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INZERCIA

23.júna sa konalo v priestoroch 

Kultúrneho centra slávnostné 

stretnutie venované 20. 

výročiu činnosti spoločnosti 

Mestské lesy Banská Štiavnica 

v novodobej histórii. 

Za znenia slávnostných lesníc v po-

daní lesničiarov z SOŠL sa začalo 

podujatie vystúpením žiakov ZUŠ 

v B.Štiavnici. Báseň „Pozdrav“ pred-

niesla Katarína Kissová. Násled-

ne sa slova ujal riaditeľ Mestských 

lesov Jaroslav Dudík, ktorý priví-

tal primátorku mesta Nadeždu Ba-

biakovú, prednostu OÚ B.Štiavnica 

Štefana Filipa, poslancov MsZ, dl-

horočných pracovníkov ŠSLH Ró-

berta Zlochu a Milotu Golianovú, 

riaditeľa Múzea vo Svätom Anto-

ne Mariána Číža, zástupcu riadite-

ľa SBM v B.Štiavnici Petra Zorvana, 

riaditeľa Lesov SR, OZ Žarnovica 

Jaroslava Poláčeka a jeho zástup-

cu Slavomíra Kicku, konateľa spol. 

Lesy mesta Brezno, ktorý je záro-

veň i prezidentom Združenia obec-

ných lesov SR Milana Dolňana, zá-

stupcu konateľa spol. Mestské lesy 

B.Bystrica Eduarda Apff ela, kona-

teľa spol. Lesy Banská Belá Štefa-

na Orolína, konateľa spol. Mestské 

lesy Krupina Miroslava Hrašku, ko-

nateľa spol. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala na 

22.6.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnu-

tia MsZ v B.Štiavnici s dátumom 

20.jún 2016 so zaradením bodu In-

terpelácie a dopyty za bod – priestor 

pre občanov a doplnením do bodu 

rôzne: Zadanie Urbanistickej štú-

die obytnej zóny v lokalite „Sitnian-

ska –Štefultov“ (F.P.B.18.2.3), Ban-

ská Štiavnica - dopracovanie UŠ z 

r. 2009

- návrhovú komisiu v zložení: JUDr. 

D.Lukačko, predseda komisie, H.

Koťová, členka, Mgr. M.Pál, člen

- kontrolu plnenia uznesení zo za-

sadnutia MsZ, konaného dňa 21.3. 

a 20.4.2016

- správu o inventarizácii majetku 

mesta k 30.11.2015 vykonanú v 

zmysle Príkazu primátorky mesta 

č.1/2015

- rozbor hospodárenia Technických 

služieb, m.p., Banská Štiavnica k 

31.12.2015

- návrh na zmenu č.1 rozpočtu mes-

ta Banská Štiavnica na rok 2016

- plán práce hlavného kontrolóra 

Mesta Banská Štiavnica na 2. pol-

rok 2016

MsZ uznieslo sa na:

- VZN Mesta Banská Štiavni-

ca č.4/2016, ktorým sa upravu-

jú podmienky predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Banská Štiavnica

- VZN Mesta Banská Štiavnica 

č.5/2016 Trhový poriadok trhovis-

ko Križovatka

20. výročie Mestských lesov 
v Banskej Štiavnici

Z júnového rokovania MsZ

Odovzdanie ďakovného listu  

foto Lubo Lužina 
3.str.
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Štiavnický 
živý šach

9. 7. 2016
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Banská Štiavnica, Kultúrne centrum 
17.6.2016 - 31.7.2016

Štiavnica
deťom

Ilustrátorský Olymp 

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení ne-

skorších zmien a doplnkov, §-u 12 

odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvolávam 

zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Banskej Štiavnici na deň 6. júl 

2016 (streda) o 13 hod. Zasadnu-

tie sa uskutoční v zasadacej miest-

nosti historickej radnice, prízemie 

č.dv. 4. Priestor pre občanov je od 

15:00 hod. Srdečne Vás pozývam!

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Oznam
Od 15. júla 2016 začína fungovať 

lekárska služba prvej pomoci pre 

dospelých. Ambulancia sa nachá-

dza na Ulici bratská 17, v areáli 

nemocnice v B. Štiavnici.

Ordinačné hodiny:

Pondelok - piatok (od 16:00 popo-

ludní - do 6:00 do rána)

Víkendy a sviatky (nepretržite 24 

hodín)

Lekárska služba prvej pomoci je 

aj návštevná. To znamená, že pri 

akýchkoľvek zdravotných ťažkos-

tiach Vás navštívi vo Vašom do-

mácom prostredí lekár so sanit-

ným vozidlom. Treba len zavolať 

na tel. číslo: 0910 864 864, kde 

Vám hneď ochotne poradia a v 

prípade potreby k Vám pošlú leká-

ra, ktorý sa o Vás postará.

H.A.M. Academy, s.r.o.
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z programu
primátorky

27. 6.

čriepok
„Aj nemocnicu môže na lopatky 

položiť lopatka.“

Ján Petrík

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

Informácie 
o kultúrnych podujatiach cez 

SMS

Chcete dostávať čerstvé infor-

mácie o blížiacich sa kultúrnych 

podujatiach formou SMS? Pošli-

te svoje meno a tel. číslo v SMS na 

0918657335. Už viac ako 250 ľudí 

každú stredu dostáva SMS s výbe-

rom blížiacich sa kultúrnych pod-

ujatí. Pridajte sa k nim.

Ján Petrík

Spoločenská 
kronika
Na spoločnú cestu životom sa 

vydali

10.6. Jakub Franciszek Zaško a 

Barbara Benčajová, 11.6. Peter 

Líška a Michaela Daubnerová, 

11.6. Bc. Roman Puliš a Mgr. Kris-

tína Brnčová.

Odišli z našich radov

27.5. Stanislav Chladný vo veku 

54 rokov, 3.6. Amália Trangošo-

vá vo veku 92 rokov, 4.6. Hele-

na Procnerová vo veku 76 rokov, 

6.6. Katarína Auderová vo veku 

72 rokov, 6.6. Ing. Jozef Bella vo 

veku 78 rokov, 6.6. Ján Tuček vo 

veku 63 rokov, 14.6. Júlia Kňazí-

ková vo veku 88 rokov, 20.6. Mar-

ta Hullová vo veku 72 rokov, 22.6. 

Eva Glézlová vo veku 69 rokov, 

23.6. Brigita Trenčanová vo veku 

71 rokov.

Jarmila Simonidesová

Súťaž mladých hasičov 8. a 9. 

júla 2016

Celoštátne kolo hry Plameň v Ban-

skej Štiavnici XII. ročník.

Celoštátne kolo hry plameň sa bude 

konať na štadióne Mestského špor-

tového klubu Banská Štiavnica. Sú-

ťaže sa zúčastnia víťazi krajských 

kôl. Celkom bude súťažiť 16 kolek-

tívov vo veku od 8 do 16 rokov, čo je 

160 súťažiacich + rozhodcovia, hos-

tia, prípravný výbor, účastníci pria-

mej súťaže, diváci. Kategória chlap-

ci 8 družstiev a kategória dievčatá 

8 družstiev.

Družstvá sú desať členné + vedú-

ci vodiči a  sprevádzajúci fanúšiko-

via, čím sa očakáva návštevnosť na 

tomto podujatí v Banskej Štiavnici 

350 -500 ľudí. Náš kraj Banská Bys-

trica budú reprezentovať DHZ Pol-

tár – chlapci a dievčatá DHZ Pite-

lová.

Súťaž sa začne v piatok táboro-

vou olympiádou od 14.00 do 15.30 

hod. v areáli Strednej lesníckej ško-

ly. O 16.00 hod na štadióne mest-

ského športového klubu beh na 

60m /nepovinná disciplína/.

V sobotu 9.júla po slávnostnom 

otvorení sa bude súťažiť v  dvoch 

disciplínach podľa medzinárod-

ných pravidiel, a to:

požiarny útok CTIF – 4 disciplíny

štafetový beh na 400 m s prekážka-

mi – 9 úsekov dráh

Súťažné družstvá majú dva pokusy.

Slávnostné ukončenie súťaže sa 

očakáva okolo 16.00 hod.

Súťaž má viac ako 30. ročnú histó-

riu a po prvýkrát sa koná v meste 

Banská Štiavnica.

Vladimír Slezák

Pozvánka

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Za-

stupiteľstva BBSK v  Banskej 

Bystrici.

28.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Redakčná rada VIO TV.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k ekonomike OOCR.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami Technických služieb, m.p., 

Banská Štiavnica k pripravova-

nému projektu technického vy-

bavenia odpadového hospodár-

stva a biokompostoviska.

 Riešenie projektu na získanie 

fi nančných prostriedkov na za-

teplenie objektov MŠ na Drie-

ňovej.

29.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Zasadnutie Mestskej rady 

v Banskej Štiavnici.

  Prijatie žiakov a študentov zá-

kladných a stredných škôl s vy-

nikajúcim prospechom a úspeš-

ných reprezentantov nášho 

mesta v súťažiach pri príležitos-

ti ukončenia školského roka.

30.6.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie so zástup-

cami DPO SR k  organizačné-

mu zabezpečeniu súťaže Pla-

meň 2016.

  Pracovné rokovanie k  riešeniu 

problematiky časti prepadnuté-

ho pozemku na Križovatke.

1.7.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Andrea Benediktyová

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková, prijala 

a ocenila žiakov a študentov 

štiavnických základných a 

stredných škôl, ktorí popri 

výborných študijných výsled-

koch v školskom roku 2015/16 

reprezentovali školu a mesto 

v mnohých podujatiach, 

súťažiach, olympiádach. 

Zaželala im pekné prázdniny a 

načerpanie nových síl do budúce-

ho školského roka.

Ocenení žiaci ZŠ: R.Žember, D.

Motičáková, E.Michnová, Š.Ma-

chanský, H.Freigertová, S.Burian

Ocenení študenti SŠ a GMN: 

L.Hlaváčová, O.Hruška, D.Halaj, 

R.Šedíková, A.Kašiarová, J.Giba-

la, A.Cviková, N.Líšková, B.Kraj-

čová, A.Horváthová, I.Javorský.

Viera Ebert, 

Školský úrad

Ocenenie študentov

Ocenení žiaci a študenti  foto Michal Kríž
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Mestské lesy Nová Baňa 

Víťazoslava Chrappu, dôstojných 

pánov Ľudovíta Frinta a Dušana 

Horváta ako aj všetkých ostatných 

vzácnych hostí, priateľov, s ktorý-

mi naša spoločnosť spolupracuje, 

alebo spolupracovala v každoden-

nom živote, či už pri odbyte dreva, 

zabezpečovaní prác v lese, poľov-

níctve alebo vo všednom živote. 

Vo svojom príhovore sa venoval 

histórii spoločnosti od jej vzniku 

až po súčasnosť a poďakoval sa ve-

deniu Mesta Banská Štiavnica slo-

vami: „Pri hodnotení existencie spo-

ločnosti MLBŠ nemôžem zabudnúť na 

vzťah našej spoločnosti a Mesta Ban-

ská Štiavnica. Teraz mám ale na mys-

li vedenie mesta. Som naozaj rád, že 

som mal a stále mám možnosť stretá-

vať ľudí vedúcich roky toto mesto, kto-

rí sú ochotní pomôcť, poradiť, ale ak je 

treba aj zvýšiť hlas. Vždy sme doteraz 

našli spoločnú reč pri riešení každo-

denných problémov. Pod pojmom ve-

denie mesta sa vždy skrýva konkrétny 

človek, v prípade nášho mesta je tým 

človekom pani primátorka Nadežda 

Babiaková, ktorej chcem z tohto mies-

ta za seba i za mojich kolegov úprimne 

poďakovať za úprimný vzťah k našej 

spoločnosti a za snahu neustále vylep-

šovať podmienky našej spoločnosti.“ 

Riaditeľ mestských lesov prene-

chal slovo zakladajúcemu členo-

vi Mestských lesov Banská Štiav-

nica Michalovi Židekovi, ktorý sa 

vo svojom príhovore poďakoval 

okrem iného všetkým bývalým, 

ale aj súčasným zamestnancom 

ML, ktorí ešte pracujú na ML od 

ich vzniku za seriózny prístup k 

pracovným povinnostiam, čím 

prispeli k úspešnému štartu ML. 

Súčasným pracovníkom poprial 

veľa pracovných úspechov, dob-

rú súdržnosť kolektívu a príjem-

nú pracovnú pohodu. Nasledoval 

príhovor primátorky mesta, ktorá 

odovzdala riaditeľovi ML Ďakovný 

list. Nasledovali vystúpenia ďal-

ších pozvaných hostí. Po ich prí-

hovoroch nasledovalo vystúpenie 

folklórneho súboru Sitňan. Riadi-

teľ ML sa na záver poďakoval všet-

kým prítomným za účasť a pozval 

ich na slávnostný prípitok a  recep-

ciu. Nech žijú Mestské lesy Banská 

Štiavnica!

Michal Kríž

NOVINKY

�1.str.

- VZN Mesta Banská 

Štiavnica č.6/2016 Trhový poria-

dok príležitostných trhov organizo-

vaných Mestom Banská Štiavnica: 

Nezabudnuté remeslá, Salaman-

drové trhy, Štiavnický živý šach

- VZN Mesta Banská Štiavnica č. 

7/2016 o sociálnych službách

MsZ neuznieslo sa na:

- kúpe príslušenstva k bytovým do-

mom na Budovateľskej ul. č.13 a 14

MsZ vzalo na vedomie:

- stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu mesta Banská 

Štiavnica za rok 2015

- správu audítora za rok 2015

- plán práce Mestského zastupiteľ-

stva mesta Banská Štiavnica a jeho 

orgánov na II. polrok 2016

MsZ súhlasí so:

- spracovaným Zadaním Urbanis-

tickej štúdie obytnej zóny v lo-

kalite „Sitnianska –Štefultov“ (F.

P.B.18.2.3), B.Štiavnica

MsZ odvoláva:

- členstva v DHZM B.Štiavnica – 

Štefultov: M.Maruniaka a M.Za-

chara, 

MsZ vymenúva:

- za člena DHZM B.Štiavnica – 

Štefultov: Ľ.Povinského a Ing. 

Ľ.Škvarku

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

- zámer na odpredaj 1 a ½ izbové-

ho bytu č.35 s príslušenstvom na-

chádzajúceho sa v  bytovom dome 

súp. č. 1300 na Ulici L.Exnára č. 3 

v B.Štiavnici

- vyhlásenie II. opakovanej obchod-

nej verejnej súťaže na odpredaj 

nadbytočného nehnuteľného ma-

jetku Mesta Banská Štiavnica

- garáže na Špitálskej ulici 6 s prís-

lušenstvom

- rodinný dom na Ul. 8. mája 10 

s príslušenstvom

- Hala Maxšachta s príslušenstvom

- zámer na odpredaj majetku na Po-

čúvadlianskom Jazere v B.Štiavni-

ci – Stavby bývalého autokempingu

- zaradenie pozemku p.č. C KN 

3421/4, zastavaná plocha a nádvo-

rie, vo výmere 97 m2 do predmetu 

II. opakovanej verejnej obchodnej 

súťaže – dom na Akademickej ul. 

č.1 s príslušenstvom a ďalší postup 

s nakladaním majetku mesta

- prevod časti pozemku p.č. C KN 

5565/10 a 5565/11 v k.ú. B.Štiav-

nica pre M.Dubeňa s manželkou, 

ako prípad hodný osobitného zre-

teľa

- Prevod dielu č.3 z pozemku p.č. C 

KN 1922/2 a dielu č.6 z pozemku 

C KN 1922/3 v k.ú. B.Štiavnica pre 

M.Lajčiaka, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa

- Prevod pozemku p.č. C KN 

5015/2 a  C KN 5016/2 v  k.ú. B.

Štiavnica pre P.Jaďuďa, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa

- Prevod časti pozemkov p.č. C KN 

5571/1 a časti pozemkov C KN 

4535/11 a E KN 2197/6 v k. ú. B.

Štiavnica pre J.Macháčka

- Prevod časti pozemku p.č. C KN 

1074 v k.ú. Banky, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa pre Bc. M.

Pavlíka

- Prevod časti pozemku p.č. C KN 

3863 v k.ú. B.Štiavnica, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa pre R.Sá-

sika

- Priamy prevod časti pozemku p. č. 

5322/1 v k.ú. B.Štiavnica, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa pre I.

Ciglanovú

- Úprava predmetu nájmu prenaj-

atých nehnuteľností v  nájomnej 

zmluve uzavretej medzi Mestom 

Banská Štiavnica a  spoločnosťou 

Salamandra Resort, a.s.

- zriadenie vecného bremena ulože-

nia vodovodného potrubia, kanali-

zácie a plynovej prípojky do pozem-

kov par. č. C KN 5333/1, 5333/19, 

5508

- zriadenie vecného bremena ulože-

nia plynového potrubia do pozem-

kov v  majetku mesta k  nehnuteľ-

nosti vo vlastníctve I.Ciglanovej

- zriadenie vecného bremena ulo-

ženia vodovodného potrubia, ka-

nalizácie a plynovej prípojky do po-

zemkov par. č. C KN 4564/44-56, 

4564/ 93-95, 6585/2 a 5571/1

Po interpeláciách a dopytoch po-

slancov primátorka rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.

banskastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Národný výstup na 

Sitno

Dňa 17.júla sa uskutoční už 15. 

ročník Národného výstupu na Sit-

no, ktoré iniciovali pred 15. rokmi 

MO Matice slovenskej v Banskej 

Štiavnici a v Štiavnických Baniach a 

Dom Matice slovenskej v Leviciach 

pri príležitosti, spomienke na 17.júl 

1992, keď Slovenská národná rada 

prijala Deklaráciu o zvrchovanosti 

Slovenskej republiky. Postupne sa 

ku týmto prvým organizátorom pri-

pájali aj ďalší a tento – už 15. ročník 

Národného výstupu na Sitno ešte 

spoluorganizujú Krajská organizá-

cia SNS v B. Bystrici, okresné organi-

zácie SNS v B. Štiavnici a v Leviciach 

a MO Matice slovenskej v Žarnovici. 

Začiatok podujatia je o 9,30 hod. pri 

tajchu Počúvadlo, odkiaľ bude spo-

ločný výstup na Sitno, kde program 

začne o 11,00 hod. Program bude 

potom pokračovať o 13,00 hod. pri 

tajchu Počúvadlo. V mene všetkých 

organizátorov Vás na toto poduja-

tie pozýva 

Ján Novák, predseda 

MO Matice slovenskej

Jazykové okienko 

Slovo mail (v slovenčine aj s pra-

vopisnými podobami meil, alebo 

email) sa skloňuje pravidelne pod-

ľa vzoru dub a v lokáli jednotného 

čísla má  tvar v maile. Teda veta by 

znela takto: Posielam Ti to v mai-

le. (v dube - v maile).

Pravidlá slovenského pravopisu

Z júnového rokovania MsZ

20. výročie Mestských lesov 
v Banskej Štiavnici

Redakčná 
prestávka
Oznamujeme všetkým čitateľom 

Štiavnických novín, že od 1.7. do 

31.7. má redakcia ŠN letnú redakč-

nú prestávku. Najbližšie číslo ŠN 

vyjde vo štvrtok 4.8. popoludní. 

Prajeme Vám príjemné prežitie let-

ných prázdnin, veľa oddychu, rela-

xu a nových zážitkov z dovoleniek.

Michal Kríž, 

redaktor a redakčná rada ŠN

Informačné 
centrum
mesta Banská Štiavnica

Otvorené: 

pondelok - nedeľa: 9:00 - 18:00

Bližšie info: 045/6949653, e-mail: 

ic@banskastiavnica.sk
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Stredoslovenská oblasť je známa 

svojou výnimočnou baníckou histó-

riou. Už v 14. storočí vznikol Zväz 

stredoslovenských banských miest, 

do ktorého patrili Banská Bystrica, 

Banská Štiavnica, Kremnica, Puka-

nec, Nová Baňa, Ľubietová, Banská 

Belá a okolité obce. 

Boli významné najmä vďaka ťažbe 

drahých kovov, neskôr farebných 

kovov a železnej rudy, ale taktiež 

je nezanedbateľný ich vplyv na roz-

voj banskej, úpravníckej, hutníc-

kej techniky a technológie. História 

týchto siedmich miest inšpirova-

la producenta projektu spoločnosť 

Mana s.r.o. z  Banskej Bystrice, k 

vzniku Letnej banskej univerzity, 

ktorá bude prebiehať od 8. do 9. júla 

2016. Počas prvého ročníka sa jej 

ambasádorom stal herec Lukáš La-

tinák. 

Do Letnej banskej univerzity sa 

môžu zapojiť deti od 9 do 14 rokov 

už počas týchto dní prostredníc-

tvom Baníckeho zápisníka. Dvoj-

členné tímy alebo jednotlivci sa na 

chvíľu stanú skutočnými baníkmi, 

geológmi, historikmi, dobrodruhmi 

a riešia na webovej stránke www.

banskauniverzita.sk sériu populár-

no-náučných úloh. Spolu so „sprie-

vodcami“, ktorými sú Slečna Ka-

hancová, Vozík, Kladivko a večne 

nahnevaný Netopier, sa deti a tí-

nedžeri postupne prekopávajú za-

daniami zameranými na geológiu 

a stavbu našej zeme, mineralógiu, 

históriu baníctva na strednom Slo-

vensku, technológiu tradičného 

baníctva, banícku kultúru a etno-

grafi u, Banícku akadémiu a baníc-

ke školstvo na Slovensku. Na tých, 

ktorým sa podarí vyriešiť všet-

ky úlohy, čakajú rôzne ceny, kto-

ré môžu vyhrať pre seba, ale aj pre 

celú svoju triedu. Jednou z nich je aj 

prednostný vstup na Letnú banskú 

univerzitu.

Počas Letnej banskej univerzity (8. 

- 9. 7. 2016) môžu jej študenti na-

zbierať svoje vlastné geologické a 

banícke zážitky nad zemou aj pod 

zemou. Jej program bude vyskla-

daný z rôznych prednášok, exkurzií 

a stretnutí so zaujímavými lektor-

mi vo vybraných stredoslovenských 

banských mestách. Letná banská 

univerzita bude ukončená slávnost-

nou promóciou, počas ktorej spo-

známe mená jej prvých absolven-

tov. 

Projekt Letná banská univerzita je 

realizovaný vďaka podpore Mes-

ta Banská Bystrica. Viac informá-

cií získate na www.banskauniverzi-

ta.sk alebo na facebookovom profi le 

Letná banská univerzita.

Monika Kováčová

Letná banská univerzita (8. - 9. júl 2016)

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na predaj:

1. - oceľovej haly súp. č. 591, postave-

nej na pozemku par. č. C KN 7127/2, 

nachádzajúcej sa v lokalite „Maxšach-

ta“ a pozemkov:

- par. č. C KN 7127/2, vo výmere 

531m2, zast. plochy a nádvoria

- par. č. C KN 7127/3, vo výmere 

3642m2, zast. plochy a nádvoria

Min. požadovaná cena za nehnuteľ-

nosti je vo výške 42.800,- €.

Vyhlásenie súťaže: 24.06.2016, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 27.7.2016 o 15,00 hod.

2. - rodinného domu na Ul. 8. mája 

10, súp. č. 825, postavený na pozem-

ku par. č.C KN 5030/1, zast. plochy a 

nádvoria a pozemkov:

- par. č. C KN 5030/1, vo výmere 

130m2, zast. plochy a nádvoria

- par. č. C KN 5030/2, vo výmere 

310m2, zast. plochy a nádvoria

- par. č. CKN 5031/1, vo výmere 

361m2, zast. plochy a nádvoria

Min. požadovaná cena za nehnuteľ-

nosti je vo výške 60.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 24.06.2016, 

Ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 27.7.2016 o 15,00 hod.

3. - 14 boxov garáží, súp. č. 2250 (ako 

celok), postavených na pozemku par. 

č. C KN 1388/2 a pozemku:

- par. č. C KN 1388/2, vo výmere 

392m2, zast. plochy a nádvoria

Nehnuteľnosti sa nachádzajú na ul. 

Špitálska 6 v B. Štiavnici.

Min. požadovaná cena za nehnuteľ-

nosť je vo výške 42.500,- €

Vyhlásenie súťaže: 18.02.2016, 

ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 27.07.2016 o 15.00 hod.

4. - 1 a ½ izbový byt s príslušenstvom 

č. 35 v bytovom dome súp. č. 1300 

na ul. Exnára 3 v B. Štiavnici, po-

stavenom na pozemku par. č. C KN 

1876 v podiele 4359/219007.

Min. požadovaná cena za nehnuteľ-

nosť je vo výške 8.500,- €

Vyhlásenie súťaže: 18.02.2016, 

ukončenie predkladania návrhov sú-

ťaže je 27.07.2016 o 15.00 hod. 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v  ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica.

Predmetom verejnej obchodnej súťa-

že je výber najvyššej cenovej ponuky 

na nehnuteľnosť.

Bližšie informácie a podklady k verej-

nej obchodnej súťaži si záujemcovia 

môžu vyzdvihnúť na Mestskom úra-

de v Banskej Štiavnici, odd. právnom 

a správy majetku, tel: 045-6949642, 

email: marianna.orgoniova@ban-

skastiavnica.sk. 

Podmienky verejnej obchodnej sú-

ťaže sú zverejnené na úradnej tabuli 

mesta a na www.banskastiavnica.sk.

Mesto Banská Štiavnica zverejňu-

je zámer priameho predaja na od-

predaj majetku:

Zámer priameho predaja na odpred-

aj majetku mesta Banská Štiavnica č. 

9/2016

- Stavby bývalého Autokempingu na 

Počúvadlianskom jazere a to:

- sociálna budova, súp. č. 4, postave-

ná na pozemku par. č C-KN 6321

- prihlasovanie pobytu, súp. č. 1, po-

stavená na pozemku par. č. C-KN 

6324

Pozemky pod stavbami, ako aj pri-

ľahlé pozemky sú vedené na LV č. 

2614 pre vlastníka SR – LESY Slo-

venskej republiky, štátny podnik, Ná-

mestie SNP č. 8, Banská Bystrica.

Min. požadovaná cena za nehnuteľ-

nosti je vo výške 21.900,- €.

Lehota na doručovanie cenových 

ponúk záujemcov sa stanovuje do 

27.7.2016 do 11:00 hod.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v  ka-

tastrálnom území mesta Banská 

Štiavnica.

Bližšie informácie a  podklady k  od-

predaju majetku mesta si záujem-

covia môžu vyzdvihnúť na Mest-

skom úrade v Banskej Štiavnici, odd. 

právnom a správy majetku, tel: 045-

6949642, email: marianna.orgonio-

va@banskastiavnica.sk. 

Podmienky priameho predaja na 

odpredaj majetku sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk. 

MsÚ

Verejné súťaže na odpredaj majetku

Podávanie podnetov
na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica

Na základe Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2009 Štatútu mesta Banská 

Štiavnica a  jeho Dodatku č.1 vyzý-

vame občanov a inštitúcie na pred-

loženie podnetov, odporučení na 

udelenie: a) Čestného občianstva 

mesta Banská Štiavnica. V zmys-

le citovaného nariadenia čestné ob-

čianstvo mesta Banská Štiavnica 

možno udeliť fyzickej osobe, kto-

rá nie je občanom mesta Banská 

Štiavnica a významným spôsobom 

sa zaslúžila o  rozvoj mesta a  šíre-

nie jeho dobrého mena v SR a v za-

hraničí. b) Ceny za záchranu kul-

túrneho dedičstva a rozvoj mesta 

Banská Štiavnica. V zmysle cito-

vaného nariadenia Cenu za záchra-

nu kultúrneho dedičstva a  rozvoj 

mesta možno udeliť osobám, kto-

ré sa významným spôsobom zaslú-

žili o  záchranu hodnôt kultúrneho 

dedičstva v  regióne mesta Banská 

Štiavnica a  rozvoj mesta Banská 

Štiavnica. c) Výročnej ceny mes-

ta Banská Štiavnica. Výročná cena 

mesta sa v zmysle citovaného naria-

denia môže udeliť občanom mesta, 

ktorí sa výrazným spôsobom zaslú-

žili o rozvoj mesta, alebo šírenie jeho 

dobrého mena v SR alebo v zahrani-

čí. 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, adre-

sa.

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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Prímestské 
letné tábory
Centrum voľného času organizu-

je pre deti vo veku od 6 do 15 ro-

kov prímestské letné tábory v ter-

mínoch od 4.7. – 8.7. 2016 a 11.7. 

– 15.7.2016. Deti čaká zaujímavý 

program plný hier, súťaží a spozná-

vanie okolia. Bližšie info Vám po-

skytneme v CVČ a na tel.č.: 0907 

598 567. J. Machilová

Anketa
Ako vnímate sťahovanie gymná-

zia A. Kmeťa?

Kristína Š. – Predĺžim si ranný spá-

nok a budem sa viac venovať škole.

Nina Š. – Vnímam to negatívne, 

lebo nebudeme mať kam chodiť po 

škole na kávu.

Simona H. – Keďže som z interná-

tu, je to super. Napríklad, keď si nie-

čo zabudnem, môžem si to hneď zo-

brať. No ako mínus beriem to, že už 

nebudeme chodiť toľko do mesta, 

keďže aj škola aj internát budú dole.

Vanesa S. – Vnímam to neutrálne, 

budem maturovať, je mi to jedno, aj 

autobus bude prispôsobený, takže 

mi to nerobí problém.

Romana B. – Nechcem tam ísť, bu-

dem tam musieť byť aj s inými žiak-

mi a tu som si už zvykla.

Paulína G. – Pre mňa to bude blíz-

ko, veľmi sa už teším, budeme mať 

viac miesta, nebudeme sa tlačiť. Je-

dine čo sa mi na tom nepáči, je to, že 

nebudeme mať vlastnú triedu.

Beáta B. – Je mi to jedno.

Pavlína H. – Som rada, budem vstá-

vať o 7:30, ušetrím, keď nebudem 

toľko chodiť do kaviarne, čo teraz 

chodíme pravidelne, keďže je pod 

školou.

Katka R. – Najviac sa teším na za-

stávku, ktorá bude hneď pri škole.

Za odpovede poďakovala

Natália Šomodíková

Sťahovanie – to je pre každého 

pekne otravné a pre mňa 

doposiaľ nepredstaviteľné, 

presťahovať celú školu. 

Keď som pred štyrmi rokmi začala 

chodiť na gymnázium, malo vtedy už 

byť dávno presťahované do novej bu-

dovy, no sťahovanie sa začalo až tento 

rok. Pre mňa ako študentku bývajúcu 

necelých 300 metrov od školy, vypí-

najúcu budík až o štvrť na osem ráno, 

to bolo viac než vyhovujúce. Predsta-

va, že budem musieť vstávať minimál-

ne o polhodinu skôr, sa mi vôbec ne-

páči, aj keď to bude už len necelý rok. 

Určite najšťastnejší ľudia sú v  tom-

to prípade študenti ubytovaní na in-

ternáte, z  ktorého nebude problém 

prísť na vyučovanie v papučiach. Na 

druhej strane sa mi nepáči predstava, 

ako sa vyľudní mesto a ulica „Psiarka“, 

po ktorej každodenne chodia desiatky 

mladých. Práve tých, čo do mesta pri-

nášajú život, ktorý tu cez týždeň ne-

jako nie je. Holé steny bez políc s kni-

hami, knižnica prázdna a  neustále 

zapratané chodby krabicami, postup-

ne u každého začnú vyvolávať pocit 

úzkosti. Pobalené učebnice a písomky, 

ktoré s radosťou už nikdy neuvidíme, 

sa stratili v hromade prachu a rachotu 

auta, ktoré odviezlo všetky veci. Nikto 

nevie do čoho ide, opisy novej budovy 

a systému sťahovania žiakov do špeci-

álnych učební sa nikomu veľmi nepá-

či. No nemáme na výber a s neistým 

úsmevom na tvári prijímame fakt, že 

v  pekných a  priestranných triedach 

budeme prežívať ďalšie krásne štu-

dentské roky a bude sa nám dariť as-

poň tak dobre ako doteraz. Sťahova-

niu zdar! 

Natália Šomodíková

Sťahovanie Gymnázia Andreja Kmeťa

Vážená pani primátorka,

v mene obyvateľov mesta, okresu 

Banská Štiavnica ako aj návštevní-

kov Banskej Štiavnice ste sa na mňa 

obrátili vo veci zachovania rozsahu 

zdravotníckych služieb v nemocnici 

vo Vašom meste, ktorú od 1. aprí-

la 2014 prevádzkuje spoločnosť 

Svet zdravia, a.s., patriaca do skupi-

ny Penta Investments. Táto spoloč-

nosť z nemocnice Banská Štiavnica, 

ktorá patrí pod prevádzku Všeobec-

nej nemocnice v Žiari nad Hronom, 

plánuje presťahovať gynekologicko 

– pôrodnícke oddelenie do nemoc-

nice v Žiari nad Hronom ako aj uza-

tvorenie interného oddelenia v tej-

to nemocnici. K  Vášmu listu Vám 

odpovedám nasledovné.

Pre každého poskytovateľa zdra-

votnej starostlivosti na území Slo-

venskej republiky platia rovnako 

všetky právne predpisy. Pre oblasť 

zdravotnej starostlivosti platí pre-

dovšetkým zákon č.578/2004 Z.z. 

o poskytovateľoch zdravotnej sta-

rostlivosti, zdravotníckych pracov-

níkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „zá-

kon č. 578/2004 Z.z.“), ktorý okrem 

iného upravuje aj vydávanie a zru-

šenie povolení na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v jednotli-

vých zdravotníckych zariadeniach. 

Ak poskytovateľ zdravotnej starost-

livosti požiada o zmenu alebo zru-

šenie povolenia, za predpokladu, že 

splní všetky zákonom ustanovené 

podmienky, neexistuje právne re-

levantný dôvod na zamietnutie ta-

kejto žiadosti zo strany orgánu prí-

slušného na vydanie povolenia. V § 

5 zákona č. 578/2004 Z.z. je usta-

novená aj tzv. verejná minimálna 

sieť poskytovateľov ako usporiada-

nie najmenšieho možného počtu 

verejne dostupných poskytovate-

ľov na území Slovenskej republiky 

alebo na území príslušného samo-

správneho kraja alebo na území prí-

slušného okresu( ďalej len „ prísluš-

né územie“) v takom počte a zložení, 

aby sa zabezpečila efektívne do-

stupná, plynulá, sústavná  odborná 

zdravotná starostlivosť s prihliad-

nutím na:

a) počet obyvateľov príslušného 

územia vrátane možnej odchýlky 

vo vzťahu ku geografi ckým a demo-

grafi ckým podmienkam príslušné-

ho územia,

b) chorobnosť a úmrtnosť obyvate-

ľov príslušného územia,

c) migráciu cudzincov a osôb bez 

štátnej príslušnosti na príslušnom 

území a

d) bezpečnosť štátu

Verejnú minimálnu sieť následne 

ustanovilo Nariadenie vlády Slo-

venskej republiky č. 640/2008 Z.z. 

o verejnej minimálnej sieti posky-

tovateľov zdravotnej starostlivos-

ti ( ďalej len „Nariadenie vlády č. 

640/2008 Z.z.“), kde sa určili nor-

matívy pre ambulantnú a ústavnú 

zdravotnú starostlivosť pre lekárske 

a nelekárske špecializované odbory 

na územie Slovenskej republiky a 

na územie jednotlivých samospráv-

nych  krajov. Jednotlivé zdravot-

né poisťovne sú povinné uzavrieť 

zmluvu s toľkými poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti, aby bol 

naplnený určený normatív verejnej 

minimálnej siete v zmysle nariade-

nia vlády SR. Ak majú zdravotné 

poisťovne zazmluvnených posky-

tovateľov zdravotnej starostlivos-

ti v súlade s normatívom verejnej 

minimálnej siete určeným Nariade-

ním vlády č. 640/2008 Z.z., nie sú 

povinné nad normatív zazmluvňo-

vať  všetkých poskytovateľov, ktorí 

o to požiadajú.

Každý poskytovateľ zdravotnej sta-

rostlivosti je povinný v zmysle § 79 

ods. 1 pís.d) zákona č. 578/2004 Z.z. 

prevádzkovať zdravotnícke zariade-

nie v súlade s požiadavkami na jeho 

personálne zabezpečenie a materi-

álno – technické vybavenie v zmysle 

výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL o 

minimálnych požiadavkách na per-

sonálne zabezpečenie a materiálno 

– technické vybavenie jednotlivých 

druhov zdravotníckych zariadení v 

platnom znení (ďalej len „výnos MZ 

SR“). Na oddeleniach musí pracovať 

toľko lekárov a sestier, aby počas 

každej služby bol na oddeleniach 

minimálny počet lekárov a sestier 

určený výnosom MZ SR, ktorý je 

potrebný na zabezpečovanie posky-

tovania adekvátnej a správnej sta-

rostlivosti. Ak poskytovateľ zdra-

votnej starostlivosti nemá dostatok 

lekárov a sestier porušuje zákon č. 

578/2004 Z.z. (§ 79 ods. 1 písm. d) 

a môže tak ohrozovať zdravie, či ži-

voty hospitalizovaných pacientov.

Záverom listu konštatujem, tak ako 

sama uvádzate v liste, že na gyneko-

logicko – pôrodníckom oddelení v 

Banskej Štiavnici sa v roku 2015 na-

rodilo 489 detí a z toho iba 68 detí 

bolo Banskoštiavničanov, čo pred-

stavuje necelých 14%. Spoločnosť 

Svet zdravia a.s. taktiež deklarova-

la, že nemocnicu v Banskej Štiavni-

ci neuzavrie, ale bude v nej repro-

fi lizovať  lôžka so zameraním na 

poskytovanie zdravotnej starostli-

vosti pre chronicky a dlhodobo cho-

rých, čím reaguje na zvyšovanie 

počtu starších občanov a celkový 

trend starnutia populácie v Sloven-

skej republike. Pričom rozsah po-

skytovania ambulantnej starostli-

vosti bude zachovaný. 

S pozdravom  Tomáš Drucker, 

minister zdravotníctva SR

List od ministra zdravotníctva SR
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Čierne skládky
Mesto Banská Štiavnica by sa 

chcelo aj v roku 2016 uchádzať o 

získanie dotácie na likvidáciu ne-

zákonných skládok z  Environ-

mentálneho fondu. Touto ces-

tou by sme Vás chceli požiadať, 

ak máte informácie   o  výskyte 

čiernych skládok v  katastrálnom 

území Banská Štiavnica, Banky, 

informujte nás, prosím, na uve-

dené kontakty: sidonia.kiripol-

ska@banskastiavnica.sk, tel.č.: 

045/694 96 54.                            MsÚ

CVČ 
počas prázdnin

4.7. - 8.7. - Prímestský LT 

7.00 hod - 17.00 hod.

11.7. - 15.7. - Prímestský LT 

7.00 hod. - 17.00 hod.

25.7. - 3.8. - Chorvátsko Drvenik - 

Pobyt pri mori

22.8. - 26.8. - Prímestský LT 

7.00 hod. - 17.00 hod.

30.8. - 31.8. CVČ pre deti - hry,sú-

ťaže od 8,00 - 15,00 hod.

Jana Machilová, CVČ

Záhradkárske 
okienko
Nakoľko máme dosť daždivé 

obdobie a sú rozdielne teplo-

ty vo dne a v noci je potrebné 

ochraňovať rastliny proti ples-

niam: Pleseň rajčinová – fy-

toftóra rajčiakov. Za daždivé-

ho počasia už v 1. dekáde júna 

ošetrujeme rajčiaky proti ples-

ni. Postreky vykonávame v 7 až 

70 dňových intervaloch. Povo-

lené postreky sú účinné aj proti 

septoriovej škvrnitosti listov a 

mednaté prípravky aj proti bak-

tériovej škvrnitosti listov a plo-

dov. Pleseň uhorková - daždi-

vé počasie jej ideálne pomáha. 

Začíname ošetrovaním v 2. de-

káde júna.V zberovom období 

uprednostňujeme prípravky v 3 

dňových čakacích intervaloch. 

Pleseň zemiaková - už v prvej 

dekáde ošetrujeme za daždivé-

ho počasia. Ak ste zistili na jab-

loniach a hruškách jemnú pavu-

činku, to sú chránené hniezda 

spriadača amerického, ničíme 

ich mechanickým spôsobom 

alebo postrekom na obaľovača 

jablčného.

Michaela Mojžišová

„Illumination“- festival 

Svetla premenil botanickú 

záhradu a historické budovy 

SPŠ Samuela Mikovíniho na 

magický priestor unikátnych 

vizuálnych zážitkov. 

Koordinátormi projektu boli sku-

pina 4:Tune a  občianske združe-

nie Trakt. Nasvecovacie a projekčné 

technológie zaštítila SPŠ Samue-

la Mikovíniho v  Banskej Štiavnici 

a  Akadémia umení v  Banskej Bys-

trici. Desiatky očarených návštev-

níkov zhliadli interaktívnu projek-

ciu „Remake“ v budove chemických 

laboratórií, ktorú navrhol Marek 

Galbavý na plexiskle: pomocou hu-

dobného nástroja kalimba sa menil 

priestorový 3D objekt, ktorý bol in-

špirovaný chemickým vzorcom.

Nádherná farebná projekcia „Com-

ponent“ /na fotografi i/ podčiark-

la krásu mozaikovej klenby vstup-

ných priestorov laboratórií . Autori 

efektného nápadu sú Mgr. art. Ma-

rek Galbavý, ArtD. a a Mgr. art. Ivan 

Slovenčák.

Interaktívna projekcia „Digitálne 

graffi  ti“ zaujala mnohých návštevní-

kov natoľko, že sa opäť vrátili, aby si 

sami „pokreslili“ a nasvietili  stromy 

v Botanike. Návrh a realizácia: Mgr. 

art. Marek Galbavý, ArtD.

Sekvojovec mamutí, majestátny ih-

ličnan týčiaci sa blízko hlavnej bu-

dovy školy, ožil v elegantných lí-

niách vytvorených interaktívnou 

projekciou: „Hudba stromu“. Návrh 

a realizácia: Matúš Astrab študent 

AVU v Banskej Bystrici.

Na budove SPŠ Samuela Mikovíni-

ho sa premietal videomapping „Tri-

lógia“. Opätovne priblížil úspeš-

né videomappingy školy a  nabudil 

v  divákoch pozitívne pocity: Prvý, 

vytvorený k  250. výročiu Baníc-

kej a  lesníckej akadémie v  škol-

skom roku 2012/2013, na ktorom 

sa podieľali študenti II. – IV. roč-

níka výtvarných odborov. Druhý 

vznikol v  nasledujúcom školskom 

roku a tretí je aktuálnou novinkou 

a ukážkou kreativity študentov vý-

tvarných odborov vedených Mgr. 

art. Marekom Galbavým, ArtD. 

a  Mgr. art. Ivanom Slovenčákom. 

Veľkú vďaku je potrebné vysloviť 

študentom školy, celému realizač-

nému tímu za hodiny príprav a ve-

deniu školy SPŠ Samuela Mikovíni-

ho za veľkorysú podporu.

V  Banskej Štiavnici sa minulý ví-

kend otvorili brány nového festiva-

lu Vlnoplocha, na ktorom vystavo-

vali naši mladí pedagógovia. Výber 

z  portrétov /fotografi í/ predstavi-

la Mgr. art. Zuzana Filipová, Mgr. 

art. Ivan Slovenčák zaujal kresbami 

a maľbami, ktoré vystavoval na vý-

stavách v Trenčíne, Uherskom Hra-

dišti/ Kombinácie kresby voľnou 

rukou a plotra/.

Mgr. art. Marek Galbavý prekva-

pil návštevníkov pohybovou inšta-

láciou drevených korýt a magneto-

fónovej pásky. Vysoká návštevnosť 

a pozitívne ohlasy z výstavy doka-

zujú, že spojenie kreativity, kumštu 

a lásky k umeniu oslovuje divákov, 

na čo sme aj patrične hrdí....

Beata Chrienová

Svetelný koncert
pod taktovkou Mgr. art. Mareka Galbavého, ArtD., pedagóga SPŠ S.Mikovíniho

Slnečný deň začínajúceho leta. 

Námestie s turistami, ktorí 

nemajú nikam naponáhlo. 

Ľudská vrava, príjemná hudba, dre-

vené stánky, hand - made výrobky. 

Z diaľky počuť saxofón, v zákutí his-

torickej kaviarne práve premieta-

jú staré zábery z mesta. Deti sa ba-

via pri skupinke žien, ktoré s nimi 

vyrábajú ručne robené návleky na 

vankúše. Dvere galérie sú dokorán 

otvorené a jej zamestnanci pozýva-

jú na netradičný program za výhod-

nú cenu. V skrytom nádvoríčku ga-

lérie nájdeme opäť deti, ktoré tvoria 

ostošesť. Pri blízkej fontáne sa re-

alizujú študenti umeleckej školy, 

blízko nich sa rozprávajú dvaja zná-

mi pri poháriku vína z lokálnej pre-

dajne a obzerajú pritom staré knihy 

z miestneho antikvariátu či vinylo-

vé platne, ktoré sa vracajú do módy.

Pripomína vám to nejakú atrak-

tívnu cestovateľskú lokalitu? Mož-

no áno. V každom prípade „to“ ná-

mestie je Námestie sv. Trojice, „tá“ 

galéria je Galéria Jozefa Kollára a 

„tá“ kaviareň je Gavalier. A „ten“ deň 

je sobota, 25.6. 2016 s akciou Ume-

nie na Trojici, počas ktorej sme sa 

pokúsili už po štvrtýkrát vdýchnuť 

nášmu architektonickému klenotu 

ducha pohody, umenia a  oddychu. 

Veríme, že aspoň na niektorých 

z vás zanechala táto akcia podobný 

dojem, ako sme sa snažili navodiť, 

že ste s nami zrelaxovali a dovolen-

kovo sa navnadili. Štiavnické leto 

bude opäť bohaté na rôzne poduja-

tia a my veríme, že sa spolu budeme 

pri nich často stretávať.

Naše poďakovanie patrí všetkým 

partnerom, obzvlášť kaviarni Ga-

valier, SBM – Galérii Jozefa Kollára 

pod vedením Ivety Chovanovej, An-

tikvariátiku, Vínocentru, obchodí-

ku Iné Oné, štiavnickým remeselní-

kom, Mariánovi Čiernemu – Black 

M, umeleckým školám z Kremnice 

a Zvolena a všetkým ostatným, kto-

rí sa akýmkoľvek spôsobom zapo-

jili, či akciu podporili. Za fi nančnú 

podporu ďakujeme BBSK a  OOCR 

Región Banská Štiavnica. 

Za kolektív MsÚ – oddelenie kultú-

ry, športu a mediálnej komunikácie 

čitateľov ŠN na ďalšie podujatia po-

zýva

R. Marko

Leto začalo pohodou

Kreatívny riaditeľ reklamnej 

agentúry Zaraguza  foto Z. Patkošová
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Nikdy nestratí-

te človeka, kto-

rého máte v 

srdci. Keby ne-

bolo spomie-

nok, človek by nevedel, s kým 

bol šťastný.

Dňa 20. júla uplynú 2 roky, 

keď nás navždy opustila 

naša drahá manželka, ma-

mička a starká Mária Jo-

nisová. S láskou a úctou na 

ňu spomínajú a za tichú spo-

mienku ostatným ďakujú 

manžel Štefan, synovia 

Štefan a Roman a dcéra 

Marta s rodinami

Spomienka

Dňa 6.7. si 

pripomíname 

20. výročie od 

úmrtia nášho 

drahého a mi-

lovaného manžela, otca, sta-

rého otca Alojza Peťka z 

Banského Studenca. Tí, čo ste 

ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

Spomínajú manželka, 

syn a dcéra s rodinou

Ktože by povedal, že dlhé 

desaťročia jedna z najpopu-

lárnejších, ak nie najpopu-

lárnejšia osobnosť Banskej 

Štiavnice i celého regiónu Jozef 

Osvald, ktorý je zafi xovaný 

v povedomí našej i zahraničnej 

verejnosti ako „ štiavnický 

Nácko“, sa dožije v dobrom 

zdraví sviežosti a vitalite 

v našom kruhu 11.júla už 

osemdesiatky. 

Keďže Štiavnické noviny vychádzajú 

30. júna pred letnými prázdninami 

naposledy, uverejňujeme jeho pro-

fi l i vinš už v tomto čísle. Nuž, kto-

že teda bol a  je Jozef Osvald? Ne-

prekonateľný zberateľ štiavnických 

vtipov, ľudový rozprávač, zberateľ 

banských svietidiel, cestovateľ, spiso-

vateľ a predtým, v činnej službe vyni-

kajúci banský záchranár. Významná 

osobnosť nášho regiónu v oblasti ba-

níctva a udržiavania baníckych zvy-

kov a  tradícií. Narodil sa v  Banskej 

Štiavnici 11.7.1936. V rokoch 1951-

1955 študoval na Strednej priemy-

selnej škole baníckej v Banskej Štiav-

nici. Po maturite nastúpil ako banský 

technik v  závode Rudné bane, n.p., 

Banská Bystrica. Pracoval v  závo-

doch Banská Štiavnica a  Hodruša - 

Hámre až do odchodu do dôchodku 

v r. 1990. Dlhoročne sa venuje zbe-

rateľskej činnosti a vlastní najväčšiu 

súkromnú zbierku banských svieti-

diel na Slovensku. Je spoluautorom 

viacerých publikácií „Banícke pies-

ne“ v r. 1985, „Banícke piesne 2003“, 

„Náckove špásy a huncútstva“ v r. 1977, 

„Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiav-

nického Nácka“ v r.2009 a 2015 a  je 

aj autorom publikácie „Náckoviny“, 

ktorá vyšla v  roku 2003. V  Štiav-

nických novinách uverejnil 29 hu-

moristických príbehov o  legendár-

nom štiavnickom Náckovi a  spolu 

35 cestopisných reportáží zo svojich 

potuliek po svete. V roku 1968 mu 

bolo udelené vyznamenanie prezi-

denta ČSSR „Za pracovnú vernosť“, 

v roku 1970 mu Ministerstvo prie-

myslu SSR- Odborový zväz pracov-

níkov baníctva a energetiky udelilo 

vyznamenanie „Vzorný záchranár“, 

v roku 1975 mu Ústredná rada od-

borov udelila čestný strieborný „od-

znak Za obetavú prácu v ROH“. V roku 

1979 minister hutníctva a  ťažké-

ho strojárenstva ČSSR a  Ústredný 

výbor odborového zväzu pracovní-

kov baníctva a energetiky mu ude-

lilo Čestný odznak ministra „Vzorný 

záchranár I. stupňa“, v roku 1986 mu 

Rudné bane a Magnezitové závody 

– odborový výbor ROH VHJ RBMZ 

udelil čestný odznak VHJ „Vzorný 

pracovník VHJ RBMZ“. V roku 1999 

mu Slovenský červený kríž udelil 

„Diamantovú plaketu za darovanie krvi 

a  záchranu života“ (za 98-násobné 

bezplatné darovanie krvi). V  roku 

2000 mu bola udelená Výročná cena 

Mesta Banská Štiavnica, v  rokoch 

2001 a  2003 získal Cenu primáto-

ra Banskej Štiavnice „Za rozvoj kul-

túry“, v roku 2006 mu Ministerstvo 

hospodárstva SR udelilo „vyzname-

nanie Za zachovanie baníckych tradí-

cií“, v roku 2009 mu Hornický histo-

rický spolok v Stříbre udelil medailu 

Františka Jareša „Za zásluhy“ a  v  r. 

2011 mu bolo udelené vyznamena-

nie Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku „Za zásluhy“. 

V roku 2011 mu Slovenský zväz te-

lesne postihnutých udelil „Zlatú me-

dailu SZTV“. Vzácny náš jubilant! 

Nielen z môjho, ale z toho najúprim-

nejšieho srdca aj pre mnohých vďač-

ných Štiavničanov, ktorým si dote-

raz rozdával radosť a  neopísateľnú 

pohodu chcem Ti aj na tomto mieste 

zapriať do ďalších rokov života v pr-

vom rade skalopevné zdravie, dote-

rajšiu vitalitu, múdrosť, ale aj kaž-

dodennú pohodu. Vyoral si v našom 

meste, regióne, na Slovensku i v za-

hraničí brázdu, ktorá nielenže nik-

dy nezarastie, ale bude prinášať tr-

valú pohodu a spomienku na Teba. 

Ži pre nás všetkých ešte dlho a hlav-

ne šťastne! Zdar Boh!

Ján Novák

K životnému jubileu Jozefa Osvalda

Dňa 11. júla sa dožíva krásneho 

okrúhleho jubilea – 80. výročie 

narodenia náš športový priateľ 

Jozef Osvald. 

Dovoľ, aby som Ti pri dovŕšení tohto 

Tvojho vzácneho životného míľnika 

srdečne zablahoželal a stisol pevne 

ruku v mene všetkých Tvojich špor-

tových priateľov zo všetkých odvet-

ví, v ktorých si pôsobil. Bol si členom 

futbalového výboru a masérom v 

jednej zo zlatých ér štiavnického fut-

balu v 70-tych rokoch 20. storočia. 

Pozdrav Ti zasielajú pamätníci Milan 

Ernek, Jožko Schingler, Stano Opie-

la, Marian Švidroň, Pipo Čenger, 

Jožo Šedivý a ďalší, ktorí spomínajú 

na zlaté masérske ruky v akcii. Od 

malička Ťa zaujala cyklistika, veľa si 

jej venoval, ešte i dnes nikým neru-

šený presedíš pri sledovaní Tour de 

France ročne desiatky hodín. V ča-

soch realizovania peších diaľkových 

pochodov pred 30 a 40-tymi rokmi 

(B.Štiavnica – Praha, B.Štiavnica – 

Katovice - Dukla B.Bystrica, naprieč 

ČSSR, atď…) si bol dušou družstva 

tohto neľahkého, ale krásneho špor-

tu. Ešte veľa, veľa kilometrov Ti pra-

jú spoluchodci Ivan Madara, Dušan 

Horák a z nebíčka aj Miťo Filus, Sta-

no Leštiansky a Štefan Kopernický. 

Do ďalších rokov Ti, milý jubilant, 

prajeme veľa pevného zdravia, prí-

slovečnej sviežosti a tiež veľa čas-

tých priateľských stretnutí. V mene 

všetkých športových priateľov, gra-

tulantov 

Ivan Madara

Milý náš jubilant Jozef

Prvý zľava J.Osvald, BŠ-Praha 

1975  foto Archív autora

Poézia na Sitne
Členovia Autorského klubu lite-

rátov, hudobníkov a výtvarníkov 

v Banskej Štiavnici sa tentoraz 

predstavia svojou tvorbou v mož-

no nezvyklom ale o to poetickej-

šom prostredí, priamo na Sitne v 

Chate Andreja Kmeťa. Urobte nie-

čo pre svoje zdravie  prechádzkou 

na Sitno a tam, v príjemnom pro-

stredí pri kávičke, čajíku či inom 

občerstvení sa započúvajte do no-

vých veršov o láske, o lete, o Sit-

ne, o Štiavnici... Srdečne Vás po-

zývame a tešíme sa na Vás. Kedy 

a kde? V piatok, 8. 7. 2016 o 

18.00 hod. na Chate A. Kmeťa na 

Sitne. Organizátori. Bližšie infor-

mácie: 0915 819 989 alebo 0904  

804 132.
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V dňoch 9. až 12. júna sa 

konala v priestoroch výsta-

viska Agrokomplex v Nitre 

celoslovenská výstava s 

medzinárodnou účasťou 

Poľovníctvo a príroda. 

Výstava sa konala súbežne s kyno-

logickou výstavou DOGEXPO Nitra 

a uskutočnila sa pod záštitou  Pred-

sedníctva Slovenska v Rade Európ-

skej únie. Výstavu navštívilo takmer 

20 tisíc návštevníkov. Na výstave 

bolo predstavených vyše 850 naj-

silnejších – „zlatých“ trofejí ulove-

ných v  našich revíroch počas uply-

nulých 5 rokov. Nás teší, že medzi  

najvýznamnejšími trofejami nechý-

bal ani mufl ón ulovený Vladimí-

rom Stračinom vo zverníku Mrá-

zov kopec (254,80 b. CIC), ktorý 

je momentálne najsilnejšou trofe-

jou mufl óna na Slovensku a druhou  

najsilnejšou na svete. Zahraniční 

vystavovatelia predstavili taktiež  

svoje najlepšie trofeje. Ich predsta-

vitelia navštívili v sobotu 11.6.2016 

aj expozície Slovenského banského 

múzea a Múzea vo Svätom Antone. 

Aj touto cestou sa chcem úprimne 

poďakovať p. riaditeľovi SBM PhDr. 

Jozefovi Labudovi, CSc. i  jeho pra-

covníkom za pomoc. Výstava Po-

ľovníctvo a príroda - to však neboli  

len trofeje, ale predstavila sa aj bo-

hatá poľovnícka história i kultúra 

- poľovníctvo v  tých najširších sú-

vislostiach /sokoliarstvo, výtvarný 

prejav, zbrane, lesničiarstvo, poľov-

nícke oblečenie, súťaže vo vábení je-

leňov, poľovníckych fotografi í, fi l-

mov, vo varení guľášov,.../. Výstava 

takéhoto veľkého rozsahu sa koná 

raz za 5 rokov a  naše múzeum sa 

na výstave prezentovalo veľkou ex-

pozíciou. Predstavili sme múzeum, 

jeho aktivity, Sieň úcty a  slávy po-

ľovníctva na Slovensku, naše zoop-

reparáty obohatili diorámu zveri a 

s mimoriadnym záujmom sa stre-

tla výstava atraktívnych abnormít 

i pytliackych zbraní. Našu expozíciu 

navštívili aj mnohé významné osob-

nosti. Ceníme si, že okrem predsta-

viteľov nášho rezortu Ministerstva 

pôdohospodárstva a  rozvoja vidie-

ka SR nás navštívil aj prezident Me-

dzinárodnej rady pre poľovníctvo 

a  ochranu zveri C.I.C. pán George 

Aman, čestný prezident C.I.C. pán 

Bernard Lozé, generálny sekretár 

Federácie poľovníckych asociácií pri 

EÚ - FACE p. Filippo Segato, výkon-

ný riaditeľ Medzinárodnej federácie 

sokoliarov IAF p. Gery Timbrell, veľ-

vyslankyňa Brazílie v Bratislave J.E. 

Susan Kleebank a  mnoho ďalších. 

Okrem nášho múzea výborne repre-

zentovali banskoštiavnický región 

aj dobrí ľudia zo Strednej odbornej 

školy lesníckej v  Banskej Štiavni-

ci a z Penziónu Altmayer na Hornej 

Rovni. V múzeu sme úprimne radi, 

že  prostredníctvom tejto význam-

nej a rozsiahlej výstavy sme úspeš-

ne prezentovali banskoštiavnický 

región pred ostatným Slovenskom 

i svetom.

Marian Číž

Poľovníctvo a príroda Nitra 2016

Výstavisko Agrokomplex v Nitre  foto Archív autora

Dňa 18. júna 2016 sa zišli 

na svojom pomaturitnom 

stretnutí po 40-tich rokoch 

absolventi banskoštiav-

nického gymnázia, ktorí 

ho navštevovali v rokoch 

1972-76.

Tejto skvelej udalosti sa zúčastni-

lo celkom 16 absolventov, 14 býva-

lých študentiek a 2 bývalí študenti. 

Samozrejme pod profesorským ve-

lením bývalej triednej profesorky 

Mariky Bucholcerovej. Zišli sme sa 

v  reštaurácii Na Trojici, kde po ká-

vičke sme sa vybrali na radnicu. Tu 

sme boli slávnostne prijatí primá-

torkou mesta p. Babiakovou, kto-

rej emotívne ladený príhovor zapô-

sobil na nejedného z nás.  Po prijatí 

na radnici sme sa vybrali nádherný-

mi strmými uličkami Banskej Štiav-

nice, kde bolo naozaj čo obdivovať. 

Zlatým klincom celého programu 

bol výstup na vežu Starého zámku, 

kde sme si prezreli Štiavnicu z vtáčej 

perspektívy. Po absolvovaní pocho-

du sme sa vrátili späť do penziónu 

Na Trojici, kde sme svoje stretnutie 

aj dokončili pri dobrom jedle a pití, 

a po krásnych spomínaniach jednot-

livých účastníkov. Touto cestou sa sa 

chcem poďakovať všetkým účastní-

kom stretnutia, p. triednej profesor-

ke M. Bucholcerovej, p. primátorke 

Nadežde Babiakovej, vedúcej ZPOZ 

p. Simonidesovej, p. Timonovi Tur-

čanovi a sl. Diane Krnovej za precí-

teno zaspievanú kyticu pesničiek. 

Ďakujeme tiež personálu reštaurá-

cie Na Trojici za vytvorenie príjem-

ného pobytu, počas ktorého sme 

tak nádherne spomínali na naše 

študentské roky, strávené v krásnej 

Banskej Štiavnici. 

Ján Nemec

Stretnutie po štyridsiatich rokoch

Absolventi gymnázia pred radnicou  foto Archív autora

Úspech žiačok 
SOŠ služieb a lesníctva

Medzinárodná súťaž v účesovej 

tvorbe v Rimavskej Sobote. Žiač-

ky učebného odboru kaderník sa 

zúčastnili 9. ročníka reprezenta-

tívneho podujatia Fourfest Euroa-

kademik Gastro, medzinárodných 

majstrovstiev Banskobystrického 

samosprávneho kraja v zručnos-

tiach študentov stredných odbor-

ných škôl organizovaných SOŠ ob-

chodu a služieb Rimavská Sobota, 

ktoré sa konalo pod záštitou pred-

sedu Banskobystrického samo-

správneho kraja. Aj v tomto roku 

sa do medzinárodnej súťaže za-

pojili  študenti  a pedagógovia zo 

štyroch  krajín: Poľska, Maďarska, 

Česka a Slovenska. Zo Strednej od-

bornej školy služieb a lesníctva na 

Kolpašskej ulici v Banskej Štiavni-

ci súťažila študentka druhého roč-

níka učebného odboru kaderník - 

Libuša Turčanová – ktorá študuje 

pod vedením majsterky odborné-

ho výcviku Mgr. Ivety Fendekovej.

 Žiačka súťažila  v kategórií dám-

sky večerný účes na stužkovú – dr-

dol, kde získala zvláštnu cenu po-

roty - mimoriadne ocenenie za 

kreativitu. Ocenenie nás teší o to 

viac, že súťaž posudzovali profe-

sionálni stylisti Štúdia krásy Pie-

rot Exclusive z Bratislavy pod ve-

dením významnej osobnosti zo 

sveta vizáže a  kaderníctva Bra-

ni Gröhlinga. Veríme, že úspe-

chy učebného odboru kaderník 

zo Strednej odbornej školy služieb 

a  lesníctva budú inšpiráciou pre 

ďalších našich žiakov a aj pre žia-

kov základných škôl pri voľbe  bu-

dúceho povolania.

Iveta Fendeková,

majsterka odborného výcviku

zo SOŠ služieb a lesníctva
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Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 1.7. o 19:30 hod.Piatok 1.7. o 19:30 hod.

OslNeNí slNkoMOslNeNí slNkoM

Krimi/Dráma/Mysteriózny, Talian-Krimi/Dráma/Mysteriózny, Talian-
sko/Francúzsko, 2015, 124 min, sko/Francúzsko, 2015, 124 min, 
MP 15. Vstupné: 4 €. Slávna rocko-MP 15. Vstupné: 4 €. Slávna rocko-
vá hviezda Marianna trávi pokojnú vá hviezda Marianna trávi pokojnú 
dovolenku na slnečnom ostrove v Ta-dovolenku na slnečnom ostrove v Ta-
liansku so svojím partnerom Paulom. liansku so svojím partnerom Paulom. 
Idyla je narušená nečakaným prícho-Idyla je narušená nečakaným prícho-
dom jej dávnejšieho priateľa a milen-dom jej dávnejšieho priateľa a milen-
ca Harryho a jeho okúzľujúcej dcéry ca Harryho a jeho okúzľujúcej dcéry 
Penelope. Štvorica sa spočiatku dobre Penelope. Štvorica sa spočiatku dobre 
zabáva a užíva si krásne prostredie ta-zabáva a užíva si krásne prostredie ta-
lianskeho vidieka... Slnkom a horúča-lianskeho vidieka... Slnkom a horúča-
vou zaliate prostredie však začína me-vou zaliate prostredie však začína me-
niť letnú idylu. Medzi protagonistami niť letnú idylu. Medzi protagonistami 
narastá dusné napätie. Príjemné a ho-narastá dusné napätie. Príjemné a ho-
rúcim slnkom poznačené stretnutie sa rúcim slnkom poznačené stretnutie sa 
postupne mení v atmosféru plnú skry-postupne mení v atmosféru plnú skry-
tých vášní, nedôvery, podozrievania a tých vášní, nedôvery, podozrievania a 
hlavne žiarlivosti. Herecký koncert, hlavne žiarlivosti. Herecký koncert, 
ktorý rozohrávajú všetci protagonis-ktorý rozohrávajú všetci protagonis-
ti fi lmu ocenili minulý rok na Medzi-ti fi lmu ocenili minulý rok na Medzi-

národnom fi lmovom festivale v Benát-národnom fi lmovom festivale v Benát-
kach.kach.

Sobota 2.7. o 19:30 hod.Sobota 2.7. o 19:30 hod.
Utorok 5.7. o 19:30 hod.Utorok 5.7. o 19:30 hod.

PrÁzdNiNY PrÁzdNiNY 

All ExclUsiveAll ExclUsive

Komédia, Francúzsko, 2015, 93 min, Komédia, Francúzsko, 2015, 93 min, 
MP 12. Vstupné: 4 €. Predstavte si, MP 12. Vstupné: 4 €. Predstavte si, 
že dáte dokopy štvoricu po opici, odfa-že dáte dokopy štvoricu po opici, odfa-
kovaného pána profesora 2 a všetko to kovaného pána profesora 2 a všetko to 
pekne krásne pošlete prvým lietadlom pekne krásne pošlete prvým lietadlom 
do Brazílie… Čo z toho vznikne? Šia-do Brazílie… Čo z toho vznikne? Šia-
lená komédia plná gagov - Prázdniny lená komédia plná gagov - Prázdniny 
all exclusive. Nájdená kamera na sel-all exclusive. Nájdená kamera na sel-
fi e tyči odhalí, čo všetko sa stalo počas fi e tyči odhalí, čo všetko sa stalo počas 
jedného výletu, ktorý si urobila partič-jedného výletu, ktorý si urobila partič-
ka Európanov do brazílskej džungle. ka Európanov do brazílskej džungle. 
A ukáže neuveriteľné veci! Počínajúc A ukáže neuveriteľné veci! Počínajúc 
likvidáciou obrovského pavúka v tre-likvidáciou obrovského pavúka v tre-
nírkach a domorodým kmeňom pre-nírkach a domorodým kmeňom pre-
nasledujúcim babičku na elektrickom nasledujúcim babičku na elektrickom 
kolieskovom kresle končiac. Prázdni-kolieskovom kresle končiac. Prázdni-
nami all exclusive dostáva fi lmový žá-nami all exclusive dostáva fi lmový žá-
ner ner „Found Footage“„Found Footage“ úplne nečakaný  úplne nečakaný 
smer bláznivej zábavy. smer bláznivej zábavy. 

Nedeľa 3.7. o 17:00 hod.Nedeľa 3.7. 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 €
Príbeh fi lmu Hľadá sa Dory! sa bude Príbeh fi lmu Hľadá sa Dory! sa bude 
odohrávať šesť mesiacov po udalos-odohrávať šesť mesiacov po udalos-
tiach prvého fi lmu Hľadá sa Nemo. tiach prvého fi lmu Hľadá sa Nemo. 
Zábudlivá Dory sa začne rozpamätá-Zábudlivá Dory sa začne rozpamätá-
vať na svoju rodinu. Vydá sa na misiu vať na svoju rodinu. Vydá sa na misiu 
ju hľadať? Okrem toho sa ukazuje, že ju hľadať? Okrem toho sa ukazuje, že 
Dory počas spánku nevedomky pláva...Dory počas spánku nevedomky pláva...

Štvrtok 7.7. o 19:30 hod.Štvrtok 7.7. o 19:30 hod.

V zAjATí déMoNovV zAjATí déMoNov

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 z roku 2013 nás ten-hororového fi lmu z roku 2013 nás ten-
toraz zavedie do anglického Enfi eld, toraz zavedie do anglického Enfi eld, 
kde dochádza k strašeniu, obyvatelia kde dochádza k strašeniu, obyvatelia 
domu počujú desivé zvuky a začínajú domu počujú desivé zvuky a začínajú 
sa vznášať predmety aj ľudia... Pa-sa vznášať predmety aj ľudia... Pa-
ranormálne vyšetrovatelia Ed a Lor-ranormálne vyšetrovatelia Ed a Lor-
raine Warren svojimi skúsenosťami raine Warren svojimi skúsenosťami 
a schopnosťami pomôžu tejto rodine, a schopnosťami pomôžu tejto rodine, 
ktorá je terorizovaná temnými duch-ktorá je terorizovaná temnými duch-
mi prítomnými v ich dome na statku...mi prítomnými 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 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z č.23/2016: 

„Šťastie je ako zo skla. Rovnako sa lesk-

ne aj láme.“ Výhercom sa stáva Ivan 

Madara, Dolná 23, 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 

8.8.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok René 

Descartes:

A., Oparte, mostík, druh cukríkov,

B., 2.časť tajničky, ruská rieka,

C., Papagáj, maďarská politická 

strana, dopravný prostriedok, pra-

die (mačka),

D., Babylonská bohyňa Zeme, fran-

covka, nočné podniky, zn. tónu,

E., Typ ruských lietadiel,Teofi l, ved-

ľa, dovol,

F., Topánka česky, vodné zviera, 

pohrebné hostiny, citoslovce smie-

chu,

G., Žlto kvetá rastlina, nástroj na 

pílenie, pobolieva, prípravok na 

riad, 

H., Zvratné zámeno, žena, vlastni-

lo, druh psa,

I.,  Papagáj, suchá tráva, cenina,

J., Malý Ivan, 2. pád slova lan, pat-

riace Milovi,

K., Drv mletím, 1. časť tajničky.

1., Inam, 3. časť tajničky,

2., Patriaca baranovi, trhá,

3., Lovkyňa perál, druh mravcov, 

pakel česky,

4., Výkres, žen. meno, boh hromu,

5., Rytmus, žleb, 51 v Ríme,

6., Druh bicykla, umývali, pil,

7., Maďarská TV, Bibiána, jedálny 

lístok,

8., WC, bezhrbá ťava, želej,

9., Nie mlado, koleso, zvuk kravy,

10., Potoky, darovalo, meno Basin-

gerovej,

11., Krvný faktor, vstrčí pod vodu, 

dole,

12., Dve nuly, hroby, nedrž,

13., Účet, patriace Hugovi,

14., Koniec tajničky, truhla česky.

Pomôcky: Atta, AN, Kim, doga, 

RH, MTV.

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. 25
Krížovka
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Pravidelne sa zúčastňujeme 

na viacerých výtvarných 

súťažiach aj v našom regióne 

i mimo neho.

V aprílových dňoch bolo vyhodno-

tenie medzinárodnej súťaže Ríša 

fantázie organizovanej  Súkrom-

nou základnou školou v Lučenci. Už 

niekoľkokrát sme sa jej zúčastnili 

a v tomto IV. ročníku Barbora Hata-

lová z triedy p.uč.Knezovičovej zís-

kala čestné uznanie s  „Pastelkovým 

hradom“.

Ku koncu apríla sa v  Galérii Joze-

fa Kollára opäť vyhodnocovali prá-

ce z  medzinárodnej súťaže “My sa 

nevieme sťažovať nahlas“ s  podtitu-

lom „4 živly a človek“. Spomedzi 112 

škôl a asi 720 prác odovzdaných do 

18. ročníka boli ocenení žiaci vý-

tvarnej triedy p.uč. Zuzky Hilber-

tovej – Amálka Paškayová za prácu 

„Chráňme mačky“, cenu Antikvariá-

tu dostala Katka Freigertová za prá-

cu „Môj čarovný les“, Lea Studeníko-

vá za prácu „Sme všade, aj keď nás 

nevidíte“, kolektív mladších žiakov 

dostal cenu Galérie Jozefa Kollára.

Cirkevná základná umelecká škola 

sv. Lukáša v Topolčanoch začiatkom 

júna vyhodnocovala súťaž „Dielo 

tvojich rúk“- „Svet očami farieb“. Cenu 

za 1. miesto v 4. kategórii si do To-

polčian išla so svojou rodinkou pre-

vziať Eliška Knížková z triedy p. uč. 

Hilbertovej.

Nasledujúci týždeň sa z jej triedy zas 

vybrala po ceny v súťaži „Zlatý drak“ 

– „Čaroles“ Danielka Halčinová. Sú-

kromná umelecká škola Dotyk vy-

hodnocovala II. ročník tejto me-

dzinárodnej súťaže v  priestoroch 

Liptovského múzea v Ružomberku. 

Danielka získala cenu Liptovského 

múzea. V  tejto súťaži a  umiestni-

li aj žiaci z  triedy p.uč. Knezovičo-

vej - Michal Jaroslav Vančo získal 

diplom za svoju prácu „Vietor v lese“ 

a Ján Glézl čestné uznanie za prá-

cu „Les“.

Práce nášho výtvarného odboru vy-

stavujú v  našej štiavnickej, ale aj 

iných slovenských galériách.

Gratulujeme mladým výtvarníkom 

a  výtvarníčkam. Želáme im, nech 

tomu je tak, aj keď sa raz stanú vý-

tvarníkmi ako dospelí.

Irena Chovanová

Úspechy žiakov výtvarného odboru ZUŠ

Aj našej obci bolo uplynulý 

víkend čo závidieť. Prinaj-

menšom bohatý program 

Folklórnych slávností Podhorie 

2016 stál za to. 

Práve tieto dva dni sme si pripo-

menuli 40 rokov odvtedy, čo sa na 

miestnom amfi teátri prvýkrát po-

stavili folkloristi nášho regiónu, aby 

prezentovali svoj program na tému 

svadba. Preto ani výber tohtoročnej 

témy nebol náhodný. Zhostili sa ho 

Emília Krahulcová so svojím synom 

Slavomírom, a tak pripravili s domá-

cou folklórnou skupinou Podhorskú 

svadbu.Na Jána o 20.00 hod. podu-

jatie otvoril kolektív SĽUK-u. Zvlášť 

sa im páčilo prostredie, v ktorom vy-

stupovali a ktoré vraj miestami vy-

zeralo ako živá panoráma. V sobotu 

- 25.6.2016 nás od 9.00 hod. teši-

li deti z MŠ a Podhorčanček z Pod-

horia, Úsmev z Hodruše-Hámrov, 

Sitňančok z B.Štiavnice, Hroniarik 

zo Žiaru nad Hronom a Širinka z 

Prenčova. Svätú omšu o 11.00 hod. 

otvoril slávnostný konský sprie-

vod a o 14.00 hod. starostka obce 

p. Dana Lóžiová ofi ciálnym prího-

vorom pozdravila hostí, divákov aj 

účinkujúcich. Vo svojom príhovo-

re načrela do 

minulosti, po-

ďakovala všet-

kým, ktorí boli 

za zrodom toh-

to podujatia 

pred 40 rokmi. 

Vyzdvihla naj-

mä prínos ro-

dáčky - Gitky 

Kúšikovej, kto-

rá okrem toho, 

že sama stála pri zrode tohto fes-

tivalu, sa dlhodobo venovala zbie-

raniu ľudových tradícií a zvykov v 

obci, ktoré potom pretavila do ná-

cviku programov s domácou fol-

klórnou skupinou /Fsk/ Podhor-

čan. Následne odovzdala pamätné 

listy osobám, ktoré sa najviac zaslú-

žili o zrod či rozmach slávností. Po-

daril sa nám aj rekord. Ako prvý v 

histórii Slovenska na našom pódiu 

bude zapísaný v znení: „Najväčší po-

čet heligónkárov s najväčším počtom la-

dení na jednom podujatí“. Potom pri-

šla na scénu FSk Podhorčan. Diváci 

mohli sledovať všetko od vohľadov, 

cez dojímavú odobierku nevesty 

až po svadobnú hostinu. Do tohto 

programu sa zapojili aj FSk Prenčo-

van a FSk Prestavlky. Následne vy-

stúpili: Mužská spevácka skupina zo 

Žiaru nad Hronom, Ženská spevác-

ka skupina Hronka z Brehov a Gaj-

doši z Veľkej Lehoty. Sobotňajším 

hosťom bol Folklórny súbor Hron s 

doprovodom ĽH Hron zo Žiaru nad 

Hronom. Na záver starostka obce 

ešte raz všetkým poďakovala. Tiež 

zvukárom, moderátorom Daniele 

Sokolovičovej a Milanovi Sopkovi a 

za organizačnú spoluprácu Kataríne 

Tatárovej. Podujatie sa uskutočnilo 

za fi nančnej podpory Fondu umenia 

a Banskobystrického samosprávne-

ho kraja. Touto cestou ešte raz patrí 

vďaka aj všetkým ostatným spon-

zorom. Zvyšok večera patril zábave, 

v ktorej sa striedala ľudová a disko 

hudba až do bieleho rána.

Daniela Sokolovičová

Od sobáša idú, za ruky sa vedú, 
ľudia im závidia, že sa radi vidia!

Soňa Bullbeck 
opäť v  Štiavnici! Dňa 14.7.2016 

(vo štvrtok) sa uskutoční beseda 

s dnes už dobre známou slovenskou 

spisovateľkou, Banskoštiavničan-

kou-Soňou Bullbeck, Lužinovou. Po 

sérii kníh zo života v arabskom sve-

te sa predstaví ako autorka detektív-

neho žánru, no arabské prostredie 

neopustíme. Pozývame vás vypočuť 

si ukážky z knižných noviniek „Vraž-

dy v Arábii“ a „Púšť pod oknom“, ktoré 

spolu so zaujímavým rozprávaním 

autorky a  premietaním obrázkov 

z  exotickej krajiny istotne zaujmú. 

Miesto a čas: kaviareň Divná pani, 

začiatok o 16.00 hod. Na stretnutie 

sa tešia organizátori a autorka.

 MsK

Z mestskej knižnice
Oznamujeme všetkým používate-

ľom MsK, že počas celého leta, me-

siace júl-august majú ešte možnosť 

vrátiť vypožičané knihy bez sankč-

ných poplatkov. Zároveň pozýva-

me širokú verejnosť na využívanie 

knižničných služieb počas celého 

roka na Nám. sv. Trojice č. 3 a od 

septembra pre deti aj na pobočke 

v budove ZŠ J. Kollára.                 MsK

Pozvanie 
na Capalest
Banská Štiavnica sa od 15.do 20. 

augusta 2016 stane dejiskom XIV. 

ročníka európskeho festivalu ume-

nia Capalest. Tento ročník bude poc-

tou dvom géniom – básnikovi Pau-

lovi Claudelovi a jeho prekladateľovi 

Jánovi Švantnerovi. Návštevníci sa 

môžu tešiť na očarujúci večer s Emí-

liou Vášáryovou, Štefanom Bučkom 

a  Michelom de Maulne, zaznejú 

šansóny v podaní francúzskej šan-

sonierky japonského pôvodu Mari 

Kazué, rozozvučí sa Babylon jazy-

kov, koncert Lucie Šoralovej na Sta-

rom zámku, divadelné predstavenie 

“Výmena” s hereckým kvartetom Lu-

cia Hurajová, Lucia Letková, Mar-

tin Varinský a Jean-Luc Debattice, 

komorný koncert Quasars Ensem-

ble. Kino Akademik bude premie-

tať skvelé české fi lmy, festival obo-

hatia aj eurytmické predstavenia, 

prednášky a  workshopy, ktoré po-

vedie Perla Perpetua Voberová a Ro-

land Seibt. Podrobnejšie informácie, 

i vstupenky na hlavné predstavenia, 

môžete získať a vyhrať v auguste 

prostredníctvom ŠN.

Tím Capalestu
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Vynikajúci výsledok dosiahli na 

11. Majstrovstvách sveta v Behu 

do vrchu do 17.rokov v J. Lázňach 

slovenskí reprezentanti, bežci z ŠK 

Atleti BS, keď v dorastencoch v 65 

členom poli pretekárov dobehli na 

7.mieste zo 17-tich družstiev. 

V jednotlivcoch dominoval z nášho 

výberu Peter Ursíny, keď dobehol 

13-ty, Ján Marko 19-ty a Patrik Bo-

rovka (OŠG Nitra) 49-ty. Víťazmi sa 

stali bežci z Turecka. V dorastenkách 

dobehla Erika Belianska (AK Kysuc-

ké Nové Mesto) na 35. mieste, Klau-

dia Žárska (AK Dubnica) 48.miesto a 

Hana Hudecová 50.miesto, čo stači-

lo v družstvách na predposledné 14. 

miesto. Zvíťazili Poľky. Vedúci výpra-

vy Róbert Petro: S vystúpením chlap-

cov som spokojný veľmi, keďže dva-

ja skončili v top 20. Extra si pochvalu 

zaslúži Peter Ursíny. 13.miesto na 

svete je fantastické, keďže všetci dob-

re vieme, že zďaleka sa v podmien-

kach nevyrovnáme bežeckým veľ-

mociam ako sú Íri, Škóti, Francúzi a 

ďalšie štáty, ktoré v družstvách ostali 

za naším družstvom. U dievčat sú re-

zervy. Marko má veľké šance na bu-

dúcoročných MS, keďže skončil 6-ty 

spomedzi bežcov narodených v roku 

2000. Róbert Petro

Slovenská reprezentácia sa nestratila 
ani na Majstrovstvách sveta!

Úspešní Atleti BS  foto Archív autora 

V sobotu 11. júna sa výprava z klu-

bu Atleti BS zúčastnila terénnych 

prekážkových pretekov Tvrďák, 

ktoré sa konali v Králikoch pri Ban-

skej Bystrici. Pestrá, zaujímavá 

a náročná trať dlhá 7 km s viac ako 

15 prekážkami viedla členitým te-

rénom a zahŕňala 400 m schody na 

skokanský mostík. 

Našej výprave sa darilo, všetci sme 

zvládli všetky prekážky, ktoré boli 

o niečo ľahšie ako na Spartan Race, 

a  tak sme nemíňali čas ani sily na 

trestné angličáky. Najlepšie si počí-

nala Eszter Hortobágyiová, pre kto-

rú to boli len druhé preteky a ktorá 

ich podobne ako zvolenský Drevák 

v apríli suverénne vyhrala s časom 

0:51:18, tentoraz s náskokom vyše 

3 minúty pred druhou pretekár-

kou. V  mužských kategóriách sme 

dosiahli 3. miesto Patrik Klein (do 

17 rokov), 10. miesto Tomáš Počai 

(30 – 34 rokov), 17. miesto Peter 

Prokeš (35 – 39 rokov) a 23. miesto 

Marek Rudinský (v  najpočetnejšej 

kategórii 25 – 29 rokov). Tieto pre-

teky nám priniesli opäť nové skúse-

nosti a mierne zvýšenie výkonnos-

ti, čo ukazuje, že sme na dobrej, aj 

keď dlhej ceste. Ďakujeme trénerovi 

a klubu Atleti BS za tréningy, mes-

tu a sponzorom klubu za podporu 

a vám všetkým za vašu priazeň.

Tomáš Počai

Hortobágyiová vyhrala 
aj bystrický Tvrďák

zľava P.Prokeš, P.Klein, M.Rudinský a E.Hortobágyiová  foto Archív autora 

MSR 
v triathlone 
a plávaní 
Minulý víkend priniesol opäť 

dobré výsledky našich prete-

károv. V Ďanovej pri Martine 

prebiehali MSR v triatlone a z 

nášho mesta štartovalo kvar-

teto triatlonistov. 

V kat. 45-49 r. Vlado Poprac 

na 5.mieste časom 2:30:40. 

V kat. 35-39 r. Rado Nemčok 

skončil na 3.mieste, časom 

2:22:04. Tomáš Nemčok a Ro-

bert Benčaj v kat. 30-34 r. ob-

sadili 7. resp. 8 miesto, časmi 

2:29:35 a 2:31:30. Pretekalo 

sa v 30 st. horúčave, čo znač-

ne ovplyvnilo časy mnohých 

pretekárov. 

V Bratislave sa konali MSR v 

plávaní žiakov rok nar. 2004 

a 2005. Alexandra Nemčoko-

vá na 100 M obsadila 7.miesto 

časom 1:20,0. V disciplínach 

100, 200, 400 a 800 voľný spô-

sob skončila v druhej desiatke. 

Po dlhej, 10 mesačnej úspešnej 

sezóne sa v Bratislave skončila 

letná plavecká sezóna. 

 KMT BŠDňa 24.6.2016 sa Boys Heroes 

z turnaja v mestečku Trnávka 

stretli s pani primátorkou 

na radnici, kde sme sa prišli 

pochváliť s víťazným pohárom 

a hlavne poďakovať za celose-

zónnu podporu zo strany mesta. 

Pani primátorka poďakovala za 

stretnutie, pochválila za reprezen-

táciu Slovenska a nášho mesta a po-

priala veľa ďalších úspechov. 

Richard Neubauer

Futbalisti sa stretli s pani primátorkou

Naše futbalové nádeje na radnici  foto Archív autora

prácappppppppppppp

  Príjmeme kuchára, pomocného 

kuchára do reštaurácie 4 sochy na 

letnú sezónu, v prípade dohody aj 

celoročne. Kontaktujte: 0915 740 

261

INZERCIA
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Ponuka služieb:Ponuka služieb:

- vyvetvovanie stromov a kríkov, - vyvetvovanie stromov a kríkov, 
strihanie živých plotov, kosenie strihanie živých plotov, kosenie 
a vyžínanie trávnikov, drvenie a vyžínanie trávnikov, drvenie 
záhradného odpadu, pílenie záhradného odpadu, pílenie 
stromov, štiepanie a sekanie stromov, štiepanie a sekanie 

dreva, realizácia a poradenstvo dreva, realizácia a poradenstvo 
jednoduchej architektúry záhrad. jednoduchej architektúry záhrad. 

Kontakt: 0917 994 380.Kontakt: 0917 994 380.

služby

inzercia

  Kúpim 2-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0903 624 886

  Vezmem do prenájmu 1-izbový 

byt v BŠ, tel.č.: 0903 289 611

  Kúpim 1-izbový byt v Banskej 

Štiavnici, najlepšie v lokalite Drie-

ňová alebo Križovatka. Platba v ho-

tovosti. Tel.č.: 0919 356 737. Po-

nuky zasielať na e-mail: byvanie.

bs@gmail.com

  Predám RD nad Klingerom, tel.č.: 

0903 377 274

  Predám 1-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0905 124 948

  Stredná odborná škola služieb a 

lesníctva ponúka na prenájom ne-

bytové priestory za účelom pre-

vádzkovania školského bufetu, 

prenájom nebytové priestory gará-

že. Ďalej ponúka na prenájom ne-

bytové priestory hala, kancelárske 

a nebytové priestory. Podrobnej-

šie informácie budú zverejnené na 

stránke školy:www.sosbs.sk a na 

vchodových dverách do hlavnej bu-

dovy školy.

  Predám nepoužívaný tablet zn. 

Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 

8.0 3G, cena dohodou, tel.č.: 0918 

362 398

reality

Ponúkam Ponúkam 
rozvoz materiálu rozvoz materiálu 

zo stavebnín, brikety, zo stavebnín, brikety, 
drevo, štrky, piesky, a drevo, štrky, piesky, a 

iné. Rýchlo a spoľahlivo. iné. Rýchlo a spoľahlivo. 

Kontakt: 0903 121 901Kontakt: 0903 121 901

Ponúkam 
drobné opravy áut, 

vyváranie a brúsenie 
reťazí motorových píl, 

lacno a rýchlo. 

Kontakt: 0904 829 498

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

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

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

Hľadáme 
do novootvoreného zariadenia pracovný kolektív 

na pozície: kuchár, pomocná sila v kuchyni 

a obsluha zákazníkov, do TPP, prax vítaná, 

výhodné platové podmienky a iné výhody. 

Životopisy zasielajte na e-mail: romankacer@gmail.com, 

bližšie info na tel.č.: 0903 463 330.


