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INZERCIA

Mestu Banská Štiavnica bola 

v tomto roku poskytnutá 

fi nančná dotácia na obnovu 

ohradového múru (1.etapa), 

J.K.Hella č.1 – ohradový múr 

(Frauenberg), s fi nančnou 

podporou Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky. 

Ohradový múr je aj súčasťou pláno-

vanej obnovy verejných priestran-

stiev na Ulici Andreja Sládkoviča, 

a tak už v  týchto dňoch sa plynu-

le pokračuje v  prácach na obnove. 

Samotná obnova pozostáva z  od-

stránenia celej poškodenej kon-

štrukcie drevenej šindľovej striešky. 

Namiesto nej bude osadená  nová 

drevená strieška, 

Od 15. júla 2016 začína 

fungovať lekárska služba prvej 

pomoci pre dospelých.

Ambulancia sa nachádza v Banskej 

Štiavnici, Ulica bratská 17, nachá-

dza sa v areáli nemocnice v Banskej 

Štiavnici.

Ordinačné hodiny:

Pondelok - piatok (od 16:00 popo-

ludní - do 6:00 do rána)

Víkendy a sviatky (nepretržite 24 

hodín)

Dôležitá informácia:

Lekárska služba prvej pomoci je aj 

návštevná. To znamená: pri akých-

koľvek zdravotných ťažkostiach vás 

navštívi vo vašom domácom pros-

tredí lekár so sanitným vozidlom. 

Treba len zavolať na tel. číslo: 

0910 864 864.

Na tomto tel. čísle vám hneď ochot-

ne poradia a v prípade potreby k 

vám pošlú lekára, ktorý sa o vás po-

stará.

Chceme vás vyzvať, aby ste zobrali 

na vedomie dané informácie a bez 

váhania využili naše lekárske služ-

by.

V prípade potreby priamo v am-

bulancii, alebo využitím našej náv-

števnej služby. Stačí nás len kontak-

tovať na tel. čísle: 0910 864 864 a 

ochotne vám poradíme a pomôže-

me.

H.A.M. Academy, s.r.o.

Začali sa práce na ohradovom múre 
cintorína Frauenberg

Ambulancia LSPP začína ordinovať

Ohradový múr pri Dome smútku Frauenberg  foto M. Kríž 
3.str.

Oznam
Upozorňujeme našich prispievate-

ľov, že príjem príspevkov a inzer-

cie do aktuálneho čísla ŠN je vždy 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská 

Štiavnica, prevádzka Mestské kú-

pele – plaváreň, oznamuje oby-

vateľom a  návštevníkom mes-

ta Banská Štiavnica, že v čase od 

30.6.2016 bude z dôvodu pravi-

delnej technickej odstávky pre-

vádzka Mestské kúpele – plaváreň 

zatvorená. Predpokladaný termín 

otvorenia prevádzky bude vopred 

oznámený.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

Mestská knižnica 
oznamuje...

Mestská knižnica v Banskej Štiav-

nici oznamuje všetkým súčasným 

i potenciálnym novým používate-

ľom, že od 1.6.2016 je znovu k dis-

pozícii v staronových obnovených 

priestoroch na Nám. sv. Trojice č.3, 

v tzv. Rubigallovom dome. Otvore-

ná je denne od 8.00 do 17.00, vo 

štvrtok od 13.00 do 17.00 hod. Pre-

vádzka na sídlisku Drieňová bude 

pre deti znovuobnovená od sep-

tembra 2016.  MsK
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To je názov pokračovania 

medzinárodného školského 

projektu medzi mestami 

svetového dedičstva – 

Banskou Štiavnicou, Buda-

pešťou, Krakovom a Kutnou 

Horou – ktorý sa tento rok 

uskutočnil v dňoch 21. – 25. 5. 

2016 v Krakove.

Úlohou projektu je zapojiť deti zo 

základných škôl do procesu vzde-

lávania o hodnotách, ochrane a za-

chovania svetového dedičstva pre 

budúce generácie. Cieľom tohtoroč-

ného stretnutia bolo oboznámiť ich 

nielen so svetovým dedičstvom Kra-

kova, ale aj s ľuďmi, ktorí sa podieľa-

jú na ochrane a zachovaní svetového 

dedičstva, od rôznych odborníkov 

až po turistov. Projektu sa aj tento 

rok zúčastnili deti zo ZŠ J. Horáka, 

a to Samuel Mihalčík, Laurencia Ba-

číková, Veronika Tekulová a Šimon 

Kulišek pod vedením pani učiteľky 

Mgr. Mirky Breznoščákovej. Žiaci 

štyroch základných škôl zo štyroch 

miest zapojených do projektu sa po 

ročnej prestávke tešili opätovnému 

stretnutiu. Program stretnutia bol 

bohatý a zaujímavý, okrem rôznych 

hier, prostredníctvom ktorých si žia-

ci overili vedomosti z minulého roka 

o ostatných mestách zapojených do 

projektu, navštívili aj rôzne pamiat-

ky Krakova, ako napr. historické 

centrum, hrad Wawel, interaktívne 

podzemné múzeum pod hlavným 

námestím, soľnú baňu Wieliczka, 

Kosciuszkovu mohylu, ale aj zážit-

kovú záhradu, v ktorej si mohli vy-

skúšať, ako rôzne fyzikálne zákony 

fungujú v  praxi. Na dvoch krakov-

ských základných školách rozda-

li deti zapojené do projektu žiakom 

pohľadnice svojich miest, z ktorých 

sa mohli dozvedieť o ich mestách a 

pamiatkach. Deti sa spolu so žiak-

mi krakovskej ZŠ dokonca učili tan-

covať ľudový krakovský tanec s ná-

zvom Krakoviak. Všetci účastníci 

projektu odchádzali z Krakova plní 

príjemných zážitkov. Projekt sa mo-

hol uskutočniť najmä vďaka úsiliu 

učiteliek zo zúčastnených základ-

ných škôl z Banskej Štiavnice, Kut-

nej Hory, Budapešti a Krakova, ex-

pertom na svetové dedičstvo Dr. 

Mironovi Breznoščákovi a Dr. Kata-

lin Kiss, ako aj Mestu Krakov. Pro-

jekt Svetové dedičstvo a  jeho ľu-

dia fi nančne podporila Organizácia 

miest svetového dedičstva.

Henrieta Godová

Svetové dedičstvo 
a jeho ľudia

Účastníci projektu zo ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici  foto H. Godová 

Sládkovičova ulica pred otvorením  foto Michal Kríž

Knižné novinky 
v mestskej knižnici

So znovuotvorením mestskej kniž-

nice ponúkame aj doplnený knižný 

fond. Tešiť sa môžu najmä dospe-

lí čitatelia, pre ktorých je pripra-

vená v najbližšej budúcnosti bo-

hatá knižná nádielka. Nájdete u 

nás nové tituly majstrov detektív-

ky, ako Jorna Liera Horsta, Hen-

niga Mankella, Jonasa Jonasso-

na, Roberta Galbraitha alias J.C. 

Rowlingovú, či kultivovanú Agatu 

Christie, alebo nášho Juraja Červe-

náka, fantasy žánru - napr. Jamesa 

Dashnera s tretím pokračovaním 

Labyrintu, Dmitry Glukhovského 

s voľným pokračovaním bestselle-

rov Metro, alebo tiež niečo od auto-

riek pre ženy - napr. Jany Pronskej, 

Jany Benkovej, Alexandry Pavel-

kovej, alebo Andrey Boldišovej. Ak 

chcete vedieť viac o spomínaných, 

príp. ďalších autoroch a ich novin-

kách, neváhajte s  návštevou kniž-

nice, príp. navštívte náš on-line ka-

talóg na banskoštiavnickej webovej 

stránke www.banskastiavnica.sk. 

MsK

Názvy študijných odborov a učeb-

ných predmetov sa píšu s malým 

začiatočným písmenom, napr. eko-

nomika zahraničného obchodu, 

slovenský jazyk, matematika, ché-

mia, strojárstvo - stavba strojov. 

Veľkým začiatočným písmenom 

sa píšu názvy jedinečných úradov 

a verejných inštitúcií a ich najvyš-

ších súčastí, názvy orgánov štátnej 

moci a ich najvyšších súčastí, napr. 

Národná rada Slovenskej republiky, 

Slovenská národná rada, Predsed-

níctvo Slovenskej národnej rady, 

Federálne zhromaždenie, Posla-

necká snemovňa Českej republiky, 

Kancelária prezidenta Slovenskej 

republiky, Úrad vlády Slovenskej 

republiky a pod.

Pravidlá slovenského pravopisu

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na koncert 

významných amerických umelcov 

Th e D´Amore Duo Emily Tsai, ho-

boj a Wiliam Feasley, gitara, ktorý 

sa uskutoční 28.6.2016 o 18:00 

hod. v Rytierskej sále Starého zám-

ku v Banskej Štiavnici. Vstup voľný! 

HUAJA

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k im 

potrebám a požiadavkám.

 Riešenie problematiky rekon-

štrukcie objektu v MPR s novým 

vlastníkom – objekt bývalej ne-

mocnice na Ul. A. Pécha.

 Riešenie problematiky v súvislos-

ti s ukončením rekonštrukcie Ul. 

A. Sládkoviča.

21.6.

 Uskutočnila sa gremiálna porada 

zástupcov mestských spoločností 

a vedúcich oddelení MsÚ.

 Účasť na stretnutí starostov obcí 

okresu Banská Štiavnica v obci 

Beluj.

 Pracovné rokovanie k osvetleniu 

dominánt mesta so zástupcami 

spoločnosti Philips.

 Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotníckych služieb        

– lôžkové oddelenia.

22.6.

 Pracovné rokovanie k ekonomi-

ke a činnosti Technických služieb, 

m. p. Banská Štiavnica.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k im 

potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva v Banskej Štiavnici.

23.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k im 

potrebám a požiadavkám. 

 Účasť na slávnostnom stretnu-

tí pri príležitosti 20. výročia za-

loženia spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, s. r. o.

24.6.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k im 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so zástupca-

mi š. p. Lesy SR v súvislosti s po-

zemkami pre riešenie parkovania 

v meste.

 Občianske obrady – sobáš.

26.6.

  Individuálne uvítanie do života. 

 Slávnostné prijatie absolventov 

SVŠ po 50 rokoch.

Andrea Benediktyová
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ktorá tvarovo bude vy-

chádzať z  pôvodnej. Uložená bude 

na drevených hranoloch zafi xo-

vaných v  pôvodných osadeniach 

a  upevnená vápenno cementovou 

maltou. Celý ohradový múr bude 

zastrešený novým dreveným šin-

dľom na novom latovaní. Fasáda 

ohradového múru sa bude opravo-

vať tak, že sa odstránia len novo-

dobé nevhodné cementové doplnky 

a všetky vypadané časti sa budú do-

pĺňať a murovať z kamenného ma-

teriálu na maltu vápennú. Murivo 

sa omietne na vápennej báze, kto-

ré bude kopírovať jeho nerovnos-

ti. Ohradový múr sa v prednej časti 

od komunikácie odizoluje drenážou 

v ryhe so štrkovým násypom. Prá-

ce budú ukončené najneskôr do 

31.7.2016.

Samospráve mesta záleží na zlep-

šovaní podmienok aj na pohre-

biskách a práve touto rekonštruk-

ciou ohradného múra sa dosiahnu 

krajšie a dôstojnejšie podmienky 

pri vstupe do mesta ako aj do uve-

deného cintorína.

Dušan Vahlandt, 

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Odpoveď 
na list predsedovi NR SR

Vážená pani primátorka,

pozorne som si prečítal Váš list 

a  dôkazy, ktoré uvádzate v liste 

o lôžkovom zariadení v Banskej 

Štiavnici. Ministerstvo zdravotníc-

tva SR pripravuje sieť zdravotníc-

kych zariadení, ktoré by malo rie-

šiť zdravotnú starostlivosť v rámci 

Slovenskej republiky. S úctou

Štefan Zelník, predseda Výboru 

NR SR pre zdravotníctvo

Čierne skládky
Mesto Banská Štiavnica by sa 

chcelo aj v  roku 2016 uchádzať 

o získanie dotácie na likvidáciu 

nezákonných skládok z  Environ-

mentálneho fondu. Touto cestou 

by sme Vás chceli požiadať, ak máte 

informácie  o výskyte čiernych sklá-

dok v katastrálnom území Banská 

Štiavnica, Banky - informujte nás, 

prosím, na uvedené kontakty: sido-

nia.kiripolska@banskastiavnica.sk, 

tel.č.: 045/694 96 54. MsÚ

Dopravné obmedzenia 

počas kultúrneho podujatia 

Umenie na Trojici 2016

Termín: 25. jún 2016. Spresnenie:

- Počas konania podujatia bude pre-

jazdná len západná časť Námestia 

svätej Trojice (uzavretá bude časť 

pred budovami Berggerichtu, Galé-

rie J. Kollára a Joergesovho domu - 

Kaviarne Gavalier). 

- Prejazd západnou stranou námes-

tia bude rýchlostne obmedzený na 

20 km/h z  dôvodu zvýšeného vý-

skytu ľudí na námestí 

- Vzhľadom na uvedené, dôjde aj 

k jednodňovej redukcii počtu par-

kovacích miest na námestí (pred 

Reštauráciou Gallery,  Galériou J. 

Kollára a Kaviarňou Gavalier). 

- Zákaz parkovania pred danými 

budovami bude platiť od 24. júna 

2016 od 16:00 hod. do 25. júna 

2016 do 22:00. O zákaze budú in-

formovaní pracovníci Informač-

ného centra, Reštaurácie Galle-

ry, Kaviarne Gavalier, Slovenského 

banského múzea a Technických slu-

žieb (parkovacia služba). Na námestí 

budú taktiež umiestnené informač-

né plagáty. 

Ďakujeme občanom mesta a náv-

števníkom, že obmedzenia dodržia 

a nenarušia ich porušením prípravy 

a priebeh kultúrneho podujatia.

OKŠaMK

Začali sa práce na ohradovom múre 
cintorína Frauenberg

Jakub Badrna získal dva dni 

po úspešnej maturite na 

SOŠL v Banskej Štiavnici titul 

Majstra Slovenskej republiky 

v kategórii sólista na poľovný 

roh. Blahoželáme!

Sobota 4. júna bola v Pelhřimo-

ve sviatkom loveckej hudby a po-

ľovníctva. V meste sa  uskutočnil 2. 

ročník Česko - slovenskej súťaže po-

ľovníckych trubačov, ktorú pod zá-

štitou ministra poľnohospodárstva 

M.Jurečka usporiadala Českomorav-

ská poľovnícka jednota, Klub truba-

čov ČMMJ, Klub Trubačová SR a Slo-

venský Poľovnícky zväz v spolupráci 

s OMS Pelhřimova Mestom Pelhři-

mov. Riaditeľom  súťaže bol Edmund 

Hatiar a Mgr.  Petr Duda sprevá-

dzal podujatie slovom. Svoje umenie 

predviedlo 230 trubačov v krásnom 

prostredí Mestských sadov. Pred od-

bornou porotou zaznelo viac ako sto 

vystúpení sólistov i zoskupení. ,,Zla-

tým klincom" programu bol unikát-

ny rekord - Trubačská štafeta, kde si 

celkom 136 trubačov postupne odo-

vzdávalo hudobné signály na tra-

se dlhej 10,792 kilometra, vedúcej z 

Mestských sadov na námestie. Ak-

ciu skomplikovala búrka s prietržou 

mračien, ale trubači to zvládli a sig-

nál, vyžrebovaný a zahraný na začiat-

ku trasy, zaznel správne aj po 40:54 

minútach aj v cieli na Masarykovom 

námestí, kde boli všetci aktéri rekor-

du odmenení búrlivým potleskom a 

zápisom do Českej knihy rekordov.

Vyvrcholením súťaže bolo vyhlá-

senie výsledkov a odovzdanie cien. 

,,Náš Jakub“ zvíťazil zaslúžene. Poc-

tivo trénoval pod odborným dohľa-

dom pána učiteľa ZUŠ Aleša Turčana, 

štyri roky  bol členom trubačského 

krúžku pod vedením Ing. Štefana 

Petrikoviča, je členom Zväzu sloven-

ských trubačov a odborne spolupra-

cuje s lektormi a hornistami SND Já-

nom a Bohuslavom Smutným. SOŠL 

v Banskej Štiavnici reprezentoval na 

mnohých lesníckych a kultúrnych 

podujatiach doma i v zahraničí, za 

čo mu riaditeľ SOŠL Ing. Miroslav 

Ďurovič pri rozlúčke so školou ude-

lil osobitné poďakovanie. Usporiada-

teľskú trubačskú štafetu pre budúci 

rok preberie opäť Slovensko. 3. júna 

2017 sa ,,rozozvučí“ Hronsek pri Ban-

skej Bystrici. Veríme, že mladí truba-

či z Banskej Štiavnice opäť zabodujú.

Janka Bernáthová

Majster SR, lesák, trubač, maturant

Názvom tohto článku som 

mnohým iste pripomenula 

známy rozprávkový príbeh 

o Guliverovi a jeho cestách. 

Táto podobnosť však nie je úplne 

náhodná. Pred pár dňami sa vďa-

ka ústretovosti pani riaditeľky sú-

kromnej MŠ Guliver, Mgr. Anežky 

Slančíkovej, podarilo stretnúť klien-

tom Domova sociálnych služieb pri 

SČK v B. Štiavnici s deťmi a zamest-

nancami škôlky hneď dvakrát. Mali 

sme možnosť vidieť a  zažiť deti v 

muzikálovom spracovaní rozprávky 

Koza rohatá. Predstavenie malo ná-

paditosť, dynamiku a hravosť. Nao-

zaj nás potešilo a rozveselilo. Po celý 

čas sme sa cítili príjemne vďaka sr-

dečnosti, s  ktorou sme tu boli pri-

jatí. Vrátili sme sa preto aj 16.6. na 

program Služobnej kynológie Po-

licajného zboru. Zaujímavé ukáž-

ky výcviku psov, či dis-

kusia na túto tému boli 

pre nás ďalším oboha-

tením a novou skúse-

nosťou. Ďakujeme, a za 

všetkých našich klien-

tov prajeme deťom i za-

mestnancom MŠ Gu-

liver veľa  pekných 

a láskyplných dní.

Andrea Kočalková

Materská škôlka Guliver 
alebo naša cesta do Liliputu
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Podľa čl. 12 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/7/ES o ria-

dení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/

EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kú-

panie'') má Slovenská republika pred 

začatím každej kúpacej sezóny povin-

nosť informovať verejnosť o Zozna-

me vôd určených na kúpanie.

Voda určená na kúpanie (VUK)

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejné-

ho zdravia a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 

15. októbra 2012, sa nahradil termín 

voda vhodná na kúpanie za termín 

voda určená na kúpanie.

VUK je akákoľvek povrchová voda, 

ktorá je vyhlásená v zmysle vodné-

ho zákona všeobecne záväznou vy-

hláškou OÚŽP a ktorú využíva veľký 

počet kúpajúcich sa, nebol pre ňu vy-

daný trvalý zákaz kúpania alebo trva-

lé odporúčanie nekúpať sa.

VUK sú prírodné vodné plochy s 

dlhodobo vyhovujúcou kvalitou 

vody na kúpanie a  historicky vy-

sokou návštevnosťou. Nezname-

ná to však, že ďalšie prírodné lo-

kality nemajú vyhovujúcu kvalitu 

vody a naopak, že VUK budú mať 

vyhovujúcu kvalitu vody počas ce-

lej kúpacej sezóny.

VUK sa sledujú podľa požiadaviek 

smernice o vodách na kúpanie a údaje 

o kvalite vody sú od roku 2004 každo-

ročne poskytované Európskej komi-

sii. Od roku 2011 sa hodnotí kvalita 

vody na kúpanie na základe percen-

tilného zhodnotenia funkcie log10 

normálnej hustoty pravdepodobnos-

ti mikrobiologických údajov získa-

ných z konkrétnych VUK za posledné 

4 roky a VUK sa klasifi kujú do stavov 

výborná, dobrá, dostatočná a nevy-

hovujúca.

Príslušné regionálne úrady verejné-

ho zdravotníctva počas kúpacej se-

zóny monitorujú celkovo cca 20 prí-

rodných kúpalísk a cca 60 prírodných 

vodných plôch, ktoré síce nie sú pre-

vádzkované ako prírodné kúpaliská 

(nemajú potrebnú vybavenosť a orga-

nizovanú rekreáciu), ale sú počas leta 

využívané verejnosťou na kúpanie.

Slovenská republika je povinná kaž-

dý rok pred začiatkom kúpacej sezó-

ny stanoviť Zoznam VUK a vymedziť 

dĺžku kúpacej sezóny.

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, po-

čas ktorého sa očakáva veľký počet 

kúpajúcich a spravidla je to obdobie 

od 15. júna do 15. septembra.

Slovenská republika má v zmysle 

vodného zákona vyhlásených 33 lo-

kalít za vody určené na kúpanie. Pre 

kúpaciu sezónu 2016 je navrhnu-

tých 30 lokalít, 3 vody určené na kú-

panie budú zatvorené z dôvodu re-

konštrukcie (znížená hladina vody, 

príp. úplne vypustená voda z vodnej 

nádrže z dôvodu rekonštrukcie bez-

pečnostného prepadu alebo rekon-

štrukcií hrádz). Jedná sa o lokality 

Kunovská priehrada, Dolno Hodruš-

ské jazero a Veľké Richnavské jazero.

Návrh lokalít bol dňa 20.5.2016 v sú-

lade s článkom 11 smernice zverejne-

ný na webovom sídle ÚVZ SR, pričom 

verejnosť sa mala možnosť k návrhu 

vyjadriť do 31.5.2016. Po zverejnení 

Zoznamu VUK 2016 boli na ÚVZ SR 

doručené 3 pripomienky, týkajúce sa 

zaradenia lokalít do Zoznamu VUK. 

Na každú pripomienku bolo odosiela-

teľovi odpovedané elektronicky.

Zoznam vôd určených na kúpanie 
pre kúpaciu sezónu 2016

Názov lokality Začiatok KS Koniec KS

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie

Ružiná - pri obci Divín 20.6.2016 31.8.2016 výborná

Ružiná - pri obci Ružiná 20.6.2016 31.8.2016 dobrá

Pláž ORMET 15.6.2016 15.9.2016 výborná*

Drieňok 15.6.2016 15.9.2016 výborná*

Dolno Hodrušské jazero - - zatvorené z dôvo-

du rekonštrukcie

Veľké Richnavské jazero - - zatvorené z dôvo-

du rekonštrukcie

Počúvadlianske jazero 20.6.2016 31.8.2016 výborná

Veľké Kolpašské jazero 20.6.2016 31.8.2016 výborná

Vindšachtské jazero 20.6.2016 31.8.2016 výborná

Ivanka pri Dunaji 15.6.2016 31.8.2016 výborná

Zlaté piesky 15.6.2016 31.8.2016 dobrá

Vajnorské jazero 15.6.2016 31.8.2016 výborná

Slnečné jazerá 15.6.2016 31.8.2016 dobrá

Vinianske jazero 15.6.2016 31.8.2016 dobrá

Zemplínska šírava - Biela hora 1.7.2016 31.8.2016 výborná*

Zemplínska šírava - Hôrka 20.6.2016 31.8.2016 výborná

Zemplínska šírava - Medvedia hora 1.7.2016 31.8.2016 výborná

Zemplínska šírava - Kamenec 17.6.2016 31.8.2016 výborná

Zemplínska šírava - Paľkov 1.7.2016 31.8.2016 výborná

Pod Bukovcom 15.6.2016 15.9.2016 výborná

Ružín 15.6.2016 15.9.2016 výborná

Veľká Domaša - Tíšava 15.6.2016 31.8.2016 výborná

Veľká Domaša - Valkov 15.6.2016 31.8.2016 dobrá

Veľká Domaša - Dobrá pláž 1.7.2016 31.8.2016 dobrá

Veľká Domaša - Holčíkovce 1.7.2016 31.8.2016 výborná

Veľká Domaša - Poľany 1.7.2016 31.8.2016 dobrá

Veľká Domaša - Nová Kelča 1.7.2016 31.8.2016 dobrá

Veľká Domaša - Nová Kelča - polo-

ostr. Krym

1.7.2016 31.8.2016 výborná

Zelená voda 1.7.2016 31.8.2016 dobrá

Šulianske jazero 15.6.2016 31.8.2016 dobrá

Gazarka 15.6.2016 15.9.2016 dostatočná

Kunovská priehrada - - zatvorené z dôvo-

du rekonštrukcie

Liptovská Mara 1.7.2016 31.8.2016 výborná

Skratky a symboly: 
KS – Kúpacia sezóna
 *) posledná klasifi kácia v roku 2014
neklasifi kované - lokalita nemá k dispozícii údaje zo 4 predchádzajúcich 
kúpacích sezón (zatvorené – z dôvodu rekonštrukcie)              Zdroj: RÚVZ

Podávanie podnetov
na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica

Na základe Všeobecne záväzné-

ho nariadenia mesta B. Štiavnica č. 

2/2009 Štatútu mesta Banská Štiav-

nica a  jeho Dodatku č.1 vyzývame 

občanov a inštitúcie na predloženie 

podnetov, odporučení na udelenie:

a) Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica. V zmysle cito-

vaného nariadenia čestné občian-

stvo mesta Banská Štiavnica mož-

no udeliť fyzickej osobe, ktorá nie je 

občanom mesta Banská Štiavnica a 

významným spôsobom sa zaslúžila 

o rozvoj mesta a šírenie jeho dobré-

ho mena v SR a v zahraničí.

b) Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. V zmysle citovaného na-

riadenia Cenu za záchranu kultúrne-

ho dedičstva a rozvoj mesta možno 

udeliť osobám, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o záchranu hod-

nôt kultúrneho dedičstva v  regió-

ne mesta Banská Štiavnica a rozvoj 

mesta Banská Štiavnica.

c) Výročnej ceny mesta Banská 

Štiavnica. Výročná cena mesta 

sa v  zmysle citovaného nariadenia 

môže udeliť občanom mesta, kto-

rí sa výrazným spôsobom zaslúži-

li o rozvoj mesta, alebo šírenie jeho 

dobrého mena v SR alebo v zahra-

ničí.

d) Ceny primátora mesta Ban-

ská Štiavnica. V zmysle Dodatku 

č. 1 k VZN č. 2/2009 Štatútu mes-

ta Banská Štiavnica primátor mesta 

môže udeliť cenu primátora mesta 

osobám, ktoré sa výrazným spôso-

bom angažovali vo verejnom živo-

te mesta.

Občania a  inštitúcie môžu svoje 

podnety na udelenie čestného ob-

čianstva mesta, cien mesta Banská 

Štiavnica a  ceny primátorky mesta 

podať poštou, alebo osobne do 31. 

júla 2016 na Mestský úrad v  Ban-

skej Štiavnici, Radničné nám. č. 1, 

969 24 Banská Štiavnica, msu@ban-

skastiavnica.sk.

Podnet musí obsahovať: názov 

verejného ocenenia, identifi kačné 

údaje oceňovaného, meno a  priez-

visko osoby alebo názov spoločnos-

ti, adresa, zásluhu verejného ocene-

nia, identifi kačné údaje podávateľa 

podnetu, meno a priezvisko, adresa.

Podnetmi sa budú zaoberať mest-

ská rada a  primátorka mesta, kto-

rí v  zmysle nariadenia mesta po-

dajú návrhy na udelenie čestného 

občianstva a cien mesta na rozhod-

nutie mestskému zastupiteľstvu.

MsÚ
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kam v BŠ 
a okolí ?

John Shannon, Dan Brantigan, 

Oskar Rosza, Martin Valihora – 

toto kvarteto bavilo v sobotu 

18. júna 2016 slušne zaplnený 

štiavnický amfi teáter. 

Obľúbené podujatie One Day Jazz 

Festival si našlo prvýkrát cestu aj do 

nášho mesta a  medzinárodná zo-

stava hudobníkov nesklamala. Po-

čas koncertu uviedla skladby z pro-

jektov Waking Vision, Universal 

Cure a Dan Brantigan Quartet. Pub-

likum, čiastočne „nažhavené“ aj ča-

kaním na začiatok koncertu, sa od 

prvého momentu dostalo na jednu 

vlnu so skvelými muzikantmi a ne-

raz ich odmenilo potleskom a v zá-

vere takmer povinným standing 

ovations. Aj samotní hudobníci pri 

rozhovoroch v súkromí po skončení 

podujatia pochválili nielen divákov, 

ale aj samotnú atmosféru koncertu 

a priestorov, v ktorých sa konal. Po 

úspechu akcie tak pre Štiavnicu žije 

šanca, že One Day Jazz Festival sa 

stane ďalším projektom, ktorý do-

plní kultúrny život v meste.

R. Marko

Hudba naplnila Amfi teáter v B. Štiavnici

V sobotu 25. júna 2016 sa 

v Banskej Štiavnici uskutoční 

štvrtý ročník podujatia 

Umenie na Trojici.

Akcia sa stala symbolickým otvore-

ním hlavnej sezóny v centre mesta 

a aj v tomto roku ponúkne príjem-

né chvíle v  takmer happeningovej 

atmosfére.

V  programe akcie nájdu návštev-

níci hudbu v  podaní holandského 

DJ RhineFoxa a  slovenského DJ 

PhonoTica, jazzového saxofonistu 

Rudyho Gogu, ukážky netradičných 

nástrojov v podaní zoskupenia Ra-

mivana, či na záver zaujímavý čes-

ký projekt Marimba Live Drums. 

K  podujatiu už tradične patria aj 

diskusie, v tomto roku sa ako hosť 

predstaví kreatívny riaditeľ reklam-

ných agentúr Michal Pastier. Vý-

tvarné umenie zastúpi na podujatí 

Galéria Jozefa Kollára, ktorá okrem 

výstavy Jany Farmanovej pripravi-

la lahôdku v podobe komentovanej 

prehliadky nového výstavného pod-

ujatia s názvom Indián Teodor SCH. 

Zaujímavosťou bude iste aj rozprá-

vanie o indiánskej kultúre, ktoré sa 

uskutoční po ukončení komentova-

nej prehliadky spomenutej výstavy.

Miesto na akcii majú aj mladí umel-

ci. Tentoraz prijali pozvanie študen-

ti Súkromnej strednej umeleckej 

školy zo Zvolena a Školy úžitkové-

ho výtvarníctva v  Kremnici, ktorí 

budú tvoriť pred očami návštevní-

kov. Filmové umenie zastúpi výber 

fi lmov z Fest Anča, ale aj unikátny 

výber reportáží o Banskej Štiavnici, 

ktoré organizátori zostavili v spolu-

práci so Slovenským fi lmovým ústa-

vom. Miesto na akcii budú mať aj 

deti, na ktoré čakajú na mieru pri-

pravené tvorivé dielne. A chýbať ne-

budú ani vybraní predajcovia hand 

made a  remeselných produktov, 

platne, knihy z  Antikvariátika, di-

zajnové perličke z Iné Oné a ďalšie 

prekvapenia. Kompletný program 

podujatia nájdete na www.kultura.

banskastiavnica.sk.

R. Marko

Umenie na Trojici, časť IV.

Hudobníci One Day Jazz Festivalu  foto Lubo Lužina

Umenie na Trojici 2015  foto Ján Petrík 

24.6. Medzinárodný futbalový 

turnaj 5 krajín žiakov. Štiavnické 

Bane, 10:00.

24.6. Autorské čítanie v Anti-

kvariátiku: Monika Kompaníko-

vá. Vstup voľný, 18:00.

24.6. DJ Hymy: Oldies v Altmay-

eri. Penzión Altmayer, Horná Ro-

veň, 19:00

24.6. Koncert: D Blues Band. Te-

rasa u Blaškov, Počúvadlianske 

jazero, 20:00

24.6. Vystúpenie SĽUK-u v Pod-

horí. Podhorie, 20:00.

24.6. Deep in the heArt. DJ´s: 

Pubso Diamond a Nu:mark. Art 

Cafe, 21:00

24.6. Koncert. Ondro Krajňák & 

Hanka Gregušová. Archanjel Caf-

fe Bar, 21:00.

24.-25.6. Nočný výstup na Sit-

no. Od 1:00, info: 0904 804 132.

25.6. HUAJA: Slávnostné pro-

mócie 2016. Sieň Komorských 

grófov, Kammerhof, 11:00.

25.6. Terra Permonia. Vždy v so-

botu, 13:00-17:00.

25.6. Pečené prasiatko na Tera-

se u Blaškov. Hrá skupina Paci 

Pacifi k. Počúvadlianske jazero, 

18:00.

25.6. Živá učebnica na Festiva-

le Priateľov Zeme. Aktivity pre 

deti v rámci enviro tém festivalu. 

Centrálka, 10:00

25.6. Folklórne slávnosti Podho-

rie. Podhorie, od 9:00.

25.6. Festival priateľov Zeme. 

Meditácia, Tai Chi, Duchovné 

príčiny chorôb, Ozdravné far-

márčenie, Š. Vaľo, M. Lapin, Ade-

la Banášová, skupina EA, Pai Mu 

Tan. Centrálka, od 9:00.

25.6. Schemnitiensis 2016: Kon-

cert z tvorby súčasných českých 

autorov. Ivo Medek – Sára Žalčí-

ková (CZ), ZUŠ, 16:00.

25.6. Schemnitiensis 2016: Jaz-

zový koncert - Knutdut Men. 

HUAJA, Botanická 2, 17:00.

25.6. A Groovy Summer Breeze.

Dj´s PhonoTic & RhineFox (Nu 

Spirit). Art Cafe, 21:00.

26.6. Schemnitz Gallery: Detské 

územie. Téma: Farba, kontrast, 

emócia, akcia, 9:30-12:00.

30.6.-2.7. Kurz ručnej knižnej 

väzby. Preniknete do tajov výro-

by kníh a vytvoríte si svoj vlast-

ný knižný kúsok. Luft coworking 

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Prinášame vám rozhovor 

s mladou, talentovanou a 

úspešnou Banskoštiavni-

čankou Mgr. art. Katarínou 

Burdovou, Ph.D., divadelnou 

režisérkou a prodekankou 

pre umenie, vedu, výskum 

a medzinárodné vzťahy na 

Fakulte dramatických umení 

Akadémie umení v Banskej 

Bystrici.

Katka, pracuješ v oblasti ume-

nia, kto ťa priviedol k divadlu?

Lásku k umeniu vo mne prebudi-

li moji rodičia, neskôr ju podporila 

Soňa Lužinová a potom som sa už 

sama tvrdohlavo vybrala za svojím 

cieľom.

Vyštudovala si Akadémiu umení, 

na ktorej dnes aj pracuješ. 

Študovala som v čase, kedy Aka-

démia umení odolávala silným po-

litickým tlakom. Prvé roky sme 

pracovali doslova v provizórnych 

priestoroch. Dnes je Akadémia 

umení plne vybavená, Fakulta dra-

matických umení (FDU) má k dis-

pozíciu 4 divadelné hracie priesto-

ry, v ktorých sa každý pondelok 

a  stredu hrávajú predstavenia pre 

verejnosť. Škola sa medzinárodne 

evalvovala a výstupy študentov do-

sahujú prekvapivé výsledky na do-

mácich i zahraničných festivaloch.

Máš titul aj z Divadelní akade-

mie múzických umění v Prahe. Či 

ti toto štúdium prinieslo?

Pár šedivých vlasov, žalúdočné vre-

dy, nočné mory... ? Teraz vážne. Na 

DAMU som si robila doktorát z od-

boru Divadelná teória a prax. Ak by 

som to mala stručne a obrazne zhr-

núť, tak zatiaľ kým sa my, Slováci, 

pitveme v minulosti, Česi už analy-

zujú prítomnosť. Nie náhodou bola 

predmetom môjho výskumu prá-

ve súčasná postdramatická tvor-

ba a jej interpretácia.  A hoci to boli 

roky neutíchajúcej driny, som rada, 

že patrím medzi absolventov školy, 

ktorá vo svojej bohatej histórii vy-

chovala množstvo svetoznámych 

osobností.

Pôsobíš ako vysokoškolský peda-

góg, nelákalo ťa nikdy byť zná-

mou osobnosťou na titulných 

stránkach časopisov?

Dnes sa umelec dostane na titul-

nú stránku bulváru, len ak vyskočí 

z okna, nečakane priberie alebo má 

za sebou sexuálnu aféru. Samozrej-

me, že som mala veľké ambície... 

tak, pred dvadsiatimi rokmi. V po-

slednej dobe sa však hodnota ume-

nia v masmediálnom ponímaní po-

sunula na úplne inú úroveň. Moje 

súčasné zamestnanie ma baví. Mám 

okolo seba kolegov, ktorí sú nielen 

kapacity v oblasti divadelného a fi l-

mového umenia, ale tiež veľmi prí-

jemní ľudia. A okrem toho práca so 

študentmi nie je monotónna. Kaž-

dé stretnutie s nimi prináša množ-

stvo tvorivých impulzov a nových 

skúseností pre obe strany. Takáto 

forma práce, kde cieľom je motivo-

vať študenta k tvorbe a usmerňovať 

ho, prevyšuje osobnú prestíž.

Prezentuješ svoju prácu aj v za-

hraničí?

Každoročne pripravujem s po-

slucháčmi herectva ich absol-

ventskú inscenáciu, ktorá sa no-

minuje na rôzne medzinárodné 

festivaly divadelných škôl alebo 

umelecké kongresy. Zatiaľ sa nám 

podarilo úspešne obhájiť renomé 

školy vo Francúzsku, Poľsku, Tu-

recku, Česku, na Ukrajine, atď. Mo-

mentálne sa pripravujem na festival 

v Ľvove.

Pôsobila si aj v ZUŠ v Banskej 

Štiavnici, kde si vychovala svoje 

nasledovníčky, ako si na toto ob-

dobie spomínaš?

Bolo to krásnych 8 rokov na LDO. V 

tomto špecifi ckom vzťahu učiteľ – 

žiak sa od prvého stretnutia vytvá-

ra veľmi krehké dôverné puto. Reš-

pekt, ale aj priateľstvo, nároky, ale 

aj empatia. Je čarovné sledovať, ako 

sa z tých malých 5-ročných detičiek 

každým rokom profi lujú osobnos-

ti. „Dochovala“ som Sonine žiačky, 

z ktorých Janka Szendreiová, Ti-

mea Hudecová či Kika Petrikovičo-

vá sa aj profesijne zamerali na dra-

matické a nedramatické umenie. 

Moju druhú skupinu veľmi talento-

vaných žiačok ako Soska Gašparo-

vá, Sárka Višňovská, Emmka Miču-

rová, Sárka Sombathyová, Dorotka 

Pauková sa mi už kvôli znižovaniu 

stavov na ZUŠ nepodarilo doviesť 

k absolvovaniu a prebrala ich Ľud-

ka Klimková.

Máš nejaký veľký sen?

Nemám. Posledné obdobie bolo pre 

mňa plné trpkých udalostí, kto-

ré ma naučili nič neočakávať. Ono 

to pekné a príjemné príde samo od 

seba. Veď, ako sa to hovorí? Hranič-

né situácie testujú charakter? Som 

rada, že mám okolo seba blízkych, 

priateľov, dobrú prácu a povedzme 

aj včielky. Túto burdovskú tradíciu 

by som rada zachovala.

Za rozhovor poďakoval a poprial 

veľa divadelných i osobných úspe-

chov

Michal Kríž

Štiavničania úspešní doma i v zahraničí

13.6. - Svetový deň darcov 

krvi je príležitosťou poďakovať 

sa darcom krvi, ktorí robia 

pre spoločnosť neoceniteľnú 

službu bez akejkoľvek 

odmeny. 

Zároveň je však aj výzvou pre ostat-

ných ľudí, aby ich v tom nasledovali.

http://www.redcross.sk/kampane/

svetovy_den_darcov_krvi_2016

Oceňovanie pravidelných darcov krvi 

plaketami prof. MUDr. Jana Janské-

ho a prof. MUDr. V. Kňazovického 

je európskou raritou, koná sa len na 

Slovensku a v Českej republike. SČK 

tak robí od roku 1960. V utorok 14. 

júna 2016 sa Slovenský Červený kríž 

pripojil k oslavám už 12. ročníka Sve-

tového dňa odovzdávaním týchto 

ocenení. Ocenení boli darcovia krvi, 

ktorí darovali krv 10-krát, ale aj 100-

krát. http://darujkrv.redcross.sk/

ocenovanie_darcov_krvi. 

Ocenení za obdobie od r. 1960 – 

2015 311 704 darcov krvi. Plakety 

prof. MUDr. J. Janského počet oce-

nených. Bronzová 10 odberov krvi 

176 303. Strieborná 20 odberov krvi 

93 414. Zlatá ženy 30, muži 40 od-

berov krvi 36 749. Diamantová ženy 

60, muži 80 odberov krvi 4 162. Me-

daila MUDr. J. Kňazovického ženy 

80, muži 100 odberov krvi 1 076. 

K oslavám sa verejnosť môže pripo-

jiť darovaním krvi na odberových 

miestach Národnej transfúznej služ-

by a na hematologicko-transfúznych 

oddeleniach nemocníc.

http://darujkrv.redcross.sk/kde_

mozem_darovat_krv.

SČK

Svetový deň darcov krvi 
– každoročne 10-tisíc ocenených Slovákov

Oteckovia 
slávili tiež svoj deň...

V máji sme mali Deň matiek, 1.júna 

Deň detí a sú na rade aj naši otec-

kovia, keď v nedeľu 19. júna sme si 

pripomenuli Deň otcov.

Tretia júnová nedeľa je venova-

ná mužom, ktorí sa stali oteckami, 

aby im ratolesti poďakovali rovna-

ko ako mamkám. Otec, hlava rodi-

ny, ktorý musí riešiť problémy, ale 

aj radosti svojej famílie. Oteckovia 

sú na prvom mieste spolu s ma-

mami, ktorí nás vychovávali, všte-

povali nám lásku, učili spoznávať a 

vymýšľali rôzne rodinné programy. 

Ďakujme im, vážme si ich, lebo len 

oni sú tí, ktorým môžeme zo srdca 

povedať úprimné ,,Ďakujem“. Všet-

kým oteckom prajeme veľa zdra-

via, šťastia, rodinnej pohody a veľa 

slnečných dní... Preto aj ja, spolu 

s bratom Tonym, Ti ďakujeme za 

všetko čo si pre nás urobil a robíš. 

Vždy si sa snažil pomáhať a vždy 

nám aj pomáhaš, keď potrebujeme 

čokoľvek, tak si vždy pre nás. Ďa-

kujeme Ti, že si si na nás vždy na-

šiel čas, i keď si mal veľa práce. Vždy 

si sa s mamkou snažil každú chvíľu 

využiť a naplno nám ju venovať. 

Prijmi od nás veľké ospravedlnenie 

za dni, ktoré sme neboli poslušní... 

Máme Ťa veľmi radi, ešte raz ďaku-

jeme za všetko. S láskou a vďakou 

tvoji synovia Fifo a Tony. 

Filip Golian

Študentské bratstvo

Stretli sa po 41. rokoch, 17. júna, v 

Kachelmane. Nevideli sa od skon-

čenia baníckej školy v r. 1975. Ke-

dysi subtílni študenti, teraz chlapi 

z ocele, sypali životné príbehy spod 

baníckej vlajky, ktorú v sebe niesli 

desiatky rokov. S ňou víťazili nad 

krutosťou života lámajúcich sa re-

žimov. Tie príbehy padali na štiav-

nickú kamennú dlažbu ako úprim-

ná spoveď tvrdých chlapov. Srdce 

im stislo v dutine prázdnej, starej 

ošarpanej školy. Sedemnásť statoč-

ných, ako sochy, prišlo sa pokloniť 

pamiatke už nežijúcim profesorom: 

Jánošovi, Filjačovi, Štefekovi, Lup-

tákovi, Koštialovi, majstrovi Ha-

nusovi, ktorí odpočívajú v strmi-

ne cintorínov nad mestom. S tými 

žijúcimi si vymenili iskru v očiach, 

spomienku, úsmev. Triedna profe-

sorka Anna Bedešová, Julien Siládi 

ich privítali tu, v Banskej Štiavnici, 

ako druhí rodičia. 

Juraj Cintula - absolvent
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spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dni plynú ako 

tichej rieky 

prúd, bolesť v  

srdci trvá a nedá 

zabudnúť…

Dňa 20.6.2016 uplynulo 

deväť rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný Ing. 

Jozef HERČKO. Kto ste ho 

poznali a  mali radi, venujte 

mu spolu s  nami tichú spo-

mienku. 

Smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa 14.6.2016 

sme si pripo-

menuli 11. vý-

ročie od úmr-

tia našej drahej a milovanej 

mamičky, starkej Helenky 

Bullovej. S láskou na Teba 

spomínajú dcéra Marika a 

vnuk Jožko. 

Odpočívaj v pokoji

Poďakovanie
Vedenie ZUŠ v Banskej Štiavnici 

ďakuje pánovi poslancovi Miku-

lášovi Pálovi za fl exibilné a kva-

litné vyčistenie koberca a budo-

vy školy. 

Irena Chovanová

Športový deň
Okresné centrum a Základ-

ná organizácia SZTP Banská 

Štiavnica Vás srdečne pozýva-

jú na Športový deň – Memoriál 

JUDr. Jozefa Beneša. Športový 

deň sa uskutoční dňa 28. júna 

2016 o 10:00 hod. na futba-

lovom štadióne SITNO Banská 

Štiavnica. Súťažné disciplíny: 

hod granátom, hod na cieľ, šíp-

ky, streľba zo vzduchovky, kop 

na cieľ. Príďte si s nami zasúťa-

žiť a stráviť príjemné dopolud-

nie. Občerstvenie bude pripra-

vené (štartovné 2,-Eur). Tešia 

sa na Vás organizátori a výbo-

ry SZTP. 

Anna Peťková, Ivan Madara

Bola som milo prekvapená, 

keď mi pani asistentka 

prezidenta zavolala, že si 

naše OZ Margarétka, vybrali 

na zahájenie Dňa otvorených 

dverí v Prezidentskom paláci. 

Spolu s  ostatnými ,,inak obdarený-

mi“, sme sa veľmi tešili na pána pre-

zidenta a Bratislavu. Dňa 15.6.2016 

o 5:00 hod sme v dobrej nálade na-

stúpili do autobusu, aby sme prišli 

podľa dohody o  8:30 hod pred bý-

valý palác grófa Grasalkovicha. At-

mosféra bola výborná, žiadne do-

spávanie – skôr veľké očakávanie 

ako to všetko dopadne, pretože väč-

šina z nás sa ešte s prezidentom ne-

stretla. Po ofi ciálnom otvorení na 

prednom nádvorí nás pán prezident 

privítal a samozrejme sa s nami od-

fotil. Po prehliadke reprezentačných 

priestorov paláca, sme mali ešte jed-

nu možnosť osobného stretnutia 

s pánom prezidentom. Z  jeho sprá-

vania bolo cítiť hlbokú ľudskosť a po-

koru. Ochotne sa s nami aj po druhý-

krát odfotografoval a  venoval nám 

pár milých slov. Následne po ukon-

čení prehliadky smerovali naše kroky 

do bratislavskej ZOO, ktorá je v sú-

časnosti vďaka novému seriálu veľ-

mi populárna. Tento deň bol plný 

radosti a prekvapení, na ktoré bude-

me určite dlho spomínať. Okrem OZ 

Margarétka, sa tejto návštevy zúčast-

nili aj žiaci Špeciálnej základnej školy 

z Banskej Štiavnici s pani riaditeľkou 

Mgr. Beátou Rafajovou. V budúcnos-

ti by sme veľmi radi pána prezidenta 

pozvali aj do nášho zariadenia - den-

ný stacionár Margarétka, aby čo naj-

viac verejných činiteľov vedelo, ako 

sa žije ,,inak obdareným“ ľuďom. Verí-

me, že sa nám to podarí! Za uhrade-

nie nákladov spojených s  dopravou 

ďakujeme týmto sponzorom: Viktor 

Kováč – Th e Holsters Company s.r.o., 

Ing. Róbert Kováč – Falco SK s.r.o., 

Ing. Stanislav Krištoff  a rod. Kaníko-

vá, Hotel Grand Matej. 

Helena Koťová

Navštívili sme Prezidentský palác

Stretnutie s prezidentom SR Andrejom Kiskom  foto OZ Margarétka

Celá naša spoločnosť a teda 

aj obyvatelia nášho mesta 

venujú značnú pozornosť 

riešeniu zdravotníctva.

V  súvislosti s  touto problematikou 

chcem len pripomenúť, že povolanie 

lekár, zdravotná sestra, je nielen po-

volanie, ale je to poslanie. Je to po-

slanie pomáhať ľudom, je to ochota, 

láska, zodpovednosť, ktoré atribúty 

musia byť v našom srdci.

A v súvislosti s touto problematikou 

mi prichádza spomenúť si na náš-

ho závodného lekára MUDr. Štefana 

Majku, ktorý bol nielen závodným 

lekárom baníkov, ale bol ich otcom. 

Veľmi podrobne sa zaoberal riešením 

silikózy (zaprášenie pľúc) a v tejto ob-

lasti bol aj uznávaným odborníkom. 

Bol to človek, ktorý bol všade tam, 

kde ho baníci potrebovali, pretože 

tú lásku a zodpovednosť mal v srd-

ci a nebol by opustil žiadneho baní-

ka alebo rodinného príslušníka pre 

nedoriešenie fi nančných prostried-

kov. Ale to je už doba dávno minulá. 

Nám starým, ktorí sme ho poznali, si 

prichodí na neho len s vďakou a úc-

tou spomínať.

Medzi tých, ktorí tiež celý svoj plod-

ný život venovali baníkom bola aj 

zubná lekárka MUDr. Emília Džuga-

sová. Opravovala, liečila zuby našim 

baníkom, rodinným príslušníkom 

bez ohľadu na čas, jednoducho vtedy, 

keď to potrebovali, pretože to posla-

nie pomáhať ľudom má zakorenené 

vo svojom srdci. Minulý rok sa doži-

la svojho životného jubilea 70 rokov. 

Chcela by som sa jej, menom všet-

kých baníkov, poďakovať a  zaželať 

i  keď oneskorene, ale veľmi úprim-

ne mnoho zdravia, mnoho síl, aby je-

seň svojho života prežívala v zdraví 

a v spokojnosti v kruhu svojej rodiny, 

v kruhu tých, ktorí ju majú radi a pri-

pomenúť, že i my ju máme radi.

Poďakovanie patrí aj pani Marte 

Schinglerovej, našej prvej pani ria-

diteľke závodnej materskej škôlky, 

ktorá bola vybudovaná brigádnicky, 

väčšinou pracovníkmi správy závo-

du pre detičky našich baníkov. Poďa-

kovanie jej patrí preto, že vychováva-

la tieto detičky tak, aby poznali svoj 

pôvod, aby poznali čo je baníctvo, čo 

sa jej prejavilo aj účasťou týchto detí 

v neskoršom veku v salamandrovom 

sprievode. Milá Martuška, ešte raz 

srdečná vďaka a srdečný pozdrav.

Dalma Štepáneková,

pracovníčka RB

Spomíname...

INZERCIA

Štiavnický 
živý šach

9. 7. 2016
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/
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V dňoch 15. a 16. júna 2016 

sa konal v areáli svätoanton-

ského kaštieľa už piaty ročník 

výnimočného kultúrno-náuč-

ného podujatia – Detských dní 

sv. Huberta.

Podujatie sa uskutočnilo v  rámci 

júna – mesiaca poľovníctva a ochra-

ny prírody a zúčastnilo sa na ňom 

2200 prevažne malých návštevní-

kov. S myšlienkou uskutočniť toto 

podujatie prišiel pred piatimi rok-

mi dobrý priateľ nášho múzea, vý-

borný sokoliar Mgr. Pavel Michal – 

riaditeľ ZŠ s MŠ Maximiliána Hella 

v Štiavnických Baniach. Tohto roku 

nám prvýkrát v prvý deň aj trochu 

pršalo, ale keďže aj dážď do príro-

dy patrí, ani to nenarušilo zdar-

ný priebeh akcie. Bohatý program 

pripravilo a  realizovalo 135 orga-

nizátorov z  mnohých ustanovizní: 

Lesy SR, š. p.- OZ Levice, OZ Žar-

novica, Vojenské lesy a majetky 

SR, š. p. Pliešovce, Stredná odbor-

ná škola lesnícka Banská Štiavni-

ca, Mestské lesy Banská Štiavnica, 

Obecný úrad Svätý Anton, ZŠ s MŠ 

Svätý Anton, ZŠ s MŠ Maximiliána 

Hella Štiavnické Bane, Firma Šom-

ek Bratislava, Obvodná poľovníc-

ka komora Žiar nad Hronom, Lesy 

Banská Belá s.r.o., Slovenské múze-

um ochrany prírody a jaskyniarstva 

Liptovský Mikuláš, TV magazín 

Halali Považská Bystrica, Sloven-

ská poľovnícka komora, Slovenský 

poľovnícky zväz, Stredná odbor-

ná škola lesnícka Liptovský Hrá-

dok, Klub trubačov SR, Slovenský 

klub sokoliarov pri SPK, Klub slo-

venských poľovníčok, Ranč Nádej 

Svätý Anton, časopis Poľovníctvo 

a rybárstvo, Národné lesnícke cen-

trum Zvolen, Detská lesnícka uni-

verzita Zvolen, Slovenský červený 

kríž Banská Štiavnica i Svätý Anton 

a prirodzene Múzeum vo Svätom 

Antone. Lesníci, poľovníci a štu-

denti zo SOŠL v Banskej Štiavnici – 

ako sprievodcovia, postupne spre-

vádzali vybrané skupiny – triedy ZŠ 

a MŠ z celého Slovenska po stano-

vištiach, kde sa dozvedeli všetko o 

prírode, mohli sa zabaviť, zasúťažiť 

si i poučiť sa. Dozvedeli sa o tom, 

ako si zvieratá pomáhajú s rastlina-

mi, ktoré zvieratá nosia rohy, kto-

ré parohy, uvideli poľovnícku expo-

zíciu, ukážky sokoliarstva, divadlo 

„Legenda o sv. Hubertovi“ (pripravili 

a zahrali žiaci zo ZŠ vo Svätom An-

tone), poľovnícke fi lmy, zhotovova-

li kŕmidlá, zastrieľali si na  laserovej 

strelnici, poznávali lesné zvieratá, 

poľovnícke psíky, súťažili v  hode 

fl inty do žita, učili sa ktoré zvie-

ratko kam až doskočí, dozvedeli sa 

o práci jaskyniarov, kŕmili „medve-

ďa“ i „diviaka“, mohli si zatrúbiť na 

lesný roh, zajazdiť na koníkovi, uči-

li sa vábiť zvieratá a rozoznávať ich 

hlasy - jednoducho domov si od-

niesli pekné zážitky a veľa vedo-

mostí o prírode. Každá trieda do-

stala sadeničku stromčeka, kŕmidlo 

pre vtáčiky, ktoré si sami zhotovili 

a každé dieťa vstupenku na Dni sv. 

Huberta 2016 (3. a 4. 9. 2016). Aj 

takouto formou vyjadrujem úctu 

a vďaku všetkým dobrým ľuďom, 

ktorí pomohli.

Marian Číž

Detské dni sv. Huberta 2016

Vystúpenie detí v areáli kaštieľa vo Sv. Antone  foto Lubo Lužina

Slovenské banské múzeum 

Vás pozýva na 8. ročník akcie 

Rozlúčka so školským rokom, 

ktorá sa bude konať v piatok 

24. júna 2016 od 8:00 do 14:00 

a v sobotu 25. júna 2016 od 

9:00 do 17:00 v priestoroch 

Starého zámku v Banskej 

Štiavnici.

V piatok (24.6.2016) si návštevníci 

podujatia budú môcť vybrať z boha-

tého programu pripraveného pra-

covníkmi Slovenského banského 

múzea. Potrápiť si hlavu pri slov-

nej hre, prsty pri drevených staveb-

niciach a  hlavolamoch, vžiť sa do 

úlohy fajkárskeho majstra a  z  hli-

ny zhotoviť vlastnú fajku – štiavnič-

ku. Pre priateľov hádaniek máme 

pripravené „neznáme“ predmety 

z  minulosti, ostrozrak Vám preve-

rí Rytierska sála a jej detaily. V rám-

ci kultúrneho programu vystúpi o 

10:00 banskobystrické Divadlo Ta-

mariki s  predstavením Princezná 

a drak, po ňom môžu prítomní ob-

divovať kumšt študentov soko-

liarstva pri práci s  dravcami. Pre 

návštevníkov je pripravené malé 

občerstvenie a lístky na podujatie 

v hodnote 1€ (deti) a 2€ (dospelí) sú 

zároveň lístkami do tomboly.

V sobotu (25. 6. 2016) čakajú na ro-

dinky s deťmi v priestoroch Starého 

zámku zábavné hry spojené s pre-

hliadkou vybraných expozícií a pre 

návštevníkov, ktorí sa s nami nech-

cú zahrať máme po celý deň od 9:00 

do 17:00 k  dispozícii individuálnu 

prehliadku bez lektora. Posledný 

vstup do priestorov Starého zámku 

bude o 16:00.

Bližšie informácie na telefón-

nom čísle: 045/6949472, histo-

rik@muzeumbs.sk.

Sponzori: Podujatie fi nančne pod-

porilo Mesto Banská Štiavnica a Po-

traviny Ernek.

Partnerom podujatia je Základná 

škola s materskou školou Maximi-

liána Hella, Štiavnické Bane.

Mediálny partner: Štiavnické no-

viny SBM

Pozvánka na podujatie 
Rozlúčka so školským rokom

Umenie na Trojici 

/Menu Galérie Jozefa Kollára/

sobota 25.6.2016

Sobotný galerijný program je pre-

špikovaný lahôdkami a prekvape-

niami nielen pre fajnšmekrov, ro-

diny s deťmi, všetkých zvedavcov 

a tých, ktorým Winnetou zásadne 

vstúpil do života. Prečo bude do-

minovať indiánska téma? Pretože 

aktuálna výstava Teodora Schni-

tzera predstaví tvorbu ilustrátora 

kultových westernov z edície Sto-

py. Celodenné vstupné do galérie 

je symbolické 1,- euro.

Predjedlo 10.00 – 19.00

Výstava skvelej súčasnej maliarky 

Jany Farmanovej „Esencie“

Best of Anča. Výber najlepších 

krátkych animovaných fi lmov

Obed 13.30 – 19.00

Stopy! Tvorivá dielňa pre malých 

aj veľkých Indiánov – tajná Teodo-

rova technika, štetce z trávy, vlast-

noručná kniha a iné prekvapenia

Večera 

Indián Teodor SCH – 19.00. Ko-

mentovaná prehliadka aktuálnej 

výstavy Teodora Schnitzera – ku-

rátori Mária Rojko, Miloš Kopták 

a Ida Želinská

Indiánske srdce – 20.00. „India-

nológ“ Richard Keri porozpráva a 

premietne stručné dejiny veľkej 

indiánskej kultúry a westernové-

ho kultu

www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM

Winnetou v galérii

Nezabudnite, že už tento piatok 

štartuje vernisážou výstava ilu-

strátora Teodora Schnitzera „Muž 

z  divokého východu“. Sobotňajší 

program v  rámci festivalu Ume-

nie na Trojici v  galérii bude po-

kračovať v indiánskej nálade. Ver-

nisáž: piatok 24.6.2016 o  18.00 

hod. - Galéria Jozefa Kollára Ban-

ská Štiavnica. www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM 

Poďakovanie
Chcem pekne poďakovať žienkam 

z lekárne Ametyst, nakoľko mi bol 

odporučený jeden čaj, ale nemoh-

la som ho nikde zohnať, tak som 

sa obrátila na túto lekáreň a na 

druhý deň mi oznámili, že si pre 

tento čaj môžem prísť. Veľká vďa-

ka a prajem im veľa spokojných 

zákazníkov.                                        E.U.



9
číslo 24 • 23. jún 2016

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 24.6. o 19:30 hod.Piatok 24.6. o 19:30 hod.

VšeTko čo MÁM rÁdVšeTko čo MÁM rÁd

Dráma/Psychologický, Českosloven-Dráma/Psychologický, Českosloven-
sko, 1992, 90 min., MP 12. Vstup-sko, 1992, 90 min., MP 12. Vstup-
né: 4 €. Príbeh Tomáša, 38 ročného né: 4 €. Príbeh Tomáša, 38 ročného 
muža, ktorý  je konfrontovaný  so zá-muža, ktorý  je konfrontovaný  so zá-
sadný m zlomom vo svojom živote. Za-sadný m zlomom vo svojom živote. Za-
plieta sa do malicherný ch konfl iktov plieta sa do malicherný ch konfl iktov 
so svojou bý valou ženou, rieši nerieši-so svojou bý valou ženou, rieši nerieši-
teľné problémy svojho dospievajúceho teľné problémy svojho dospievajúceho 
syna, pomoc od neho očakávajú i jeho syna, pomoc od neho očakávajú i jeho 
starnúci rodičia. A tak útek od všetké-starnúci rodičia. A tak útek od všetké-
ho s mladou Angličankou sa zdá byť ho s mladou Angličankou sa zdá byť 
jediný m vý chodiskom...jediný m vý chodiskom...

Sobota 25.6. o 19:30 hod.Sobota 25.6. o 19:30 hod.

Deň NezÁvislosTi: 

Nový úTok

Sci-Fi/Akčný/Dobrodružný, USA, Sci-Fi/Akčný/Dobrodružný, USA, 
2016, MP 12. Vstupné: 4 €. Vede-2016, MP 12. Vstupné: 4 €. Vede-
li sme, že sa vrátia. Deň nezávislosti 
predefi noval kategóriu katastrofi ckých 
fi lmov, ale nová veľkolepá kapitola 
prináša globálnu katastrofu nepred-
staviteľného rozsahu. S použitím za-
chovanej mimozemskej technológie 

pracovali národy Zeme na obrovskom pracovali národy Zeme na obrovskom 
obrannom programe na ochranu pla-obrannom programe na ochranu pla-
néty. Ale nič nás nepripraví na vyspe-néty. Ale nič nás nepripraví na vyspe-
lú a bezprecedentú silu mimozemša-lú a bezprecedentú silu mimozemša-
nov. Len hŕstka odvážnych mužov a nov. Len hŕstka odvážnych mužov a 
žien môže zachrániť ľudstvo pred zni-žien môže zachrániť ľudstvo pred zni-
čením.čením.

Nedeľa 26.6. o 17:00 hod.Nedeľa 26.6. o 17:00 hod.

HľAdÁ sA DorYHľAdÁ sA DorY

Animovaný/Dobrodružný/Komédia/Animovaný/Dobrodružný/Komédia/
Rodinný, USA, 2016. Vstupné: 4 €Rodinný, USA, 2016. Vstupné: 4 €

Nedeľa 26.6. o 19:30 hod.Nedeľa 26.6. o 19:30 hod.

OsTrí chlApciOsTrí chlApci

Krimi/Mysteriózny/Thriller, USA, Krimi/Mysteriózny/Thriller, USA, 
2016, 115 min, MP 15. Vstupné: 4 €2016, 115 min, MP 15. Vstupné: 4 €

Utorok 28.6. o 19:30 hod.Utorok 28.6. o 19:30 hod.

KoMúNAKoMúNA

Dráma, Dánsko, 2016, 90 min., MP Dráma, Dánsko, 2016, 90 min., MP 
15. Vstupné: 4 €. Thomas Vinterberg 15. Vstupné: 4 €. Thomas Vinterberg 
zasadil svoj fi lm Komúna do polovice zasadil svoj fi lm Komúna do polovice 
70. rokov, do prostredia akademické-70. rokov, do prostredia akademické-
ho spoločenstva na predmestí Koda-ho spoločenstva na predmestí Koda-
ne. Hrdinami fi lmu sú Erik (Ulrich ne. Hrdinami fi lmu sú Erik (Ulrich 

Thomsen), Anna (Trine Dyrnholm) Thomsen), Anna (Trine Dyrnholm) 
a ich dcéra Freja (Martha Sofi a Wall-a ich dcéra Freja (Martha Sofi a Wall-
ström Hansen), ktorí začnú uskutoč-ström Hansen), ktorí začnú uskutoč-
ňovať svoj sen o autentickej komúne ňovať svoj sen o autentickej komúne 
plnej vzájomnosti a radovánok. Idea plnej vzájomnosti a radovánok. Idea 
láskyplného a rodinného spoločenstva láskyplného a rodinného spoločenstva 
pod strechou Erikovho domu sa ale za-pod strechou Erikovho domu sa ale za-
čne rozpadať, keď sa do domu prisťa-čne rozpadať, keď sa do domu prisťa-
huje jeho milenka. Prežije ideál stret huje jeho milenka. Prežije ideál stret 
s realitou?s realitou?

Štvrtok 30.6. o 19:30 hod.Štvrtok 30.6. o 19:30 hod.

LegeNdA o TArzANoviLegeNdA o TArzANovi

Dobrodružný/Akčný, USA, 2016, Dobrodružný/Akčný, USA, 2016, 
MP12. Vstupné: 4 €. Už mnoho ro-MP12. Vstupné: 4 €. Už mnoho ro-
kov uplynulo od doby, kedy Tarzan  kov uplynulo od doby, kedy Tarzan  
zmenil život v africkej džungli za ži-zmenil život v africkej džungli za ži-
vot bohatého Johna Claytona III, Lor-vot bohatého Johna Claytona III, Lor-
da Greystoke, po boku svojej milova-da Greystoke, po boku svojej milova-
nej manželky Jane. Teraz je vyslaný nej manželky Jane. Teraz je vyslaný 
späť do Konga ako obchodný emisár späť do Konga ako obchodný emisár 
parlamentu bez toho, aby tušil, že má parlamentu bez toho, aby tušil, že má 
zohrať úlohu pešiaka v smrteľne ne-zohrať úlohu pešiaka v smrteľne ne-
bezpečnej hre chamtivosti a pomsty bezpečnej hre chamtivosti a pomsty 
belgického kapitána Leona Roma. Ale belgického kapitána Leona Roma. Ale 
ľudia stojaci za vražedným sprisaha-ľudia stojaci za vražedným sprisaha-
ním vôbec netušia, s kým majú tú česť.ním vôbec netušia, s kým majú tú česť.

NNNN

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

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.22/2016: „Zo 

všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.“ 

Výhercom sa stáva Eva Wagnero-

vá, A. Pécha 12, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

1.8.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok René 

Descartes:

A., Piesčitá hornina, kokosová ty-

činka, pôvodca,

B., Začiatok tajničky,

C., Koncovka ženských priezvisk, 

policajný zbor, miska, vypral,

D., Áno česky, rína, sodík, kostol, 

národná knižnica,

E., Ježiš zriedkavo, opar, výsledok 

klonovania, smola,

F., Rímsky cisár, ukrútil (cigaretu), 

kála,

G., Miesto v Rusku, táraj, šok,

H., Citoslovce tikania, ária česky, 

časť úst, záporná spojka,

I., Dub po anglicky, špina vo vode, 

999 v Ríme, nerv, Roma,

J., Nová scéna, olej anglicky, drob-

ná špina, ona vlastní,

K., Označenie lietadiel Afganista-

nu, 3. časť tajničky.

1., Vokalizovaná predpona, 2. časť 

tajničky,

2., Dovolenia, zvratné zámeno,

3., Predveď, štát v Ázii, vodivá lát-

ka,

4., Udrelo nohou, rub, Z po rusky,

5., Označenie ruských lietadiel, 

lama, stred slova haraldo,

6., Kde, jedol zriedkavo, saj,

7., Patriaci Ole, dutý valec, organi-

zácia v Írsku,

8., Nástroj na kosenie, klop, vlast-

nil,

9., Hmyz podobný včele, nedospelý 

muž, citoslovce výsmechu,

10., Nech po česky, dravý vták, vý-

robca čokolády,

11., Stred slova kružpánik, mohut-

ná,

12., Termický skr., Terézia, eden,

13., Osobné zámeno, nemútime,

14., Rýpal do zeme, koniec tajnič-

ky, 5. mesiac.

Pomôcky: OIL, OAK, ANAPA, 

ZEBU, CIT.

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. 24
Krížovka
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V piatok 10. júna uviedli v 
Divadle Pivovaru ERB ko-
médiu newyorského dra-
matika Martina Casellu 
Írska kliatba. 
Autor si vzal na mušku naj-

identity a hrdosti a podrobil 
ho nemilosrdne otvorenej 
analýze. Prebehla ako skupi-

ktorých spája „príliš malý 
problém“ obrovského význa-
mu. Úspešný právnik (Ján 

-
-

Loj) sa svojej „írskej kliat-
be“
a tak vypredané podkrovné 
divadlo mohlo dokonale spo-

delikátneho problému. Od-

ocenilo publikum nadšeným 
potleskom rovnako ako bra-

-
nu komorného divadla. 

hviezdnom obsadení: Maroš

INZERCIA

Vysvetlenie nadpisu je prosté. 

Ako milovníčka divadla som sa 

aj ja ocitla vo štvrtok 16.6.2016 

o 21.30 hod na nádvorí U jašteríc, 

aby som zhliadla otvorenie 

nultého ročníka divadelného 

festivalu Vlnoplocha.

Okrem toho, že predstavenie sa mi 

naozaj páčilo (jednoznačne aj zvyšku 

publika), stretla som tu aj kopu zau-

jímavých ľudí. Na moje počudovanie, 

mnohí z nich žijú v našom meste, prí-

padne je im veľmi blízke. V širšej for-

me podujatie už v rozhovore predsta-

vila  riaditeľka pre českú časť – Klára 

Jakubová. Ja som sa pre zmenu čo 

to opýtala šéfa kreatívy Henricha 

Žuchu. Bol nablízku, bol zhovorčivý 

a  ako vysvitlo aj dostatočne zainte-

resovaný, aby prezradil konkrétnejšie 

detaily na moje zvedavé otázky. „Ná-

zov Vlnolpocha je odvodený od myšlienky 

tvorcov, rozvíriť pokojnú hladinu mesta  

v zmysle divadelného života. Veď Štiav-

nica je sama o sebe divadlom. Táto sce-

néria, urbanizmus a architektúra vytvá-

rajú svoj vlastný mikropríbeh. Preto sme 

sa rozhodli do toho ísť s nadväznosťou na 

predchádzajúce projekty. Výtvarnou in-

špiráciou pre motív festivalu bol Ivan Slo-

venčák so svojím dielom Vlna, ktoré som 

ja grafi cky spracoval. Myšlienku celého 

projektu inicioval Igor Kuhn a veľmi radi 

sme sa jej zhostili. V podstate ide o pre-

zentáciu progresívneho autorského divad-

la priamo v rôznych častiach mesta. Všet-

ko sa deje formou site – specifi c, teda ide 

o divadlo konkrétneho miesta. V tom je je-

dinečnosť celého projektu. To isté predsta-

venie by napríklad v  inom meste vyzne-

lo možno úplne inak. Samozrejme, je to 

aj o niečo náročnejšie, nakoľko herci väč-

šinou nie sú z bežných kamenných diva-

diel. Musia sa prispôsobiť danej situácii, 

využiť priestor a  možnosti danej lokali-

ty. O to je to však zaujímavejšie. Festival 

sme určili Banskej Štiavnici. To znamená, 

že každý kto sa v nej nachádza je vítaný. 

Od hostí, stálych návštevníkov po obyva-

teľov. Pravdaže boli by sme radi, keby sa tá 

posledná cieľová skupina stala pre nás do 

budúcnosti prioritná“. Štvrtkové pred-

stavenie „Pes, ktorý uvidel Boha“, bolo 

síce ako jediné na námet poviedky 

Dina Buzzatiho, ale s takou dokona-

losťou využilo ponúkané priestory, že 

vám v ňom jednoducho nič nechýba-

lo. Obraz malého mestečka, na ktoré-

ho obyvateľov doľahol Boží prst v po-

dobe zrazu existujúceho psa, vtipné 

dialógy, určite nie lacný humor, ale 

akcent na originálne výrazové pros-

triedky (symboly, zvuky, pohyb, per-

fektná hudba od Mareka Kundláka), 

to všetko bolo obsahom tejto večer-

nej komédie. Herci mi prezradili, že 

skúšali 5 dní, z  toho takmer každý 

deň pršalo, ale cítia sa tu dobre. Ná-

lada po predstavení bola veselá a pre-

nášala sa aj do neformálnej rozpravy. 

Mila Dromovich – režisérka predsta-

venia si špeciálne na túto príležitosť 

vyberala hercov, ktorí už majú skú-

senosti s  podobným typom divad-

la. Okrem nich sa vždy do takéhoto 

projektu snaží zapojiť aj Štiavniča-

nov. Preto okrem Moniky Haasovej, 

Martina Meľa, Petra Kadlečíka, An-

dreja Šoltésa, Moniky Stankovičovej 

sa tam objavili aj Ľudmila Klimko-

vá a Eva Trubanová. Zaujímavosťou 

je, že pôvodne sa malo predstave-

nie odohrať v  Belházyho dome, ale 

z technických a organizačných dôvo-

dov potom musela vybrať iné miesto 

a je rada, že to takto vyšlo. Aj obyva-

telia okolitých obydlí boli ústretoví 

a akceptovali nácviky, dokonca chce-

li byť nápomocní. Milka si na pomoc 

zavolala aj scénografku Dianu Straus-

zovú a s jej dotvorením priestoru, ma-

siek a kostýmov sa im podarilo veľmi 

trefne a dôstojne otvoriť brány nové-

ho festivalu v B.Štiavnici. 

Daniela Sokolovičová

Na kamennom nádvorí nekamenné divadlo 
alebo Boží prst trochu inak

Pes, ktorý uvidel boha  foto Mgr. Art Henrich Žucha

Výstava 
nevídaná
V  našom mestečku sa priebežne 

otvára množstvo výstav ,väčši-

nou jednotlivcov, maliarov, sochá-

rov, fotografov. Ich jedinečnosť je 

v behu doby nepostrádateľnou sú-

časťou umenia a  života každého 

z  nás. V  Kultúrnom centre sme 

v piatok 17.6. otvorili výnimočnú  

výstavu pod názvom Ilustrátorský 

Olymp. Tvorba umelcov z  celého 

sveta, ktorých si podmanil det-

ský svet a oni mu dali svoj osobitý 

vklad vo forme nádherných  kniž-

ných ilustrácií. Na výstave si mô-

žete pozrieť  tvorbu víťazov Grand 

Prix Bienále ilustrácií Bratislava 

od roku 1967-2015 a 147 kníh, v 

ktorých môžete vidieť nepredsta-

viteľné množstvo techník a  fan-

tastických bájnych postavičiek.

Výstava je pre verejnosť otvore-

ná v pracovných dňoch od 08:00 

hod.-16:00 hod. Môžete si ju prísť 

pozrieť do konca augusta. 

Zuzana Patkošová
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Prímestské 
letné tábory
Centrum voľného času organi-

zuje pre deti vo veku od 6 do 15 

rokov prímestské letné tábory v 

termínoch od 4.7. – 8.7. 2016 a 

11.7. – 15.7.2016. Deti čaká za-

ujímavý program plný hier, súťaží 

a spoznávanie okolia. Bližšie info 

Vám poskytneme v CVČ a na te-

l.č.: 0907 598 567. 

J. Machilová

Viera, túžba, odhodlanosť…, 

asi takto by som zhodnotil 

Bárine vystúpenie na atletic-

kých M SR mladšieho žiactva  

v Nových Zámkoch.

Tréner Petro: Poviem to na plné 

ústa, ako ma všetci poznáte. Osob-

ný rekord pred pretekom mala Bar-

borka druhý na Slovensku v  da-

nej kategórii, žiaľ, panstvo v NZ ju 

dali do druhého - slabšieho behu. 

Nakoľko som bol zároveň na atle-

tických Majstrovstvách Slovenska 

juniorov v Nitre, vypočul som si len 

telefonát od Barborinej maminky, 

prečo také zaradenie a o nekalých 

praktikách. Nebola možnosť za pár 

minút urobiť opatrenia a nápravu. 

Našťastie, druhý beh vďaka zveren-

com Dušana Štancela sa rozbehol. 

1000m pretek na kvalitnej úrovni 

a Barbora sa snažila udržať tempo 

a pokyny, ktoré som jej pár minút 

pred pretekom telefonicky povedal. 

Vyšlo to. Barbora je Majsterka Slo-

venska na 1000m ml. žiačok a ča-

som 3:15,52 min, je aj v tabuľkách v 

tomto roku najlepšia bežkyňa v ml. 

žiačkach na 1000m na Slovensku. – 

veľké ďakujem! ŠK Atleti BS majú 

ďalšieho športovca s najväčším re-

publikovým titulom. Nemôžem za-

budnúť na Jukiho – Juraja Juricu 

– 11 ročného futbalistu Dukla B. 

Bystrica, žiaka taktiež ako Barbora 

ZŠ Jozefa Horáka – ale aj člen môj-

ho klubu, chcel si isť pomerať bežec-

ké sily a nesklamal. Som spokojný, 

lebo Juki je veľmi šikovný. V behu 

na 1000m si v ml. žiakoch vybojoval 

vo svojom behu druhé miesto a cel-

kovo 9.miesto na Slovensku!

Výsledky: http://atletikasvk.sk/Ar-

ticles/Detail?ArticleId=4677

V Nitre si juniori na M SR rozdeľo-

vali šampionátové medaily. ŠK At-

leti BS sa nestratili, Patrik Liba v 

oštepe skončil na 5. mieste, Jozef 

Gibala na 5000m taktiež skončil 

na 5. mieste na 800m si Ján Mar-

ko vybojoval síce zemiakovú medai-

lu, ale na 1500m ako 15 ročný pora-

zil okrem Kostúra z Dukly všetkých. 

Striebro z republikového šampioná-

tu je už 9.medaila v tomto roku z M 

SR pre ŠK Atleti BS!!!

Projekt je realizovaný za fi nančnej 

pomoci mesta Banská Štiavnica. 

Ďalej sa chcem poďakovať obeta-

vým rodičom, Janke Tynkovanovej, 

Tomášovi Ruckschlosovi, Mariáno-

vi Čiernemu, Róbertovi Prefertuso-

vi, ZŠ Jozefa Horáka, Radix a ďal-

ším drobným podporovateľom, bez 

ktorých by sme neabsolvovali také 

množstvo pretekov – ďakujem.

Róbert Petro

Barbora Švenková 
– Majsterka Slovenska!!!

Oblastné majstrovstvá ObFZ ZH

26. kolo hralo sa 18.6.2016

OŠK Brehy - Sitno Banská Štiavni-

ca 3:2 (0:1). Góly: 22.min. Roško, 

89.min. Barák N. Zostava: Pažout – 

Číž, Necpal, Žikla, Ferenčík, Chmeli-

na, Barák N., Roško, Neuschl A., Kmi-

niak, Mudrák. 

Na posledný zápas súťaže nastúpilo 

naše mužstvo iba s 11 hráčmi,no i tak 

podalo bojovný výkon a domácemu 

mužstvu bolo vyrovnaným súperom. 

Počas celého zápasu sa hral obojstran-

ne útočný futbal. Úvod zápasu bol v 

znamení väčšej aktivity domácich. V 

prvej štvrťhodine zápasu sa blysol tro-

mi zákrokmi Pažout pri šanciach do-

mácich. Postupne sme hru vyrovna-

li. V 22. min. zahrával Necpal priamy 

kop z pravej strany do domácej šest-

nástky, odrazená lopta sa dostala k 

Neuschlovi, ten ju prihral Mudráko-

vi, jeho strelu dopravil do siete Roško 

na vedúci gól. Pažout sa vyznamenal i 

v 34.min., keď na dvakrát kryl priamy 

kop. Peknú akciu predviedli divákom 

naši hráči v 43. min., keď Barák potia-

hol loptu po pravej strane až k bránko-

vej strane, spätnou prihrávkou našiel 

Kminiaka, ktorého strela tesne minu-

la domácu bránu. Úvod do druhého 

polčasu lepšie vyšiel v 48. min., keď 

Barákovu strelu nedokázal po vyraze-

ní brankárom dopraviť do siete Mud-

rák. Následne domáca obrana zbloko-

vala i strelu Neuschla. Domácim vyšlo 

striedanie v 56.min.,keď náš obranca 

nepokryl dobre striedajúceho hráča 

a jeho prvý dotyk s loptou znamenal 

gól v našej sieti. Dobre chytajúci Pa-

žout sa vyznamenal i v 62. min., keď 

bravúrne zneškodnil šancu domácich. 

Na druhej strane sa tiež vyznamenal 

brankár domácich v 65.min. po pria-

mom kope Kminiaka, ktorého strelu 

vytisol spod brvna na roh. Po rozohra-

ní rohového kopu dobrú strelu Mud-

ráka zblokoval pred brankárom do-

máci obranca. Domácim sa podarilo 

otočiť výsledok v 76. min. po kope z 

rohu a následnej skrumáži pred našou 

bránou dotlačili loptu do siete. Dobrú 

príležitosť nedotiahol do gólového za-

končenia v 82. min. Roško. Následne 

v 84.min. po rohovom kope sme mali 

dve príležitosti na dopravenie lopty do 

siete,no nepodarilo sa, naopak to boli 

domáci, ktorí z rýchleho protiútoku 

nám strelili tretí gól a potvrdilo sa sta-

ré porekadlo - nedáš-dostaneš. Šťaste-

na nestála pri nás ani v 87. min., keď 

Číž prešiel obranou domácich od po-

lovice ihriska, ale jeho strela skončila 

na tyči domácej brány. Gólovú bodku 

v zápase dal v 89. min. peknou strelou 

pod brvno z hranice šestnástky. V zá-

vere treba hráčom poďakovať za pred-

vedený bojovný výkon i v oslabenej 

zostave. Poďakovanie patrí všetkým 

hráčom, ktorí nastúpili na zápasy po-

čas celej sezóny, za reprezentáciu náš-

ho klubu a mesta.

IV.liga dorast

28. kolo hralo sa 18.6.2016

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Heľpa 2:3 

(1:2). Góly: 41.,49.min. Nedoroščík. 

Zostava: Dudák – Greguš, Binder Š., 

Kuma, Vilmon, Javorský, Neuschl P., 

Šemoda, Šuhajda, Meňuš, Nedoroš-

čík

Posledný zápas sezóny sa chlapcom 

nevydaril a prehrali v domácom zápa-

se. Tento zápas bol zároveň posledný 

pre Dudáka Petra, Meňuša Lukáša, 

Javorského Ivana, Šemodu Kristiána, 

Greguša Dávida a Bindera Ondreja, 

ktorým sa naplnil dorastenecký vek a 

preto končia v tejto vekovej kategórie 

a odchádzajú do mužstva dospelých. 

Patrí im poďakovanie za všetko, čo 

odviedli v súťaži za náš klub. 

Ivan Javorský

Cez víkend sa skončili futbalové súťaže 
ročníka 2015/16

Karpatský 
triatlon
19.6. v Lozorne odštartoval prvý 

ročník Karpatského triatlonu na 

tratiach 1200 m plávanie, 60 km 

cyklistiky a 12 km behu. Plávalo 

sa na priehrade v Lozorne, kopco-

vitá cyklistika viedla cez Pezinskú 

Babu a Biely Kríž s 800 m prevýše-

ním a záverečný beh v lesnom pro-

stredí v okolí priehrady. Na štarte 

nechýbali mená ako P.Šimko či T.

Kubek, ale aj futbalista Filip Šebo, 

ktorý sa už 3 roky venuje tomuto 

športu. Rado Nemčok z KMT B.

Štiavnica obsadil v kat.35-39 ro-

kov 4.miesto časom 3:06:24 a za 

tretím zaostal o 1 minútu. Štar-

tovalo viac ako 150 pretekárov zo 

Slovenska a Čiech. Zvíťazil český 

pretekár F.Kubínek pred T.Kube-

kom a P.Šimkom. Medzi ženami 

zvíťazila pretekárka D.Ignačáková 

z usporiadateľského klubu Realiz 

Sport Team.  KMT BŠ

Jánske ohne
25.6.2016. Lyžiarske stredisko 

SkiDúbravy. Obec Ilija. 9.00 – volej-

balový turnaj, 17.00 – zábavné sú-

ťaže, 21.00 – zapálenie vatry, 22.00 

– oldies disco, hrá DJ Miloš Bauko, 

viac na www.skidubravy.sk.

Futbalový 
turnaj
FK Sitno Banská Štiavnica a CVČ 

Vás pozývajú na futbalový turnaj 

mini prípravky o Pohár Predsedu 

a 4. ročník Sitno Cup 2016 (rok 

nar. 2004 a ml.), ktorý sa uskutoč-

ní 26.6.2016 od 9:00 – 14:00 na 

štadióne v B.Štiavnici. Hudba: DJ 

Hela, občerstvenie: guláš, kofola, 

piargske palacinky. Od 14:00 - Ex-

hibičný zápas: mamy versus prí-

pravka.  Org.
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služby

  Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

  Vezmem do prenájmu 1-izbový 

byt v BŠ, tel.č.: 0903 289 611

  Prenajmem v RD v Št. Baniach 

zariadenú izbu, tel.č.: 0915 169 422

  Kúpim 1-izbový byt v Banskej 

Štiavnici, najlepšie v lokalite Drie-

ňová alebo Križovatka. Platba v ho-

tovosti. Tel.: 0919356737. Ponuky 

zasielať na e-mail: byvanie.bs@gma-

il.com

  Predám RD nad Klingerom, tel.č.: 

0903 377 274

  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

prácapppppppppppp

 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

Stredná priemyselná škola 
Samuela Mikovíniho, 

Akademická 13, 969 15 
Banská Šti avnica vyhlasuje 

OBCHODNÉ VEREJNÉ SÚŤAŽE 
podľa § 281 a nasl. Obchodného 

zákonníka Na prenájom 
nebytových priestorov: 

Školský bufet
Školské učebne 

+ príslušné verejné priestory
v termíne 

od 20.6.2016 do 8.7.2016.
Podmienky súťaží sú uverejnené 

na informačnej tabuli SPŠ SM
a na internetovej stránke: 

www.mikovini.sk.

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

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

INZERCIA

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

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

V dňoch 12.6.-18.6.2016 sa 

v hlavnom meste Estónska  

Tallin konali Majstrovstvá 

Európy v streľbe.

Za Slovensko sa kvalifi kovali dve 

družstvá. Jedno dievčenské a jed-

no chlapčenské. Celé majstrovstvá 

boli sprevádzané nepriaznivými 

vrtochmi počasia v podobe dažďa 

a vetra, ktorý športovcom kompli-

koval ich prejav na ME. Naše ná-

rodné chlapčenské družstvo dopĺ-

ňal aj náš štiavnický odchovanec 

Patrik Jány, ktorý sa tak isto mu-

sel popasovať s nepriaznivými pod-

mienkami, ktoré zastihli každého 

športovca na ME. Ale aj napriek 

tomu prispel k úspechu nášho 

družstva, ktoré v konkurencii 16 

družstiev z ostatných krajín Európy 

obsadilo 3.miesto. A týmto sme si 

ako Slovensko pripísali ďalší cenný 

juniorsky kov na naše konto. Diev-

čenské družstvo obsadilo 5.miesto, 

kde ich od zisku cenného kovu deli-

lo len par bodov. 

ŠSK Banská Štiavnica

Striebro na ME v streľbe

Chlapčenské družstvo v zložení: zľava Ondrej Holko, Denis Čer-

venka, Patrik Jány  foto ŠSK BS 


