darmo, ako dokazuje oscarová Octavia darmo, ako dokazuje oscarová Octavia 
Spencer v temnom thrilleri Mama.Spencer v temnom thrilleri Mama.

Bližšie info: odd. kultúry, športu Bližšie info: odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.19/2019: „Jedi-

né, ale veľké dobro, ktoré nám zostane 

v nešťastí je to, že rozoznáme falošných 

priateľov od ostatných.“ Výhercom 

sa stáva Anna Ferková, BŠ. Sr-

dečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráte 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 10.06.2019.

V tajničke sa ukrýva hindské príslo-

vie:

A., Ovakoval, klepal, draslík,

B., 3. časť tajničky, špic,

C., Čistiaci prostriedok, štát v Ázii, 

odháňaj hydinu, český súhlas,

D., Staroegyptský Boh Slnka, obrov-

ský predmet, potrava, predložka,

E., Dávaj jed, kričala, obloky,

F., Prostriedok do WC, ovocie 

z  juhu, čistička odpadových vôd 

Vranov,

G., Patriaci Nane, zn. kozmetiky, 

meno Edisona, ampér,

H., Pracuj pluhom, obilnina, Okres-

ný výbor, samice srncov, koncovka 

zdrobnenín,

I., Zbytočne, patriaca snemu,

J., Koniec tajničky,

K., Frankovka, odd. v nemocnici, ci-

toslovce zhíknutia, biograf.

1., Druh Fatimy, Začiatok tajnič-

ky, osobné zámeno, popevok,

2., Kýva, realitná kancelária, papa-

gáj, hliník,

3., Ivana, aká, osobné zámeno, in-

ventár,

4., Stred slova češe, poľovačka, 54 

v Ríme, samohlásky v slove Paloma,

5., Telúr, stred slova balvan, úkol 

stanovený normovačom,

6., Mužské meno, Chaplinova man-

želka, naša politická strana,

7., Spoluhlásky v slove Lukas, Sla-

vomír, otec,

8., Pracuj motykou, talianske 

mesto, sníva,

9., Linka na letisko skr., slov. skupi-

na, padá v zime,

10., WC, druh antilopy, výrobca ar-

matúr,

11., Iniciálky básnika Horova, išlo, 

člnok, mak česky,

12., Papagáj, želiezka na nohy, 

osobné zámeno,

13., Časť tela, nová výhodná akcia 

skr., patriaci Eve,

14., 2. časť tajničky, česká nadáv-

ka hlúpej žene.

Pomôcky: RK, EK, káčo, Janov, 

Arema

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 21
Krížovka
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Golem

V projekte Banská Štiavnica – Mesto 

kultúry 2019 je aj výstava historic-

kých fotografi í Prázdniny na Klin-

geri. Výstavu pripravujú Vladimír 

Bárta, štiavnický rodák, fotograf 

a  publicista a  autor kníh o  Banskej 

Štiavnici, Slovenské banské múzeum 

a Fond pre podporu umenia na 8. – 

31. júla 2019 v Berggerichte. Výstava 

priblíži aj dnes už nežijúce štiavnické 

plavecké legendy s ich plaveckou pre-

zývkou. Dnes to bude Golem.

Klingerské meno Golem prischlo ro-

bustnému plavcovi Jánovi Polónymu 

vzhľadom na jeho mohutnú posta-

vu a hromový basový hlas. K menu 

mu dopomohol aj fi lm s  rovnakým 

názvom s  Jánom Werichom, ktorý 

v 50. rokoch minulého storočia pre-

mietali v  Katolíckom spolku v  kine 

Trať Mládeže. Jano Polóny s  mlad-

ším bratom Robom, tiež úspešným 

plavcom, vyrastali v  Banskej Štiav-

nici s otcom a jeho slobodnými ses-

trami v rodinnom dome pod Kosto-

líkom sv. Alžbety.

Ich mama, za slobodna Anna Beláko-

vá z Nitry, žila sama v byte nad fotoa-

teliérom pána Mareša.

Jano bol silový typ a vynikal v prsiar-

skych disciplínach. Po maturite na 

gymnáziu a štúdiu telesnej výchovy 

na vysokej škole pôsobil ako učiteľ te-

locviku na UKF v Nitre. V lete najmä 

na sviatok sv. Anny však nikdy nevy-

nechal stretnutie so svojimi  tábor-

níckymi priateľmi (Anákmi) na Počú-

vadle. Mladší brat Robo vyštudoval 

vojenskú leteckú akadémiu a ostal žiť 

v Košiciach.

KFP

Prázdniny na Klingeri 11

Jano Polóny a Jolka Nemeškürtyová na Klingeri  foto Archív KFP

Dňa 10. mája 2019 sa v  priesto-

roch žiarskeho kúpaliska a v priesto-

roch  parku Š. Moyzesa v  Žiari nad 

Hronom uskutočnila súťaž mladých 

záchranárov civilnej ochrany. 

Súťaže sa zúčastnilo 20 štvorčlenných 

družstiev z okresov Žiar nad Hronom, 

Banská Štiavnica a Žarnovica.

Súťaž je určená pre žiakov základných 

škôl II. st., osemročných gymnázií 

a centrá voľného času. Za okres Ban-

ská Štiavnica sa tohto podujatia zú-

častnili žiaci a učitelia zo ZŠ J. Horáka 

v B. Štiavnici, ZŠ J. Kollára v B. Štiav-

nici, ZŠ s MŠ F. Coburga vo Sv. Anto-

ne, ZŠ s MŠ M. Hella Št. Bane, ZŠ s MŠ 

v B. Belej a Katolíckej spojenej školy 

sv. F. Assiského v B. Štiavnici. Cieľom 

súťaže mladých záchranárov civilnej 

ochrany je pripravovať žiakov na mož-

né riziká vyplývajúce najmä z  pôso-

benia následkov živelných pohrôm, 

havárií, katastrof, a  teroristických 

útokov, overiť a  precvičiť vedomosti 

získané učivom „Ochrana života a zdra-

via“ s dôrazom na civilnú ochranu, po-

hyb v prírode, poskytovanie prvej po-

moci a hasenie malých požiarov. Ďalej 

vybudovať a upevniť návyk poskytnúť 

pomoc iným v prípade mimoriadnych 

udalostí, motivovať žiakov k záujmo-

vej činnosti, ale hlavne vypestovať 

v žiakoch potrebné skúsenosti pri ich 

praktickej aplikácii v rizikových situ-

áciách, s  ktorými sa môžu stretnúť 

v bežnom živote. Vedomosti a prak-

tické skúsenosti žiakov pomáhajú pri 

záchrane života, zdravia a  majetku 

tak, ako to dokazujú mnohé prípady 

z praxe. Súťažná trať pozostávala z de-

viatich súťažných stanovíšť. Najzaují-

mavejšie boli zdravotnícka príprava, 

hasenie malých požiarov, orientácia 

v teréne a streľba zo vzduchovky. Kaž-

dý okres bol vyhodnotený samostat-

ne. Prvé 3 víťazné družstvá z každého 

okresu postúpili na Krajské kolo, kto-

ré sa konalo v  Králikoch 22.5.2019. 

Z  okresu Banská Štiavnica postúpili 

družstvá zo ZŠ J. Kollára v B. Štiavnici, 

ktoré sa z našich škôl umiestnilo na 1. 

mieste, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ 

J. Horáka v B. Štiavnici a tretie miesto 

obsadila Katolícka spojená škola sv. F. 

Assiského. Súťaž po technickej a  or-

ganizačnej stránke zabezpečili odbo-

ry krízového riadenia okresných úra-

dov v Žiari nad Hronom, B. Štiavnici 

a Žarnovici. Organizátori z OÚ Ban-

ská Štiavnica, odboru krízového riade-

nia ďakujú za odbornú prípravu tímov 

Územnému spolku SČK Banská Štiav-

nica a  taktiež  sponzorom z  okresu 

Banská Štiavnica za prepravu žiakov 

a  pedagógov, vecné ceny a  fi nančné 

príspevky: Mesto Banská Štiavnica, 

MZL, s.r.o., SM Tesco Banská Štiavni-

ca. Poďakovanie patrí všetkým peda-

gógom uvedených škôl, ktorí zabezpe-

čili teoretickú prípravu žiakov. 

OÚ Banská Štiavnica, odbor 

krízového riadenia

Súťaž mladých záchranárov

1. miesto žiakov ZŠ J. Kollára  foto Archív OÚ BŠ

Les
Zrána ti zrak dušu pohladí,

zeleň stromov krásou ťa obdarí.

Vojdi hneď srdcom do lesa,

čaká ťa ticho, krásy noblesa.

Najkrajšia je jarou prevoňaná 

zem.

Slnečná stráň je jak krásny sen.

Rozkvitnuté stromy, ich vôňa ča-

rovná,

volá do lesa, tá krása nádherná.

Pri ceste lipa kvitnúca stojí,

čo vôňou kvetov bolesti hojí.

Keď život svoj lipa dožije,

rezbár sochu – Betlehem z nej vy-

ryje.

Tie majestátne stromy v lete,

čo dychom svojim liečia nežne,

v korunách vtáctvu domov dajú,

šat svoj každý rok prezliekajú.

Život v lese harmóniou znie.

To dar prírody a Boží zákon je.

Všetko do seba nádherou zapadá,

veď Boží dar nám z neba padá.

Šum lístia má k tebe prosbu – 

splň v tichu, srdcom lesa túžbu:

Šepká… nenič ma, prosím… rad-

šej ma chráň,

kolískou vody som – zdravie ti 

dám.

Dotyky lesa zvyčajne sú skromné.

Hojivým dotykom liečia dušu jem-

ne.

Veď les nemyslí iba na seba,

v pocitoch dvíha nás s  láskou do 

neba.

Eva Kolembusová

Florbalový 
turnaj – 
pozvánka
Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici Vás pozýva na závereč-

ný, koncoročný fl orbalový turnaj, 

ktorý sa uskutoční dňa 1.6. 2019 

/sobota/ v telocvični ZŠ J. Kollára 

v Banskej Štiavnici o 9,00 hod.

Turnaj je vyvrcholením fl orbalo-

vých súťaží, ktoré sa organizovali 

počas celého šk. r. v rámci víken-

dov.

Súťažia koedukované družstvá 

chlapcov a  dievčat v  kategórii 

mladší 5. – 7. roč. a starší 8. – 9. 

roč.

Srdečne Vás pozývame!

J. Machilová
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Majstrovstvá Európy v behu 

do vrchu veteránov sa konali 

25. mája 2019 v Čechách. Štart 

bol na námestí v Jánskych 

Lázňach o 10,00 hod. 

Po štarte sa bežalo po lesných chod-

níkoch k údolnej stanici kabínkovej 

lanovky a odtiaľ po lyžiarskej zjaz-

dovke do nadmorskej výšky 1300 

m na Čiernu horu. Dĺžka behu bola 

8600m a prevýšenie 650 m. Bohuš 

si od začiatku sledoval umiestne-

nie, do 4. miesta mal prehľad, kto-

rí pretekári ho predbiehajú na tra-

ti preteku a  zároveň si sledoval 

pulz, aby sa mu nezvýšil nad 185 

pulzov za minútu. Postupne ku vr-

cholu predbehol nemeckých prete-

károv a nakoniec dobehol na strie-

bornom mieste. Majstrom Európy 

sa stal absolútne najlepší bežec na 

svete nad 60 rokov, dvojnásobný 

Majster sveta v behu do vrchu 2017 

a 2018, Čech Miloš Smrčka časom 

48 min. 1 sek. 2. miesto obsadil Bo-

huš Melicherčík, Slovensko, časom 

51min. 27 sek., 3. miesto Richard 

Przybyla, Nemecko, 51min. 52 

sek., 4. Miesto Georg Fischer, Ne-

mecko, 52 min. 39 sek., 5. miesto 

Ludwig Lang, Nemecko, 52min. 49 

sek.. Družstvo Slovenska získalo po 

Nemcoch a Čechoch bronzovú me-

dailu v zložení Bohuš Melicherčík, 

Peter Železník (14. miesto 1 hod. 3 

sek) a Miroslav Sobek (20. miesto 

1 hod. 3 min. 52 sek). Bohuš svo-

jou striebornou medailou dosia-

hol najlepšie umiestnenie sloven-

ských reprezentantov vo všetkých 

vekových kategóriách mužov a žien 

na Majstrovstvách Európy v  behu 

do vrchu. Zo žien získala Katarí-

na Pulínyová nad 40rokov ako jedi-

ná zo Slovenska bronzovú medailu. 

Pre Bohuša je to prvá individuálna 

medaila v  behu do vrchu, doteraz 

získal 2x bronzovú medailu na Maj-

strovstvách sveta družstiev v behu 

do vrchu.

ŠN

Bohuš Melicherčík strieborný 
a bronzový na Majstrovstvách Európy v behu do vrchu

Bohuš Melicherčík strieborný na ME  foto Stanislav Sviták

U 11 FK Sitno Banská Štiavnica

V  7.kole jarnej časti sme vycestova-

li za súperom do N. Bane, kde sme si 

zmerali sily s ich "B" mužstvom. Po po-

slednom vysokom víťazstve a aj zlep-

šenom výkone sme chceli v tomto po-

kračovať aj na ihrisku N. Bane.

Na menšom ihrisku sme sa celý zá-

pas trápili, opäť sme pôsobili nefut-

balovo, bez pohybu, chuti a  snahy 

pobiť sa o lepší výsledok. Na malom 

ihrisku sme mali problém s priesto-

rom a všetci sme hrali na jednej kope. 

Po 1.polčase sme prehrávali 0:2, a tak 

sme si cez prestávku povedali, čo zlep-

šiť. V úvode 2.polčasu sa nám poda-

rilo vyrovnať, ale záver zápasu pat-

ril opäť futbalistom N. Bane, a  tak 

sme od posledného mužstva tabuľky 

odišli bez bodového zápisu.

MFK Nová Baňa "B" – FK Sitno Ban-

ská Štiavnica 4:2 (2:0)

Góly: Psotný – 2x

6.kolo jarnej časti sme 2-krát odlo-

žili z dôvodu nepriaznivého počasia, 

ale nakoniec sme ho dohrali v utorok 

21. mája. Pricestovali nás preveriť fut-

balisti FK Vyhne, čo je súper zo spod-

nej časti tabuľky, a tak sme chceli opäť 

dať viac priestoru našim mladým hrá-

čom. Bohužiaľ, futbalová chuť (hlavne 

trénovať) niektorých mladších hráčov 

s "podporou rodičov" je asi taká, že na-

koniec museli nastúpiť aj naši skúse-

ní hráči.

Opäť sme teda nastúpili s najlepším 

hráčom v  bránke a  do hry sme po-

sunuli nášho brankára. Pri menšom 

počte hráčov si všetci schuti zahrali 

a to na každom poste, aby zbierali cen-

né skúsenosti do budúcna. V zápase 

sa predstavili až dve "futbalistky" a Alex 

Hocková si odbila domáci súťažný de-

but, ktorý okorenila aj prvými 2 gól-

mi. Strelecký účet si otvoril aj Matúš 

Baniar a Maťo Zorvan, k čomu im gra-

tulujeme. Po dobrom výkone sme pre-

svedčivo zvíťazili a po minulotýždňo-

vom zaváhaní získali cenné tri body.

FK Sitno Banská Štiavnica – FK Vy-

hne 12:0 (4:0)

Góly: Hanzlík, Hanzlíková, Baniar, 

Zorvan, Dobák – 2x, Hocková – 2x, 

Buzalka – 2x, Psotný – 2x

Pavel Hanzlík

Jarná časť sezóny 2018/19 futbalistov

Futbalisti U11 FK Sitno Banská Štiavnica  foto Archív FK Sitno BŠ

Futbal
Favorit získal zaslúžené víťaz-

stvo

V. liga, muži, 23. kolo. Dobrá Niva – 

B. Štiavnica/Š. Bane – Podkonice 4:2 

(2:1). Góly: Chmelina, Budinský

VI. liga, 25. kolo. B. Štiavnica/Š. 

Bane „B“ – Repište 3:5 (2:3). Zo-

stava: Kraják – Vilmon, Číž, Bin-

der, Macko, Chmelina, Beňo, Pastier 

(46  ́ Jucha), Drexler (66  ́ Kružlic), 

Budinský (86  ́ Lupták), Kminiak. 

Hostia rolu favorita zvládli a  tým 

potvrdili, že sú dlhodobo v čele ta-

buľky. Už v 4  ́sme sa ujali vedenia, 

keď Kminiak s prehľadom premenil 

11m kop po ruke hosťujúceho ob-

rancu. Potom však prišli chyby v na-

šej obrane a  hostia už v  38  ́ viedli 

1:3. V 45  ́prišla najkrajšia akcia celé-

ho stretnutia. Kminiak si v rýchlosti 

narazil loptu na 16-tke s Drexlerom, 

ktorý skorigoval výsledok 1. polča-

su na 2:3. 2. polčas bol vyrovnaný do 

64 ,́ keď sme v priebehu 2  ́dostali 2 

góly, pri ktorých bolo vidno, akí sme 

náchylní robiť chyby pri rýchlosti 

hráčov hostí. V 74  ́Macko upravil na 

konečných 3:5. Posledných 15  ́sa už 

len dohrávalo a veľa pekného futba-

lu už fanúšikovia nevideli.

IV. liga, dorast, 23. kolo. B. Štiavni-

ca/Š. Bane – Prestavlky 5:1. Góly: 5 ,́ 

77  ́Bartoš, 25  ́Valovič, 75  ́Vozár, 

82  ́ Šarkézy. Zostava: Kružlic (90´ 

Šimo) – Gallo, Binder, Vanko (5  ́Vi-

cian), Valovič, Hrabko, Javorský ČK 

45 ,́ Bartoš, Jurica, Vozár, Lupták 

(46  ́Šarkézy). Naši dorastenci odo-

hrali kvalitné stretnutie so susedom 

v tabuľke a zaslúžene vyhrali. 1. pol-

čas mal svoju kvalitu z oboch strán. 

V závere 1. polčasu išiel pod sprchu 

Javorský, a  tak druhých 45  ́ sme 

hrali oslabení. Zdalo sa, že hostia 

využijú presilovku, no stal sa pravý 

opak. Celý 2. polčas sme boli lepším 

mužstvom, čo sme dokázali stre-

lením 3 gólov. Súpera sme doslova 

prevalcovali fyzickou pripravenos-

ťou, a tak 3 body ostali doma.

Dohrávka: IV. liga, dorast, 22. 

kolo. Heľpa – B. Štiavnica/Š. Bane 

0:2 (0:1). Góly: Bartoš 2x. II. liga, 

23. kolo SŽ. B. Štiavnica/Š. Bane 

– Lučenec „A“ 2:1 (2:0). Góly: Ka-

lišek 2x

II. liga, 23. kolo MŽ. B. Štiavnica/Š. 

Bane – Lučenec „A“ 1:4 (1:1). Góly: 

Dobák M.

Kam na futbal?

V. liga, muži ,24. kolo 1.6. o 17:00: 

B. Štiavnica/Š. Bane – Selce (ihrisko 

Š. Bane). 

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.sk/

#menu/open/sutaze/ Ivan Beňo
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 Kúpim starý dom aj v  zlom sta-

ve v  BŠ a  blízkom okolí, tel.č.: 

0903 506 693

 Kúpim starý motocykel, trak-

tor, stabilný motor, aj v zlom stave, 

tel.č.: 0903 506 693

Dám do prenájmu RD, tel.č.: 

0907 712 460

 Prenajmem garáž na starom ih-

risku, tel.č.: 0907 090 084

 Predám záhradnú chatku na pek-

nom mieste blízko cesty v časti Šte-

fultov, cena dohodou, kontakt: 

0903 960 143

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

 Predám bicykel Favorit a staveb-

nú sieť, tel.č.: 0902 274 017

 Predám Peugeot 206 1.4 HDI, 

r. výr. 2005, platná STK a  EK do 

r. 2020, cena 1500€, kontakt: 

0907 140 698

 Ponúkame prácu stolára na pra-

covisku v  Banskej Štiavnici. Práca 

na jednu smenu, víkendy a  sviat-

ky voľné. Aj zaškolíme. Ponúka-

ná mzda od 730EUR do 1300EUR 

podľa Vašich skúseností. Výkono-

vá zložka podľa vyrobeného množ-

stva. Kontakt: 0948 304 604

 Ponúkam brigádu v  bufete Ban-

ský Studenec, júl – august, výčap, 

kuchyňa, s  praxou, plat/mesiac 

800eur v čistom, prac. doba 9 hod. 

Kontakt: 0911 816 936

reality

inzercia

služby

práca

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

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

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

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

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

Kantína Tratória Kantína Tratória 
Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

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

Kontakt: 0903 506 693Kontakt: 0903 506 693

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

 Spilovanie a  opilovanie stromov 

motorovou pílou, kosenie pozem-

kov, tel.č.: 0940 870 762

Doučovanie matematiky žiakov 

ZŠ a  SŠ vyštudovanou učiteľkou 

v BS a okolí, tel. 0904 018 352

Inzerujte aj vy
v Š  avnických

novinách


