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INZERCIA

Počas ani nie dvoch posled-

ných mesiacov sa uskutočnilo 

už tretie zasadnutie poslancov 

BBSK, v ktorého programe 

bola aj problematika zdravot-

níctva v Žiari nad Hronom, čo 

sa však bezprostredne dotýka 

aj obyvateľov nášho mesta 

i okresu. 

Na všetkých troch zasadnutiach Za-

stupiteľstva Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja bol na programe 

aj predaj rozostavaného nemocnič-

ného pavilónu B v  Žiari nad Hro-

nom Svetu zdravia, a.s. od doteraj-

šieho jeho majiteľa VÚC BBSK. 

Primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková zvolala   

na 6.7.2016 rokovanie MsZ.

MsZ schválilo:

- program rokovania zasadnutia 

MsZ v B.Štiavnici s dátumom 6.júl 

2016

- návrhovú komisiu v zložení: 

RNDr. P. Bačík, predseda, Mgr. M. 

Pál, člen, H. Koťová, členka

- návrh zápisu do kroniky mesta 

Banská Štiavnica za rok 2015

- správu o  začatí obstarávania - 

Zmeny a doplnky č. 7 ÚPD mesta 

Banská Štiavnica

- poskytnutie dotácie vo výške 3000€ 

pre žiadateľa OZ Margarétka s tým, 

že dotácia bude použitá na projekt 

spolufi nancovanie NP Podpora opat-

rovateľskej služby v roku 2016

MsZ neuznieslo sa na:

- zámere na priamy predaj pozemku 

p.č. C KN 815 v k.ú. Banky – ponu-

kovým konaním

MsZ ukladá:

- k zámeru na prevod pozemku p.č. 

C KN 2278/8 v k.ú. Banská Hodruša 

pre Ing. B. Bíreša, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, MsÚ predlože-

ný materiál prerokovať v spoluprá-

ci s Mestskými lesmi Banská Štiav-

nica, s.r.o., dopracovať ho a znovu 

predložiť na rokovanie MsR a MsZ

- spracovať do 31.10.2016 inventa-

rizáciu pozemkov v katastrálnom 

území B.Štiavnica a katastrálnom 

území Banky, ktoré sa nachádza-

jú pod miestnymi komunikáciami 

a verejnými priestranstvami, ako 

sú oporné múry, schodištia a chod-

níky

Z rokovaní Zastupiteľstva 
Banskobystrického samosprávneho kraja k zdravotníctvu

Z júlového rokovania MsZ

Rokovanie BBSK v Lovinobani  foto BBSK �3.str.

�3.str.

Nezabudnuté remeslá
6.8.2016 
Námestie sv. Trojice, 10:00-18:30 hod. 
Banská Štiavnica

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Pokračovatelia remeselných tradícií
Remeselníci v regióne kedysi a dnes

Výstava-JURAJ LAVROŠ, VLADIMIR GALAS

1.8.2016 - 15.9.2016
Kultúrne centrum Kammerhofská 1 

Banská Štiavnica

olejomalby - maliari insitného umenia Kovacica
otvorené v prac. dni: 8:00 - 16:00 hod.

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania porúch na za-

riadeniach distribučnej sústavy 

prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy spoločnosti Stredoslovenská 

energetika - Distribúcia, a.s.. Bez 

el. energie budú v Banskej Štiavni-

ci: 23. - 25.8.2016 v čase od 7:00 

– 19:30 hod. na uliciach: Drieňová, 

Kysihýbelská, Ovocná a Roľnícka

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s. 

Oznam
Od 15. júla 2016 funguje lekárska 

služba prvej pomoci pre dospelých.

Ambulancia sa nachádza na Uli-

ci bratská 17, 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)

Lekárska služba prvej pomoci je 

aj návštevná. To znamená, že pri 

akýchkoľvek zdravotných ťažkos-

tiach Vás navštívi vo Vašom domá-

com prostredí lekár so sanitným 

vozidlom. Treba len zavolať na tel. 

číslo: 0910 864 864, kde Vám hneď 

ochotne poradia a v prípade potreby 

k Vám pošlú lekára, ktorý sa o Vás 

postará.

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

1. 8.

čriepok
„Poniektorí sa až nezdravo venujú 

zdravému spôsobu života.“

Ján Petrík

Vážená pani primátorka!

Dovoľte, aby sme Vás a Vašim me-

nom pozdravili Banskú Štiavnicu, 

ku ktorej sa s láskou a milými spo-

mienkami vraciame po 60. rokoch, 

keď sme sa ako maturanti Strednej 

priemyselnej školy chemickej lúčili s 

mestom našej mladosti. Všetci sme 

ostali verní Banskej Štiavnici a s ra-

dosťou sme sledovali a vidíme aj te-

raz, ako sa obnovuje do svojej bývalej 

krásy, na čo máte významný podiel aj 

Vy osobne. Toto naše stretnutie je aj o 

spomienkach na udalosti, ktoré sme 

ovplyvnili aj my a sú späté s Banskou 

Štiavnicou. Dovolíme si Vás informo-

vať o jednej takej udalosti, ktorá pro-

stredníctvom SPŠCH začlenila Ban-

skú Štiavnicu do svetového diania. 

Ide o členstvo našej Alma Mater v ne-

vládnej organizácii v Medzinárodnom 

fonde za prežitie a rozvoja ľudstva s 

hlavným sídlom v Moskve a s ďalšími 

sídlami v Štokholme a vo Washingto-

ne. Cieľom Medzinárodného fondu za 

prežitie a rozvoj ľudstva bolo podpo-

rovanie vedeckých, medzinárodných 

projektov a verejných aktivít, zame-

raných na spoločné úsilie k tomu, aby 

ľudstvo do 21. stor. vstúpilo bez ne-

bezpečenstva vzniku jadrovej vojny, 

aby sa zachovalo životné prostredie a 

aby sa zlepšili celkové podmienky ži-

vota človeka. V rámci tohto Fondu 

sa vytvoril projekt „Deti tvorcovia XXI. 

storočia“. Hlavným cieľom tohto pro-

jektu bolo vytvoriť nové modely pre 

perspektívne vzdelávacie programy 

celosvetového významu. Tak vznik-

la myšlienka vytvoriť v B. Štiavnici 

na SPŠCH podmienky pre vyučova-

nie génového inžinierstva, ako zák-

ladu pre rozvoj biotechnologického 

priemyslu. Z iniciatívy nášho spolu-

žiaka Jožka Šimútha a aktivity riadi-

teľa tejto školy RNDr. Jozefa Bencku 

a významného vysokoškolského pe-

dagóga Ing. Jozefa Bellu, CSc. sa po-

darilo otvoriť štúdium biotechnológie 

na SPŠCH v B. Štiavnici v roku 1989. 

Išlo o prvú školu na svete, kde sa pred-

nášali základy molekulárnej biológie 

a metódy génového inžinierstva na 

úrovni stredoškolského vzdelania. Pa-

mätalo sa aj na ochranu človeka pred 

negatívnymi dopadmi génových ma-

nipulácií pre zdravie človeka a životné 

prostredie. Bol vypracovaný návrh ce-

loslovenskej kontroly nad výskumom 

prípravy genetických modifi kovaný-

mi organizmami (GMO). Tento návrh 

bol predložený na konferencii „Glo-

bálne fórum o životnom prostredí“ 

v Moskve v januári 1990 generálne-

mu tajomníkovi OSN a bol prezento-

vaný prezidentom Václavom Havlom 

na Valnom zhromaždení OSN v aprí-

li 1990 v New Yorku. Na základe tejto 

iniciatívy, ktorá má pôvod v B. Štiavni-

ci sa vypracovali pod záštitou OSN le-

gislatívne normy, ktorými sa kontro-

lujú všetky výskumy GMO všade na 

svete. Pripájame niektoré dokumen-

ty súvisiace s uvedenou udalosťou ako 

našu trvalú a vďačnú spomienku na 

Mesto svetového dedičstva, na našu 

nezabudnuteľnú Banskú Štiavnicu.

Pri príležitosti maturitného stretnutia 

po 60. rokoch v B. Štiavnici 11.6.2016 

Vaši vďační abiturienti 

SPŠCH v roku 1956

Spomienky po 60. rokoch

Mesto Banská Štiavnica 

vyhlasuje obchodné verejné 

súťaže na predaj:

1. Rodinný dom súp. č. 326, posta-

vený na pozemku parcela č. C KN 

3421/1 a pozemky:

- par. č. C KN 3421/1, vo výmere 

372m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 3421/3, vo výmere  

29m2, zastavané plochy a nádvoria

- par. č. C KN 3421/4, vo výmere 

97m2, zastavané plochy a nádvoria

Minimálna požadovaná cena za ne-

hnuteľnosti je vo výške 180.000,- €.

Vyhlásenie súťaže: 11.07.2016. Ukon-

čenie predkladania návrhov súťa-

že je 10.08.2016 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 súťaže sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na www.ban-

skastiavnica.sk.  MsÚ

Obchodné verejné 
súťaže

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť ma zasadnutí Zastupi-

teľstva Banskobystrického sa-

mosprávneho kraja.

2. 8.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ. 

  Redakčná rada VIO TV.

  Pracovné stretnutie s generál-

nym riaditeľom SVP, š. p.

  Pracovné stretnutie s predse-

dom BBSK Ing. Mgr. Mariá-

nom Kotlebom.

3. 8.

 Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie s primátorom part-

nerského mesta Šopron v Ma-

ďarsku ohľadom budúcej spo-

lupráce.

4. 8.

  Príprava materiálov pre Mest-

skú radu v Banskej Štiavnici.

  Pracovné rokovanie k rekon-

štrukcii verejného osvetlenia.

5. 8.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k im potrebám a požiadavkám.

6. 8.

  Spoločné uvítanie do života.

  Individuálne uvítanie do ži-

vota.

  Slávnostné prijatie občanov 

nášho mesta v obradnej sie-

ni v budove Radnice pri príle-

žitosti oslavy ich životných ju-

bileí.

 Účasť na oslavách 750. výročia 

prvej písomnej zmienky o obci 

Banský Studenec.

Andrea Benediktyová

Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia

Verejné osvetlenie mesta patrí k 

dôležitým službám pre občana. Je 

prvkom bezpečnosti, lepšej orien-

tácie a najmä v zimnom období 

prispieva k aktívnej ochrane pri 

používaní miestnych komuniká-

cií a verejných priestorov. Zo stra-

ny vedenia mesta mu je venova-

ná zvýšená pozornosť. Jednotlivé 

časti verejného osvetlenia postup-

ne podľa dôležitosti, technického 

stavu a fi nančných možností pre-

chádzajú rekonštrukciou. Po síd-

lisku Drieňová sú to ulice: Mie-

rová, Lesnícka, Športová, SNP, 

Fándlyho, Drevená, Na Mária 

Šachtu, Križovatka, Pletiarska, 1. 

Mája, Mládežnícka, Trate mláde-

že, Dolná, A. T. Sytnianskeho, An-

tolská a Pod Trojickým vrchom. V 

prvom polroku 2016 bola urobená 

výmena svietidiel za úspornejšie a 

súbežne si to vyžiadalo výmenu 

a opravu rozvádzačov. Následne 

dňa 22.6.2016 schválilo mestské 

zastupiteľstvo úpravu rozpočtu, 

kde aj z ušetrených peňazí zim-

nej údržby boli vyčlenené fi nanč-

né prostriedky na opravu stožia-

rov uvedených ulíc. Po ukončení 

verejného obstarávania na dodáv-

ku krytov stĺpov a farby boli vy-

stavené objednávky na materiál. 

V mesiaci júli 2016 už boli začaté 

práce na oprave náterov stožiarov 

verejného osvetlenia. Bola vybra-

ná farba zelená a šedý kryt, po-

dobne ako sú volené farby na síd-

lisku Drieňová. V auguste budú 

dodané aj kryty, ktoré postupne 

nahradia staré, často poškodené 

a nejednotné. Ide celkové o 285 

stožiarov, niektoré sú až 13 met-

rov vysoké a s našou technikou 

(montážna plošina s maximálnym 

dosahom 13m) je na hranici mož-

ností. Výmena svietidiel bola rea-

lizovaná za tri mesiace a boli pou-

žívané aj štyri montážne plošiny. 

Neprevádzkujme toľko techniky a 

tiež vrtochy počasia nás občas ob-

medzia. Rekonštrukciu chceme 

urobiť pred príchodom nepriazni-

vého počasia.

Peter Heiler, 

riaditeľ TS, m.p. BŠ
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Svet zdravia, a.s. po do-

stavbe tohto pavilónu chce poskyto-

vať na vyššej úrovni aj zdravotnícke 

služby interného oddelenia a  gyne-

kologicko–pôrodníckeho oddelenia, 

ktoré Svet zdravia, a.s. ako prevádz-

kovateľ začiatkom tohto roku obi-

dve tieto oddelenia v Banskej Štiav-

nici zatvoril. 

Na zasadnutí Zastupiteľstva Bansko-

bystrického samosprávneho kraja 

dňa 6.6.2016 som sa ako poslanky-

ňa za okres Banská Štiavnica rezolút-

ne postavila za to, aby Zastupiteľstvo 

Banskobystrického samosprávneho 

kraja predalo pavilón B v  Žiari nad 

Hronom Svetu zdravia, a.s. len za 

podmienky, ak Svet zdravia, a.s. opäť 

obnoví činnosť interného oddelenia 

a  gynekologicko-pôrodníckeho od-

delenia v  Banskej Štiavnici. Poslan-

ci Zastupiteľstva Banskobystrického 

samosprávneho kraja schválili síce 

predaj pavilónu B Svetu zdravia, a.s., 

ale bez akceptácie mojej požiadavky. 

Predseda VÚC BBSK Marian Kotleba 

však toto uznesenie poslancov veto-

val. O tomto všetkom sme podrobne 

informovali v Štiavnických novinách 

dňa 9.6.2016.

Následne 25.7.2016, kde cieľom bolo 

prelomiť veto a  potvrdiť uznesenie, 

Zastupiteľstvo Banskobystrického 

samosprávneho kraja nebolo uzná-

šania schopné a 1.8.2016 bol na ná-

vrh poslancov program doplnený 

o  návrh na preschválenie pôvodné-

ho uznesenia na odpredaj paviló-

nu B a schválenie prijatia verejného 

prísľubu Sveta zdravia, a.s., že cenu 

pôvodne schválenú zvýšia o 200 000 

Eur, ktoré preinvestujú do objektov 

nemocnice v Žiari nad Hronom. Ten-

to návrh sa nestretol s pochopením 

a nebol schválený. Zároveň bolo na-

vrhnuté, aby bola vytvorená komisia, 

ktorá má celú problematiku preroko-

vať a pripraviť podklady pre následné 

zasadnutie Zastupiteľstva Bansko-

bystrického samosprávneho kraja, 

na ktorom sa bude problematika pre-

daja prerokovávať. Členkou tejto ko-

misie budem aj ja. V tejto súvislosti 

chcem ubezpečiť všetkých obyvate-

ľov nášho mesta i okresu, že aj na-

ďalej budem rezolútne trvať na mo-

jom doterajšom stanovisku, aby Svet 

zdravia, a.s. opäť obnovil činnosť in-

terného oddelenia a  gynekologic-

ko-pôrodníckeho oddelenia v  Ban-

skej Štiavnici.

Dlhé tri roky trvalo kým sa mi poda-

rilo dostať opäť do Banskej Štiavnice 

RLP a LSPP. Prepotrebná vec sa po-

darila a tieto opäť fungujú v Banskej 

Štiavnici. Dostať naspäť do bansko-

štiavnickej nemocnice interné od-

delenie a  gynekologicko-pôrodnícke 

oddelenie bude oveľa ťažšie, pevne 

však stále a ničím a nikým neovplyv-

niteľne budem pokračovať v mojom 

doterajšom úsilí v záujme toho naj-

drahocennejšieho zdravia a  životov 

mojich spoluobčanov.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta Banská Štiavnica

NOVINKY

�1.str.

MsZ vzalo na vedomie:

- kontrolu plnenia uznesení zo zasad-

nutia MsZ, konaného dňa 22.júna 

2016

- monitoring plnenia komunitného 

plánu soc. služieb – vyhodnotenie 

plnenia komunitného plánu sociál-

nych služieb za rok 2015

- informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia spol. Mestské 

lesy B.Štiavnica, spol. s r.o., konané-

ho dňa 28.4.2016 v sídle spol.

- informatívnu správu o konaní Val-

ného zhromaždenia spol. Bytová 

správa, s.r.o. B.Štiavnica, konaného 

dňa 8.6.2016 v sídle spol.

MsZ súhlasí so:

- spracovaným Zadaním Urbanis-

tickej štúdie obytnej zóny v lokalite 

„Pod Kalváriou“ (F.P.B.4.1.3), B.Štiav-

nica a začatím obstarávania Urbanis-

tickej štúdie obytnej zóny v lokalite 

„Pod Kalváriou“, (F.P.B.4.1.3) B.Štiav-

nica (obstarávateľom je súkromná 

osoba Ing. M. Čillik, Záhorská Ves)

- spracovaným Zadaním Urbanis-

tickej štúdie obytnej zóny v lokalite 

„Sitnianska –Štefultov“ (F.P.B.18.2.7), 

B.Štiavnica a začatím obstarávania 

Urbanistickej štúdie obytnej zóny 

v lokalite „Sitnianska – Štefultov“, 

(F.P.B.18.2.7) B.Štiavnica (obstaráva-

teľom je súkr. osoba Bc. Tomáš Lazar, 

Učiteľská 1487/8, B.Štiavnica)

Majetkové veci mesta Banská 

Štiavnica:

- zámer na kúpu pozemkov Ul. F. Ur-

bánka v B.Štiavnici, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa pre I. Ladzian-

skú

- zámer na kúpu pozemkov Ul. F. Ur-

bánka v B.Štiavnici, ako prípad hod-

ný osobitného zreteľa pre E. Poliako-

vú a P. Poliakovú

- zámer na prevod pozemku p.č. C 

KN 859, 860, 861 a 862 v k.ú. Ban-

ská Hodruša, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa pre M. Zajaca s manž.

- zámer na priamy predaj pozemkov 

p.č. C KN 4430, 4427 a 4442/8 v k.ú. 

B.Štiavnica – ponukovým konaním

- zámer na prevod pozemku p.č. 

C KN 6698/19 a 6698/33 v k.ú. 

B.Štiavnica, prípad hodný osobitné-

ho zreteľa pre R. Ivaničovú

- zámer na prevod časti pozemku p.č. 

E KN 6304/15 v k.ú. Banská Štiavni-

ca ako prípad hodný osobitného zre-

teľa pre kupujúcich J. Koreň s man-

želkou

- vyhlásenie II. opakovanej obchodnej 

verejnej súťaže na odpredaj nadbytoč-

ného nehnuteľného majetku Mesta 

Banská Štiavnica – dom na Akademic-

kej ul. č.1 s príslušenstvom.

Po interpeláciách a dopytoch poslan-

cov primátorka rokovanie MsZ 

ukončila.

Kompletné znenia schválených 

uznesení sú zverejnené na www.ban-

skastiavnica.sk.

Spracoval: Michal Kríž

�1.str.

Z rokovaní Zastupiteľstva Banskobystrického 
samosprávneho kraja k zdravotníctvu

Z júlového rokovania MsZ

Mesto Banská Štiavnica 

získalo v marci tohto roka 

fi nančné prostriedky 

z dotačného systému Minis-

terstva kultúry SR Obnovme 

si svoj Dom (20 000,-eur) 

na odstránenie nežiaduceho 

technického stavu ohradného 

múru, ktorý ohraničuje časť 

cintorína - Frauenberg. 

Najviditeľnejším poškodením bola 

strešná krytina, ktorá pozostávala z 

drevených šindľov. Tieto šindle boli vo 

veľkej miere vypadnuté a poškodené 

hnilobou. Vzhľadom na neposkytnu-

tie celkovej žiadanej výšky nákladov 

sa realizoval nasledovný rozsah prác: 

Poškodené omietky boli vyspravené 

za nové - vápenné s hrubozrnným pl-

nivom a použitým jemného farebné-

ho odtieňa okrovej farby. 

Vyspravené boli iba z vonkajšej strany 

múru t.j. od ulice J.K. Hella. Strešná 

krytina pozostávajúca z poškodeného 

dreveného šindľa bola však komplet-

ne vymenená za nový impregnova-

ný drevený šindeľ. Vymenené boli aj 

všetky nosné prvky strešnej krytiny. 

Rekonštrukčné práce začali 14.júna 

a ukončené boli koncom júla 2016. 

Výsledkom týchto stavebných prác 

je nielen nový technický stav poško-

denej šindľovej striešky, ale aj celko-

vý estetický vzhľad NKP, ktorá je dôs-

tojným miestom poslednej rozlúčky s 

našimi najbližšími.

Marek Ruščák

Ukončenie rekonštrukcie ohradného múru Frauenberg
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Vďaka fi nančnej podpore 

mesta Banská Štiavnica 

sú v dennom stacionári 

Margarétka, ponúkané 

klientom so zdravotným 

postihnutím kvalitnejšie 

sociálne služby. 

Sociálna rehabilitácia patrí podľa zá-

kona o  sociálnych službách do zák-

ladnej výbavy každého denného sta-

cionára. Nie každý denný stacionár 

si však môže dovoliť poskytovať túto 

službu na viacerých úrovniach. Dô-

ležitú úlohu zohráva predovšetkým 

odborná pripravenosť a  kvalifi ká-

cia zamestnancov pracujúcich v  so-

ciálnych službách. Vďaka podpore 

mesta Banská Štiavnica sa mohli in-

terní zamestnanci zúčastniť niekoľ-

kých odborných školení, ktoré zvý-

šili ich kvalifi kačné predpokaldy pre 

výkon sociálnej rehabilitácie, ale aj 

iných odborných činností, ktoré sa 

v dennom stacionári poskytujú a za-

bezpečujú. Okrem kvalifi kácie za-

mestnancov stacionára, skvalitňujú 

pobyt v zariadení aj externí zamest-

nanci a  dobrovoľníci, ktorí sa tak 

isto podieľajú na sociálnej rehabili-

tácii klientov so zdravotným postih-

nutím. Čo vlastne rozumieť pod poj-

mom sociálna rehabilitácia? Je to 

súbor opatrení, aktivít, činností spo-

ločnosti k zabezpečeniu dôstojného 

a maximálne možného hodnotného 

života osôb so zdravotným postih-

nutím. Ide o nácvik potrebných zruč-

ností, ktoré smerujú k dosiahnutiu 

samostatnosti a sebestačnosti v ma-

ximálnej možnej miere s ohľadom 

na zdravotné postihnutie človeka, s 

cieľom dosiahnutia čo najvyššieho 

stupňa spoločenskej integrácie. Rada 

by som zdôraznila, že ide o dlhodo-

bý proces, ktorý si vyžaduje trpez-

livý a  odborný prístup orientovaný 

obzvlášť na potreby klienta so zdra-

votným postihnutím. Veľmi dôležitá 

je individuálna schopnosť aktívne re-

alizovať dlhodobý rehabilitačný pro-

ces. Výsledkom je schopnosť klienta 

nájsť pozitívny vzťah nielen k svojmu 

zdravotnému postihnutiu, k svojmu 

okoliu, ale aj k tým, ktorí sú tiež zdra-

votne postihnutí. V dennom stiacio-

nári Margarétka sa sociálna rehabili-

tácia poskytuje denne - či už formou 

tvorivých dielní, kde klienti môžu ab-

solvovať nácvik rôznych pracovných 

zručností, ale aj formou rehabilitač-

ných cvičení pod odborným vedením 

fyzioterapeuta. Nájdete nás na ad-

rese Bratská 9, každý pracovný deň 

v  čase od 7:00 do 16:30. Ste srdeč-

ne vítaní! Ďakujeme mestu Banská 

Štiavnica, že nám touto fi nančnou 

podporou dalo možnosť zvýšiť kva-

litu poskytovania sociálnych služieb 

v dennom stacionári Margarétka.

Lucia Jokalová, 

denný stacionár Margarétka

Mesto Banská Štiavnica podporuje 
sociálnu rehabilitáciu klientov v dennom stacionári Margarétka

V júli sa uskutočnili až 2 

pozoruhodné prezentácie 

najnovšej publikácie PhDr. 

Milana Augustína, PhD. Vtedy 

na Malecóne. 

Tento banskoštiavnický rodák 

(21.8.1947), nielen významný au-

tor literatúry faktu (napísal ich už 

takmer 30), ale aj umelecký historik, 

maliar, publicista a  cestovateľ mal 

prvú prezentáciu už 4.7.2016 v hodi-

novej relácii v celoslovenskom médiu 

RTVS Rádiu Devín od 11.00 do 12.00 

hod. Bola to nielen prezentácia jeho 

najnovšej publikácie, ale aj podelenie 

sa s poslucháčmi o súčasných, minu-

lých, ako aj dávno minulých geopo-

litických problémoch s jasnou a pre-

svedčivou výpoveďou o vzájomných 

súvislostiach aj na Slovensko a samo-

zrejme aj na Banskú Štiavnicu, ktorej 

doteraz venoval mimoriadnu pozor-

nosť nielen pri výskumoch, ale aj v li-

terárnej a vedeckej tvorbe.

Druhá – ofi ciálna časť prezentácie 

publikácie sa uskutočnila 22.7. v Mú-

zeu vo Svätom Antone. Nebolo to ná-

hodou, pretože aj tu zanechal a stále 

zanecháva svoje stopy, ako v súčas-

nosti najstarší žijúci pracovník toh-

to múzea, čo mimo iného zdôraznil 

aj Ing. Marian Číž, riaditeľ tohto mú-

zea, na samom začiatku prezentá-

cie publikácie. Zúčastnili sa jej nielen 

obyvatelia nášho okresu a zo Sloven-

ska, ale aj z ČR, Austrálie i Afriky, kto-

rej autor v doterajšej literárnej tvorbe 

venoval veľkú a súčasne viac rozmer-

nú pozornosť. Popri riaditeľovi mú-

zea, publikáciu, autorovu doterajšiu 

literárnu tvorbu, zhodnotila aj Mgr. 

Mária Petrová z Pohronského osve-

tového strediska, doc. PhDr. Peter 

Valček, PhD., prozaik a  vysokoškol-

ský pedagóg z Olomouca,  ale aj Mgr. 

Getnet Tamene, PhD., vysokoškol-

ský pedagóg, pochádzajúci z Etiópie. 

K účastníkom podujatia sa prihovo-

ril aj autor publikácie, pričom sa roz-

hovoril  nielen o motívoch, ktoré ho 

viedli k  napísaniu publikácie, ale aj 

o  súčasných či minulých geopolitic-

kých problémoch a opäť podal to naj-

výrečnejšie  svedectvo o svojom vzťa-

hu k svojmu rodisku.

Publikácia má svoje ťažisko síce na 

Kube, ale prináša mimoriadne cenné 

poznatky z oblasti histórie, medziná-

rodných a  bezpečnostných vzťahov 

a  medzinárodnej politiky. Pritom 

všetkom aj tie najzložitejšie sveto-

vé reálie, vzťahy a súvislosti podáva 

mimoriadne plasticky a  hlavne zro-

zumiteľne pre každého čitateľa. Pub-

likáciu si môžu záujemcovia zakúpiť 

v kníhkupectve pani Drbohlavovej.

Ján Novák

Dve prezentácie Milana Augustína

Milan Augustín pri podpise najnovšej publikácie  foto Lubo Lužina 

Vydarený 
zájazd
Priniesť členom príjemné rozptý-

lenie a  spoznávať Slovensko, to 

bol zámer Klubu dôchodcov v Šte-

fultove, ktoré 16. júna navštívili 

kúpeľné mesto Štúrovo a maďar-

ský Ostrihom.

Počasie sa vydarilo, atmosféra 

v  autobuse bola príjemná a dô-

chodcovia majú pekné spomienky 

na pobyt v  Štúrove, prechádzku 

po meste Márie Valérie, katedrálu 

v  Ostrihome a  príjemné kúpanie 

v termálnom komplexe „Vadas“.

Cestou späť sa ešte zastavili v kú-

peľoch Hokovce, kde si prezreli 

kúpeľný komplex a informovali sa 

o možnostiach liečebného pobytu.

Tohto zájazdu sa zúčastnili aj člen-

ky Klubu dôchodcov zo Svätého 

Antona a  dôchodkyne z  Banskej 

Štiavnice.

Naše poďakovanie patrí Mest-

skému úradu v  Banskej Štiavnici 

za poskytnutie fi nančnej dotácie, 

spoločnosti „Sorea“ za poskytnu-

tie luxusného autobusu a  všet-

kým, ktorí sa podieľali na príprave 

a uskutočnení zájazdu. 

Milan Štencl

OZ Túlavá labka 
na chvíľu s Adelou Banášovou

Dňa 27.6.2016 sme sa zúčastnili 

milého stretnutia spojeného s fo-

tením niektorých našich psíkov na 

adopciu: Galina, Ulrika a Yorika. 

Skvelú spoločnosť a modelku nám 

robila sympatická Adela Banášo-

vá. Týmto jej ďakujeme za ochotu, 

ústretovosť a za super foto, ktoré 

možno dopomôžu psíkom k rých-

lejšej adopcii. Viac info a foto nájde-

te na našom FB profi le, či na našej 

stránke www.tulavalabka.sk. Ďa-

kujeme manželom Angušovcom za 

možnosť fotiť v priestoroch kaviar-

ne a reštaurácie 4 sochy.

OZ Túlavá labka
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kam v BŠ 
a okolí ?

4.8./11.8. Koncert Ludvika Kašu-

bu. Terasa u Blaškov, Počúvadlian-

ske jazero, 19:00.

5.-31.8. Terra Permonia. Denne, 

11:00-17:00

5.-6.8./9.-11.8. Letné dielničky 

v Kammerhofe. Kammerhof, 9:30-

15:30, muzeumbs.sk

5.-7.8./10.-14.8. Lesnícke arboré-

tum Kysihýbel. str-ne 8:00-15:00, 

nlcsk.sk

5.8./12.8. Posedenie so skupinou 

Kružlicovci. Terasa u Blaškov, Počú-

vadlianske jazero, 18:30.

5.8. Koncert v Hoteli Grand Matej: 

Ján Marton. Hudobno-poetický ve-

čer, 20:00, rezerv: 0903 404 533.

5.-6.8. Víkend v Art Cafe:

5.8. Koncert Pablo Gajdoš: Dedič-

stvo dobrej piesne, 20:00. Dj Kinet 

(Nu Spirit) & friends, 22:00.

6.8. Koncert: My Quartet, 20:00.

6.8. Oslavy 760. výročia obce Ban-

ský Studenec. Hlavný program od 

14:00.

6.8. Banskoštiavnická kalvária: 

Sviatok Premenenia Pána. Jeden z 

odpustkových sviatkov, 10:30.

6.8. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov. Hrá country Hurikán, Po-

čúvadl. jazero, 18:00.

6.8. Eat, drink and be merry. 

Vína, ktoré očarili svet a získa-

li za to ocenenia. Rezervácia nutná: 

0456921113. Cosmopolitan-vežič-

ka, 20:00

6.8. Koncert: ZVA 12-28 Band. Ar-

chanjel Caff e Bar, 21:00

7.8. Farmárske raňajky. To najlep-

šie od miestnych farmárov. Archan-

jel Cafe Bar, 9:00.

7.8. One Man Show - Roman Po-

majbo: Ocko. Hotel Sitno, Vyhne, 

21:00, rezerv.: 0911 049 423.

10.8. Deň obetí banských nešťastí 

na Slovensku. Pietne stretnutie. De-

dičná štôlňa Glanzenberg, 14:30.

10.8./17.8. Kammerhof deťom. 

Prechádzka múzeom pre rodiny 

s deťmi, 14:00

10.8./17.8. Intenzívny hlasový 

workshop. Prepojiť hlas, telo a my-

seľ. Luft coworking, 18:15.

10.-11.8. Divadielko Concordia: 

Jahodový Kúpeľ . Tragikomédia o 

dvoch ženách, ich snoch a túžbach. 

Palárika 4, 19:00

11.-13.8. Koncerty u Archanjelov:

11.8. Ivana Mer 22:50,

12.8. Katka Malíková a  kamaráti 

22:50,

13.8. Impaco Trio 20:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica

Ak existuje podujatie, ktoré 

defi nuje začiatok vrcholnej 

turistickej sezóny v našom 

meste, iste je ním Štiavnický 

živý šach. 

Od svojho vzniku v roku 2005 po-

stupne stúpa jeho popularita a  vy-

laďuje sa jeho dramaturgia tak, že 

v  súčasnosti môže smelo konkuro-

vať akýmkoľvek podujatiam svoj-

ho druhu na Slovensku. 12. ročník, 

ktorý sa uskutočnil v  tomto roku 

v  mnohých parametroch konkuro-

val tomu najlepšiemu, čo sa počas 

histórie podujatia na Námestí sv. 

Trojice odohralo.

Prvý vrcholom dňa bolo vystúpenie 

známych televíznych a divadelných 

tvárí v krátkej scénke s názvom 

Ako mešťania o ruku krásnej Barbo-

ry bojovali. Organizátorom sa do nej 

podarilo angažovať Mareka Majes-

kého, Milana Babula, Dominiku Ka-

vaschovú a Júliu Horváthovú, ktorí 

svojim hereckým umením neraz vy-

volali úsmev na perách stoviek prí-

tomných divákov. Scénka bola oko-

renená o  šermiarske, tanečné či 

kaukliarske vystúpenie a na konci sa 

dočkala zaslúženého potlesku. 

Hlavnou atrakciou bolo, ako vždy, 

vystúpenie Štiavnického živého ša-

chu. Ako každý rok, aj v tomto sme 

ako tak trochu tŕpli, ako naživo hra-

nú partiu so zaviazanými očami poj-

mú profesionáli - v tomto roku, už 

tak skoro Štiavničan, Sergej Mov-

sesian a hosť – poľský supertalent, 

Jan – Krzyzstof Duda. Obavy boli 

ale zbytočné. Obidvaja veľmajstri 

rozohrali skutočnú bitku plnú súbo-

jov, v ktorých sa fantasticky realizo-

vali aj šermiari na obrej šachovnici. 

Víťazom sa nakoniec stal na radosť 

miestnych Sergej Movsesian a  pri-

písal si tak ďalší triumf na poduja-

tí, ktoré si aj on mimoriadne obľúbil.

Tretím vrcholom akcie bola bezpo-

chyby ohňová šou v  podaní Anta 

Agni. Efektné vystúpenie na záver 

programu si nenechalo ujsť plné ná-

mestie a ocenilo ho búrlivými ová-

ciami. 

Samozrejme, len tieto tri časti netvo-

rili celý program, práve naopak. Po-

čas celého dňa si návštevníci mohli 

vychutnávať jarmok plný všako-

vakých výrobkov, najmä remeselnej 

a hand – made produkcie, vystúpe-

nia šermiarov zo skupín historického 

šermu Zubři a Bojník, maďarskú his-

torickú hudbu Hollóének Hungarica 

Music Band, Mira Kasprzyka a Erika 

Forgáča, chodúľovú šou, sokoliarov 

sv. Bavona a ďalšie vystúpenia.

Nedá nám nevybrať z  reakcií, ktoré 

sme na podujatie dostali – prvé od 

návštevníka, druhé od predávajúcich 

z Maďarska:

„Podujatie na ktoré chodíme už niekoľko 

rokov vždy vie niečim prekvapiť a nikdy 

nesklame. Sme z tých rodín, ktoré tu ve-

dia stráviť celý deň od 10:00 až do kon-

ca ohňovej šou. Deti sa celý deň zabávali 

s Erikom a my dospelí sme behali medzi 

stánkami, sledovali program, postretá-

vali známych a veru, že sa dá na tých ša-

choch zabaviť aj bez užitia "alko" nápo-

jov... A v tomto smere musím pochváliť 

hlavne Erika a Mira ktorí sú "silne pro-

fesionálni" a robia každý ročník jedineč-

ným. Milo nás už 2. rok potešilo obsa-

denie známych hercov...Treba pochváliť 

aj "šachistov" či už pri simultánke alebo 

hlavnom programe. V prvom rade "He-

rold" nás o šachu počas celého dňa veľa 

naučil. Veľmajstri nás taktiež nesklama-

li - mladý Poliak Duda je veľmi šikovný a 

Sergej je už miestna hviezda a patrične 

si to aj užíva a tak k výhre gratulujeme! 

Tiež ostatným účinkujúcim ďakujeme za 

nezabudnuteľný zážitok.“

„Milá Zuzka Patkošová, predovšetkým sa 

Vám chcem poďakovať za prijatie na trhy. 

To čo sme tam všetci prežili celý deň, bolo 

úžasné! Celé zabezpečenie organizácie 

dňa, vaša osoba na námestí, mestskí poli-

cajti pri vchode, dievčatá v centre, pomoc-

níci na parkovisku, to bola zladená práca 

od rána až do večera! Vaša ochota vždy 

odpovedať na naše otázky bez stresu, stá-

la pomoc mestských policajtov, šikovnosť 

dievčat v klientskom centre, čistota a po-

riadok na WC, v meste, v reštauráciách, 

v  cukrárni, usmiata tvár žien na toale-

te, toto všetko pomohlo aby som dospela  

k záveru: profesionalita a láska k vlastné-

mu povolaniu!“

Poďakovanie organizátorov patrí 

všetkým účinkujúcim, obzvlášť skve-

lým mladým ľuďom zo Štiavnické-

ho živého šachu pod vedením Ka-

mila Fojtíka, Milanovi Marošovi ml. 

za tradične skvelú spoluprácu, všet-

kým partnerom (podujatie sa konalo 

s hlavnou fi nančnom podporou Me-

dzinárodného višegradského fondu 

a  Banskobystrického samosprávne-

ho kraja), predajcom a  samozrejme 

každému, kto meral cestu na štiav-

nické námestie a strávil na ňom verí-

me, že príjemné, chvíle.

Poďakovanie autora článku patrí aj 

všetkým spolupracovníkom z odde-

lenia, ale aj iným kolegom,  ktorí toto 

podujatie pripravovali alebo akokoľ-

vek sa na ňom podieľali a prispeli tak 

k jeho úspechu.

Rastislav Marko,

vedúci oddelenia kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie

V sobotu 6. augusta 2016 sa 

od 10.00 hod. na Námestí 

sv. Trojice uskutoční ďalší 

ročník podujatia Nezabudnuté 

remeslá. 

Ako je zvykom, banskoštiavnické cen-

trum počas neho ožije ľudovou kultú-

rou a tradíciami. 

V tomto roku sa počas akcie bude roz-

právať aj o tom, aké boli miestne re-

meselné tradície a  akí sú ich pokra-

čovatelia v  regióne. Návštevníci si 

budú môcť vybrané remeslá aj odskú-

šať priamo pod dozorom profesioná-

lov a spoznať tak ich náročnosť. Počas 

rozprávania s nimi sa dozvedia, ktoré 

povolania boli typické pre región, kto-

ré „prežili“ až do súčasnosti a ktoré sú 

naopak nové, moderné.

Nebudete to však len o  miestnych 

zvyklostiach. Na podujatie zaslalo pri-

hlášku viac ako 130 záujemcov o pre-

dajné miesto, a tak pôjde opäť o naj-

väčší remeselný a  hand - made trh 

v regióne.  Počas dňa ho svojimi vy-

stúpeniami spríjemnia Temperament 

Cimbal Orchestra, Muzička a FS Vatra 

z Tlmáč. O zábavu i poučenie tak ne-

bude núdza, a  to aj vďaka podpore 

Nadácie Slovenskej sporiteľne a Ban-

skobystrického samosprávneho kraja, 

s ktorých fi nančnou podporou sa ak-

cia uskutoční.

Kontakt pre ďalšie informácie:

Ing. Rastislav Marko

Vedúci oddelenia kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie

Tel. 0905 525 945

e-mail: rastislav.marko@banskastiav-

nica.sk

Rastislav Marko

Nezabudnuté remeslá 
pripomenú aj lokálne tradície

Štiavnický živý šach potvrdil jedinečnosť
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Banská Štiavnica sa v čase 

od 15. do 20. augusta stane 

dejiskom XIV. ročníka festivalu 

európskej poézie, divadla 

a hudby Cap à l’Est 2016

Nosnou témou tohtoročného festi-

valu je opäť pozvanie na zdvorilost-

nú návštevu do Prahy, mesta, ktoré 

inšpirovalo mnohé veľké osobnos-

ti od Appolinaira, Novomeského, 

Kafku, Válka, Havla, Rimbauda, po 

Paula Claudela, ktorý bol diploma-

tom v Prahe v rokoch 1909-1910. 

Jeho poézii bude venovaný piatko-

vý večer i prvá časť sobotného dvoj-

predstavenia.

Začíname už 11. augusta 2016 regi-

onálnym turné. Vo Zvolene, Krem-

nici a Dudinciach zaznejú  šansóny 

v podaní francúzskej šansonier-

ky japonského pôvodu Mari Ka-

zué, ktorú na klavíri sprevádza Pat-

rick Vasori. V Banskej Štiavnici si ju 

vypočujeme 14.augusta v Art Café 

o 18:00. V jednom z nasledujúcich 

dní bude umelkyňa osobne viesť 

aj workshop HADÖ, čo je technika 

správnej koordinácie dychu s pohy-

bom pri umeleckom prednese v di-

vadle.

Od 15. do 17.augusta v rámci Cap 

Off  ponúkne kino Akademik pre-

mietanie fi lmov českej produkcie 

Až přijde kocour, Markéta Laza-

rová, Nestyda  . V tie isté dni čaká 

na záujemcov eurytmické predsta-

venie, prednáška a malý workshop 

v ZUŠ (Perla Perpetua Voberová a 

Roland Seibt).

Vo štvrtok 18.augusta začínajú 

hlavné festivalové dni tradič-

ne Babylonom jazykov v  Libres-

se (15:00). Večer predstavíme ver-

še a  prekladateľské majstrovstvo 

Jána Švantnera v pásme Pocta Já-

novi Švantnerovi v Art Café (18:00) 

a jedinečný koncert Lucie Šoralovej 

s kapelou La Alma na Starom zám-

ku (20:00).

Piatkový večer na Starom zámku 

obohatí predstavenie Výmena (L' 

échange, autor: Paul Claudel, pre-

klad: Michaela Jurovská). Dva man-

želské páry (Martin Varinský a Lu-

cia Letková a  starší pár Jean-Luc 

Debattice a  Lucia Hurajová) sa 

stretnú a pod tlakom peňazí sú skú-

šané ich základné morálne hodnoty.

Sobotný večer  prinesie bilingválne  

dvojpredstavenie v Kostole sv. Ka-

taríny. Zaznie Päť veľkých ód  Pau-

la Claudela v  podaní Štefana Buč-

ka, Michela de Maulne a  Kataríny 

Šafaříkovej. Večer plný veľkých ži-

votných právd a  večných otázok 

kresťanského spisovateľa doplní 

hudobný koncert telesa klasickej 

hudby 20. Storočia Quasars En-

semble pod dirigentskou taktovkou 

Ivana Buff u. V podaní mladých ta-

lentovaných hudobníkov odznejú 

skladby známych skladateľov ako 

Bohuslav Martinů, alebo Georges 

Auric.

Poézia v  podaní českých, sloven-

ských a francúzskych básnikov opäť 

zaplní priestory banskoštiavnic-

kých kaviarní počas viacerých au-

torských čítaní a  tešiť sa môžeme 

aj na výstavu fotografi í. Capalest 

nezabúda ani na deti, ktoré môžu 

spoznávať kultúru a jazyk iných ná-

rodov hravou formou v Botanickej 

záhrade. Podrobnejšie informácie 

o programe a vstupenkách nájdete 

na www.capalest.com. Dobrá sprá-

va pre čitateľov Štiavnických novín 

je, že vstupenky môžu získať aj po 

správnom zodpovedaní súťažných 

otázok. 

Zuzana Kovárová 

a Janka Bernáthová

Bohatá ponuka Capalestu

Pripravili sme si pre vás 

charitatívnu akciu, ktorá sa 

bude konať 20.8.2016 od 11:00 

do 22:00. Od 22:00 do 04:00 

sa uskutoční After Party v 

Banskom dome na Radničnom 

námestí č.13. Svojou 

účasťou môžete podporiť OZ 

Margarétka - združenie, ktoré 

pomáha zdravotne a telesne 

postihnutým deťom.

Akcia bude prebiehať v priestoroch 

Banského domu, ako aj na nádvo-

rí Jašteríc. Počas celého dňa budú 

známe tatérske štúdiá tetovať náv-

števníkov - ak máš záujem o tetova-

nie, tak sa nahlás na našej facebo-

okovej stránke alebo udalosti kde 

budeš komunikovať priamo s nami 

alebo tetovacím štúdiom. Ďalej 

mladí výtvarníci ukážu svoje zruč-

nosti pri kresbe a maľbe, kde sa ná-

sledne ich tvorba bude dražiť a vy-

zbierané peniaze budú venované 

OZ Margarétka.

Pripravili sme si pre vás aj sprievod-

ný program, v ktorom budú vystu-

povať hudobníci, divadelníci, žon-

gléri a mnoho ďalších známych 

tvári. Popri skvelej hudbe budú na 

nádvorí Jašteríc celú atmosféru do-

tvárať predajcovia handmade vý-

robkov, oddychové a občerstvova-

cie zóny.

Všetky vyzbierané peniaze za te-

tovania, za predaj umeleckých vý-

robkov od našich výtvarníkov a 

sponzorov budú venované OZ Mar-

garétka. Preto nezabudnite prísť a 

podporiť tých, ktorí to potrebujú 

viac ako my!

Bližšie info sleduj na našej strán-

ke - https://www.facebook.com/

banskybs/ a udalosti celej ak-

cie - https://www.facebook.com/

events/651332148349897/

Tešíme sa na teba! 

Barbara Beňová

Charitatívna akcia

Súťaž s Capalest

Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zau-

jímavú súťaž. Tentokrát môžete 

vyhrať lístky na festival Capalest. 

Vašou úlohou bude vedieť správ-

ne odpovedať aspoň na 2 z 3 sú-

ťažných otázok, aby ste boli zara-

dení do žrebovania o vstupenky 

na tento festival, ktorý sa usku-

toční v dňoch 15. - 20. augusta v 

Banskej Štiavnici.

Súťažné otázky:

Capalest je nepochybne veľkým 

obohatením banskoštiavnického 

kultúrneho leta.

1. Koľký ročník festivalu je 

pred nami?

2. Z ktorej krajiny pochádza 

zakladateľ Capalestu, Michel 

de Maulne?

3. Viete vymenovať tri osob-

nosti, ktoré v rámci Capalestu 

účinkovali v Banskej Štiavnici?

Správne odpovede spolu s vy-

strihnutými kupónmi nám posie-

lajte poštou na adresu redakcie, 

príp. vhoďte do schránok ŠN (Kul-

túrne centrum – Kammerhof-

ská 1, vestibul Nemocnice - Drie-

ňová, Kvetinárstvo p. Rákayová 

- Križovatka, predajňa SAMA 23 

– pod Kalváriou) v termíne do 

10.8.2016. Šťastných výhercov 

vstupeniek uverejníme v ŠN 11.8. 

Prajeme Vám veľa šťastia! 

Red.

O

m

A

r

Správna odpoveď:
1.

2.

3.

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón

Mestská 
knižnica 
v nových priestoroch Rubigallu 

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658 

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 7.8.2016 

uplynie rok, 

čo nás navždy 

opustil pán 

Ladislav Mo-

ravík vo veku 65 rokov. Tí, 

ktorí ste ho poznali a mali 

radi, venujte mu tichú spo-

mienku. 

Smútiaca rodina 

Spomienka

Dňa 5.8.2016 

si pripomí-

name smut-

né 10. výročie, 

čo nás nečaka-

ne predišiel do večnosti náš 

drahý otec a manžel Sta-

nislav Výboch. S láskou a 

vďakou si naňho spomína 

manželka a deti s rodinami. 

Prosíme o tichú modlitbu. 

Smútiaca rodina

Vďaka Letnému fi lmovému 

semináru 4 živly tentoraz 

Banská Štiavnica omladne. 

Témou 18. ročníka podujatia sa 

stala Mladosť a ponúkne preto 

množstvo fi lmov a sprievodných 

podujatí, ktoré sa k nej viažu. Do 

detstva či mladosti sa budete môcť 

vrátiť nielen v kine Akademik, v 

Kultúrnom centre alebo počas ob-

ľúbených premietaní na amfi te-

átri, ale napríklad aj na nádvorí 

Starého zámku či na futbalovom 

štadióne. Hrané, dokumentárne, 

animované aj experimentálne fi l-

my, prednášky, workshop a kon-

certy budú pre Štiavničanov aj 

návštevníkov mesta pripravené v 

dňoch 10. - 14.8.2016! 

4 živly však ponúkajú nielen 

program pre dospelých, na svoje si 

prídu aj najmladšie generácie. Det-

ské 4 živly, programová časť veno-

vaná detskému publiku, ponúk-

ne niekoľko výnimočných fi lmov, 

otvorenú tvorivú dielňu a hudob-

ný workshop! 

„Hudobný workshop je zábavnou tvo-

rivou dielňou pre deti od 8 do 12 rokov, 

v ktorej sa zahráme na majstrov zvu-

ku. Netreba sa zľaknúť – nebudeme sa 

rýpať v mašinkách, ani nosiť tie ob-

rovské slúchadlá. Pôjdeme na to inak. 

Pozrieme si kratučkú rozprávku o osa-

melom modrom mimozemšťanovi, 

ktorý si nájde nového priateľa a spo-

ločne vymyslíme, ako rozprávku ozvu-

číme. Nacvičíme si hudobný podklad a 

na konci dielne publiku naživo predve-

dieme rozprávku s hudobným sprie-

vodom detského orchestra. Od piatka 

do nedele je teda o zábavu postarané! 

Už sa teším na malých výmyselníkov 

a ich uletené nápady!“ hovorí jeden 

z lektorov, hudobník a divadelník 

Marek Kundlák, ktorý workshop 

povedie spolu s hudobníkom a pe-

dagógom Ferom Királym.

Hudobný workshop je kapacit-

ne obmedzený, určený pre vopred 

prihlásené deti vo veku od 8 do 12 

rokov. Akreditačný poplatok je 15 

eur za jedno dieťa, zahŕňa účasť na 

workshope a pitný režim, nezahŕ-

ňa stravu, ubytovanie, ani vstup 

na fi lmové predstavenia. Deti mô-

žete prihlasovať do 8.8. 2016 na 

adrese: monika.lostakova@gmail.

com, kde zašlete meno a vek die-

ťaťa, ako aj telefonický kontakt. 

Po akceptácii prihlášky vám budú 

zaslané informácie o platbe. Stor-

novať účasť dieťaťa na seminári je 

možné do 10. 8. 2016, v tomto prí-

pade vám bude vrátený celý akre-

ditačný poplatok.

Otvorená tvorivá dielňa Deti a 

svet je prístupná širokej verejnos-

ti. Po projekcii fi lmu Chlapec a svet 

(sobota 13.8.2016) sa bude konať 

pod vedením oceňovanej animá-

torky Joanny Kožuch. Chlapec z 

fi lmu odchádza zo svojho domu za 

otcom, ktorý si bol nútený nájsť 

prácu. Postupne objavuje nevšed-

nosť sveta a spoznáva nové, do-

teraz neznáme oblasti... V  rámci 

tvorivej dielne si každé dieťa po-

kúsi predstaviť, že práve ono vchá-

dza do neznámeho sveta. Aký to 

bude svet? Aké mestá a miesta by 

si chcel navštíviť alebo opačne? 

Komu a čomu by si sa najradšej 

vyhol? Každé dieťa si skúsi tento 

svet nielen predstaviť, ale aj na-

kresliť a vytvoriť tak svoju vlast-

nú knihu.

Otvorená tvorivá dielňa sa usku-

toční v priestoroch centra Terra 

Permonia, kde budete môcť s deť-

mi zájsť aj na spomínaný fi lm. Os-

tatné premietania Detských 4 ži-

vlov hľadajte v Kultúrnom centre.

Peter Gašparík, 

OZ 4 živly

Banská Štiavnica vďaka 4 živlom 
omladne, ponúknu program pre dospelých aj deti!

Členovia ZO ÚNSS v rámci 

svojich aktivít sa dňa 

20.6.2016 rozhodli uskutočniť 

výlet na jazero Bakomi. 

Autobusom sme sa vyviezli na 

Peciny a  odtiaľ sme pokračova-

li k  nášmu cieľu. Táto vychádzka 

bola pre nás dosť náročná, ale sme 

boli všetci radi, keď sme sa ocitli na 

hrádzi tohto tajchu. Jeho okolie je 

prekrásne a  mohli sme sa kochať 

okolitou prírodou. Na informač-

nej tabuli sme sa dozvedeli, že táto 

vodná nádrž bola postavená v  ro-

koch 1738-1740 spolu s  nádržou 

v Richňavskej doline. Bakomi nádrž 

má rozlohu 1,2 ha.

Potom sme pokračovali do ZŠ Ma-

ximiliána Hella, kde sme si prezreli 

zimnú záhradu, ktorá bola vybudo-

vaná ako ďalší objekt v tejto „zelenej 

škole." Odtiaľ sme sa presunuli k ja-

zeru Evička, kde nás v chate už ča-

kala naša členka, ktorá práve v ten-

to deň oslavovala meniny. Tam sme 

mali malé pohostenie, trochu sme 

si oddýchli a  pokračovali do Kláš-

tornej reštaurácie, kde na nás už ča-

kal chutný guláš. Tohto podujatia sa 

zúčastnilo 18 členov.

Po obede sme unavení, ale aj plní 

nových zážitkov odchádzali domov.

Helena Šušková, 

predsedníčka ZO ÚNSS

Výlet na tajch Bakomi 
v Štiavnických Baniach

Členovia Únie nevidiacich a slabozrakých na výlete  foto ZO ÚNSS 

Tajomný 
kaštieľ
Pozývame čitateľov Štiavnických 

novín do svätoantonského kaštie-

ľa na večernú – až nočnú prehliad-

ku – spojenú so scénkami, kto-

rými trochu priblížime históriu. 

Prehliadky sa budú konať v  so-

botu 6. augusta 2016 o  20.30, 

21.00, 21.30 a 22.00 hod. Tešíme 

sa na Vašu návštevu. Za Múzeum 

vo Svätom Antone pozýva 

Marian Číž

Rekordná 
návštevnosť 
Informačného centra Banská 

Štiavnica

V júli bola návštevnosť IC 9570 

ľudí, čo je o 2043 viac ako v júli 

2015, a je to najvyššia návštev-

nosť mesiaca júl v histórii IC. Cu-

dzinci: Česi 540, Maďari 299, An-

gličania 136, Poliaci 119, Nemci 

113, Rusi 85, Francúzi 81. Exotic-

kí: Irán 5, Vietnam 4, H.Kong 5, 

N. Zéland 6, Island 6, USA 62

Ján Sedilek, IC BŠ
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Prinášame vám rozhovor s Bansko-

štiavničanom Ing. Martinom Ľup-

tákom, PhD., ktorý svojou prácou 

a výsledkami vzbudil pozornosť eko-

nomického časopisu Trend, keď fi r-

mu Bring Trucking v novembri roku 

2015 vyhodnotili ako najlepšiu spo-

ločnosť v rebríčku TOP Trend Slova-

kia a ktorý získal v tomto roku oce-

nenie TOP Slovakia 2016 – osobnosť 

roku v doprave na Slovensku. 

Martin Ľupták vedie fi rmu od jej 

vzniku v  roku 2005 ako generálny 

riaditeľ spoločnosti a  podpredseda 

predstavenstva.

Predstavte sa našim čitateľom: 

Som rodený Štiavničan, mám 39 ro-

kov a skončil som stredoškolské štú-

dium na gymnáziu v Banskej Štiav-

nici. Triedny učiteľ mi bol pán Emil 

Mázik. Vysokoškolské štúdium som 

skončil na Ekonomickej univerzite v 

Bratislave na Obchodnej fakulte, kde 

som neskôr získal aj  titul PhD. Som 

šťastne ženatý, mám 2 deti Tamar-

ku a Tomáška, zhovievavú a starost-

livú manželku Lenku, ktorá mi vy-

tvára skvelé zázemie, aby som mohol 

dosahovať výsledky v práci a naplno 

sa venovať rozvoju fi rmy. Vo voľnom 

čase rád chodím s rodinou v zime ly-

žovať, v lete plávať a všetok svoj voľ-

ný čas rád trávim s nimi.

Ako ste sa dostali k tejto branži?

V roku 2005 som sa stretol s doprav-

com z Nórska, ktorý mal záujem za-

ložiť dopravnú spoločnosť v Poľsku, 

prípadne na Slovensku, no podari-

lo sa mi presvedčiť ho, aby jeho roz-

hodnutie bolo Slovensko. A tak sme 

v roku 2005 založili fi rmu Blomquist 

Trucking, a.s., Žiar nad Hronom. O 

2 roky neskôr sa akcionár rozhodol 

predať akcie  nórskej štátnej pošte. 

Od roku 2008 je náš jediný akcionár 

štátny podnik nórskeho kráľovstva, 

Nórska Pošta. Odvtedy zvyknem ho-

voriť, že sme štátny podnik aj my. Vy-

budovali sme organizačnú štruktúru, 

nastavili procesy, prijali a vybudova-

li tím zamestnancov. Zaoberáme sa 

medzinárodnou cestnou kamióno-

vou dopravou, špecializujeme sa na 

formu trucking – ťaháme návesy pre 

veľké európske špedičné spoločnosti.

Koľko zamestnancov má a ako 

funguje vaša fi rma?

Aktuálne máme 505 zamestnan-

cov, 330 kamiónov a dve pobočky 

v  nemeckom Hamburgu a vo švéd-

skom Goteborgu. Dnes sme dru-

há najväčšia dopravná fi rma s poč-

tom kamiónov na Slovensku. Máme 

45 ľudí v administratíve v Žiari nad 

Hronom, 16 mechanikov v Hambur-

gu a v Goteborgu a zhruba 445 vo-

dičov kamiónov. Priemerný vek na-

šich kamiónov je 2 roky. Bezpečnosť 

našich vodičov je pre nás absolútnou 

prioritou a tomu podriaďujeme všet-

ko. Naše kamióny sú vybavené alko-

holovými zámkami. Máme vlastnú 

skúšobnú súpravu, na ktorej školí-

me vodičov. Robíme s  vodičmi tzv. 

školy šmyku. Snažíme sa byť zodpo-

vednou fi rmou  k životnému prostre-

diu, a preto sme sa rozhodli prejsť na 

HVO naftu. Všetky naše autá sú vy-

bavené GPS zariadením. Toto bolo 

niekoľko príkladov čo robíme. 

Aký máte vzťah k Banskej Štiav-

nici?

Žijem s  rodinou v  Žiari nad Hro-

nom. Musím uznať, že Žiar je prak-

tické mesto a  žije sa v  ňom dobre. 

Ale aj napriek tomu som stále hrdý 

Štiavničan. Žijú tu moji rodičia, brat 

aj svokrovci. S  deťmi a  manželkou 

pravidelne chodíme na chalupu na 

Kolpachy. Hlavne v  lete sa snažíme 

chodiť na rôzne kultúrne podujatia. 

Podporujem napríklad pravidelne 

plavecké preteky Kahanec, podporil 

som vydanie jednej peknej štiavnic-

kej knihy. Takmer všetky moje zahra-

ničné návštevy (a je ich pomerne dosť) 

sa snažím priviesť do Štiavnice a veľká 

časť z nich bola na Slovensku a v Štiav-

nici prvýkrát. Naposledy to bolo pred 

3 týždňami a išlo o rodinu z Japonska. 

No a na záver môjho vzťahu k Štiavni-

ci by som s odľahčením ešte rád podo-

tkol, že tu stále platím za smeti (teda 

môj otec mi ešte pripomína, že ich za 

mňa platí on) a volím pani primátor-

ku (smiech).

Komu vďačíte sa úspech?

Pracovne som vďačný hlavne kole-

gom, spolupracovníkom, ktorí so 

mnou boli od začiatku, v dobrých aj 

zlých časoch, a práve kvôli týmto ľu-

dom náš podnik stále prosperuje a do-

sahuje výborné výsledky. Mám od za-

čiatku stále ten istý tím ľudí.

Súkromne som vďačný manželke za 

jej podporu, za to, aké prostredie mi 

vytvára a ako dobre to zvláda. Preto-

že ročne absolvujem 30 – 40 zahranič-

ných služobných ciest. V roku 2015 

sme sa s  rodinkou presťahovali na 

rok do Švédska, čo bolo veľmi nároč-

né hlavne pre manželku, keďže veľmi 

veľa cestujem a aj tam som bol väčši-

nu času na cestách. Pobyt sme si užili, 

spoznali sme prekrásnu krajinu s vý-

borným systémom fungovania. Tak si 

predstavujem fungujúci socializmus.

Aká je vaša ďalšia životná méta?

V súkromí je méta  mať zdravú, spo-

kojnú a  fungujúcu rodinu. Náš pra-

covný cieľ je zväčšiť fi rmu na 500 

kamiónov, 700 zamestnancov, byť 

„najšialenejšou“ dopravnou fi rmou, čo 

sa týka bezpečnosti vodičov v Európe, 

robiť dobré meno regiónu, nášmu ak-

cionárovi, a byť vzorom pre ostatných 

ako sa to má robiť.

Za rozhovor poďakoval, zablahoželal 

k oceneniu a poprial veľa osobných i 

pracovných úspechov

Michal Kríž

Štiavničania úspešní doma i v zahraničíNočné 
prehliadky 

Starého zámku už v sobotu 6. au-

gusta 2016.

Slovenské banské múzeum Vás sr-

dečne pozýva na  nočné   prehliad-

ky Starého zámku  pod názvom 

Večerná „škola” na Starom zám-

ku, ktoré sa uskutočnia 6. augusta 

2016 od 18.00 do 21.00 hod.

Pre návštevníkov Starého zámku 

je pripravená netradičná a zábavná 

prehliadka spojená s riešením úloh, 

ktoré súvisia s históriou. V Karneri 

návštevníkom potrápime hlavu he-

raldikou a  ostrozrak preveríme fu-

turistickým Himmelreichom. V ná-

dvorí na všetkých čakajú dominanty 

nášho krásneho mesta a spoznáva-

nie netradičných predmetov z  mi-

nulosti. Zavedieme Vás do histórie 

odievania a  pomocou indícií pre-

zradíme, čo to za záhadný predmet 

v areáli máme. Vstupenky na podu-

jatie budú zlosovateľné a na výher-

cu čaká odmena v podobe zaujíma-

vej knihy.

Info: historik@muzeumbs.

sk, 0456949472. Web poduja-

tia:  www.muzeumbs.sk. Vstup-

né: 3,00 € dospelí, 1,50 € deti, ro-

dina 7,50 €. Mediálny partner: 

Štiavnické noviny. S  fi nančnou 

podporou BBSK. Srdečne pozýva-

me a tešíme sa na stretnutie v Sta-

rom zámku.                                       SBM

Jedinečný 
výhľad 
z  Nového zámku už v  piatok 

5.augusta 2016.

Slovenské banské múzeum –Nový 

zámok pozýva zažiť jedinečný vý-

hľad z Nového zámku počas podu-

jatia Noci z  Nového zámku všet-

kých, ktorí si ho nevychutnali už 

8. júla alebo ich očaril natoľko, 

že sa ho nevedia nasýtiť. Večer-

no-nočný vstup sa uskutoční 5. 

augusta 2016 v čase od 18:00 do 

23:00 hod.

Kedy: 5.8.2016 od 18:00 do 

23:00 hod.. Kde: Nový zámok, 

Novozámocká 22, Banská Štiav-

nica. Vstupné: 2,00€ dospelí, 

1,00€ deti. Kontakt: historik@

muzeumbs.sk, 045/691 15 43. 

Predaj lístkov: priamo v poklad-

ni v Novom zámku. Web podu-

jatia: www.muzeumbs.sk. Medi-

álny partner: Štiavnické noviny. 

Srdečne pozývame a tešíme sa na 

stretnutie.                                     SBM

Hodový beh v Žarnovici

Stupne víťazov: Švenková B. 1.miesto, 

Švenková T. 1.miesto, Marko J. 

1.miesto, Ursíny P. 1.miesto, Pre-

fertusová A. 3.miesto. Výsledky na: 

http://sportsoft.cz/cs/zavod/over-

view/1947

Beh vo Zvolene v rámci Zvolenskej 

bežeckej ligy

Gibala J. 1.miesto. Pretekov sme sa 

zúčastnili za fi nančnej pomoci Mesta 

Banská Štiavnica. Ďakujeme!  RP

Víkend ako sa patrí

Úspešní Atleti BS  foto Archív autora



9
číslo 26 • 4. august 2016

sn@banskastiavnica.sk KULTÚRA

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

Aktuálne filmy v kine Akademik

Sobota 6.8. o 19:30 hod.Sobota 6.8. o 19:30 hod.

PÁN dokoNAlýPÁN dokoNAlý

Akčný/Komédia/Romantický, USA, Akčný/Komédia/Romantický, USA, 
2015, 95 min. Vstupné: 4 €2015, 95 min. Vstupné: 4 €
Martha (Anna Kendrick) sa po bolesti-Martha (Anna Kendrick) sa po bolesti-
vom rozchode stretáva s mužom, ktorý vom rozchode stretáva s mužom, ktorý 
by mohol byť tým pravým. Teda len do by mohol byť tým pravým. Teda len do 
momentu, než zistí, že „Pán Dokona-momentu, než zistí, že „Pán Dokona-
lý“ (Sam Rockwell) má jednu zásadnú lý“ (Sam Rockwell) má jednu zásadnú 
chybu - je to nájomný zabijak na úte-chybu - je to nájomný zabijak na úte-
ku pred kartelovým gangom, ktorý ho ku pred kartelovým gangom, ktorý ho 
zamestnáva. Než to však Martha zis-zamestnáva. Než to však Martha zis-
tí, sú už do seba bezhlavo zamilovaní. tí, sú už do seba bezhlavo zamilovaní. 
Rozhodne sa tak, že jediným riešením Rozhodne sa tak, že jediným riešením 
bude „Pána Dokonalého“ napraviť... bude „Pána Dokonalého“ napraviť... 
Jeho opravou je presvedčená natoľ-Jeho opravou je presvedčená natoľ-
ko, že pre vysnívaný vzťah hodlá čeliť ko, že pre vysnívaný vzťah hodlá čeliť 
aj následkom v podobe úteku pred za-aj následkom v podobe úteku pred za-
bijáckym gangom. Martha postupom bijáckym gangom. Martha postupom 
času v sebe objavila skrytý talent, ako času v sebe objavila skrytý talent, ako 
byť užitočným parťákom svojmu vy-byť užitočným parťákom svojmu vy-

volenému zabijakovi. Ostatne predsa - volenému zabijakovi. Ostatne predsa - 
pre lásku sa niekedy aj vraždí... pre lásku sa niekedy aj vraždí... 

Piatok 5.8. o 19:30 hod.Piatok 5.8. o 19:30 hod.
Nedeľa 7.8. o 19:30 hod.Nedeľa 7.8. o 19:30 hod.

JedNoTkA JedNoTkA 

sAMovrAhovsAMovrAhov

Akčný/Dobrodružný/Fantasy/Sci-Akčný/Dobrodružný/Fantasy/Sci-
Fi/Thriller, USA, 2016, 123 min, Fi/Thriller, USA, 2016, 123 min, 
MP 12. Vstupné: 4 €. MP 12. Vstupné: 4 €. 
Tajná vládna agentúra A.R.G.U.S., Tajná vládna agentúra A.R.G.U.S., 
ktorú vedie Amanda Waller (Viola ktorú vedie Amanda Waller (Viola 
Davis), vytvorí skupinku super zlodu-Davis), vytvorí skupinku super zlodu-
chov, ktorí si hovoria Suicide Squad – chov, ktorí si hovoria Suicide Squad – 
samovražedná skupina a to preto, že samovražedná skupina a to preto, že 
sa občas jeden z nich nevráti z akcie sa občas jeden z nich nevráti z akcie 
späť. Vykonanie jednotlivých úloh ve-späť. Vykonanie jednotlivých úloh ve-
die k výmene za menšie tresty odňatia die k výmene za menšie tresty odňatia 
slobody pre každého zo skupinky. slobody pre každého zo skupinky. 

Nedeľa 7.8. o 17:00 hod.Nedeľa 7.8. o 17:00 hod.

DobA ľAdovÁ: DobA ľAdovÁ: 

MAMUTí TreskMAMUTí Tresk

Animovaný, 100 min. Vstupné: 4 €Animovaný, 100 min. Vstupné: 4 €

Utorok 9.8. o 19:30 hod.Utorok 9.8. o 19:30 hod.

ZozN@MkAZozN@MkA

Komédia, Česko, 2016, 90 min. Komédia, Česko, 2016, 90 min. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Zoznámte sa a množte sa. Začať mô-Zoznámte sa a množte sa. Začať mô-
žete s  úsmevom pri  letnej romantic-žete s  úsmevom pri  letnej romantic-
kej komédii Zozn@mka s Jiřím Lan-kej komédii Zozn@mka s Jiřím Lan-
gmajerom v  hlavnej úlohe. Adam a gmajerom v  hlavnej úlohe. Adam a 
Eva mali na zoznámenie ideálne pod-Eva mali na zoznámenie ideálne pod-
mienky: premávali sa po zemi ako ich mienky: premávali sa po zemi ako ich 
Pán Boh stvoril a bez akejkoľvek kon-Pán Boh stvoril a bez akejkoľvek kon-
kurencie. Dnes sa však hľadanie a kurencie. Dnes sa však hľadanie a 
nájdenie partnera môže stať poriad-nájdenie partnera môže stať poriad-
ne tvrdým orieškom. Práve všemožné ne tvrdým orieškom. Práve všemožné 
peripetie, uveriteľné aj neuveriteľné si-peripetie, uveriteľné aj neuveriteľné si-
tuácie a stretnutia na tŕnistej ceste za tuácie a stretnutia na tŕnistej ceste za 
tým pravým ukáže oddychová komé-tým pravým ukáže oddychová komé-
dia Zozn@mka, ktorej tvorcovia sa in-dia Zozn@mka, ktorej tvorcovia sa in-
špirovali skutočnými zážitkami a his-špirovali skutočnými zážitkami a his-
torkami. torkami. 

Štvrtok 11.8. - Nedeľa 14.8.Štvrtok 11.8. - Nedeľa 14.8.

4 ŽivlY4 ŽivlY

TéMA: MlAdosťTéMA: MlAdosť

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.24/2016: „Do-

konalosť ženy je na tony vzdialená jej 

kráse.“ Výhercom sa stáva Dušan 

Koleda, Cintorínska 7, Banská 

Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 

Tento týždeň hráme o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10,-

eur v pizzérii, reštaurácii Black M, 

Nám. sv. Trojice 6/2, Banská Štiav-

nica. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

15.8.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Alfréda 

z Rievaulx:

A., Pracovalo pluhom, spolu, cica-

vec z pralesa, priviedol do spánku,

B., Začiatok tajničky, vlastní,

C., Dusík, hŕba, armádny oddiel, ci-

toslovce rezania, stred slova previ-

sy,

D., Ekonomické oddelenie, titul le-

kára, zvratné zámeno, nedaruje, 

chránený kraj,

E., Existoval, mela, rozkazuje voja-

kom, neaktívny skr.,

F., Pracuj dlátom, oteplenie, oblo-

ha,

G., Láska po taliansky, 4. časť taj-

ničky, meno Shaterhanda,

H., Psiar, zahaľuj, ruský súhlas, iba, 

ronenie básnicky,

I., Otravné látky, horná časť tela, 

presvedčení, stredoveká zbraň, an-

glická skratka odpovede,

J., 2. časť tajničky, ľah česky,

K., Nahnevala, ujec, podpis, anony-

ma, kyslík.

1., Pracuj pluhom, 5. časť tajnič-

ky, Organizácia spojených národov, 

skr.,

2., Obojživelník, olej anglicky, druh 

opice,

3., Ampér, budova, ázijský štát, ko-

šík,

4., Bylina s veľkým listami, bezpeč-

nosť práce, hrsť česky,

5., Skupina domov, modlitba latin-

sky, vodivá látka, 

6., Ako, konali, áno,

7., Obilnina, jačmeň použitý pri vý-

robe piva, núť,

8., Malá os, buničina, Technické 

služby Adamov, 

9., Predložka, nerozkazuje, predlož-

ka 3. pád, 

10., Ovalil, záporná spojka, mne 

patriaci,

11., Odcedí, sodík, rímsky cisár,

12., Alkoholické nápoje, nepracuj 

pluhom, loďka, 

13., Stred slova Kamil, české mesto, 

talianska herečka,

14., 3. časť tajničky, 6. časť taj-

ničky.

Pomôcky: Cheb, Oil, Lopúch, Lo-

ren, Laos, RE 

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. 26
Krížovka
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Letná súťaž 

Milí čitatelia!

Opäť sme pre Vás pripravili zaují-

mavú súťaž. Tentokrát môžete vy-

hrať lístky na koncerty IMT Smi-

le a Osmidiv. Súťaž pozostáva z 2 

súťažných kôl. Vašou úlohou bude 

vedieť správne odpovedať na obe 

súťažné otázky, aby ste boli zara-

dení do žrebovania o vstupenky 

na tieto koncerty, ktoré sa usku-

točnia v dňoch 20. - 21. augusta 

na Amfi teátri v Banskej Štiavnici.

2. súťažné kolo:

A/ Kde sa bude konať koncert 

IMT Smile?

B/ Kedy sa bude konať festival 

Osmidiv?

Správne odpovede spolu s vystrih-

nutými kupónmi nám posielaj-

te poštou na adresu redakcie, príp. 

vhoďte do schránok ŠN (Kultúrne 

centrum – Kammerhofská 1, ves-

tibul Nemocnice - Drieňová, Kveti-

nárstvo p. Rákayová - Križovatka, 

predajňa Sama 23 – pod Kalváriou) 

v termíne do 15.8.2016. Šťastných 

výhercov vstupeniek uverejníme v 

ŠN 18.8. Prajeme Vám veľa šťastia! 

Red.

Správna odpoveď:
A/

B/

Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Kupón č.2Kupón č.2

Dňa 14.7.2016 sa v kaviarni 

Divná pani uskutočnilo 

stretnutie so zaujímavou 

slovenskou spisova-

teľkou, nielen Banskoštiavni-

čanom dobre známou- Soňou 

Bulbeck Lužinovou.

Keď sa pred necelým rokom lúči-

la vedúca mestskej knižnice Vierka 

Luptáková po predstavovaní autor-

kiných vtedy nových kníh  Vo sve-

te a v Rijáde a Tajomstvo závoja so 

Soňou Bulbeck Lužinovou, kon-

čili besedu slovami v  zmysle - do 

roka a do dňa. Toto želanie sa spl-

nilo takmer do bodky, keď Sonička 

skutočne prišla po roku do Banskej 

Štiavnice a  opäť  s  dvomi novin-

kami. Prvou je detektívny príbeh 

z  arabského prostredia s  názvom 

Vraždy v  Arábii a  druhou, cesto-

pisno-autobiografi cká kniha Púšť 

pod oknom. Autorka nás po triló-

gii románov pre ženy - Ženy z Ri-

jádu, Z Rijádu do sveta a Vo svete 

a v Rijáde, a tiež knihe Tajomstvo 

závoja, kde nás oboznamuje s rôz-

nymi zaujímavosťami arabského 

sveta, tentokrát prekvapila novým 

žánrom. Pokúsila sa o  detektívny 

román zo zákulisia arabskej kráľov-

skej rodiny. Konštatujeme, že napí-

sať detektívku z prostredia Arábie, 

osadenú do najvyššej mocenskej 

vrstvy bolo odvážnym, no zároveň 

veľmi zaujímavým a  originálnym 

počinom. Na Slovensku sa zrejme 

zatiaľ o čosi podobné nikto nepokú-

sil, preto veríme, že si kniha nájde 

mnoho vďačných čitateľov a priaz-

nivých kritík. Súhrn dojmov z rôz-

nych ciest po svete, vrátane kraji-

ny, z  ktorej vzišla, obsahuje druhá 

autorkina novinka s  názvom Púšť 

pod oknom, obohatená početný-

mi fotografi ami, ktoré si mali mož-

nosť účastníci stretnutia prezrieť 

aj na obrazovke doplnené autorki-

nými komentármi. Čas strávený so 

Soňou Bulbeck veľmi rýchlo uply-

nul, zvedavé otázky 

striedali vyčerpávajú-

ce odpovede. Ponuka 

pravých datlí na stolí-

koch a  kulisa dotvore-

ná modelmi  ženskej 

a mužskej abáje vráta-

ne tradičných  šatiek, 

nevynímajúc krásne 

šaty s  vyšívaným laj-

blíkom, v  ktorých sa 

nám predstavila au-

torka, vytvorili auten-

tickú atmosféru, ktorú 

umocňovalo originál-

ne prostredie kaviar-

ne Divná pani s  prí-

jemným občerstvením, 

za čo zároveň ďakuje-

me majiteľke zariade-

nia p. Diane Celdero-

vej a vydavateľstvu Marenčin. Pani 

Soni Bulbeck Lužinovej prajeme 

ešte veľa šťastných kilometrov na 

potulkách po svete, veľa dobrých 

nápadov a inšpirácií pri ďalšej tvo-

rivej práci so slovom, ktoré mys-

le a srdcia otvára, nech sa knihy so 

záujmom čítajú, nech ich pribúda 

a nech obohacujú fond nielen našej 

mestskej knižnice. Na záver si spolu 

s autorkou opäť zaželajme „Do roka 

a  do dňa!“ Snáď sa podarí,  máme 

avízo, že na niečom sa už pracuje...

Za mestskú knižnicu 

K. Kissová

Nové knihy z pera Soni Bulbeck

Veľmi veľa vody pretieklo dolu 

našou dedinkou, kým na svoje 

plecia nazbierala 750 rokov od 

prvej písomnej zmienky. 

Pomaly si prikladala na svoje plecia 

rôčik po rôčku a každý z nich bol po-

značený ťažkou prácou ľudí. Dejiny 

sa nepýšia len úspechmi, ale aj pre-

hrami. Ale človek i  napriek svojim 

neúspechom sa posúva ďalej a zve-

ľaďuje svoju obec, aby sa v nej žilo 

lepšie a  krajšie. Kým človek rokmi 

starne, obec akoby naberala na krá-

se. Píše svoju históriu, ktorá je ne-

odmysliteľnou súčasťou ľudí, kto-

rí v nej žili, žijú a budú žiť. Preto je 

našou milou povinnosťou si pripo-

menúť roky dávnej minulosti a pat-

rične osláviť toto krásne jubileum 

našej obce. Prvý deň osláv 13. au-

gust bude svojím programom zau-

jímavý a  pestrý. Svojou návštevou 

nás poctí aj delegácia z  Bulhar-

skej republiky. Otvoriť srdcia svo-

jím spevom dokážu len deti, no keď 

sa k  tomu pridajú aj dospelí spe-

váci a  kapely určite si každý prí-

de na svoje. Dozvieme sa o legende 

sv. Huberta a na rad prídu aj diva-

delne obrazy z  histórie obce. Svo-

je umenie nám ukáže v rôznych re-

meslách aj Via Historica. Pre deti tu 

budú rôzne atrakcie - hry a jazda na 

koňoch. Ale, že sme aj dobrí hosti-

telia nenecháme vás len tak pobe-

hovať hladných. Pripravený bude 

vynikajúci guláš a  rôzne špeciality. 

Zároveň bude pripravená v priesto-

roch kaštieľa výstava fotografi i 

a  tradičných výrobkov. Ak by vám 

to ale nestačilo, pozvanie patrí aj na 

večerný koncert vokálnej skupiny 

Fragile a po krásnom dni bude zá-

bava v kultúrnom dome. Dúfam, že 

po tej zábave nebudete veľmi una-

vení, aby ste v  nedeľu 14. augus-

ta mohli prísť na slávnostnú svätú 

omšu a  večer na koncert svätoan-

tonského cirkevného spevokolu 

v  kaplnke kaštieľa. Pozvanie patrí 

pre všetkých, ktorí s  nami prídu 

osláviť naše krásne výročie. Organi-

zátorom osláv je obec Svätý Anton. 

Tešíme sa na Vás.

Alica Gajanová

Svätý Anton – 750. výročie

Dopravné 
obmedzenia 
na Námestí sv. Trojice

06. augusta 2016 sa uskutoční pod-

ujatie Nezabudnuté remeslá veno-

vané folklóru a  remeslám, ktoré si 

vyžiada nasledovné dopravné ob-

medzenia: 5.8. (piatok): zastrešenie 

pódia a príprava stánkov, od 15:00 

parkovanie zakázané a prejazd povo-

lený; 6.8. (sobota): od 6:00 do 22:00 

námestie pre dopravu úplne uzavre-

té, 7.8. (nedeľa): námestie pre dopra-

vu otvorené, demontáž zastrešenia 

pódia. Počas prác na Námestí sv. Tro-

jice, prosím, zvýšte pozornosť a zníž-

te rýchlosť prejazdu. Ďakujeme. 

Organizátori
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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, Chme-

lina, Barák N., Roško, Neuschl A., 

Kminiak, Mudrák

Na posledný zápas súťaže nastúpi-

lo naše mužstvo iba s 11 hráčmi,no 

i tak podalo bojovný výkon a domá-

cemu mužstvu bolo vyrovnaným sú-

perom. Počas celého zápasu sa hral 

obojstranne útočný futbal. Úvod zá-

pasu bol v znamení väčšej aktivity 

domácich. V prvej štvrťhodine zá-

pasu sa blysol tromi zákrokmi Pažo-

ut pri šanciach domácich. Postupne 

sme hru vyrovnali. V 22. min. zahrá-

val Necpal priamy kop z pravej stra-

ny do domácej šestnástky, odrazená 

lopta sa dostala k Neuschlovi, ten ju 

prihral Mudrákovi, jeho strelu dopra-

vil do siete Roško na vedúci gól. Pa-

žout sa vyznamenal i v 34.min., keď 

na dvakrát kryl priamy kop. Peknú 

akciu predviedli divákom naši hráči 

v 43. min., keď Barák potiahol loptu 

po pravej strane až k bránkovej stra-

ne, spätnou prihrávkou našiel Kmi-

niaka, ktorého strela tesne minu-

la domácu bránu. Úvod do druhého 

polčasu lepšie vyšiel v 48. min., keď 

Barákovu strelu nedokázal po vy-

razení brankárom dopraviť do siete 

Mudrák. Následne domáca obrana 

zblokovala i strelu Neuschla. Domá-

cim vyšlo striedanie v 56.min.,keď 

náš obranca nepokryl dobre strieda-

júceho hráča a jeho prvý dotyk s lop-

tou znamenal gól v našej sieti. Dob-

re chytajúci Pažout sa vyznamenal i 

v 62. min., keď bravúrne zneškodnil 

šancu domácich. Na druhej strane sa 

tiež vyznamenal brankár domácich 

v 65.min. po priamom kope Kmi-

niaka, ktorého strelu vytisol spod 

brvna na roh. Po rozohraní rohového 

kopu dobrú strelu Mudráka zbloko-

val pred brankárom domáci obranca. 

Domácim sa podarilo otočiť výsle-

dok v 76. min., po kope z rohu a ná-

slednej skrumáži pred našou bránou, 

dotlačili loptu do siete. Dobrú príle-

žitosť nedotiahol do gólového zakon-

čenia 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 protiú-

toku nám strelili tretí gól a potvrdi-

lo sa staré nedáš-dostaneš. Šťastena 

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

prešiel obranou domácich od polovi-

ce ihriska, ale jeho strela skončila na 

tyči domácej brány. Gólovú bodku v 

zápase dal v 89. min. peknou strelou 

pod brvno z hranice 16-tky.

V závere treba hráčom poďakovať za 

predvedený bojovný výkon i v osla-

benej zostave. Poďakovanie patrí 

všetkým hráčom, ktorí nastúpili na 

zápasy počas celej sezóny za repre-

zentáciu nášho klubu a mesta.

IV.liga dorast

28. kolo hralo sa 18.6.2016

Sitno Banská Štiavnica - ŠK Heľ-

pa 2:3 (1:2). Góly: 41., 49.min. Ne-

doroščík. Zostava: Dudák – Greguš, 

Binder Š., Kuma, Vilmon, Javorský, 

Neuschl P., Šemoda, Šuhajda, Me-

ňuš, Nedoroščík

Posledný zápas sezóny sa chlapcom 

nevydaril a prehrali v domácom zá-

pase. Tento zápas bol zároveň po-

sledný pre Dudáka Petra, Meňuša 

Lukáša, Javorského Ivana, Šemodu 

Kristiána, Greguša Dávida a Binde-

ra Ondreja, ktorým sa naplnil doras-

tenecký vek, a preto končia v tejto 

vekovej kategórie a odchádzajú do 

mužstva dospelých. Patrí im poďako-

vanie za všetko čo odviedli v súťaži za 

náš klub. 

Ivan Javorský

Cez víkend sa skončili futbalové 
súťaže ročníka 2015/16

INZERCIA

750. výročie    
- Svätý Anton

Utieklo to, čo kráčať malo,

len z diaľky počuť ozvenu.

Tie roky žiť však zato stálo

a človek zažil premenu.

Rôčik za rôčkom kráčal smelo 

a obec rástla pomaly. 

Tvorilo sa tu veľké dielo.

Storočia krásu pridali.

Minulosť nikto nevymaže,

tá bude s nami stále žiť.

Na správnu cestu vždy nadviaže,

len treba na ňu vykročiť.

V dejinách život ukrýva sa

a našich predkov mozole.

A tebe chvíľkami zdá sa,

že sedíš s nimi pri stole.

Akoby diaľka, tak ďaleká,

storočia zrazu spojila

a čas, ktorý tak uteká,

do vašich sŕdc vám vložila.

Tak všetko krásne dedinôčka,

do ďalších rokov rozkvetu.

Nech to krásne ťa vždy počká

a ukážeš sa tým svetu.

Alica Gajanová

myšlienka
dňa

„Najväčšia bolesť človeka učí víťaziť.“

Michal Boháč
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služby

inzercia

  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 1-izbový byt v BŠ, tel.č.: 

0905 124 948

 Predám 12 á pozemok v lokalite Pod-

sitnianska, tel.č.: 0907 487 251

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m2 od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Predám nábytok – rustikál od-

tieň gaštan, presklená vitrína 

LORD 5, zásuvková komoda za 

150,-Eur, konferenčný stolík za 10,-

Eur, tel.č.: 0904 203 759

  Ponúkam rozkladacie fotely tma-

vozelené, zachovalé na chatu, cha-

lupu. Cena 10,-Eur/1 fotel. Da-

rujem obrazy gobelíny, prírodný 

motív, tel.č.: 0908 524 294

reality prácapppppppppppppppp

  Príjmeme kuchára, pomocného 

kuchára do reštaurácie 4 sochy na 

letnú sezónu, v prípade dohody aj 

celoročne. Kontaktujte: 0915 740 

261

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

PREDAJ  KRMÍV PREDAJ  KRMÍV 

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

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

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

Prenčov 234Prenčov 234

Drieňová - centrum
Centrum - Povrazník

Povrazník - Drieňová
Jedna cena za 1,50 Eur

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

od 7 - 18:00 hod.)

TAXI

TAXI – FERO Skúste ušetriť u nás  
  0911 949 671          0905  949 671
Najlepšie ceny v meste, skúste sa presvedčiť
Drieňová – mesto – 1,70€      Drieňová – Križovatka – 1,30€
Drieňová – pošta – 1,50€       Mesto – Povrazník - 1,70€
Mesto - Križovatka – 1,30€   Mesto – Drevená dedina – 1,70€

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát


