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INZERCIA

Dňa 6. júna 2016 sa konalo 

zasadnutie zastupiteľstva 

Banskobystrického samo-

správneho kraja. 

Jedným z  bodov rokovania bol aj 

návrh na schválenie predaja rozo-

stavanej budovy s pozemkom v 

areáli Všeobecnej nemocnice Žiar 

nad Hronom z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, predkladate-

ľom uvedeného materiálu bol La-

dislav Kukolík, poslanec BB SK, kto-

rý je súčasne aj primárom oddelenia 

anestéziológie a intenzívnej medicí-

ny nemocnice v Žiari nad Hronom. 

Na zastupiteľstve BBSK sa zúčast-

nila a vystúpila aj primátorka mes-

ta Mgr. Nadežda Babiaková, kto-

rá je súčasne aj poslankyňou za náš 

okres. Vo svojom vystúpení uviedla, 

že aj jej cieľom je zvyšovanie kvali-

ty a  úrovne poskytovania zdravot-

níckych služieb v Banskobystrickom 

kraji. Konštatovala však aj to, že prá-

ve spoločnosť Svet zdravia a. s., kto-

rá prevádzkuje aj nemocnicu v Ban-

skej Štiavnici uzatvorila od začiatku 

tohto roka najskôr interné a násled-

ne aj  gynekologicko – pôrodnícke 

oddelenie. Aj týmto rozhodnutím 

zostali obyvatelia okresu Banská 

Štiavnica bez dostupnej lekárskej 

pomoci, nakoľko v  Banskej Štiav-

nici v súčasnej dobe stále nefungu-

je rýchla lekárska pomoc a  ani le-

kárska služba prvej pomoci. Mesto 

Banská Štiavnica a obce okresu Ban-

ská Štiavnica zostali bez sanitky 

Rýchlej lekárskej pomoci (RLP), čiže 

sanitky s lekárom, ktorá na základe 

rozhodnutia Ministerstva zdravot-

níctva SR bola nahradená dvomi sa-

nitkami Rýchlej zdravotnej pomoci 

(RZP).

Záchranka s lekárom už od 1. júla!

Krajskí poslanci aj o Banskej Štiavnici

RLP v našom meste  foto: www.chirosan.sk 	2.str.

	3.str.

Súťaž o vstupenky
Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaují-

mavú súťaž. Tentokrát môžete vy-

hrať lístky na One Day Jazz Festival 

2016. Súťaž pozostáva z 3 súťažných 

kôl. Vašou úlohou bude vedieť správ-

ne odpovedať na všetky 3 súťažné 

otázky, aby ste boli zaradení do žre-

bovania o vstupenky na tento jazzo-

vý koncert, ktorý sa uskutoční v so-

botu 18. júna na Amfiteátri v Banskej 

Štiavnici. 

3. súťažné kolo:

Kedy sa uskutoční koncert One 

Day Jazz Festival 2016 v Banskej 

Štiavnici?

Správne odpovede spolu s vystrihnu-

tými kupónmi nám posielajte poš-

tou na adresu redakcie, príp. vhoďte 

do schránok ŠN (Kultúrne centrum 

– Kammerhofská 1, vestibul Nemoc-

nice - Drieňová, Kvetinárstvo p. Rá-

kayová - Križovatka, predajňa SAMA 

23 – pod kalváriou) v termíne do 

15.6.2016. Šťastných výhercov vstu-

peniek uverejníme v ŠN 16.6. Praje-

me Vám veľa šťastia! Red.

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.3Kupón č.3

Tesne pred uzávierkou tohto 

vydania Štiavnických novín 

obdržala primátorka mesta 

Nadežda Babiaková pozitívnu 

správu od ministra zdravot-

níctva. 

Telefonicky jej ju oznámila štátna 

tajomníčka Ministerstva zdravot-

níctva SR Andrea Kaľavská. Tou 

informáciou je, že spoločne so Zá-

chrannou zdravotnou službou Bra-

tislava sa podarilo doriešiť RLP a 

záchranka s lekárom bude v regió-

ne jazdiť už od 1. 7. 2016, t. j. o dva 

mesiace skôr, ako bolo pôvodne pri-

sľúbené. 
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z programu
primátorky

6. 6.

V 20. a 21. týždni mesiaca 

máj mesto Banská Štiavnica 

z fi nančných prostriedkov z 

rozpočtu mesta začalo reali-

zovať celoplošné vysprávky 

miestnych komunikácii v 

našom meste. 

Nové povrchové úpravy boli realizo-

vané nasledovne na týchto uliciach:

- Ul. Jesenského (1. časť úseku o roz-

lohe 105 m x 3 m, v celkovej výške 5 

856,24 Eur)

- Ul. výskumnícka (celá plocha o roz-

lohe 222 m x 4 m, v celkovej výške 15 

821,50 Eur)

- Povrazník (časť o rozlohe 50 m x 4,5 

m, v celkovej výške 4 656,60 Eur)

- Ul. L. Svobodu (prístupový chod-

ník 111m x 3,6 m, v celkovej výške 6 

879,60 Eur)

- Ul. vodárenská (1. časť úseku 170 m 

x 3 m od p. Blahu po odbočku chod-

níka k p. Vidovi, v celkovej výške 10 

296,-Eur)

Celková suma celoplošne vysprave-

ných komunikácií ku dňu 2.6.2016 je 

vo výške 43 509,94 Eur.

Rekonštrukčné práce miestnych ko-

munikácií vykonávala fi rma Reno-

via, s.r.o., Zvolen.

Havarijný stav týchto komunikácií 

si vyžadoval celoplošnú vysprávku, 

čo predstavovalo aj zvýšené náklady. 

Preto na ďalšiu etapu rekonštrukcie 

miestnych komunikácií, ich jednot-

livých častí a úsekov, bude potrebné 

vyčleniť fi nančné prostriedky z roz-

počtu mesta.

Michal Kríž

Celoplošné vysprávky 
miestnych komunikácií

Celoplošná vysprávka komunikácie na Povrazníku  foto Ján Petrík 

Otvorenie sezóny 

V  sobotu 11.6.2016 sa pri jaze-

re Počúvadlo uskutoční ďalší roč-

ník podujatia Budenie sitnianskych 

rytierov. Aj v  tomto roku sa bude 

podujatie orientovať najmä na ro-

diny s deťmi, ktoré čaká zaujímavý 

program. Heslom tohto ročníka ak-

cie je Hýbeme sa, bavíme sa! Organi-

zátori by radi deti dostali z prostre-

dia domovov a  aj prostredníctvom 

podujatia podporili ich zdravší ži-

votný štýl. Aj preto prvýkrát v histó-

rii podujatia bude súčasťou progra-

mu aj individuálny rodinný výstup 

na Sitno, počas ktorého v čase 10.00 

– 15.00 hod. budú môcť deti plniť na 

niekoľkých zastávkach úlohy, ktoré 

pre nich pripravili štiavnickí skau-

ti. Po úspešnom absolvovaní všet-

kých úloh a dosiahnutia vrcholu le-

gendárneho kopca bude nasledovať 

zostup k tajchu Počúvadlo, pri kto-

rom od 13.00 hod. bude prebiehať 

program za účasti zabávača a  ani-

mátora Erika, banskobystrického 

bábkového divadla na Rázcestí či 

klaunov Pika a Nika. Chýbať nebu-

dú ani zástupcovia Červeného kríža, 

ktoré naučia deti, ako ošetriť prípad-

né malé zranenia, ktoré by sa mohli 

vyskytnúť počas letných prázdnin 

a  iné prekvapenia. Pre záujemcov 

pripravili organizátori z Mesta Ban-

ská Štiavnica, OZ Sitnianski rytieri 

a OOCR Región Štiavnica aj bezplat-

ný autobus. Časy odchodu: Ban-

ská Štiavnica, VÚLH (pod Kalvá-

riou) 10:30, Drieňová (pod kopcom) 

10:35, Križovatka 10:40, Mestský 

úrad 10:50, Štiavnické Bane, OCÚ 

11:05. Odchod autobusu späť do 

Banskej Štiavnice: 18:00

Rastislav Marko

Ďalší krok 
„nášho“ ministra

Dňa 7.6. urobil Miroslav Lajčák, mi-

nister zahraničných vecí a európ-

skych záležitostí SR ďalší krok, aby 

sa stal generálnym tajomníkom 

OSN. Na pôde OSN v New Yorku 

mal mimoriadne úspešnú prezen-

táciu, a tak mu svitla opäť reálnej-

šia nádej, aby sa stal spomedzi 11 

uchádzačov práve on šéfom najpre-

stížnejšej svetovej organizácie. Dr-

žme teda palce tomuto absolven-

tovi banskoštiavnického gymnázia 

pre prípravu na štúdium v zahra-

ničí, ktorú absolvoval v školskom 

roku 1980/81 a ktorý sa neprestaj-

ne hrdo hlási k nášmu mestu a ne-

ustále ho zviditeľňuje vo svete. 

Ján Novák

Boj, ktorý sa začal pred 

niekoľkými rokmi pri zrušení rých-

lej záchrannej služby s lekárom 

bude teda ukončený úspešne. Pri-

mátorka mesta k téme hovorí: “Teší 

nás, že Ministerstvo zdravotníctva SR 

akceptovalo našu žiadosť o zriadenie 

rýchlej zdravotnej služby s lekárom v 

skoršom termíne, tak ako nám to dek-

larovali pri počiatočných rozhovoroch 

na Ministerstve zdravotníctva SR. Po-

čas uplynulých rokov som absolvovala 

množstvo rokovaní s prezidentmi SR, 

predstaviteľmi vlády SR, poslancami 

NR SR, ministrami zdravotníctva, štát-

nymi tajomníkmi, úradníkmi, ale aj sa-

motnými lekármi, ktorých som sa v po-

sledných týždňoch snažila presvedčiť o 

tom, aby prijali prácu v rýchlej zdravot-

nej službe v našom regióne v čo najskor-

šom termíne. Moje poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí ma v tomto boji podpo-

rili, stáli za mnou a obyvateľmi mesta 

a svojou snahou a ochotou dopomohli 

k tomu, že sa po mesiacoch zlých správ 

v oblasti zdravotníctva predsa len mô-

žeme tešiť aj z pocitu väčšieho bezpe-

čia, pretože zdravie je to najcennejšie, 

čo človek má. Aj keď posledný rozhovor 

s ministrom zdravotníctva bol z mojej 

strany možno príliš tvrdý a aj moje po-

sledné vystúpenia k zdravotníctvu, ne-

robila som to pre svoj prospech, ale pre 

ľudí regiónu Banská Štiavnica, ktorí si 

zaslúžia adekvátnu zdravotnú starost-

livosť.” Okrem rýchlej lekárskej po-

moci bude v Banskej Štiavnici aj le-

kárska služba prvej pomoci.

Marian Zimmermann, 

zástupca primátorky

�1.str.

Záchranka s lekárom 
už od 1. júla!

 Účasť na zasadnutí zastupiteľstva 

Banskobystrického samospráv-

neho kraja v Banskej Bystrici.

 Zasadnutie Komisie na od-

predaj majetku BBSK na Úrade 

BBSK v Banskej Bystrici.

7.6.

 Riešenie úloh súvisiacich s Ob-

lastnou organizáciou CR región 

Banská Štiavnica.

 Príprava materiálov na rokovanie 

Mestskej rady.

 Prerokovanie zmeny rozpočtu č.1 

mesta Banská Štiavnica.

 Riešenie problematiky zdravot-

níctva.

  Individuálne pracovné stretnutia 

s občanmi k ich potrebám a po-

žiadavkám, práca v meste.

8.6.

 Riešenie problematiky zdravot-

níctva.

 Účasť na Valnom zhromažde-

ní Bytovej správy s. r. o. Banská 

Štiavnica.

  Individuálna práca v meste.

9.6.

 Pracovné rokovanie s Krajským 

pamiatkovým úradom Ban-

ská Bystrica k obnove objektov 

v meste Banská Štiavnica.

 Pracovné stretnutie k projektu 

„Pre udržanie, zhodnotenie a využí-

vanie hlbinných baní“.

10.6.

 Riešenie úpravy ciest.

  Individuálne pracovné stretnutia 

s občanmi k ich potrebám a po-

žiadavkám, práca v meste.

11.6.

 Slávnostné prijatie absolventov 

SPŠ baníckej po 60. rokoch.

 Občianske obrady – sobáše.

 Slávnostné prijatie absolventov 

SVŠ po 60. rokoch.

Eva Turányiová
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Práve samospráva 

mesta však svojim úsilím dokázala 

po vyše troch rokoch vybaviť rých-

lu lekársku pomoc a službu lekár-

skej služby prvej pomoci, ktoré by 

mali začať poskytovať kvalitné zdra-

votnícke služby už v najbližšom ob-

dobí. Primátorka mesta súčasne od-

poručila uvedené objekty odpredať 

spoločnosti Svet zdravia a.s. avšak, 

len za podmienky, že kupujúci Svet 

zdravia, a.s., opäť zabezpečí v Ban-

skej Štiavnici prevádzku interné-

ho a gynekologicko – pôrodníckeho 

oddelenia v ich pôvodnom rozsahu, 

a to najmä z dôvodu, že v súčasnosti 

sú preplnené nemocničné izby a ne-

adekvátne a neštandardné podmien-

ky v nemocnici v Žiari nad Hronom. 

Nakoniec tieto, ako aj iné skutočnos-

ti sú uvedené v správe, ktorá bola 

predložená na rokovanie zastupiteľ-

stva BB SK. Konštatovala tiež, že aj 

obyvatelia okresu Banská Štiavnica 

sú občanmi Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja a majú rovnaké 

právo na kvalitnú a dostupnú lekár-

sku starostlivosť ako všetci ostatní 

občania. Okrem poslankyne BB SK 

a primátorky nášho mesta vystúpili 

na rokovaní aj viacerí poslanci a po-

slankyne BB SK, generálny riaditeľ 

Sveta zdravia a.s. Ing. Ľubomír Lo-

patka, PhD.   a  MUDr. Róbert Hill, 

PhD., riaditeľ medicínskeho úseku 

Svet zdravia a.s.. MUDr. Róbert Hill, 

PhD., okrem iného konštatoval, že 

nemocnica v Banskej Štiavnici strati-

la charakter všeobecnej nemocnice, 

keď bolo uzatvorené chirurgické od-

delenie. A ešte pokiaľ mala charakter 

všeobecnej nemocnice neposkyto-

vala zdravotnícke služby na požado-

vanej odbornej úrovni. Konštatoval, 

že nemocnica v Banskej Štiavnici má 

plniť funkciu následnej zdravotnej 

starostlivosti. Ďalej sa vyjadril, že sa 

nebráni odbornej diskusii o zdravot-

níckych službách v nemocnici v Ban-

skej Štiavnici a  Žiari nad Hronom, 

ale určite nie na schodoch pred ne-

mocnicou v  Banskej Štiavnici. Na 

uvedené poslankyňa BB SK a primá-

torka mesta reagovala, že ona ani 

nikto z  vedenia mesta neorganizo-

val protestné zhromaždenie pred 

nemocnicou v Banskej Štiavnici. Za 

tento predložený návrh z 33 prítom-

ných poslancov 11 hlasovalo za, 1 

nehlasoval a 21 poslancov sa hlaso-

vania zdržalo. 

Foto: Svet zdravia, a.s.

Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

�1.str.

Tromf v rukách Mariána Kotlebu
Dňa 6.6.2016 sa uskutočnilo 

zasadnutie Banskobystric-

kého samosprávneho kraja, 

ktorého sa zúčastnila aj naša 

primátorka Mgr. Nadežda 

Babiaková, ktorá je súčasne 

v tomto funkčnom období aj 

jedinou poslankyňou tohto 

kraja za náš okres. 

V tejto súvislosti som poslal predse-

dovi Banskobystrického kraja otvo-

rený list nasledujúceho znenia:

Vážený pán Ing. Mgr. Marián Kotle-

ba. Predseda Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja!

Včera v súvislosti so zasadnutím 

zastupiteľstva Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja odzne-

lo v médiách okrem iného aj to, že 

na programe rokovania bol aj od-

predaj rozostavaného nemocnič-

ného pavilónu v Žiari nad Hronom 

pre Svet zdravia. V médiách odzne-

lo aj to, že primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková síce rezo-

lútne vyslovila požiadavku, aby pre-

daj Svetu zdravia sa uskutočnil len 

za podmienky ak Svet zdravia opäť 

prinavráti do banskoštiavnickej ne-

mocnice interné ako aj gynekologic-

ko-pôrodnícke oddelenie. Keďže jej 

vystúpenie zostalo v  polohe hlasu 

volajúceho na púšti, poslanci odhla-

sovali predaj tohto pavilónu. Sve-

tielko nádeje však zostalo, keďže, 

ako tiež bolo uvedené včera v  mé-

diách, ste sa zatiaľ na tento verdikt 

poslancov nepodpísali. V  tejto sú-

vislosti, keďže máte jediný, posled-

ný a  vlastne najdôležitejší tromf 

v rukách Vy, dovoľujem si Vás po-

žiadať nielen v mene mojom, ale aj 

všetkých obyvateľov nášho okresu 

a množstva niekdajších a možno aj 

budúcich rodičiek z  celého Sloven-

ska, keďže išlo aj o  vychýrené gy-

nekologicko-pôrodnícke oddelenie 

našej nemocnice, aby ste rozhodli 

vyslovene len a len v intenciách pri-

mátorky nášho mesta, ktorej žela-

nie je súčasne poslednou úpenlivou 

žiadosťou o pomoc v záujme nielen 

občanov nášho okresu, ale určite aj 

Slovenska. Dodnes rezonujú Vaše 

dojímavé slová, ktoré ste predniesli 

dňa 17.5.2016 vo svätoantonskom 

kostole v  deň poslednej rozlúčky 

s poslancom Vašej strany a obyva-

teľom zo Svätého Antona Ondre-

jom Binderom, že spravíte všetko 

preto, aby ste splnili jeho želanie 

– oživotvoriť opäť banskoštiavnic-

kú nemocnicu. Zaznamenali sme 

už aj Vaše vystúpenie v tejto súvis-

losti na 4. schôdzi NR SR. Súčasne 

si Vám dovoľujem oznámiť, že ten-

to môj list bude v plnom znení uve-

rejnený aj v Štiavnických novinách 

dňa 9.6.2016. V  nádeji, že dodrží-

te svoje slovo Vám už vopred ďaku-

je za budúcich vďačných obyvateľov 

Banskej Štiavnice, nášho okresu, ale 

aj Slovenska.

Banská Štiavnica 7.6.2016

Ján Novák

Krajskí poslanci aj o Banskej Štiavnici

Pred blížiacou sa letnou turis-

tickou sezónou pribúda počet 

kultúrnych podujatí, ktoré sa 

konajú na území mesta Banská 

Štiavnica. 

Napriek tomu, že Mesto Banská 

Štiavnica nemá v  tejto oblasti pri-

jaté všeobecno – záväzné nariade-

nie, organizátori sú povinní riadiť 

sa Zákonom o  verejných kultúr-

nych podujatiach.Aké povinnos-

ti vyplývajú z tohto zákona organi-

zátorom? Najhlavnejšou je oznámiť 

každé kultúrne podujatie min. 7 dní 

vopred na Mestský úrad (písom-

ne alebo elektronicky na msu@ban-

skastiavnica.sk), v  odôvodnených 

prípadoch môže byť po dohode táto 

doba aj kratšia. V oznámení treba 

uviesť označenie a adresu usporia-

dateľa, názov a obsahové zamera-

nie podujatia, miesto a čas jeho ko-

nania. V jednom oznámení možno 

uviesť aj viac podujatí. Usporiadateľ 

zodpovedá za utvorenie vhodných 

podmienok na uskutočnenie podu-

jatia, za zachovanie poriadku počas 

jeho priebehu, za dodržiavanie prí-

slušných autorskoprávnych, daňo-

vých, zdravotno-hygienických, po-

žiarnych, bezpečnostných a iných 

právnych predpisov a za umožnenie 

výkonu dozoru na to oprávneným 

orgánom.V prípade, že organizátor 

naplní všetky požiadavky zákona, 

má vysporiadané vzťahy s  majite-

ľom pozemku, na ktorom sa podu-

jatie bude konať (alebo ho vlastní) 

dostane pred konaním podujatia 

vyrozumenie zo strany Mestského 

úradu. Toto slúži aj ako doklad pri 

prípadnej kontrole zo strany Mest-

skej polície. Mesto môže poduja-

tie zakázať v prípade, že by mohlo 

dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo ži-

vota obyvateľov, alebo by mohlo 

ohroziť zásobovanie alebo dopravu. 

Podujatie je možné zakázať aj po-

čas jeho konania v  prípade, že ne-

došlo k jeho ohláseniu, prípadne na 

ňom dochádza k porušovaniu záko-

nov. Za neohlásenie podujatia môže 

obec zároveň udeliť právnickej oso-

be pokutu až do výšky 332 €.

R. Marko

Organizujete podujatia? Dodržujte zákon!
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Slovenský vodohospodárky 

podnik, š.p. sídli od roku 1997 

v Banskej Štiavnici. 

Je to aj preto, lebo Banská Štiavni-

ca je svetovo unikátna historický-

mi vodnými nádržami – tajchami. 

Vodohospodári majú v  súčasnosti 

vo svojej správe 23 tajchov. V roku 

2014 pribudli dve Komorovské ja-

zerá a tajch Červená studňa, ktoré 

SVP, š.p. získalo od mesta Banská 

Štiavnica. Cieľom je ich rekonštruk-

cia a  úprava okolia, aby sa mohli 

stať príjemným miestom na od-

dych pre obyvateľov mesta a  jeho 

návštevníkov. V  posledných desať-

ročiach Červená studňa doslova 

chátrala. Návodná i náveterná stra-

na hrádze zarástla vysokými stro-

mami, okolie krovím a  manipulač-

ný objekt (tzv. mních) zdevastovali 

vandali. Tajch Červená studňa leží 

priamo na rovnomennom horskom 

sedle, tvoriacom rozvodnicu povo-

dia Hrona a povodia Ipľa a tak sú-

časne vytvára akúsi vstupnú bránu 

do mesta. 

V tomto roku sme opravili ovládacie 

trámy pre výpustný systém - ktorý-

mi sa ovláda dnový výpust. Napriek 

vysokému veku sme ho našli v  za-

chovalom stave, je vyrobený z kva-

litnej liatiny. Padlo rozhodnutie, že 

po ošetrení ho necháme aj naďalej 

plniť svoju úlohu.

Pri rekonštrukcii sme bohužiaľ na-

razili na problém. Zistili sme, že 

v  hrádzi sú priesaky. V  najbližšom 

čase zrealizujeme geofyzikálny 

prieskum, aby sme zistili rozsah. Po-

tom navrhneme technické riešenie, 

pravdepodobne formou injektáže.

Pavel Machava, SVP, š.p.

Tajch Červená studňa vodohospodári 
opravujú

Rekonštrukcia tajchu Červená studňa  foto Ján Petrík

Nový zákon č.79/2015 

o odpadoch zásadným 

spôsobom mení niektoré 

oblasti odpadového hospo-

dárstva. Jednou z nich je 

aj nakladanie so starými 

pneumatikami. 

Podľa nového zákona staré pneu-

matiky už nepatria na zberné dvo-

ry, ale do autoservisov a predajní.

§ 71 nového zákona o  odpadoch 

ukladá povinnosť distribútorom 

pneumatík (autoservisy, predajne) 

zabezpečiť spätný odber odpado-

vých pneumatík bez ohľadu na vý-

robnú značku a na dátum uvedenia 

pneumatík na trh. Zákon pamätá aj 

na elektronických predajcov, ktorí 

musia zabezpečiť spätný odber naj-

menej na jednom mieste v každom 

okrese a informovať o tom prehľad-

ne na webových stránkach svojich 

zákazníkov. Podobne aj v kamennej 

predajni musí byť viditeľná infor-

mácia o  možnostiach bezplatného 

odberu starých pneumatík.

Čo je to vlastne ten spätný odber 

odpadových pneumatík? 

Ide o  bezplatný zber odpadových 

pneumatík distribútorom pneuma-

tík od ich držiteľov bez podmienky 

viazania na kúpu novej pneumatiky 

alebo iného tovaru.

Keď to zhrnieme, konečný používa-

teľ pneumatiky (občan, podnikateľ, 

organizácia a pod.), keď mu vznikne 

odpadová pneumatika, je povinný 

odovzdať ju do servisu či predajne, 

kde pneumatiky predávajú (distri-

bútor) a  distribútor je povinný ta-

kúto odpadovú pneumatiku bez-

platne prevziať bez povinnosti kúpy 

novej pneumatiky alebo iného tova-

ru a je jedno akej značky a veku je 

takáto stará pneumatika. Ak je pne-

umatík viac a  množstvo presahu-

je skladové možnosti distribútora, 

distribútor je povinný dohodnúť si 

s konečným používateľom náhrad-

ný čas a  spôsob prevzatia odpado-

vých pneumatík.

Toľko zákon o odpadoch, ale aká je 

realita? Pýtali sme sa štiavnických 

servisov či odoberajú staré pneu-

matiky a za akých podmienok. Po-

kiaľ si zakúpite a zároveň dáte pre-

zuť pneumatiky v servise, staré vám 

odoberú bezplatne. Pokiaľ si nové 

pneumatiky kúpite inde, za staré 

pneumatiky servisy pýtajú tzv. ma-

nipulačný poplatok od 1,5 do 4 € za 

pneumatiku. V  iných častiach Slo-

venska (okolie Banskej Bystrice, vý-

chodné Slovensko) sú lacnejší, ma-

nipulačný poplatok sa pohybuje od 

1 do 1,5 €. Toto je však, ako uvá-

dzame, v úplnom rozpore s legisla-

tívou. Zákon niečo ako manipulač-

ný poplatok nepozná.

Je na kontrolných orgánoch, aby 

zabezpečili správnu implementáciu 

nového zákona o  odpadoch v  pra-

xi a aby sa autoservisy či predajne 

začali správať tak, ako im legislatí-

va káže. Ľudia sa musia naučiť, že 

staré pneumatiky musia odovzdať 

do servisov a nie na zberné dvory, 

ktoré už podľa nového zákona nie 

sú oprávnené pneumatiky zbierať. 

Bezplatný, komfortný a dobre fun-

gujúci systém je dôležitý aj pre to, 

aby pneumatiky nekončili po kra-

jine na čiernych skládkach, ale aby 

mohli byť zrecyklované alebo ener-

geticky zhodnotené.

Miloš Veverka, TS, m. p. BS

Kam so starými pneumatikami? 
Do servisu!

Pripomenuli 
sme si 
Deň našich ratolestí

Posledný mesiac školského 

roka, kedy deti s  úsmevom ča-

kajú na vytúžené leto. Jún – sl-

nečný mesiac, ktorý svojimi tep-

lotami pripomína prichádzajúce 

leto.

Ako vznikla myšlienka Medzi-

národného dňa detí? Vráťme sa 

do histórie... Prvý jún sa uchytil 

obzvlášť v komunistických kra-

jinách, kvôli čomu vznikla myl-

ná domnienka, že MDD bol ko-

munistický vynález. Avšak Deň 

detí sa napríklad v USA oslavo-

val prvýkrát už v roku 1925, a to 

v San Franciscu. Na Slovensku 

sa Deň detí slávi od roku 1950.

Je to deň venovaný našim naj-

menším. V školách sa zvyčaj-

ne neučí a  sú pre deti vymys-

lené rôzne aktivity, do ktorých 

sa môžu zapojiť. Napríklad rád 

spomínam na moje detstvo, 

kedy sme vždy na našej ZŠ mali 

veľkú ponuku aktivít, za ktoré 

sme boli aj odmení. Tento deň 

nám pripadal ako „6 hodinová te-

lesná výchova“, kde sme si dob-

re zaspievali, oddýchli a  hlav-

ne sme sa naučili nové veci. Boli 

pre nás prichystané hry, futbal, 

volejbal, kreslenie na asfalt krie-

dami a za tieto ,,kresby“ sme do-

stali body... Trieda, ktorá získala 

najvyšší počet bodov, bola sa-

mozrejme najviac odmenená...

ale všetci sme dostali nejaký 

ten darček. Boli to krásne zážit-

ky a teraz prekrásne spomienky. 

Verím, že aj dnes školy vymysle-

li veľa hier pre deti k ich sviatku. 

Milé deti, prajem vám všetkým 

veľa zdravia, šťastia, úspechov 

v škole a hlavne dobré známky...

Filip Golian

Poďakovanie
105 členov Slovenského zväzu 

telesne postihnutých ďaku-

je Mestu Banská Štiavnica za 

príspevok, ktorým pomohol 

24. mája zrealizovať 1-dňový 

rekondično-zdravotný auto-

busový zájazd do Podhájskej. 

Bol to vydarený deň, úľavu 

pocítilo hlavne naše opotre-

bované pohybové ústrojen-

stvo. Srdečná vďaka! Za všet-

kých účastníkov 

Ivan Madara
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kam v BŠ 
a okolí ?

V dňoch 3. – 8.6. 2016 sa 

v Prahe uskutočnil ďalší ročník 

šachového podujatia ČEZ Chess 

Trophy. Medzi významné 

body programu pre verejnosť 

patrila aj partia hraná naslepo 

za účasti Štiavnického živého 

šachu, ktorá sa konala v srdci 

hlavného mesta na Streleckom 

ostrove.

Svoje schopnosti si v  tomto súboji 

preverili dvaja veľmajstri, ktorí nie 

sú neznámi ani štiavnickému pub-

liku. Obaja boli totiž hosťami našej 

akcie. Kým David Navarra v  roku 

2006 Sergejovi Movsesianovi pod-

ľahol, jeho maďarský súper Richard 

Rapport bol v roku 2014 úspešnej-

ší. To ho stavalo aj do úlohy mierne-

ho favorita, ktorú nakoniec aj pre-

tavil do víťazstva. O to však v tomto 

zápase až tak nešlo. Obaja šachis-

ti pochopili svoju úlohu a priniesli 

v partii veľké množstvo výmien, čo 

znamenalo pre prítomných divákov 

aj veľa atraktívnych súbojov. Bolo 

pre nás potešením, že „chémia“ 

Štiavnického živého šachu funguje 

aj v  kozmopolitnej metropole, kde 

sa nazbieralo niekoľko stovák divá-

kov, ktorí od prvého do posledného 

momentu oceňovali výkony našich 

šermiarov nadšeným potleskom. 

Opäť sa tak podarilo prezento-

vať v dobrom svetle nielen Banskú 

Štiavnicu, ale aj celé Slovensko. Re-

portáž z  akcie sa dokonca objavi-

la aj v hlavnom športovom spravo-

dajstve Českej televízie a  aj ďalšie 

mediálne ohlasy boli mimoriadne 

pozitívne. Účasť na tomto podujatí 

bola možná vďaka spolupráci Mesta 

Banská Štiavnica a Šachového klu-

bu Banská Štiavnica pod vedením 

Milana Maroša ml., Pražskej šacho-

vej spoločnosti a  Medzinárodného 

vyšehradského fondu, ktorý naše 

vycestovanie vo významnej miere 

fi nancoval. Pražské vystúpenie bolo 

súčasťou projektu Vlive4chess, kto-

rý vyvrcholí v Banskej Štiavnici po-

čas podujatia Štiavnický živý šach, 

v ktorom sa 9. júla predstavia Ser-

gej Movsesian a poľský supertalent 

Jan-Krzysztof Duda. 

Na záver by sme radi poďakova-

li všetkým účastníkov, skvelej par-

tii mladých ľudí, ktorí trávia me-

siace prípravou na vystúpenie 

a ktorí skvele reprezentujú náš re-

gión a Kamilovi Fojtíkovi zo skupi-

ny historického šermu Bojník za ich 

vedenie.

R. Marko

Štiavnický živý šach v Prahe

Štiavnický živý šach na Streleckom ostrove  foto Anežka Kružíková 

 

Budenie sitnianskych rytierov

11.6. 2016 Sobota

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

Hýbeme sa, bavíme sa!

Našťastie sa nám do tohto 

šialeného kolotoča rodia vždy 

nové, malé, rozkošné bytosti, 

ktoré nám cez svoj pohľad 

na svet nedajú zabudnúť, že 

sme aj my boli na krátky čas 

slobodní. 

Verili sme v to, že dobro vždy zvíťa-

zí nad zlom. Že existujú víly, ktoré 

sú silou svojho ducha silnejšie ako 

najsilnejší zloduch. To je ten svet, 

ktorý robí  deti krásnymi a lepšími 

ako sme my, dospelí. Snáď aj preto 

sa s deťmi radi vraciame do svojich 

detských čias. Pomáhajú nám v tom 

rozprávky, výpravy za dobrodruž-

stvom do krajiny fantázie.

Filmový kabinet deťom – ako sa 

tvoria animované rozprávky, Ali-

ca v krajine za zrkadlom a Spievan-

kovo 5. To bola naša ponuka pre 

všetky malé stvorenia počas sviat-

ku medzinárodného dňa detí v kine 

Akademik.

Že svet ešte stále nestratil pre naše 

deti svoje čaro, nás presvedčili ich 

nadšené tváričky a prežitý pocit,že 

sme zasiahli ich dušičky. Viac než 

300 detí navštívilo naše kino. Vie-

me s  istotou ,že to čo ponúkame,-

ponúkame pre radosť,pre uistenia 

sa ,že svet fantázie by bez detí ne-

existoval.

Zuzka Patkošová

Odd.KŠaMK

Svet fantázie by bez detí neexistoval

INZERCIA

10.-11.6. Víkend otvorených par-

kov a záhrad. Prehliadky parku oko-

lo kaštieľa s odborným výkladom o 

11.00 v trvaní asi 1 hodinu. Kaštieľ 

vo Sv. Antone. 

10.-12.6. Víkend otvorených par-

kov a  záhrad. Lesnícke arborétum 

Kysihýbel, 8:00-16:00.

10.6. Štiavnický kvíz. Prihlášky na: 

0917 824 514. Vila Magnolia, 19:00

10.6. Divadlo Pivovaru ERB: Írska 

kliatba. Veľká komédia o  malých 

problémoch, 19:00.

10.6. 80´s Disco Retro party / DJ 

Hymy. Oblečenie v štýle 80-tych ro-

kov vítané, nie však povinné. Ban-

ský dom-biliard bar, 21:00.

10.6. Pražovňa: SK-CZ Party. DJ 

Tim špecialista na ČS hity, hosť Reza 

Givili.

10.6. Koncert: Billy Barman. Art 

Cafe, 20:00.

11.6. Workshop: Hlas a vnútorná 

rezonancia II. Viac info na FB: Luft 

coworking, 10:00-13:00.

11./18.6. Terra Permonia. Vždy 

v sobotu, 13:00-17:00.

11.6. Budenie sitnianskych rytie-

rov. Rodinné podujatie s výstupom 

na Sitno. Počúvadlianske jazero, 

10:00.

11.6. Festival prírodných autentic-

kých vín: Nahé vína. Z regiónu aj zo 

sveta. Centrum, 14:00.

11.6. Pečené prasiatko so skupinou 

Hurikán. Terasa u Blaškov, Počúvad-

lianske jazero, 18:00.

13.6. Divadlo: Mafi ánske historky. 

Kultúrne centrum, 20:00 

15.-16.6. Detské dni sv. Huberta. 

Kaštieľ vo Sv. Antone. 

16.-19.6. Divadelný festival Vlno-

plocha. 5 českých a 7 slovenských 

TOP divadiel v kostole, v dvoroch 

a uliciach, na amfi teátri. Spolu 22 

predstavení + študentské predsta-

venia. Párty vo festivalovom centre 

Bristol.

17.6. Drink Wine. Rezervácie: 

045 692 11 13. Cosmopolitan-vežič-

ka, 20:00.

17.6. Koncert: Graeme mark band. 

Cafe bar Jašterice, 20:00.

18.6. One day jazz fest. Amfi teáter, 

19:00

18.6. Festival Svetla "Illumination". 

Centrum mesta.

18.-19.6. Netradičné víkendy v Sta-

rom zámku. Vstupy: 18. jún: 16:00, 

17:30, 19:00. 19.jún: 10:00, 11:30, 

13:00, 14:30, 16:00, 17:30.

Zmena programu vyhradená! 

Región Banská Štiavnica
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Prímestské 
letné tábory
Centrum voľného času organizuje 

pre deti vo veku od 6 do 15 rokov 

prímestské letné tábory v termí-

noch od 4.7. – 8.7. 2016 a 11.7. 

– 15.7.2016. Deti čaká zaujímavý 

program plný hier, súťaží a  spo-

znávanie okolia. Bližšie informá-

cie Vám poskytneme v CVČ a na 

t.č. 0907 598 567. 

 J. Machilová

Poďakovanie 
Chceme sa poďakovať personálu 

hotela Bristol za príjemné posede-

nie s obedom, ktorí sme vyhrali v 

ŠN. Celému personálu hotela pra-

jeme veľa spokojných hostí.      E.U.

15.mája sa v Mestskej krytej 

plavárni v Banskej Štiavnici 

konal zaujímavý potápačský 

kurz. 

Na jeho priebeh sme sa opýtali in-

štruktora H
2
O Šport Banská Bys-

trica Jána Paraika, bývalého ab-

solventa bývalej SPŠ baníckej v 

Banskej Štiavnici:

Čo vás pritiahlo do Banskej Štiav-

nice?

„Do Banskej Štiavnice nás pritiahol 

váš 4 metrový bazén, ktorý je raritou 

v Stredoslovenskom kraji. V rámci Slo-

venska sa snažia plavárne a bazény re-

konštruovať na hĺbku 1,8 – 2m, aby sa 

ušetrili fi nančné prostriedky na pre-

vádzkové náklady, čo je pre nás nevy-

hovujúce. V rámci našich potápačských 

kurzov máme práve v Banskej Štiav-

nici vytvorené vynikajúce podmien-

ky. Základný kurz rekreačného potá-

pania „Open Water Driver“ sa skladá 

zo 4 hodín teórie a 6 hodín praxe pod 

vodnou hodinou. Dnes sme sa v bazé-

ne pripravovali na krízové situácie, kto-

ré môžu nastať pod vodou na bazéne a 

potom na otvorenej vode. Treba sa zžiť 

s výstrojou a najlepšie je byť v skupine 

po 6 absolventoch v rámci bezpečnosti, 

pretože každý uchádzač musí mať oko-

lo seba vytvorený dostatočný priestor 

na potápanie. Potápanie sa radí medzi 

rizikové športy, pri neodbornom pono-

rení do hĺbky 7 až 10 m v prípade dý-

chania stlačeného vzduchu z prístroja 

pod vodnou hladinou hrozí poškodenie 

pľúc, tzv. pneumotorax.“

Čo získajú absolventi po absolvova-

ní tohto kurzu?

„Získajú medzinárodne platný certifi -

kát „Open Water Driver“, ktorý opráv-

ňuje absolventa zostupovať do 18m 

na otvorenej vode v „Bady systéme“ to 

znamená po dvojiciach formou orga-

nizovaného potápania. Všade vo svete 

skupinu potápačov sprevádza nejaký 

sprievodca Dive master, ktorý absol-

vuje práve tento kurz. Skupinu (7-10 

ľudí) vedie vedúci sprievodca, ktorý 

bezpečne sprevádza záujemcov o po-

tápanie po danej potápačskej lokali-

te a ukazuje im to najzaujímavejšie, čo 

sa dá vidieť pod vodnou hladinou. Sku-

pinu uzatvárajú pokročilejší potápači, 

aby sa nikto nestratil a potápanie bolo 

čo najbezpečnejšie.

Ako často organizujete tieto kurzy?

„Je to individuálne, rôzne v zime, aj 

na jar. Momentálne sa ľudia chystajú 

na dovolenky a majú o kurz väčší záu-

jem. Kurz pokračuje v lete aj na otvore-

nej vode, kde chodíme na jazerá, v oko-

lí Banskej Štiavnice, najčastejšie na 

Richňavský tajch, ktorý je momentál-

ne v rekonštrukcii. Na Richňave bola 

výhoda v tom, že sa tam nachádzali 

rýchle sedimenty, to zn., že ak sa voda 

aj sčerila, zostala kalná, došlo k rýchle-

mu vyčisteniu. V rámci Slovenska cho-

díme ešte na Senecké jazerá, Košariská, 

ale je tu už problém sa dostať k vodným 

plochám, nakoľko je to väčšinou v súk-

romnom vlastníctve. Je tu ale krajšia vi-

diteľnosť ako inde v chladných vodách.“

Čo musí záujemca o kurz spĺňať?

„Záujemca o kurz musí mať vek min. 

12 rokov, do nadobudnutia plnovekosti 

s doprovodom dospelej osoby. Ďalej by 

nemal mať vážne zdravotné problémy, 

musí preto absolvovať návštevu u leká-

ra, vypísať čestné prehlásenie a vyplniť 

dotazník o dobrom zdravotnom stave. 

Absolvent kurzu by mal aspoň raz roč-

ne absolvovať lekársku prehliadku u 

svojho obvodného, alebo športového le-

kára. Bližšie info o potápačskom kurze 

sa dočítate na http://www.h2osport.

sk/, príp. na mobilnom čísle: 0905 80 

20 70.“

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Potápačský kurz v plavárni

Účastníci potápačského kurzu v plavárni  foto Michal Kríž 

Mesto Banská Štiavnica dňa 

4.6.2016 (v sobotu) zorgani-

zovalo na Šobove podujatie k 

príležitosti Medzinárodného 

dňa detí, ktoré sa konalo 

v priestoroch a v okolí 

Rómskeho klubu. 

Pre deti bol pripravený pekný deň 

plný hudby, tanca, zábavy a špor-

tu. Svoju šikovnosť si vyskúšali pri 

rôznych športových hrách ako ská-

kanie cez švihadlo, futbal, volejbal, 

pri kreslení na chodník, maľovaní 

na tvár a v zábavných súťažiach. Tí 

najlepší dostali sladké odmeny, kto-

ré zabezpečilo Mesto Banská Štiav-

nica. Podujatia sa okrem detí zo Šo-

bova zúčastnili aj deti a ich rodičia z 

iných častí mesta. Všetkým prítom-

ným sa podujatie páčilo a pri dobrej 

nálade sa deň detí zavŕšil detskou 

diskotékou. Na záver sa chceme aj 

v mene detí poďakovať všetkým ľu-

ďom, ktorí sa na organizácii MDD 

podieľali.

Eva Gregáňová

Iveta Kováčová

Medzinárodný deň detí na Šobove

Kreslenie detí pred Rómskym klubom na Šobove  foto Archív autorov 

Detské dni sv. 
Huberta 
– pozvánka

Milé deti! Chcete sa dozvedieť 

viac o prírode, zvieratkách, o prá-

ci lesníkov a  poľovníkov? Príďte 

do Svätého Antona na 5. ročník 

Detských dní sv. Huberta, kto-

rý sa bude konať v areáli svätoan-

tonského kaštieľa 15. a 16. júna 

2016 (streda, štvrtok) – každý 

deň od 9.00 do 14.00 hod. Viac in-

formácií nájdete na www.msa.sk. 

Srdečne pozývame aj učiteľov a 

rodičov! Za organizátorov 

Marian Číž 
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Tá rana v srdci 

bolí a zabud-

núť nedovolí. 

Smutno mi je. 

Sú chvíle, kto-

ré ťažko prežívam, sú okami-

hy, na ktoré tisíc krát spomí-

nam. Už ťa neprebudí slnko 

ani krásny deň. Lebo ty spíš 

svoj večný sen.

Dňa 10.6.2016 uplynie 7 

rokov, čo nás náhle opustil 

náš drahý Jozef Remeň. S 

láskou a úctou spomína 

manželka a ostatná rodina

Spomienka

Ak má nie-

kto rád kveti-

nu, jedinú svoj-

ho druhu, aká 

nerastie na os-

tatných miliónoch a miliónoch 

hviezd, postačí mu, aby bol 

šťastný, keď sa na tie hviezdy 

zadíva. Povie si: „Moja kvetina 

je niekde tam...“

Dňa 9.júna 2016 uplynie 16 

rokov, čo nás navždy opus-

til náš milovaný syn, brat, 

vnuk, pravnuk, synovec 

a  bratranec Mário Konôp-

ka. So žiaľom v srdci si naň 

spomínajú maminka, tatík, 

sestričky Bianka a Paulín-

ka, braček Jakubko a ostatná 

smútiaca rodina. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Spomienka

Dňa 10.6.2016 si pripo-

menieme 100. výročie na-

rodenia a 30. výročie úmr-

tia našej mamky Margity 

Kuchtovej. S láskou si na 

ňu spomínajú 

dcéry Lydka, Zdenka, 

syn Egon, ako aj zaťovia, 

nevesty, vnúčence a 

pravnúčence

Artikulárny drevený kostol 

v Hronseku bol postavený za 

jeden rok. S výstavbou tohto 

unikátu sa začalo 23.10.1725 

a ukončený bol 31.10.1726. 

Členovia OZ ÚNSS z  Banskej 

Štiavnice sa rozhodli drevený kos-

tol navštíviť. Zavítali do Hronseku 

18.mája 2016. Ochotná sprievod-

kyňa nám poskytla výklad o tom-

to kostole, ktorý je postavený na 

mokradi do tvaru kríža. Klenba 

kostola pripomína tvar prevráte-

nej lode. Oltár kostola je zaujíma-

vý tým, že má 6 vymeniteľných 

obrazov. Nad oltárom je umiest-

nený organ z  roku 1764. Celková 

kapacita kostola je 1100 miest na 

sedenie. Kostol má 5 vchodov a po 

celom obvode rozmiestnených 30 

okien.

Strecha kostola je šindľová, na 

troch miestach sa nachádzajú 

umiestnené 3 dubové kríže  a nad 

vstupom je umiestnený kohút, 

symbol kresťanskej bdelosti. Zvo-

nica je umiestnená v záhrade kos-

tola a je rovnako stará ako kostol.

V  okolí kostola sú vysadené lipy, 

ktoré odoberali z  pôdy vodu. Za-

ujímavosťou tohto kostola je, že 

v ňom mal svadbu Andrej Sládko-

vič s Antóniou Júliou Sekovičovou 

15. septembra 1847.

Dňa 7. júla 2008 bol areál dreve-

ného artikulárneho kostola  zara-

dený do Zoznamu svetového  kul-

túrneho a  prírodného dedičstva 

UNESCO, spolu s ďalšími 8 dreve-

nými chrámami na Slovensku.

Helena Šušková

predsedníčka OZ ÚNNS

Drevený kostol v Hronseku

Členovia ÚNSS v Hronseku  foto Archív autora

Vážená redakcia,

dovoľte mi, aby som v mene všet-

kých rodičov detí Materskej školy 

– Štefultov mohla touto poďakovať 

pani učiteľkám, ktoré sa starajú o to 

najvzácnejšie, čo máme – naše deti.

Veľkú vďaku chcem vyjadriť pani 

učiteľkám Peťke Šavoltovej a Ingrid 

Holičkovej, ako aj pani kuchárke 

Andrejke Kandovej za trpezlivosť 

a energiu venovanú našim deťom. 

Slzičky z nového začiatku už dáv-

no vystriedali nové básničky a pes-

ničky, ktoré si deťúrence prinášajú 

zo škôlky domov. Vďaka úžasnému 

prístupu p.učiteliek sa pre naše deti 

nestala škôlka len miestom, kam 

ich rodičia „odložia“ kým prídu z prá-

ce, ale aj druhým domovom. Zo dňa 

na deň sme mohli sledovať ako sa 

zdokonaľujú vo svojich schopnos-

tiach, nekonečne trpezlivú a kre-

tívnu prácu p.učiteliek pri nacvičo-

vaní vystúpení  a inej práce s deťmi, 

ako aj zvládnutie bežných a nie vždy 

ľahkých dní.

Vaša škôlka nám aj ako rodine pri-

niesla množstvo spoločných zážit-

kov, ako bolo vyrezávanie tekvíc, 

výroba šarkanov, spoločný výlet v 

Bojniciach, ale tiež nezabudnuteľ-

né vystúpenie detí pri príležitosti 

sviatku Dňa matiek, pri ktorom ani 

jedno oko mamy nezostalo suché. 

Ostanú nám v pamäti pri spomien-

ke na detstvo našich detí.

Milá Peťka, Inga a Andrejka: dovoľ-

te vzdať hold vašej práci. Práci, keď 

sa staráte o naše najmilšie, plačú-

ce, smejúce sa, bezradné, slušné i 

trošku problematické poklady. Po-

znáte ich prednosti i nedostatky, 

poznáte a robíte všetko preto, aby 

ste rozvíjali to dobré. Koľko vrkô-

čikov ste zaplietli? Koľko papučiek 

obuli? Koľko zaslzených očiek pote-

šili? Koľko rozprávok prečítali? Koľ-

ko gombičiek, zipsov, šnúrok napra-

vili? Koľko „slniečok“ k sebe pritúlili? 

To nik nespočíta. To nik z detských 

očiek nevyčíta. Niečoho podobného 

je schopná len láska k deťom. Koľ-

kokrát opakovali básničku či pes-

ničku? Koľko programov nacvičili? 

Koľkokrát ste triedu zdobili? Koľ-

kokrát ste sa s nácvikmi morili? 

Niečoho podobného je schopná len 

profesionálna úroveň učiteliek. Vy 

sa namáhate, vložíte do práce celé 

svoje ja a niekedy máte pocit, akoby 

sa výsledný efekt stratil. Ale len na-

oko. Žije v našich pokladoch, v na-

šich slniečkach, v ich malých hlavič-

kách. Všetko sa tam ukladá. Každé 

slovo, pohladenie, pokarhanie.

My, rodičia, si vysoko vážime vašu 

prácu. I keď niekedy vaša práca pri-

pomína boj  s veternými mlynmi. 

Chceme povedať, že máte našu pod-

poru. Zabudnúť nemôžeme ani na 

p.učiteľku Marianku Andackú, kto-

rá si momentálne vychutnáva naj-

krajšie obdobie – rodičovskú dovo-

lenku. Aj jej patrí veľké ďakujeme.

Na záver nedá nám niečo pekné 

priať: Radosť z práce, veľké srd-

ce a vodopád nápadov. Aby oboha-

tili mysle našich pokladov. V mene 

všetkých detí a rodičov

Ivana Baniarová

Poďakovanie
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Jozef Chrena, rodák z Morav-

ského Svätého Jána, pravi-

delný účastník Maliarskych 

sympózií v B.Štiavnici sa po 

prvýkrát predstavuje Štiav-

ničanom svojou autorskou 

výstavou v priestoroch štiav-

nického Hotela Grand Matej. 

Je to prierez jeho najaktuálnej-

šej tvorby,  kde dominujú krajinár-

ske motívy z rodného kraja, nášho 

mesta, Vlkolínca a  ďalších rázovi-

tých oblastí Slovenska. Jeho maľ-

ba je realistická a temperament-

ná, pričom farby s obľubou nanáša 

špachtľou s  vypracovaným ruko-

pisom. Posledné desaťročia pôsobí 

ako výtvarník na voľnej nohe, ktorý 

sa vďaka svojej tvorivosti ako jeden 

z mála u nás na Slovensku dokázal 

reálne uživiť svojou výtvarnou tvor-

bou. Jeho diela môžeme nájsť nie-

len v  súkromných zbierkach, ale 

i galériách, i v predajni Diela a diel-

ka na Trojici. Posledným výrazným 

úspechom tohto umelca je prijatie 

a  vystavo-

vanie ob-

razov v  sa-

lónoch vo 

francúzskej 

Normandii. 

V  roku 2004 

uspel v  kon-

kurze na vý-

zdobu no-

vej radnice 

rakúskeho 

mesta Deut-

sch Wagram 

pri Viedni. 

Od roku 2007 je členom Zväzu vý-

tvarných umelcov Poľska a  Zvä-

zu výtvarných umelcov západného 

Slovenska. Jeho výstavu je možné 

uvidieť do 17. júla 2016.

Oľga Kuchtová

Maliar, krajinár Jozef Chrena 
v Banskej Štiavnici

Foto obrazu so štiavnickým motívom  foto Oľga Kuchtová

V prestížnej milánskej Gallerie 

d´Italia v rámci výstavy La 

belezza ritrovata sú od 31. 

marca vystavené tri originálne 

reliéfy z banskoštiavnickej 

kalvárie.

Vzácne barokové reliéfy Pieta, Ježiš 

sa lúči so svojou Matkou a Ježiš pred 

Kajfášom sa ocitli v  priestoroch, 

v  ktorých sú spolu s nimi vystave-

né významné umelecké diela z  ob-

lastí Piemontu, Toskánska a  ďal-

ších regiónov Talianska. Štiavnické 

reliéfy sú tu vystavené hneď vedľa 

Caraviaggia, či pompejskej mozai-

ky. Podnet na výstavu reliéfov vyšiel 

od sponzora, ktorý zastrešuje re-

konštrukciu Kalvárie v B. Štiavnici, 

a podieľal sa tiež na realizácii nároč-

ného presunu týchto významných 

pamiatok. Pôvodné drevené reliéfy 

sa dnes nachádzajú v rámci výstavy 

kalvária v azyle v Starom zámku. Na 

ich pôvodných miestach, v  kapln-

kách kalvárie, budú osadené repliky. 

Postupne sa takto bude nahrádzať 

všetkých 17 zachovaných reliéfov. 

V kaplnkách sú zatiaľ osadené veľ-

korozmerné fotokópie. Pre Banskú 

Štiavnicu má obnova kalvárie veľký 

spoločenský význam. Pomáha zvi-

diteľňovať naše mesto a zároveň aj 

Slovensko, jeho kultúru a  históriu, 

v celoeurópskom povedomí. Výsta-

va potrvá až do 17. júla 2016 a po jej 

ukončení budú reliéfy vrátené späť 

do expozície kalvária v azyle na Sta-

rom zámku.

Zuzana Paškayová

Reliéfy banskoštiavnickej kalvárie na výstave 
v Miláne

Združenie turizmu Banská 

Štiavnica prináša pred nastá-

vajúcou letnou sezónou už 

tretie vydanie turistického 

sprievodcu Banskou Štiav-

nicou. 

Sprievodcu zostavili Juraj Bačík a 

Martin Macharik. Návštevníci mes-

ta majú vďaka tomuto materiálu prí-

ležitosť bližšie sa zoznámiť s našim 

mestom a objavovať nové zaujímavé 

miesta a  možnosti rekreácie. Struč-

ne informuje o významných pamiat-

kach a  zaujímavostiach Štiavnice, 

ale aj jej okolia. Záujemcom priná-

ša praktické informácie o miestnych 

múzeách a galériách, tipy na športo-

vé aktivity, cykloturistiku a turistiku, 

ubytovacie a stravovacie zariadenia. 

Návštevník v ňom nájde dôležité in-

formácie o  službách, doprave, zdra-

votníctve, ale napríklad tiež uži-

točný slovníček miestnych názvov. 

Sprievodca bude k  dispozícii za po-

platok 0,90€ pre členov Združenia 

turizmu Banská Štiavnica – t.j. u pre-

vádzkovateľov viacerých ubytova-

cích a reštauračných zariadení v Ban-

skej Štiavnici a za odporúčanú cenu 

1,50€ pre verejnosť. Užitočný mate-

riál je nielen praktickou pomôckou 

pre návštevníkov a milovníkov Ban-

skej Štiavnice, ale spĺňa veľmi dôle-

žitú funkciu – pomáha spropagovať 

a  zviditeľňovať hodnoty a  význam 

mesta a jeho okolia.

Zuzana Paškayová

Aktuálny turistický sprievodca 
Banskou Štiavnicou

Noc kostolov
Dvere kostolov otvorené kaž-

dému.

10. júna sa vo viacerých mestách 

a obciach Slovenska otvoria dve-

re kostolov a modlitební pre všet-

kých. Opäť je tu totiž Noc kostolov. 

Do tohto projektu sa po niekoľký-

krát zapoja aj cirkvi a  kresťanské 

spoločenstvá v Banskej Štiavni-

ci. Evanjelici otvoria Noc kostolov 

vernisážou Výstavy liturgický ode-

vov a textílií v priestoroch za evan-

jelickým kostolom o 18:00 hod. 

Následne sa potom otvoria aj dve-

re samotného kostola, kde bude 

pravidelne, každú hodinu, prebie-

hať hudobno – poetické pásmo v 

podaní Autorského klubu a kan-

tora Róberta Zacharovského. Brat-

ská jednota baptistov a spoločen-

stvo Slovo života otvoria svoje 

spoločné priestory Kresťanského 

centra Prameň na Akademickej ul. 

20. O  20:00 sa tu, okrem iného, 

budete môcť dozvedieť viac o hla-

holike, ktorá sa ak nám dostala cez 

našich vierozvestcov. Rímskokato-

lícka cirkev otvorí dvere Farského 

kostola a Kostola sv. Kataríny.

S láskou vás pozývame vstúpiť do 

sakrálnych priestorov nášho mes-

ta, aby ste si ich nielen pozreli, ale 

takisto v nich prežili vzácny čas a 

milé stretnutia.

Tomáš Valašík

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli „po-

ďakovať“ neznámemu spoluob-

čanovi, prípadne spoluobčanom, 

ktorý(í) sa znížil(i) k trápnej krá-

deži 4 malých betónových kvád-

rov, ktoré boli použité na cin-

toríne ako schody k niekoľkým 

hrobom.               Ružena Herčková
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 10.6. o 19:30 hod.Piatok 10.6. o 19:30 hod.
Nedeľa 12.6. o 19:30 hod.Nedeľa 12.6. o 19:30 hod.

WArcrAfT: Prvý sTreTWArcrAfT: Prvý sTreT

Fantasy/Dobrodružný/Akčný, USA, Fantasy/Dobrodružný/Akčný, USA, 
2016, MP 12, Vstupné: 4 €. War-2016, MP 12, Vstupné: 4 €. War-
Craft štúdia Legendary predstaví epic-Craft štúdia Legendary predstaví epic-
ké dobrodružstvo, ktoré nás zavedie ké dobrodružstvo, ktoré nás zavedie 
do sveta Azeroth. Nikdy nekončiace do sveta Azeroth. Nikdy nekončiace 
spory medzi zoskupením rás Aliancie spory medzi zoskupením rás Aliancie 
a Hordy budeme sledovať prostred-a Hordy budeme sledovať prostred-
níctvom ľudského generála Anduina níctvom ľudského generála Anduina 
Lothara a orkského náčelníka Durota-Lothara a orkského náčelníka Durota-
ra. Navštívime tak najznámejšiu baštu ra. Navštívime tak najznámejšiu baštu 
ľudského pokolenia - Stormwind, ma-ľudského pokolenia - Stormwind, ma-
gický Dalaran, alebo pod horou ukry-gický Dalaran, alebo pod horou ukry-
tý Ironforge.tý Ironforge.

Sobota 11.6. o 19:30 hod.Sobota 11.6. o 19:30 hod.

OdkAz vo fľAšiOdkAz vo fľAši

Krimi/Dráma/Thriller, Dánsko/Ne-Krimi/Dráma/Thriller, Dánsko/Ne-
mecko/Švédsko/Nórsko, 2016, 112 mecko/Švédsko/Nórsko, 2016, 112 
min., MP 15. Vstupné: 4 €. V západ-min., MP 15. Vstupné: 4 €. V západ-
nom kúte Škótska, na policajnej stani-nom kúte Škótska, na policajnej stani-
ci vo Wicku, leží dlhý čas na parape-ci vo Wicku, leží dlhý čas na parape-
te zabudnutá fľaša. Vo vnútri je ledva te zabudnutá fľaša. Vo vnútri je ledva 
čitateľný lístok. Isté je však len to, že čitateľný lístok. Isté je však len to, že 
prvé slovo predstavuje dánsky výraz prvé slovo predstavuje dánsky výraz 
pre POMOC, ktorý je napísaný kr-pre POMOC, ktorý je napísaný kr-

vou. Keď sa však táto správa dostane vou. Keď sa však táto správa dostane 
na stôl detektíva, začnú sa diať hrozi-na stôl detektíva, začnú sa diať hrozi-
vé udalosti..vé udalosti..

Nedeľa 12.6. o 17:00 hod.Nedeľa 12.6. o 17:00 hod.

ANgrY birdsANgrY birds

Rodinný, animovaný, 100 min. Vstup-Rodinný, animovaný, 100 min. Vstup-
né: 4 €né: 4 €

Utorok 14.6. o 19:30 hod.Utorok 14.6. o 19:30 hod.

ZkÁzA krÁsoUZkÁzA krÁsoU

Dokumentárny, Česko, 2016, 90 min, Dokumentárny, Česko, 2016, 90 min, 
MP. Vstupné: 3 €. Lída Baarová. He-MP. Vstupné: 3 €. Lída Baarová. He-
rečka, pre ktorú bola jej krása najväč-rečka, pre ktorú bola jej krása najväč-
ším darom aj prekliatím zároveň. Mla-ším darom aj prekliatím zároveň. Mla-
dé a atraktívne dievča sa rýchlo stala dé a atraktívne dievča sa rýchlo stala 
najväčšou československou fi lmovou najväčšou československou fi lmovou 
hviezdou a dokázala si podmaniť aj hviezdou a dokázala si podmaniť aj 
najobávanejších mužov svojej doby. najobávanejších mužov svojej doby. 
Vzťah s ministrom ríšskej propagan-Vzťah s ministrom ríšskej propagan-
dy Josephom Goebbelsom z nej však dy Josephom Goebbelsom z nej však 
obratom učinil národného nepriateľa obratom učinil národného nepriateľa 
a symbol kolaborantstva. Dokumen-a symbol kolaborantstva. Dokumen-
taristka Helena Třeštíková sa s Baa-taristka Helena Třeštíková sa s Baa-
rovou stretla v jej zahraničnom exile. rovou stretla v jej zahraničnom exile. 
Na sklonku herečkinho života nakrúti-Na sklonku herečkinho života nakrúti-
la otvorenú spoveď kedysi milovanej a la otvorenú spoveď kedysi milovanej a 
následne zatracovanej hviezdy na po-následne zatracovanej hviezdy na po-

zadí unikátnych materiálov z niekoľ-zadí unikátnych materiálov z niekoľ-
kých európskych fi lmových archívov aj kých európskych fi lmových archívov aj 
ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. ukážok slávnych úloh Lídy Baarovej. 
Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s Príbeh sebadeštruktívnej lovestory s 
charakteristikami antickej tragédie je charakteristikami antickej tragédie je 
fatálne spojený s európskymi dejinami fatálne spojený s európskymi dejinami 
a ukazuje mimoriadne úprimný por-a ukazuje mimoriadne úprimný por-
trét ženy, ktorej na vrchole kariéry le-trét ženy, ktorej na vrchole kariéry le-
žal svet pri nohách. O to monumentál-žal svet pri nohách. O to monumentál-
nejší bol potom jej pád do zabudnutia nejší bol potom jej pád do zabudnutia 
a samoty.a samoty.

Štvrtok 16.6. o 19:30 hod.Štvrtok 16.6. o 19:30 hod.

V zAjATí déMoNov 2V zAjATí déMoNov 2

Horor, USA, 2016, 134 min., MP 15. Horor, USA, 2016, 134 min., MP 15. 
Vstupné: 4 €. Pokračovanie prvého Vstupné: 4 €. Pokračovanie prvého 
hororového fi lmu Jamesa Wana V za-hororového fi lmu Jamesa Wana V za-
jatí démonov z roku 2013 nás tentoraz jatí démonov z roku 2013 nás tentoraz 
zavedie do anglického Enfi eld, kde do-zavedie do anglického Enfi eld, kde do-
chádza k strašeniu. Obyvatelia domu chádza k strašeniu. Obyvatelia domu 
počujú desivé zvuky a začínajú sa počujú desivé zvuky a začínajú sa 
vznášať predmety aj ľudia... Paranor-vznášať predmety aj ľudia... Paranor-
málne vyšetrovatelia Ed a Lorraine málne vyšetrovatelia Ed a Lorraine 
Warren (Patrick Wilson a Vera Far-Warren (Patrick Wilson a Vera Far-
miga) svojimi skúsenosťami a schop-miga) svojimi skúsenosťami a schop-
nosťami pomôžu tejto rodine, ktorá je nosťami pomôžu tejto rodine, ktorá je 
terorizovaná temnými duchmi prítom-terorizovaná temnými duchmi prítom-
nými v ich dome na statku...nými v ich dome na statku...

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne zne-

nie krížovky z č.20/2016: „Dobrá kni-

ha je tá, ktorá plnými hrsťami rozsieva 

otázniky.“ Výhercom sa stáva Eva Ru-

dinská, Banská Belá 157. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme 

o poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurácii 

Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, Ban-

ská Štiavnica. Vašou úlohou je správ-

ne vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu 

s kupónom do redakcie ŠN v termíne 

do 20.6.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Tomáša 

Janovica:

A., Listnatý strom, vianočná pieseň, 

kocúr po rusky,

B., 2. časť tajničky,

C., 995 v Ríme, rub, navíja, hospo-

dárske stredisko, solmizačná slabika,

D., Dusík, meno Komenského, špor-

tový areál neďaleko BB, turistická 

ubytovňa,

E., Organická zlúčenina, tipovacia 

súťaž, nádoby na kúpanie, ruský sú-

hlas,

F., Hrob, Monika, hostiny, koniec 

tajničky,

G., 45 v Ríme, nočný motýľ, výsledok 

bodovania, citoslovce strašenia,

H., Ytrium, druh korenia, skupen-

stvo vody, vyžaruje teplo,

I., Mier po maďarsky, ženské meno, 

kaz, otravné látky,

J., Stred slova fenol, škrabka na plu-

hu, zostatok po mlátení obilia, Ivan,

K., 1. časť tajničky.

1., Značka auta, 3. časť tajničky, 

mínus,

2., Obruba obrazu, súčasť aromatic-

kých olejov, stávková hra,

3., Ozn. áut Španielska a  Nórska, 

patriaci Omovi, dedina v SR,

4., Spojil zapnutím, oceán, osobitná 

škola,

5., Aj, žiar, druh papagája, existujete,

6., Spoluhlásky v slove kolok, 1000 

kg, spojenectvo,

7., Oersted, straší, jednoduchý dom,

8., Liter, na polovicu, les, moje česky,

9., Viac, číra tekutina, kopec,

10., Ozn. diabetických výrobkov, pla-

zy, prípravok na dezinfekciu,

11., Samohlásky v slove zase, plurál 

slova hon, skúma, tona,

12., Žnite, existovala, 99 v Ríme,

13., Hnedožlté farby, čas, farba na 

vajíčka,

14., Šúchal, študentský pozdrav, po-

ľovačka.

Pomôcky: Lori, Anol, Enol, Béke, 

Keno, Mrva

Pozn.aut.: Interpunkčné znamien-

ka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 22
Krížovka
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Ranč Nádej vo Svätom 

Antone ožil v sobotu 4.6.2016 

spomienkou na jeho zaklada-

teľa. 

Prvý ročník priateľských westerno-

vých pretekov o Putovný pohár On-

dreja Bindera otvorila moderátor-

ka podujatia krátkym príhovorom. 

Hneď po nej sa ujal slova predse-

da ĽS NS a zároveň predseda BBSK 

Marian Kotleba. Po minúte ticha 

vyzdvihol osobnosť svojho býva-

lého straníckeho kolegu, ale naj-

mä jeho ľudskosť a prínos pre ranč. 

Tiež vyslovil prianie, aby sa pokra-

čovalo v jeho tradíciách. Preto na-

sledovníkmi tohto započatého diela 

po 14 rokoch budú práve jeho syno-

via. Samozrejme aj my všetci ostat-

ní, nadšenci a priaznivci im pri tom 

pomôžeme. Okrem toho, že nový 

šat dostala reštaurácia Ranč Nádej, 

do nového sa postupne oblečú aj 

podujatia, ktoré sa tu budú organi-

zovať a o ktorých vás budeme včas 

informovať. Prípadne si ich môžete 

pozrieť na fejsbukovej stránke ran-

ča. Vráťme sa ešte k dnešným pre-

tekom. Hoci ich v polovici prerušil 

silný dážď, úspešne sa dotiahli až do 

konca. Súťažilo sa v  troch disciplí-

nach - Trail, Barrel Race a Pleasure. 

V celkovom hodnotení sa umiestni-

li títo jazdci na týchto koňoch: 3.m. 

Natália Soligová (Soči), 2.m. Lenka 

Búciová (Keny), 1.m. Nina Beláková 

(Odra). Cenu nádeje získal hendike-

povaný súťažiaci Jozef Roháč z Le-

víc. Dekorovania sa zhostili krajský 

župan a Michal Binder, ktorý všet-

kých prekvapil krátkym, dojíma-

vým slovom na záver. Okrem poďa-

kovania prítomným za účasť bol v 

ňom aj odkaz svojmu otcovi do ne-

bíčka.

Daniela Sokolovičová

Pokračujeme tam, kde „Oňo“ skončil...

Predseda BBSK a Michal Binder oceňujú najlepších  foto M. Kružlicová

28.5. 
– Májový večer 
plný spomienok a nostalgie

Na známosť sa všetkým dáva jed-

na dôležitá správa: vec je to už 

istá, stretávka sa chystá! Roky le-

tia ako voda a nevidieť sa by bola 

naozaj škoda. Deväť rokov sme 

do triedy chodili a veľa toho pre-

žili. Niektorí len krátke tri, zaspo-

mínať sa však patrí. A opäť máme 

sladkých pätnásť – na parket po-

zýva Vladko, Miňo... Tí naši spolu-

žiaci milí, ktorí sa razom z mužov 

na chalanov zmenili. Rozpráva-

niu, spomienok konca niet,aký 

je zrazu malý svet, keď tisíc kilo-

metrov prejdeš Jožko rád, lebo si 

náš kamarát! Každý z nás má svoj 

osud: tá je vdova, ten zas rozvede-

ný. Dnes sme tu a zajtra tam a už 

sa možno aj málo zmení. Tak na 

zdravie moji milí a buďme šťastní 

v tejto chvíli! Dlho bude doznievať 

tých pár krásnych chvíľ... Neza-

budni Vladko, čo si sľúbil, že kaž-

dý kto bude môcť o rok opäť príde 

a naša partia sa opäť zíde!

Poďakovanie patrí za zorganizo-

vanie stretnutia spolužiakov zo 

ZŠ v Antole po 40-tych rokoch – 

Vladkovi Majerskému za všetkých 

Olinka rod.Machavová

Tanečná dráma vášnivej, 

osudovej lásky krásnej a 

neskrotnej Cigánky – najzná-

mejší príbeh lásky, ktorému 

nechýbala romantická 

zápletka, ani vášnivé emócie. 

Nadčasový príbeh žiarlivosti, kto-

rý smeroval k  tragickej smrti ožil 

v strhujúcom tanci so zmesou špa-

nielskeho i cigánskeho tempera-

mentu. Romantické melódie Geor-

gesa Bizeta zazneli v piatok 3.júna 

na zaplnenom banskoštiavnickom 

amfi teátri v originálnej úprave Er-

nesta Šarköziho, vedúcej osobnosti 

orchestra Cigánski Diabli, jedného 

z najlepších orchestrov v kategó-

rii etno world music na svete, cha-

rizmatického cimbálového mága. 

Aj keď sa spočiatku zdalo, že bude 

pršať, nakoniec počasie vydržalo a 

do sýtosti si mohli všetci vychutnať 

túto jedinečnú tanečnú drámu. Ori-

ginálne diela, v ktorých majstrov-

sky spájali folklór s ostatnými hu-

dobnými žánrami (klasika, džez, 

etno, fl amenco) a dopĺňali ich o vý-

nimočnú virtuozitu, ktorá bola ne-

odmysliteľnou súčasťou ich ume-

leckého prejavu. Fúzia tanečného 

a hudobného sveta s rôznorodos-

ťou hudobných žánrov a tanečných 

techník to bola Carmen ala Gypsy 

Devils v Banskej Štiavnici. Carmen 

tu spieva po rómsky jeho sólistka 

Silvia Šarköziová. Réžie a tanečné-

ho spracovania sa zhostil mladý ta-

lentovaný umelec Ladislav Cmorej. 

Uvedením Carmen tanečná skupi-

na Credance, sólisti baletu SND a 

sólisti SĽUKU predviedli určite tra-

dičné a moderné, rafi nované a váž-

ne, vtipné, sexy, citlivé a virtuózne 

spojenie tanca s bravúrnou hud-

bou. Inscenácia vznikla v umeleckej 

koprodukcii Baletu SND a Agentúry 

Mystik. Vyše 90 minútové predsta-

venie s vďačným prídavkom si vy-

žiadalo na záver standing ovacions. 

Ako nám prezradili hlavní protago-

nisti, v Banskej Štiavnici sa im veľ-

mi páčilo, publikum bolo skvelé a 

niekedy by sa sem opäť radi vráti-

li. Po prvýkrát hrali práve u nás pod 

holým nebom a bol to pre nich oje-

dinelý a nevšedný zážitok. Myslím, 

že tí, ktorí prišli neoľutovali a vy-

chutnali si najznámejší príbeh lásky 

od začiatku až do konca...

Michal Kríž

Carmen ala Gypsy Devils vypredala 
Amfi teáter v Banskej Štiavnici

Cigánsky diabli pred zaplneným amfi teátrom  foto Peter Koleda

Športový deň
Okresné centrum a Základná or-

ganizácia SZTP Banská Štiavnica 

Vás srdečne pozývajú na Športo-

vý deň – Memoriál JUDr. Joze-

fa Beneša. Športový deň sa usku-

toční dňa 28. júna 2016 o 10:00 

hod. na futbalovom štadióne Sit-

no 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 bude priprave-

né (štartovné 2,-Eur). Tešia sa na 

Vás organizátori a výbory SZTP. 

Anna Peťková, Ivan Madara

Pozvánka
Tomáš, Katka a  Janka Vás pozý-

vajú na stretnutie s piesňou a po-

éziou Trojprameň dňa 13.júna 

2016 o  19.00 hod. v modliteb-

ni Prameň na Akademickej č.20 v 

Banskej Štiavnici. Na stretnutie s 

Vami všetkými sa tešia 

organizátori
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Diváci videli na zápase deväť 

gólov

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

24. kolo hralo sa 5.6.2016

MFK Žarnovica "B" - Sitno Banská 

Štiavnica 5:4 (5:2). 

Góly: 3., 49., 71. Kminiak,26.vlast-

ný. 

Zostava: Pažout - Číž (37.Neuschl), 

Kušion, Necpal, Ferenčík, Beňadik, 

Barák N., Hanzlík A.(80.Nedoroš-

čík), Chmelina, Kminiak, Roško

V zápase dvoch susedov v tabuľke 

videli diváci deväť gólov. Od úvo-

du sa hral obojstranne útočný fut-

bal. Do vedenia sme sa dostali už v 

3.min., keď Kušión z vlastnej polo-

vici dlhou loptou vysunul Kminia-

ka a ten nezadržateľne skóroval. 

V 14.min. prišiel z našej strany na 

hranici šestnástky faul a nariade-

ný pokutový kop domáci premeni-

li. Do vedenia sme išli znovu v 26. 

min., vlastným gólom domácich,-

keď po centri šiel do súboja o lop-

tu Hanzlík a s domácim hráčom, 

od ktorého hlavy sa lopta odrazi-

la do siete. Z nášho vedenia sme sa 

netešili dlho, lebo už o minútu po 

chybe domáci znovu vyrovnali. V 

33.min. sa vyznamenal skvelým zá-

krokom Pažout, ktorý zabránil čis-

tému gólu. Dokonalý obrat v zápa-

se domáci predviedli v posledných 

desiatich minútach, keď nám streli-

li tri góly po zlej hre nášho mužstva. 

Domáci sa dostali do vedenia v 36. 

min., po nedostupení nášho obran-

cu na pravej strane, prišla prihrávka 

a následne strela, ktorá skončila v 

sieti. Po faule pred našou šestnást-

kou,nasledoval priamy kop, ktorý 

domáci hráč strelou ponad múr pre-

menil v štvrtý gól v našej sieti. Po 

rohovom kope Chmelinu v 43.min. 

skončila hlavička Rošku na žrdi do-

mácej brány. Domáci v 44.min. za-

útočili a súboj v našom pokutovom 

území, pri ktorom náš hráč čisto 

hral, najskôr loptu rozhodca posú-

dil ako faul a ďalší pokutový kop 

domáci znovu premenili. Tak po 

dobrom vstupe do zápasu sme na-

koniec do kabín išli s trojgólovou 

stratou. V druhom polčase to už 

bola iná hra nášho mužstva a hralo 

sa prakticky iba na jednu bránu. Už 

v 49. min. Hanzlík vysunul Baráka, 

ktorý ideálne prihral Kminiakovi a 

ten dal náš tretí gól. Po faule na náš-

ho hráča v 71. min., zahrával Kmi-

niak priamy kop a svojím tretím gó-

lom znížil na rozdiel jedného gólu. I 

napriek množstvu šancí sa nám už 

vyrovnať nepodarilo,hlavne záslu-

hou domáceho brankára, ktorý v 

poslednej štvrťhodine zápasu chytil 

tri čisté góly. Je škoda, že dobre ro-

zohraný zápas sme zlou hrou a in-

dividuálnymi chybami v prvom pol-

čase nezvládli a ani dobrý výkon po 

prestávke nám už body nepriniesol.

IV. liga dorast

26. kolo hralo sa 4.6.2016

Sitno Banská Štiavnica - TJ Tatran 

fl m Pliešovce 1 : 0 (0:0). 

Góly: 75. Šemoda. 

Zostava: Kuma – Daubner, Chme-

lina, Nedoroščík, Greguš, Javorský, 

Neuschl, Šemoda, Šuhajda, Meňuš

Na zápas mužstiev zo špici tabuľ-

ky nastúpilo naše mužstvo iba s 10 

hráčmi. Napriek tomu sa im i tak po 

dobrom a obetavom výkone podari-

lo zdolať zdatného súpera.

II. liga starších žiakov

24. kolo hralo sa 4.6.2016

Baník Kalinovo - Sitno Banská 

Štiavnica 6:0 (0:0)

II. liga mladší žiaci

24. kolo hralo sa 4.6.2016

Baník Kalinovo - Sitno Banská 

Štiavnica 5:1 (2:1). 

Gól: Pavlenda

Ivan Javorský

Víkendové výsledky našich mužstiev

V Košickom 50m bazéne sa v dňoch 

3.-5. júna 2016 konali za účasti 38 

klubov a 216 pretekárov Majstrov-

stvá Slovenska najmladších žiakov, 

ročníkov nar. 2007 a 2006. 

Na pretekoch sa zúčastnili aj plavci 

Plaveckého klubu Banská Štiavni-

ca, ktorí si z Košíc odniesli 4 bron-

zové medaily a  to dve Adam Bu-

zalka za 100m prsia v čase 1:49,06 

a 200m prsia za 3:46,55, po jednej 

Stacy Chladná za 100m prsia v čase 

1:50,91 a  Tatiana Kašiarová za 

100m motýlik v čase 1:52,15. I plav-

ci nášho klubu podali veľmi dobré 

výkony, zlepšili si osobné rekordy 

a patrili k špičke podujatia. Dosiah-

li pritom takéto umiestnenia (do 

16. miesta):

Borguľa Martin: 5. miesto 100m 

prsia, 8. miesto 50m prsia

Buzalka Adam: 3. miesto 100m 

prsia, 3. miesto 200m prsia, 8. 

miesto 50m prsia, 9. miesto 100m 

znak, 14. miesto 50m znak, 16. 

miesto 50m voľný spôsob

Harčár Nikolas: 11. miesto 100m 

motýlik, 14. miesto 50m motýlik

Maruniak Patrik: 9. miesto 50m 

prsia, 10. miesto 200m prsia, 16. 

miesto 100m prsia

Chladná Stacy: 3. miesto 100m 

prsia, 4. miesto 50m motýlik, 4. 

miesto 100m motýlik, 5. miesto 

200m polohové preteky, 

Kašiarová Tatiana: 3 miesto 100m 

motýlik, 6. miesto 50m motýlik, 6. 

miesto 50m prsia, 9. miesto 100m 

prsia

Chlapci súťažili i v štafetách a v šta-

fete 4x50m voľný spôsob obsadi-

li 5. miesto a v štafete 4x50m polo-

hové preteky skončili na 4. mieste. 

Ukazuje sa, že v našom meste zno-

va vyrastá generácia plaveckých ná-

dejí, ktoré môžu v blízkej budúcnos-

ti reprezentovať nielen naše mesto, 

ale môžu sa dostať i do reprezentá-

cie Slovenska.

Ján Čamaj, tréner PK BŠ

Štyri medaily z Majstrovstiev 
Slovenska pre plavcov Banskej Štiavnice

Prvý sprava Adam Buzalka  foto PK BS

Goralman 
a Pressburg triatlon

1. ročník triatlonu na Orave s ná-

zvom Goralman, ktorý pretekári 

absolvovali na tratiach 2 km plá-

vania, 83 km cyklistiky a 21 km 

behu, prilákal 150 jednotlivcov zo 

Slovenska, Čiech a Poľska. Pláva-

nie a cyklistika prebiehala v Ná-

mestove a okolí Oravskej Polho-

ry. Extrémny pretek mal celkové 

prevýšenie 2200 m. s výstupom 

na Babiu horu (1725 m.n.m) z 

poľskej strany. V kategórii 18-39 

r. sa Rado Nemčok umiestnil na 

30. mieste časom 6:33:49. R.Ben-

čaj časom 7:02:38 bol v v tej istej 

kat. na 40.mieste. Neuveriteľným 

časom 5:10:27 zvíťazil P.Štilla z B.

Bystrice a všetkých favoritov pre-

kvapil. V Bratislave na Draždiaku 

sa 4.6. konal 1. Pressburg triatlon 

na olympijských a šprint vzdia-

lenostiach. Medzi maďarskými, 

českými a slovenskými pretekár-

mi sa dokázal presadiť aj Tomáš 

Nemčok a v šprint triatlone svo-

jej vekovej kategórii 30-34 rokov 

obsadil pekné 2. miesto, časom 

1:06:17. Absolútnym víťazom sa 

stal F.Kubínek z Česka. 

KMT BŠ

Futbal
Kto? Kedy? a S kým?

Oblastné majstrovstvá OBFZ ZH

25.kolo 12.6.2016 o 14:00

B.Štiavnica – Kremnica

IV. liga dorast

27. kolo 11.6.2016 o 15:00

Žarnovica – B.Štiavnica

II. liga S a M žiaci

25. kolo 10.6. o 15:00 a 17:00

B.Štiavnica – Nová Baňa

Ivan Javorský
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služby

  Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

 Hľadáme 2-izbový byt najlepšie 

po rekonštrukcii na kúpu alebo pre-

nájom. Tel.č.: 0918 391 305, 0902 

656 437

  Predám RD nad Klingerom, tel.č.: 

0910 903 947

  Predám pozemok pred Ilijou, 

3000m2, cena 10,-eur/m2. Detaily 

e-mailom: cekancok@gmail.com.

 Dám do prenájmu 3-izbový byt 

na sídlisku Drieňová, L.Svobodu 

19, cena 300,-Eur, tel.č.: 0908 902 

712.

  Vezmem do prenájmu 1-izbový 

byt v BŠ, tel.č.: 0903 289 611

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Potrebujete vypratať dom, byt 

alebo garáž? Zabezpečíme ďalšie 

využitie (ne)potrebných vecí. ZA-

DARMO. Tel. 0950 570 654

reality

prácapppppppppppppp

  Ponúkam brigádu júl, august – 

výčap, kuchyňa – Bufet Banský Stu-

denec, kontakt: 0911 816 936

  Spoločnosť REMESLO STAV-

MAT, s.r.o., predajňa v Banskej 

Štiavnici, Horná Huta č.42, príj-

me brigádnika na pracovnú po-

zíciu skladník a vodič VZV. Bliž-

šie info u ved. predajne na tel.č.: 

045/6913372, mobil: 0918 624 835

 Hľadáme spoľahlivého pomocní-

ka do našej kuchyne BS Streetfood. 

Sme veselý kolektív a čakáme na 

kohokoľvek, kto nám pomôže v ku-

chyni a pri predaji alebo rozvoze je-

dál. Kontakt: 0915 779 620, 0915 

365 371

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

INZERCIA

Ponúkam prácu 
na stavbách formou 

živnosti alebo 
na dohodu.

Kontakt: 0915 18 14 10

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

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

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

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

Prenčov 234Prenčov 234

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

Dva tituly Majstra Slovenska na dráhe 

na 3000m a 1500m si v Dubnici na at-

letickom dorasteneckom šampionáte 

vybojoval líder ŠK Atleti BS Ján Mar-

ko. Systémom štart - cieľ si Marko na 

3000m - 9:25,98 min. prvý deň maj-

strovstiev vybojoval už svoj tretí at-

letický titul Majstra Slovenska, keď v 

absolútnom deklasovaní zvyšok štar-

tového poľa pokoril na 2.mieste Peter 

Ursíny. 

Totálne ovládnutie behu na 3000m 

prinieslo najlepšie výkony roka pre 

10 štartujúcich. Príjemné pre Ban-

skú Štiavnicu je fakt, že obaja špor-

tovci Marko a Ursíny boli reprezen-

táciou nominovaní na medzištátne 

stretnutie CZ, SLO, HUN a SVK do 

Brna 11.6.2016. V absolútnej a doslo-

va neskutočnej suverenite pokračoval 

druhý deň pre Jána Marka, keď po do-

hode s trénerom pretek na 1500m po-

riadne rýchlo rozbehol Peter Ursíny, 

aby Marko vyhral. Tréner Petro: „Áno 

obetoval som umiestnenie Peťa, ale ak sme 

chceli titul, musel som. Peter splnil svoj ciel 

smerom na šampionát a myslím si, že do-

siahol veľmi skvelý výsledok na 3000m v 

osobnom rekorde 9:36,28min, preto sme 

sa dohodli na taktike v behu na 1500m, 

ktorá slávila úspech, Peter sa obetoval a 

rozbehol tempo, ktoré vydržal len Marko, 

ktorý získal štvrtý titul M SR a druhý za 

dva dni! Dokonalé dabl!“

Hanka Hudecová na 3000m dobehla 

na štvrtom mieste, Sestry Švenkové si 

na 800m bežali osobné rekordy. Viac 

na: http://www.atletikasvk.sk/Con-

tent/results/2016/6/VYS931.pdf.

Prečo je Marko neporaziteľný na M 

SR? V tomto roku tri štarty na M SR 

a z toho tri tituly. Poďakovanie chcem 

smerovať Janke Tinkovanovej, To-

mášovi Ruckschlosovi a Mariánovi 

Čiernemu za podporu ŠK Atleti BS. 

Projekt ŠK Atleti BS je realizovaný 

za fi nančnej podpory Mesta Banská 

Štiavnica.  RP

Ján Marko neporaziteľný!


