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INZERCIA

V predchádzajúcich ŠN zo dňa 

3. júla 2019 som podrobne 

informovala o mojej audiencii 

u premiéra SR Petra Pellegriniho 

dňa 28.6.2019, ktorej výsledkom 

bol jeho prísľub, že spraví všetko 

pre to, aby Slovenský vodohos-

podársky podnik, š.p., Banská 

Štiavnica ostal naďalej v Banskej 

Štiavnici. 

Súčasne som ho požiadala, aby sme 

dostali toto ubezpečenie písomne. 

Dňa 10. júla mi napísal v  tejto zá-

ležitosti minister životného pros-

tredia SR László Sólymos, z ktorého 

listu doslovne citujem aspoň to naj-

podstatnejšie :

Mesto Banská Štiavnica 

aj v tomto roku pokračuje 

s obnovou historických 

objektov, ktorá je podporo-

vaná Ministerstvom kultúry 

SR v rámci dotačného 

programu „Obnovme si 

svoj dom“, podprogramu 

1.2 Obnova kultúrnych 

pamiatok v lokalitách 

svetového kultúrneho 

dedičstva.

Na základe žiadostí, ktoré spraco-

val Mestský úrad Banská Štiavni-

ca, oddelenie regionálneho rozvoja 

v spolupráci s oddelením výstavby, 

ÚPaŽP boli Ministerstvom kultúry 

SR podporené štyri projekty:

Dom meštiansky Zsemberyovský, 

Námestie sv. Trojice č. 1, Banská 

Štiavnica, č. ÚZPF 2503/12 – ob-

nova fasády – vyspravenie poško-

dených častí fasády a  jej farebné 

upravenie, obnova zvislých a  vo-

dorovných nosných konštruk-

cií, vrátane drevených a kovových 

konštrukcií.

Dom meštiansky Rubigallovský, 

Námestie sv. Trojice č. 3, Banská 

Štiavnica, č. ÚZPF 2568/1 – obno-

va fasády zo strany Námestia sv. 

Trojice. Farebná úprava a  zjedno-

tenie celej fasády. Záverečná kon-

zervácia a  fi xácia celého povrchu 

fasády pre jej čo najúčinnejšie za-

chovanie.

Ďalší krok k udržaniu 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica

Obnova národných kultúrnych pamiatok
v Banskej Štiavnici

Sídlo SVP, š.p., v Banskej Štiavnici  foto Michal Kríž �3.str.

�3.str.

Špeciálne:

8.8. – 11.8. 20198.8. – 11.8. 2019
Téma: ČíslaTéma: Čísla

4 živlY4 živlY

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a  in-

zercie do najbližšieho čísla ŠN je 

v pondelok do 14:00 hod. Ďaku-

jeme za porozumenie!  red.

United Nations

Cultural Organization

Banská Štiavnica 
a technické pamiatky okolia
Svetové tvo od roku 1993

Vstupné: 5€Vstupné: 5€

Nedeľa 11.8. o 17:00 hod.Nedeľa 11.8. o 17:00 hod.

Leví krÁľLeví krÁľ

Poďakovanie
Sme Klub dôchodcov z Družstevnej 

pri Hornáde. Dňa 24.7.2019 sme 

navštívili Vaše mesto, ale cestou 

k Vám sme chceli navštíviť aj kaštieľ 

vo Sv. Antone. Cestou cca 10km 

pred obcou Žibritov sa nám poka-

zil autobus a dlho sme stáli bezrad-

ní na ceste, v lese bez signálu, aj keď 

popri nás prechádzalo veľa áut, za-

stal až vodič pán Ivan Halai, kto-

rý neviem či býva vo Vašom mes-

te, ale zrejme u Vás podniká, ktorý 

nám ponúkol pomoc, odviezol ma 

do Sv. Antona, kde som dohodla 

neskorší termín prehliadky kaštie-

ľa, priviezol ma naspäť k autobusu, 

ktorý už opravoval pán zo SAD Kru-

pina. Chcem sa mu za to veľmi pek-

ne poďakovať, kiežby medzi nami 

bolo viacej takých ochotných ľudí. 

Neľutoval svoj čas ani benzín. Záro-

veň sa chcem poďakovať aj pracov-

níkom vo Vašom informačnom cen-

tre, ktorí nám vyšli v ústrety a tým 

že sme meškali kvôli poruche, posu-

nuli nám prehliadku mesta z 11.00 

na 14.30 hod. Ešte raz veľmi pekne 

ďakujem. S pozdravom za klub dô-

chodcov 

Mária Daňková
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5.8.

„Ľahšie je dieťa počať, ako potom ve-

dieť, čo si s ním počať.“

Ján Petrík

čriepok

DIÁR
z programu

primátorky

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava „Dní európskeho kultúr-

neho dedičstva 2019.“

6.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Príprava materiálov pre mest-

ské zastupiteľstvo.

 Pracovné rokovanie k  organi-

zácii Technických služieb, m.p., 

Banská Štiavnica.

 Pracovné rokovanie s podpred-

sedom VUC BBSK O. Lunterom 

k riešeniu diaľkovej autobuso-

vej dopravy.

7.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Občiansky obrad – sobáš.

 Pracovné rokovanie k  odpado-

vému hospodárstvu.

8.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

Účasť na pietnom akte pri prí-

ležitosti pamätného dňa SR – 

Deň obetí banských nešťastí na 

Slovensku.

9.8.

 Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Pracovné rokovanie so staros-

tom obce Hodruša – Hámre 

k majetkovoprávnemu usporia-

daniu lesov.

10.8.

Občianske obrady – sobáše.

Viera Lauková

V júli, aj začiatkom augusta, 

kým nevychádzali Štiavnické 

noviny, bolo mimoriadne veľa 

správ, informácií a reportáží 

ohľadne Banskej Štiavnice 

v celoslovenských médiách. 

Nie je možné písať o všetkých, pre-

tože by to zabralo taký priestor 

v  našich novinách, ktorý by bol 

na úkor iných, dôležitejších infor-

mácií. Z  podujatí, ktoré budú prá-

ve v  tento týždeň, keď vyjdú naše 

noviny, chcem len vyzdvihnúť, že 

v  minulom týždni bol vynikajúco 

a  navyše niekoľkonásobne media-

lizovaný 21. ročník festivalu 4 ži-

vly, ktorý bude v  Banskej Štiavni-

ci od 7. do 11.8. (pozn. red.: bližšie 

info o programe prinášame na str. 

5). Na tomto mieste však chcem vy-

zdvihnúť aspoň to, že 28.7. v Rádiu 

Regina od 11:00 do 12:00 bola vy-

darená relácia o  histórii a  pamäti-

hodnostiach Banskej Štiavnice, 

v ktorej o týchto fenoménoch hovo-

rilo až dvanásť erudovaných osob-

ností z Banskej Štiavnice. V ten istý 

deň od 7:40 v Rádiu Slovensko bola 

dramatizácia známej povesti o tom, 

ako pastier za pomoci 2 salaman-

dier objavil bohaté náleziská zlatých 

a strieborných rúd v Banskej Štiav-

nici. O týždeň neskôr, 4.8. v Rádiu 

Slovensko o 7:35 mal erudovaný od-

borný výklad Ing. Lubomír Lužina zo 

Slovenského banského múzea o ge-

néze rudných žíl v Banskej Štiavni-

ci a okolí, ako aj o historickom výz-

name baníctva v banskoštiavnickom 

rudnom revíre v minulosti. 

Ján Novák

Štiavničania, Štiavnica, 
médiá a súvzťažnosti

Mesto Banská Štiavnica 

v zastúpení primátorkou 

mesta Mgr. Nadeždou Babia-

kovou, v zmysle ustanovení 

zákona NR SR č. 564/1991 

Z. z. o obecnej polícii v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

a v súlade s §5 zákona NR SR 

č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

vypisuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie:

Náčelník mestskej polície.

Informácia o  pracovnom mieste – 

stručná náplň práce: riadi činnosť 

mestskej polície, organizuje prá-

cu príslušníkov, podáva primátoro-

vi mesta správy o situácii na úseku 

mestských vecí verejného poriad-

ku a  o  výsledkoch činnosti mest-

skej polície, spolupracuje s  riadite-

ľom príslušného útvaru Policajného 

zboru, orgánmi štátnej zdravotníc-

kej správy, orgánmi ochrany život-

ného prostredia a  inými orgánmi, 

predkladá primátorovi požiadavky 

na zabezpečenie činnosti mestskej 

polície a zodpovedá za hospodárne 

využívanie zverených prostriedkov, 

zabezpečuje odborný výcvik a ško-

lenie príslušníkov mestskej polície, 

podáva primátorovi návrhy súvisia-

ce s pracovno – právnymi vzťahmi 

príslušníkov.

Kvalifi kačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie II. st., skúška odbornej 

spôsobilosti výhodou.

Iné požiadavky: vek minimálne 30 

rokov, občianska bezúhonnosť, te-

lesná a duševná spôsobilosť na vý-

kon funkcie, osobné a  morálne 

predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie na uvedenú pozí-

ciu (motivačný list) spolu s uvede-

nými kontaktnými údajmi (e-mail, 

adresa, číslo telefónu),

stručný profesijný životopis, 

overený doklad o  dosiahnutom 

stupni vzdelania, 

výpis z  registra trestov nie starší 

ako 3 mesiace (predložiť až po ozná-

mení o prijatí do zamestnania),

lekárske potvrdenie o telesnej spô-

sobilosti na výkon funkcie náčelní-

ka mestskej polície,

lekárske potvrdenie o duševnej spô-

sobilosti doložené psychológom na 

výkon funkcie náčelníka mestskej 

polície,

písomný súhlas pre spracova-

nie osobných údajov pre účely vý-

berového konania podľa zák. č. 

18/2018 Z.z. o  ochrane osobných 

údajov v  znení neskorších predpi-

sov (k  dispozícii na stránke mesta 

www.banskastiavnica.sk).

Ponúkaný plat:

Plat v  zmysle zákona č. 553/2003 

Z.z. o  odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom zá-

ujme v  znení neskorších predpi-

sov (platová trieda – 8, platový stu-

peň – podľa odpracovaných rokov 

v  odbore, tarifný plat podľa plato-

vej triedy a platových stupňov 806€ 

až 967,50€), + zvýšenie tarifného 

platu o 15%, + osobný príplatok, + 

príplatok za riadenie

Predpokladaný nástup:

01.10.2019

Prihlášky do výberového konania 

s  požadovanými dokladmi je po-

trebné doručiť do 31.8.2019 osob-

ne alebo poštou (rozhoduje dátum 

evidenčnej pečiatky MsÚ Banská 

Štiavnica) na adresu:

Mestský úrad Banská Štiavnica, 

Radničné námestie 1, 969 24 Ban-

ská Štiavnica, s  označením „Výbe-

rové konanie – náčelník MsPo Banská 

Štiavnica“.

Bližšie info: tel. č. 045/694 96 22 

– Beáta Marečková, personalistika 

a mzdy.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Výberové konanie 

Oznámenie
o  prerušení distribúcie elek-

triny

Oznamujeme Vám, že bude pre-

rušená distribúcia elektriny 

z dôvodu odstraňovania porúch 

na zariadeniach distribučnej sú-

stavy prevádzkovateľa distri-

bučnej sústavy spoločnosti Stre-

doslovenská distribučná, a.s.. 

Bez el. energie budú v B. Štiav-

nici:

– 8.8. v čase od 7:00 – 20:00 na 

ul.: Počúvadlianske Jazero.

– 14.8. v čase od 7:45 – 17:30 na 

ul.: A. T. Sytnianskeho, Antol-

ská, Brezová, Dr. V. Clementisa, 

J. Horáka, K. Šmidkeho, L. Ex-

nára, M. Benku, Na Mária šach-

tu, Na Maximilián šachtu, Ob-

rancov mieru, Rakytová.

Ďakujeme za porozumenie!

Július Bodor, riaditeľ sekcie 

Dispečingy, SSD, a.s.
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„Zámerom tejto realizácie 

nie je zmena sídla podnikového ria-

diteľstva SVP, š.p., a  ani nakladanie 

s  budovou, v  ktorej má riaditeľstvo 

sídlo.

Vážená pani primátorka, osobne si 

uvedomujem unikátnosť mesta Ban-

ská Štiavnica. Ďalšou z  uplatňova-

ných priorít ministerstva na roky 

2020 a 2021 je personálne posilnenie 

Slovenského banského múzea, ako aj 

Štátnej ochrany prírody Slovenskej re-

publiky, pričom zmena sídla podniku 

v Banskej Štiavnici nie je zámerom.“

Aj vzhľadom na tieto skutočnos-

ti však ešte pošlem premiérovi SR 

Petrovi Pellegrinimu osobný list, 

v ktorom aj od neho budem žiadať 

jednoznačné ubezpečenie, že SVP, 

š.p., Banská Štiavnica ostane na-

ďalej v  Banskej Štiavnici, nebude 

presťahovaný do Banskej Bystrice.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

NOVINKY

�1.str.

Dom meštiansky Szit-

nyayovský, Námestie sv. Troji-

ce č. 4, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 

2551/1 – obnova fasády. Ošetre-

nie jestvujúceho soklového muriva 

a dobudovanie odvetraného obkla-

du sokla po celom obvode budovy.

Dom meštiansky – nárožný, tzv. 

Belházyovský, Sládkovičova 1, Ban-

ská Štiavnica, č. ÚZPF 2503/7 – vý-

mena vnútorných okenných rámov 

a okenných krídel, výmena vnútor-

ných parapetných dosiek.

Obnova uvedených objektov bude 

realizovaná do konca roku 2019, 

zhotoviteľmi vybranými na základe 

verejných obstarávaní. Na uvedené 

investície budú použité aj fi nančné 

prostriedky vyčlenené z  rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica.

Uvedenou činnosťou sa zlepší sta-

vebnotechnický stav ďalších ná-

rodných kultúrnych pamiatok 

v našom meste a ešte viacej sa za-

traktívni centrum mesta pre do-

mácich obyvateľov aj návštevní-

kov starobylého mesta Banská 

Štiavnica.

MsÚ

�1.str.

Ďalší krok k udržaniu 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica

Obnova národných kultúrnych pamiatok
v Banskej Štiavnici

Pozvánka
Rímsko-katolícka farnosť Banská 

Štiavnica, Mesto Banská Štiavni-

ca, SBM, Black-M, Banskoštiavnic-

ko-hodrušský banícky spolok v Ban-

skej Štiavnici, Dobrovoľný hasičský 

zbor, zástupcovia občanov a chalu-

párov Hornej a Dolnej Resly a ulíc 

Pod Paradajzom, Kutnohorskej, 

Péchovej, Klinger, J.K.Hellovej, Ka-

mennej, Pavla Kyrmerzera, Viery 

Václavekovej, Samuela Mikovíniho, 

Novozámockej, Sládkovičovej a  os-

tatných nemenovaných ulíc mesta 

Banská Štiavnica a okolia Vás pozý-

vajú na 8.ročník obnovenej „Šminto-

rínskej púte“, ktorá sa uskutoční 15. 

augusta 2019 (štvrtok) o  15:00 

hod. pred kaplnkou pri Šminto-

rín štôlni na Hornej Resle v Banskej 

Štiavnici. Účasť v baníckej a inej uni-

forme vítaná. Zdar Boh! Iniciátor 

a zástupca občanov:

Vladimír Poprac a org.

Poďakovanie 
spolužiakom a  Mestu Banská 

Štiavnica

Spolužiačkam, obyvateľkám Ban-

skej Štiavnice, Evke Wágnerovej 

a  Gitke Böhmovej – Halajovej ďa-

kujeme za zorganizovanie stretnu-

tia po 50 rokoch od ukončenia SVŠ. 

Taktiež ďakujeme Mestu Banská 

Štiavnica v  zastúpení pani primá-

torkou Mgr. Nadeždou Babiakovou 

za pekné prijatie a odovzdanie spo-

mienkového daru, knihy o  histórii 

mesta Banská Štiavnica. Myslím, že 

za všetkých nás zúčastnených mô-

žem vysloviť radosť nad tým, ako 

sa mesto Banská Štiavnica zmeni-

lo a mení do krásy. Ešte raz srdečná 

vďaka!  Milan Vodrážka

Poďakovanie 
Mestu Banská Štiavnica

Touto cestou by sme sa chceli po-

ďakovať za poskytnutie fi nančného 

príspevku vo výške 650EUR Mes-

tu Banská Štiavnica - p. primátor-

ke Mgr. Nadežde Babiakovej, kto-

rý bude použitý na záchranu voľne 

pohybujúcich sa zvierat, hlavne ma-

čiek. Cieľom nášho OZ je zabezpe-

čiť domov pre opustené a  týrané 

zvieratá a  zabezpečenie veterinár-

nej starostlivosti. Záchrana mačiek 

je veľmi fi nančne nákladná, a pre-

to táto dotácia pomôže opusteným 

a týraným zvieratám.

OZ Murko, Kakalík a Miška

V rámci údržby miestnych 

komunikácií Mesto Banská 

Štiavnica pokračovalo aj 

v mesiaci júl od 10.7. do 

15.7.2019 v 28. a 29. týždni 

s opravou Václavekovej ulice. 

Oprava miestnej komunikácie na 

Ul. Viery Václavekovej a  časť Ul. 

Samuela Mikovíniho predstavo-

vala fi nančné náklady vo výške 

20 636EUR, s DPH v celkovej výš-

ke 24 763,20EUR.

Práce zrealizovala a opravy ciest vy-

konala fi rma Renovia, s.r.o., so síd-

lom v  Lies-

kovci, okres 

Zvolen. Fi-

nančné pro-

striedky sú 

kryté a  hra-

dené z  mest-

ského rozpoč-

tu, ktoré boli 

s c h v á l e n é 

na vyspráv-

ky miestnych 

komunikácií 

pre rok 2019.

Michal Kríž

Oprava Václavekovej ulice

...sa práve 6.8.2019 o 17:00 

na tomto mieste zúčastnil 

projektu „Pusti ju k vode“. 

Ako hlavný hosť, ktorého si prišlo 

vypočuť tiež niekoľko návštevníkov 

jazera, v  krátkosti predstavil svoju 

tvorbu. Spisovateľ, ktorý začínal pí-

sať fantasy literatúru, potom prešiel 

k  historickému románu až k  histo-

rickej detektívke, zakončil svoju prí-

tomnosť autogramiádou. Tak ako 

pripomenul Rastislav Marko, kto-

rý uvádzal celé podujatie, Juraj má 

k tomuto miestu blízky vzťah. Z Jer-

gyštôlne pochádza jeho otec a  on 

sám tu prežil detstvo. V  jeho poda-

ní sme si tiež vypočuli urývok z vlast-

nej tvorby Hradba západu. Veľmi 

zaujímavý projekt, ktorý mňa osob-

ne oslovil aj bezprostrednosťou jeho 

protagonistov. Zamestnanci oddele-

nia kultúry Mesta B. Štiavnica Zuza-

na a  Rasťo motivovali okoloidúcich 

k tomu, aby si počas pobytu pri vode 

požičali knihy na čítanie alebo pre-

čítali niečo pre ostatných do mikro-

fónu. Ja sama som využila túto prí-

ležitosť a prezentovala jednu esej od 

Ivana Štúra a  pár básní od Milana 

Rúfusa. Benefi tom celej akcie bolo aj 

pekné počasie, ktoré nám vydržalo, 

a tak ešte umocnilo celú atmosféru. 

Organizátorom držíme palce pri ďal-

ších aktivitách podobného typu.

Daniela Sokolovičová

Juraj Červenák – poloplavec 
z Belianskeho jazera
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V okresoch Banská Štiavnica, 

Žiar nad Hronom a Žarnovica 

Banskobystrický samo-

správny kraj zrekonštruoval 

dohromady 25,705 kilometrov 

ciest spolu s 20 mostami, ktoré 

kraju ofi ciálne odovzdal zhoto-

viteľ spoločnosť EUROVIA.

Tri okresy na západe kraja majú do-

hromady 350,80 kilometrov ciest II. 

a III. triedy. V okrese Banská Štiavnica 

je v nevyhovujúcom alebo havarijnom 

stave 60% z nich. V okrese Žiar nad 

Hronom je to takmer tretina a v okre-

se Žarnovica 41%.

Vo všetkých okresoch na cestách 

tak odovzdali zrekonštruované úse-

ky dohromady v  dĺžke 25,705 kilo-

metra. Tieto cesty nebudú slúžiť len 

domácim, ale budú aj stimulom pre 

ďalší rozvoj turizmu v Banskej Štiav-

nici a okolitých obciach. Mesto Ban-

ská Štiavnica je zapísané v  Zozna-

me svetového dedičstva UNESCO 

a v tomto roku je tiež Mestom kultú-

ry. Z týchto dôvodov každoročne láka 

množstvo turistov, ktorí teraz budú 

môcť po bezpečných a  pohodlných 

cestách spoznať aj zaujímavosti okoli-

tých obcí a prírody.

Najdlhšia časť sa rekonštruovala na 

ceste tretej triedy III/2493 Bzenica 

– Vyhne – Banská Štiavnica. Rekon-

štruovali sa úseky dohromady v dĺžke 

8, 849 kilometra, spolu s 12 mostami. 

Práce pozostávali z obnovy asfaltobe-

tónových krytov vozovky, doplne-

ní bezpečnostných zariadení. Ďalších 

6,774 kilometra sa rekonštruovali 

úseky na ceste druhej triedy II/524, 

ktorá prichádza z Nitrianskeho kraja 

z  hranice okresu Levice do Banskej 

Štiavnice. Na tejto ceste sa rekon-

štrukcie dočkali 3 mosty.

Zrekonštruovaná je tiež cesta tre-

tej triedy III/2530 Banská Štiavnica, 

Hodruša Hámre, Žarnovica v  dĺžke 

4,252 kilometra a siedmimi mostami.

Pre riadne zrekonštruovanie všetkých 

úsekov bol tiež zrekonštruovaný úsek 

dlhý 4,90 kilometra na ceste III/2498 

Hliník nad Hronom – Sklené Teplice – 

Podhorie.

„Prajem si, aj všetkým občanom nášho 

kraja, aby sme mali čo najčastejšie dôvod 

na stretnutie pri zrekonštruovaných ces-

tách. Sú okresy, kde v havarijnom a nevy-

hovujúcom stave je sedemdesiat percent 

ciest. Denne dostávam fotky od občanov 

z rôznych oblastí. Nedá sa všetko opraviť 

v jednom roku, žiaľ musíme preto určovať 

priority, no investujeme do rekonštruk-

cií ciest rekordné sumy peňazí,“ povedal 

predseda BBSK Ján Lunter.

„Uvedené úseky dostali šancu na zásad-

né predĺženie ich technologickej funkčnos-

ti či životnosti mostov a verím, že s týmto 

finančne náročným projektom pre BBSK 

práca nekončí a stavebné firmy sa dočka-

jú projektov, ktoré budú riešiť komplexnú 

rekonštrukciu smerového, výškového ve-

denia trasy, ako aj výmeny konštrukčných 

vrstiev, samozrejme ako stavbár viem, že 

tieto projekty sú finančne, ale predovšet-

kým časovo náročné, a preto je trpezlivosť 

na mieste a nevyhnutná,“ povedal Miloš 

Farkaš, riaditeľ závodu Stred zo spo-

ločnosti EUROVIA.

Celková hodnota investície do všet-

kých úsekov je 2  533  009,38 milió-

na eur. Pre všetky úseky platí záručná 

doba 60 kalendárnych mesiacov a za-

čína plynúť prevzatím zrekonštruova-

ných ciest objednávateľom.

„Roky zanedbávania sú konečne minu-

losťou. Po novom máme cesty hodné náš-

ho a okolitých okresov. Ich vyššou kvalitou 

sme zvýšili bezpečnosť nielen obyvateľov 

nášho okresu, ale aj tisícok návštevníkov 

ktorí ku nám po nich cestujú. Sme turis-

tickou perlou Slovenska a  kvalita infraš-

truktúry zaostáva. Bol by som rád, keby si 

z BBSK brali príklad aj ostatní správcovia 

ciest“, dodal na záver poslanec za náš 

okres Mikuláš Pál.

Marcela Glevická, vedúca odd. 

styku s verejnosťou

Kraj prevzal od zhotoviteľa 
25 kilometrov zrekonštruovaných ciest v okresoch Banská Štiavnica, 
Žiar nad Hronom, Žarnovica

Prestrihnutie pásky na zrekonštruovanom moste  foto BBSK

počas letnej turistickej sezóny 

v spolupráci so Slovenským 

Červeným krížom

Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru v Žiari nad Hronom vykona-

lo v  spolupráci so Slovenským Čer-

veným krížom Žiar nad Hronom 

v  dňoch 08.7.2019 až 12.7.2019 

bezpečnostno-preventívnu akciu 

v  okresoch Žiar nad Hronom, Žar-

novica a  Banská Štiavnica zamera-

nú na preverenie úrovne vedomostí 

vodičov z poskytovania prvej pomo-

ci. Zároveň bola počas uvedenej ak-

cie vykonaná kontro-

la lekárničiek, ktoré 

sú povinnou výbavou 

motorových vozidiel. 

Vodiči boli preskúša-

ní z praktického ove-

rovania poskytovania 

prvej pomoci, zisťo-

vania vedomia u  zra-

nenej osoby, preve-

rovania základných 

životných funkcií, uvoľnenia dýcha-

cích ciest, resuscitácie a  zastavenia 

krvácania. Celkovo bolo počas akcie 

preskúšaných 65 vodičov motoro-

vých vozidiel, pričom najväčší prob-

lém bol zaznamenaný so zabezpeče-

ním resuscitácie zranenej osoby.

OR PZ v ZH

Trieď
kovové obaly – ušetríš prírod-

né zdroje

Plechovky od  nápojov a  drob-

né kovové odpady sú bežne za-

stúpené v  rámci komunálneho 

odpadu, ktorý produkuje každý 

z nás. Nápoje a potraviny, ktoré 

sú do takýchto obalov balené, sa 

v našom živote objavujú vo veľ-

kej miere. Aj plechovky od  ná-

pojov či iné drobné kovové oba-

ly je potrebné triediť, aby mohli 

naďalej slúžiť aj po spracova-

ní. Materiál, z  ktorého sú ple-

chovky a konzervy vyrobené, je 

odolný a  v  prípade ich vyhode-

nia vo voľnej prírode sa proces 

rozkladu odhaduje na niekoľ-

ko desiatok rokov. Napríklad, 

spomínaná hliníková plechovka 

sa v prírode rozloží až za 60 ro-

kov. Naopak, recykláciou kovov 

sa prírodné zdroje a energia vý-

znamne zachovávajú. Pred vy-

hodením plechoviek do zbernej 

nádoby by sa mal takýto odpad 

stlačiť, aby sa ich objem zmenšil 

na čo najmenšiu možnú mieru.

Do zberných nádob nie je vhod-

né vhadzovať kovové obaly, kto-

ré sú znehodnotené od farieb, 

chemikálií či lepidiel, ale aj oba-

ly, ktoré sú kombinované s iným 

materiálom, napríklad obaly od 

zubných pást.

Po vytriedení prejde kovový 

odpad rôznymi technológiami 

úpravy: strihaním, lámaním, li-

sovaním, drvením, briketova-

ním. Dotriedené kovové odpady 

putujú do hút, kde sa pretavia. 

To, čo v  tomto odpade zostalo 

(napríklad zvyšky potravín ale-

bo farby v  konzervách), zhorí 

pri teplote 1700°C. Roztriede-

ný a zlisovaný kov sa odváža na 

ďalšie spracovanie, kde dosta-

ne nový život v podobe kľúčov, 

rámov na bicykel či plechovky. 

A  nezanedbateľné je aj šetre-

nie prírodných zdrojov. Naprí-

klad na výrobu jednej tony oce-

le z recyklovaných materiálov sa 

použije o 1,5 tony menej želez-

nej rudy, ušetrí sa 500 kilogra-

mov uhlia, vody o  40% a  ener-

gie o  75%. Zníži sa znečistenie 

ovzdušia o  86%, znečistenie 

vody o 97% a zníži sa i ťažobný 

odpad o 97%.

Preto je dôležité nezabúdať aj 

na triedenie kovových obalov – 

o všetko ostatné sa postará OZV 

ENVI-PAK.

ENVI-PAK

Bezpečnostno-preventívna akcia
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kam v BŠ 
a okolí ?

9.8. Diskusia: Médiá v  ére jed-

notiek a núl. KC Eleuzína, Hor-

ná ružová 1, B. Štiavnica, 18:00.

10.8. Koncert: Country skupina 

Silné vetry. Terasa u Blaškov, pri 

Počúvadlianskom jazere, 18:00.

Krokodílska varecha 2019. 2. roč-

ník súťaže vo varení gulášu, B. 

Belá, 12:00.

Podsitnianske dni hojnosti. Ľu-

dový festival s bohatým progra-

mom v Prenčove, 14:00.

10. – 11.8. 21. letný fi lmový 

festival 4 živly: Čísla. V progra-

me sa vedľa seba stretnú hra-

né, dokumentárne, animované 

aj experimentálne fi lmy celosve-

tovej produkcie, www.4zivly.sk

13.8. Farebný workshop zák-

ladný. S  Farbami, Radničné ná-

mestie 10, B. Štiavnica, 9:30.

Letné tvorivé dielne v  dielnič-

ke v  Kammerhofe. Pre malých 

i  veľkých je pripravená široká 

paleta zaujímavých tvorivých 

aktivít. Kammerhof, B. Štiavni-

ca, 09:30.

Koncert: Klasická gitara – Fa-

bio Barbagallo, KC Eleuzína, B. 

Štiavnica, 20:00.

13. – 14.8. Pusti ju k vode. Kni-

hy z  mestskej knižnice cestujú 

k  tajchom. Klinger, Počúvadlo, 

13:00.

14.8. Geobádateľňa pre všet-

kých. Geobádateľňa je miesto 

určené na zábavné pokusy pre 

malých i veľkých bádateľov. Berg-

gericht – Mineralogická expozí-

cia, B. Štiavnica, 13:00.

Kammerhof deťom. Špeciálne 

vstupy s  rozprávkou. Kammer-

hofská 2, B. Štiavnica, 14:00.

Eliška Čabalová – Typológia 

knižnej väzby. Art Cafe, Akade-

mická 2, B. Štiavnica, 18:00.

15.8. Leto s  rozprávkami: Jan-

ko Hraško. Obľúbené poduja-

tie pre rodiny plné bábkových 

rozprávok v Divadielku Concor-

dia. Jána Palárika 4, B. Štiavni-

ca, 16:00.

Cap a l´est 2019. Belgickí básnici 

v B. Štiavnici, www.capalest.com

Koncert: Eniesa. Čajovňa Klo-

pačka, B. Štiavnica, 19:00.

Koncert: Song. Country skupina 

Song na Terase u Blaškov.19:00.

Vedomý pohyb lieči. Jogový po-

byt v  B. Štiavnici, ubytovanie 

Aura, Staromestská 8, B. Štiav-

nica, 15:00.

Región Banská Štiavnica

21. ročník Letného fi lmového 

festivalu 4 živly práve 

v týchto dňoch prináša 

fi lmovým fanúšikom a fanú-

šičkám množstvo fi lmov 

a sprievodných podujatí 

venovaných téme Čísla. 

Hrané, dokumentárne, animova-

né aj experimentálne snímky, ale aj 

prednášky, diskusie, výstavy, párty 

či koncert – v programe si každý náj-

de čosi pre seba. Mimoriadne obľú-

bené sú premietania na amfi teátri, 

na ktoré týmto organizátori srdeč-

ne pozývajú! V prípade nepriaznivé-

ho počasia sa premietania presúvajú 

do kina Akademik, prípadne do Kul-

túrneho centra – informácie poskyt-

ne webstránka aj sociálne siete 4 ži-

vlov. Vstupné na jedno premietanie 

je 4,50€, občerstvenie v bufete bude 

k dispozícii.

Štvrtok, 8. august 2019, 21.00

Štyri levy

Four Lions, réžia: Chris Morris, UK, 

2010, 101 min.

Film odohrávajúci sa v  súčasnom 

Anglicku zachytáva skupinu „ama-

térskych teroristov“ a ich urputné prí-

pravy na bombový útok. Napriek 

závažnosti témy a  jej aktuálnos-

ti v dnešnom svete je snímka poňa-

tá ako satirická komédia, navyše bez 

zvyčajnej politickej korektnosti.

Piatok, 9. august 2019, 21.00

Pražská 5

Pražská pětka, réžia: Tomáš Vorel, 

CS, 1988, 97 min.

Päť fi lmových poviedok združených 

pod názvom Pražská 5 predstavuje 

netypický, ale mimoriadne zábavný 

fi lm, plný českých hereckých hviezd. 

Atypický debut režiséra Tomáša Vor-

la prináša radikálne odmietnutie 

foriem aj hodnôt spájaných s  agi-

tačnou fi lmovou tvorbou obdobia 

socializmu.

Sobota, 10. august 2019, 21.00

Hedwig a Mizerný palec

Hedwig and the Angry Inch, réžia: 

John Cameron Mitchell, US, 2001, 

95 min.

Komediálny muzikál o  speváčke, 

ktorá sa narodila ako chlapec, no po 

neúspešnej operácii sa nikdy nestala 

celkom ženou. Zostal jej kýptik, kto-

rý nazýva Mizerný palec a  ktorý je 

len jednou z unikátov v jej pestrom 

živote. Vo výborných piesňach sa ne-

váha priznať so všetkým. 

Nedeľa, 11. august 2019, 21.00

Skryté čísla

Hidden Figures, réžia: Th eodore 

Melfi , US, 2016, 127 min.

Príbeh žien nadaných na prácu s čís-

lami, fyzikou a  prvými počítačmi 

je pre mnohých neuveriteľný: bez 

Katherine Johnsonovej, Dorothy 

Vaughanovej a Mary Jacksonovej by 

totiž prvý americký astronaut nevy-

letel na obežnú dráhu. Neuveriteľ-

nosť príbehu má však málo spoloč-

né s vesmírom a viac s predsudkami 

v  americkej spoločnosti 60. rokov 

minulého storočia. Hravý životo-

pisný fi lm o snoch, behu na záchod 

a nekonečných rovniciach.

Peter Gašparík, PR 4 živly

4 živly pozývajú 
(nielen) na amfi teátrové premietania

Premietanie fi lmov na amfi teátri  foto OZ 4 živly 

Rôzne kúty Slovenska môžete 

spoznať v priebehu pár 

sekúnd! 

Je to vďaka novej limitovanej edícii 

plechoviek piva Šariš, ktoré sú zhmot-

nením nášho prírodného bohatstva 

a  kultúrnych pamiatok. Môžete tak 

jedným razom navštíviť naše kopce, 

hrady či unikátnu architektúru. Krásu 

piva Šariš tak nespoznáte len zvnút-

ra, ale aj zvonka, či už hovoríte po vý-

chodniarsky, západoslovensky ale-

bo stredoslovenčinou, pretože každý 

máme v srdci kus Slovenska.

Po minuloročnom úspechu plecho-

viek Šariš so slovenskými motívmi, 

ktoré zo skladov zmizli v  priebe-

hu pár mesiacov, prichádza pivovar 

v rámci kampane „Každý máme v srd-

ci kus Slovenska“ opäť s limitovanou 

edíciou nových plechoviek. „Šariš sa 

ako hrdý partner slovenského folklóru 

snaží o to, aby sa národné poklady za-

chovali aj pre ďalšie generácie. Zhmot-

nením našich prírodných krás či archi-

tektonických skvostov sa stali pivá Šariš 

10° a Šariš Zlatá 12° so siedmimi rôz-

nymi dizajnami. Odrážajú v  sebe nie-

len dlhoročnú tradíciu, ale aj iskru ľudí, 

ktorí Šariš s obľubou pijú, a aj tých, kto-

rí ho s láskou varia,“ uviedol manažér 

pivovaru Šariš Ján Čerkala. Západ-

nému, strednému aj východnému 

regiónu Slovenska Šariš venoval po 

dve plechovky. Samostatný dizajn 

patrí pivu Šariš tmavý, ktorý dotvá-

rajú motívy približujúce festival vo 

Východnej. O  nový šat plechoviek 

sa postarala mladá ilustrátorka Ali-

ca Kucharovič.

Nájdete tu hrady, výnimočnú ar-

chitektúru aj čarovné kopce

V  Banskej Štiavnici sa nachádza až 

360 pamiatkových objektov. Niet pre-

to divu, že na plechovkách venova-

ných strednému Slovensku dominuje 

Banská Štiavnica s Kalváriou a Trojič-

ným námestím. Toto mestečko ročne 

navštívi zhruba 70 – tisíc návštevní-

kov. Jeho neodmysliteľnou súčasťou 

sú aj tajchy. Jedným z nich je Počú-

vadlo, ktoré sa tak isto objavilo na ple-

chovkách. Originálny dizajn dopĺňajú 

aj naše krásne hory a jaskyne. Kochať 

sa môžete najvyšším vrcholom Níz-

kych Tatier, Ďumbierom či Demänov-

skou ľadovou jaskyňou, ktorá patrí 

k najstarším v Európe.

Stanislava Šantová, PR Clinic

Banská Štiavnica ožila na plechovkách 
piva Šariš
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Pozývame vás na 17. ročník 

festivalu Capalest v Banskej 

Štiavnici, ktorý sa uskutoční 

v dňoch 15. – 17. augusta 2019 

s atraktívnym programom. 

Účasť na festivale pod umeleckým 

vedením riaditeľa festivalu Michela 

de Maulne, bývalého riaditeľa Mo-

liérovho divadla v Paríži a Miroslavy 

Vallovej, riaditeľky Literárneho in-

formačného centra v Bratislave, pri-

jali Werner Lambersy, Yves Namur, 

Wiliam Cliff , Colette Nys-Mazure, 

Silvia Majerská, Rút Lichnerová, An-

ton Hykisch, Mária Ferenčuhová, 

Dana Podracká, Eva Tomkuliaková, 

Michal Tallo, Juliana Sokol, Ladislav 

Lipcsei, Katarína Kucbelová a  An-

drea Kočalková. Želáme všetkým zá-

ujemcom a návštevníkom duchovné 

obohatenie a  neopakovateľné ume-

lecké zážitky.

Cap v regióne:

Mám s vami schôdzku

Predstavenie z piesní Georgea Bras-

sensa. V podaní: Jean Louis Cassari-

no spev a gitara. 

Maxime Denis gitara a efekty. 

Ľahké, živé predstavenie plné humo-

ru, v ktorom cez večné parížske Bis-

tro sledujeme Georgea od jeho chlap-

čenských lások až k jeho úspechom... 

Jedinečný interpret so svojím gita-

ristom uvedú najznámejšie Brassen-

sove piesne.

Vždy o 19:00

11.8.2019 – Kremnica, Kostol sv. Ka-

taríny

12.8.2019 – Zvolen, Stará radnica

13.8.2019 – Banská Bystrica, Osve-

tové stredisko

14.8.2019 – Banská Štiavnica, Ar-

chanjel Caff e bar

Štvrtok 15.8.2019

15.00 U templárov (Libresso)

Babylon jazykov

Ako každý rok v túto hodinu sa stret-

nete so všetkými jazykmi prítom-

nými na festivale (tento rok to budú 

francúzština a  slovenčina), započú-

vate sa do ich zvučnosti a tajomnosti.

Účinkujú: Werner Lambersy, Yves 

Namur, William Cliff , Colette 

Nys-Mazure, Silvia Majerská, Rút 

Lichnerová, Anton Hykisch, Mária 

Ferenčuhová, Dana Podracká, Eva 

Tomkuliaková, Michal Tallo, Juliana 

Sokolová, Ladislav Lipcsei, Andrea 

Kočalková a Katarína Kucbelová

17.00 Archanjel caff e bar

Počúvam umierať more / autorské 

čítanie. Werner Lambersy, Mária Fe-

renčuhová

Werner Lambersy, belgický básnik 

s  prenikavým zmyslom pre zachy-

távanie nepredvídateľného, s  istým 

druhom animálnosti v narábaní s ja-

zykom, v ponorení sa do jazyka a naj-

mä zručnosť, sloboda improvizácie 

v  rytme džezových špirál... Werner 

pociťuje pod nohami kŕče starého 

draka planéty...

Má ria Ferenčuhová  je poetka, prekla-

dateľka a  fi lmová teoretička. Vyda-

la štyri knihy poézie: Skryté  titulky 

2003, Princíp neistoty, 2008, Ohro-

zený druh, 2012, a  Imunita, 2016. 

Do slovenčiny preložila romány Phi-

lippa Sollersa, Jeana Echenoza, Lau-

renta Bineta, Alaina Robbe-Grilleta, 

Alain Mabanckou... Zaují ma sa o ré-

toriku a poetiku dokumentárnych fi l-

mov. Jej texty skúmajú  vzťahy medzi 

dokumentárnym materiálom a bás-

nickými formami.

19.30 Ruin bar pivnica

Werner Lambersy: Posledné správy 

od Odyssea

poetické pásmo

účinkuje: Jean Luc Debattice

Piatok 16.8.2019

10.00 Grand hotel Matej

Prekladateľský seminár

Zameraný na tvorbu slovenských 

a  belgických básnikov, účastníkov 

festivalu. Osobné stretnutia autorov 

a ich prekladateľov vytvárajú spoloč-

ný jazyk.

Účastníci: Werner Lambersy, Marián 

Minárik, Michaela Jurovská, Silvia 

Majerská, Mária Ferenčuhová, Kata-

rína Kucbelová a ďalší

15.00 Ruin bar

Vychádzam do zimného mesta / au-

torské čítanie. Michal Tallo, Dana 

Podracká, Eva Tomkuliaková

Michal Tallo je redaktorom časopisu 

o  súčasnom umení a  kultúre Vlna, 

programovým dramaturgom me-

dzinárodného literárneho festiva-

lu Novotvar a  koordinátorom súťa-

že Básne SK/CZ. Knižne debutoval 

zbierkou Antimita (2016), v  roku 

2018 mu vyšla druhá básnická kni-

ha. Jeho básne boli preložené do via-

cerých jazykov a publikované v nie-

koľkých zahraničných antológiách; 

ukrajinský preklad zbierky Antimita 

vyšiel v roku 2018.

Dana Podracká predstavuje v  slo-

venskej poézii prúd, orientovaný na 

fi lozofujúcu estetiku konfrontácie 

vlastnej citlivosti vo vzťahu s  okoli-

tým svetom. Spája „intelektuálnosť, 

svet kníh a  myšlienok, s  priam mystic-

kým prežívaním každodennosti“ (M. Fe-

renčuhová). Jej ostatnou básnickou 

zbierkou je kniha Paternoster.

Eva Tomkuliaková vo svojej druhej 

knihe Cudzie slová, ktorá vyšla 

v roku 2018, experimentuje s viace-

rými hlasmi – napríklad s hypnotic-

kým hlasom ovplyvňujúcim vedomie 

aj nevedomie či s  neurotickým hla-

som vyskladaným z banálnych kon-

verzácií, ktoré v  jednoliatom prúde 

pôsobia dojmom absolútneho zne-

istenia a pochybností o povahe sku-

točnosti.

17.00 Ruin bar

Možno sa v  tichu čosi skrýva / au-

torské čítanie. Yves Namur, Katarí-

na Kucbelová

Yves Namur, významný belgický bás-

nik a  lekár, nositeľ Ceny Stéphana 

Mallarmého za básnickú zbierku 

Smútok fi govníka. Je známy svojou 

systematickou prácou pri podpore 

a vyhľadávaní literárnych talentov.

Katarína Kucbelová je slovenská po-

etka. Vydala štyri básnické zbierky. 

Jej básne vyšli v rôznych antológiách 

a literárnych časopisoch preložené do 

pätnástich jazykov, minulý rok jej vy-

šiel prvý samostatný preklad v Špa-

nielsku. Je zakladateľkou najpre-

stížnejšej slovenskej literárnej ceny 

Anasoft litera, ktorú niekoľko rokov 

aj viedla, v súčasnosti pracuje v LIC. 

S manželom a dcérou žije v Bratisla-

ve.

19.30 Ruin bar pivnica

Návraty na Muráň

Diskrétna pocta Albertovi Maren-

činovi (v  slovenskom jazyku). Réžia 

Michel de Maulne, účinkuje Lucia 

Letková

Sobota 17.8.2019

10.30 Art café

Autorské čítanie

Predstavia sa štiavnickí autori Rút 

Lichnerová, Anton Hykisch, Andrea 

Kočalková.

Bohatá história slávneho mesta po-

núka inšpirácie autorom vo viace-

rých žánroch.

15.00 Art café

Oslava každodennosti / autorské 

čítanie. Colette Nys-Mazure. La-

dislav Lipscei

„Veľmi vás prosíme, pod obyčajným hľa-

dajte nezvyčajné, pod každodenným 

nájdite nevysvetliteľné. Nech vás zne-

pokojí akákoľvek obyčajná vec.“ Co-

lette Nys-Mazure si vzala k  srdcu 

Brechtovu výzvu, pretože v  rutine 

všedných dní sme často neprítomní 

k sami sebe, hluchí k zázraku, akým 

je náš život. Colette Nys-Mazure 

nám vo svojej poézii ponúka tajné 

pradivo našej existencie.

Volám sa Ladislav Lipcsei a pochá-

dzam z Rimavskej Soboty. Keď som 

mal dvadsaťštyri rokov, vydal som 

básnický debut Svätým mečom 

a plánujem vydávať ďalšie knihy. Vo 

svojej tvorbe sa venujem viacerým 

témam, najmä však vzťahu človeka 

a  Boha, vzťahu posvätného a  pro-

fánneho.

17.00 Art café

Človek drobný hmyz / autorské číta-

nie. William Cliff , Juliana Sokolová

William Cliff , významný belgický 

básnik, ovenčený mnohými ocene-

niami, okrem iného aj Veľkou cenou 

Francúzskej akadémie za poéziu 

v roku 2010 a Goncourtovou cenou 

za poéziu v  roku 2015 za súborné 

dielo. Vďaka Raymondovi Quene-

auovi vyšiel v roku 1976 vo vydava-

teľstve Gallimard, ktoré sa odvtedy 

stalo jeho domovským vydavateľ-

stvom. Veľkú časť svojej tvorby písal 

viazaným veršom.

Juliana Sokolová je poetka a  ese-

jistka, píše v  slovenčine a  angličti-

ne. Vydala zbierku básni My hou-

se will have a roof / Môj dom bude 

mať  strechu (Fra, Praha, 2013), kto-

rej leitmotívom po obsahovej aj for-

málnej stránke je otázka nehybnosti. 

Sporadicky prezentuje básne z ruko-

pisu druhej knihy. Profesne sa venu-

je fi lozofi i architektúry. Eseje a  for-

málne dobrodružné texty publikuje 

v slovenských a zahraničných časopi-

soch, monografi ách a výstavných ka-

talógoch, píše pre rozhlas (napr. sce-

nár “Štruktúry túžby” o jazyku a poézii 

súčasnej afroamerickej poetky Simo-

ne White). Žije v  Košiciach, v  Kine 

Úsmev je kurátorkou čítaní a premie-

taní Literatúra a fi lm a rezidenčného 

programu Písanie a fi lm.

19.30 Ruin bar cave

William Cliff : Matières fermées

Inscenované čítanie, pripravil a účin-

kuje Michel de Maulne

So svojou „drzou papuľou vagabun-

da“ má William Cliff  veľmi blízko 

k François Villonovi... Všetko je preň-

ho témou pre poéziu, aj tá najmenšia 

nedokonalosť tela nadobúda rytmus 

epopeje...

Olivier Maulin

Francúzske texty číta Anne Marie 

Bélime.

Zmena programu vyhradená!

Info: www.capalest.com,

www.facebook.com/festivalcapalest, 

www.litcentrum.sk, www.facebook.

com/litcentrum.sk

Miroslava Vallová, 

Literárne informačné centrum

Capalest 2019
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Spomienka

Uplynul rok, keď nás navždy 

opustil náš spoluobčan, prí-

buzný, pán Peter Šibal. Kto 

ste ho poznali, venujte mi ti-

chú spomienku. 

Manželka, sestra 

a ostatná rodina

Spomienka

„Kým si žil, ľú-

bila som Ťa. 

Kým žijem, ľú-

biť Ťa budem.“

Dňa 7.8.2019 

uplynuli 4 roky, čo nás opus-

til pán Ladislav Moravík vo 

veku 65 rokov. Kto ste ho po-

znali a mali radi, venujte mu, 

prosím tichú spomienku. 

Družka Adriana

oznamy, 
spomienky

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že počas mesiaca 

august nebude k dispozícii výkon 

služby v kancelárii. V nutnom prí-

pade ohľadom účasti alebo plat-

by za akciu prosím kontaktovať: 

0904 335 202. 

Výbor ZO SZTP BŠ

Poďakovanie
Počas letných prázdnin aj výbor 

SZTP spolu so svojimi členmi oddy-

chuje, venuje sa rodine či záľubám. 

Keďže leto a prázdniny sa nám pre-

hupli do druhej polovice, začína-

me už pripravovať akcie na jesenné 

a zimné obdobie. Zároveň by sme 

radi poďakovali všetkým priazniv-

com a sponzorom, bez pomoci kto-

rých by sa nám toľko vydarených 

a úspešných akcií určite nepodari-

lo. Zvlášť by sme chceli poďakovať 

Mestu Banská Štiavnica, ktoré kaž-

doročne podporuje rekondičný zá-

jazd v Podhájskej. Aj v máji 2019 to 

bola vynikajúca akcia. 

Výbor SZTP Banská Štiavnica

V dňoch 1.7.2019 – 5.7.2019 

a v dňoch 8.7.2019 – 12.7.2019 

bol Špeciálnou základnou 

školou v Banskej Štiavnici 

organizovaný už po šiesty 

krát „Denný letný tábor“ pre 

žiakov Špeciálnej základnej 

školy v Banskej Štiavnici, 

Cirkevnej základnej školy 

svätého Františka Assiského 

v Banskej Štiavnici, Základnej 

školy J. Kollára v Banskej 

Štiavnici, Základnej školy vo 

Svätom Antone, ich súro-

dencov ale aj pre žiakov a deti 

z neúplných rodín, z rodín zo 

sociálne znevýhodneného 

prostredia a rómskych rodín.

V  tomto roku boli zrealizované 

dva turnusy Letného denného tá-

bora pod pedagogickým dozorom 

PhDr. Jozefa Kalla, Mgr. Eduar-

da Gemzu, Mgr. Miroslavy Gregu-

šovej a pani Ivety Benčajovej. Deti 

sa do tábora nahlásili podľa záuj-

mu rodičov. Tábor bol pre rodiny 

s deťmi bezplatný. Bol realizovaný 

s  podporou Mesta Banská Štiav-

nica, za čo Mestu Banská Štiavni-

ca patrí veľké poďakovanie a Špe-

ciálnej základnej školy v  Banskej 

Štiavnici. 

Program aktivít a  ich časový har-

monogram bol vytvorený v  závis-

losti od veku detí a počasia. Tábor 

mal aj socializačný charakter.

V  tábore mali deti zabezpečenú 

stravu a pitný režim. Strava pozo-

stávala z raňajok, ktoré boli v ško-

le a obedov, ktoré boli v reštaurá-

ciách.

Keďže nám tento rok prialo aj po-

časie, využili sme slnečné dni na 

kúpanie, čo sa deťom najviac páči. 

Navštívili sme kúpaliská vo Vy-

hniach – kde mali deti neopako-

vateľný zážitok z tobogánov a kú-

palisko v  Sklených Tepliciach. 

Chladnejšie dni sme využili na 

návštevu pamiatok, ako napríklad 

Nový zámok a  prezreli sme si aj 

mineralogickú expozíciu v  múzeu 

Berggericht na Námestí svätej Tro-

jice. 

V tábore sme voľný čas využili aj na 

rôzne hry, súťaže, tematické kres-

lenie, športové aktivity, diskotéku, 

pozeranie fi lmov, piesní a pod..

Na konci tábora bol tábor vyhod-

notený a  deti boli odmenené vec-

nými cenami, ktoré sa im veľmi pá-

čili, a  tak ako každý rok, aj tento 

rok sa im potešili. Každé dieťa do-

stalo CD s fotodokumentáciou ce-

lého tábora.

Jozef Kallo – ŠZŠ 

Denný letný tábor 2019

Žiaci a pedagógovia zo ŠZŠ  foto Eduard Gemza

INZERCIA
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Aktuálne fi lmy v kine Akademik

8.8. – 11.8. 20198.8. – 11.8. 2019
4 živlY – ČíslA4 živlY – ČíslA

Nedeľa 11.8. o 17:00 hod.Nedeľa 11.8. o 17:00 hod.
Leví krÁľLeví krÁľ

Animovaný, rodinný, 117min., MP, Animovaný, rodinný, 117min., MP, 
vstupné: 5€. V africkej savane sa na-vstupné: 5€. V africkej savane sa na-
rodí malý Simba, syn levieho kráľa rodí malý Simba, syn levieho kráľa 
Mufasu. Malý princ zbožňuje svojho Mufasu. Malý princ zbožňuje svojho 
otca a postupne sa učí, ako sa stať dob-otca a postupne sa učí, ako sa stať dob-
rým panovníkom. Nie každý v kráľov-rým panovníkom. Nie každý v kráľov-
stve je však jeho príchodom nadšený. stve je však jeho príchodom nadšený. 
Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pô-Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pô-
vodne následníkom, má vlastný tem-vodne následníkom, má vlastný tem-
ný plán, ako sa dostať na trón... Levia ný plán, ako sa dostať na trón... Levia 
skala sa stane svedkom súboja plného skala sa stane svedkom súboja plného 
intríg, ktorý končí tragédiou a Simbo-intríg, ktorý končí tragédiou a Simbo-
vým vyhnanstvom. Malý lev sa náhle vým vyhnanstvom. Malý lev sa náhle 
musí postarať sám o seba.musí postarať sám o seba.

Utorok 13.8. o 19:30 hod.Utorok 13.8. o 19:30 hod.
Loli PArAdičkALoli PArAdičkA

Romantický, komédia, 89min., Romantický, komédia, 89min., 
MP:12, vstupné: 5€. Romantická ko-MP:12, vstupné: 5€. Romantická ko-
média o  láske dvoch média o  láske dvoch „nešťastníkov“„nešťastníkov“ 
z  východného Slovenska. Smiešno – z  východného Slovenska. Smiešno – 
smutný príbeh o nádeji a trpkosti ži-smutný príbeh o nádeji a trpkosti ži-
vota. Keď sa Milan, jarmočný preda-vota. Keď sa Milan, jarmočný preda-
vač cukroviniek, dozvie, že Veronka vač cukroviniek, dozvie, že Veronka 
mu ukradla dva turecké medy, pretože mu ukradla dva turecké medy, pretože 
bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi 
jej obed. Veronka sa chce Milanovi od-jej obed. Veronka sa chce Milanovi od-
vďačiť a ponúkne sa mu za predavač-vďačiť a ponúkne sa mu za predavač-
ku do stánku. Medzi oboma to zaiskrí ku do stánku. Medzi oboma to zaiskrí 
a po búrlivej noci v lacnej ubytovni na a po búrlivej noci v lacnej ubytovni na 
okraji mesta sa do seba zaľúbia a za-okraji mesta sa do seba zaľúbia a za-
čnú si plánovať spoločný život. Veron-čnú si plánovať spoločný život. Veron-
ke pritom neprekáža, že Milan nemá ke pritom neprekáža, že Milan nemá 

nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Ve-nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Ve-
ronka je Rómka. Prijme však takúto ronka je Rómka. Prijme však takúto 
„nekonvenčnú“„nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť?  dvojicu aj spoločnosť? 
Podarí sa Milanovi a Veronke obhájiť Podarí sa Milanovi a Veronke obhájiť 
svoju lásku?svoju lásku?

Štvrtok 15.8. o 19:30 hod.Štvrtok 15.8. o 19:30 hod.
KrÁľovNé zločiNUKrÁľovNé zločiNU

Triler, dráma, 102min., MP:15, Triler, dráma, 102min., MP:15, 
vstupné: 5€. Kriminálna dráma Krá-vstupné: 5€. Kriminálna dráma Krá-
ľovné zločinu sa odohráva v  70. ro-ľovné zločinu sa odohráva v  70. ro-
koch v New Yorku v oblasti nazýva-koch v New Yorku v oblasti nazýva-
nej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky nej Hell´s Kitchen. Hviezdne herečky 
Melissa McCarthy, Tiff any Haddish Melissa McCarthy, Tiff any Haddish 
a Elisabeth Moss, sa predstavia v úlo-a Elisabeth Moss, sa predstavia v úlo-
hách manželiek New Yorských gan-hách manželiek New Yorských gan-
gstrov. No potom ako ich manželov gstrov. No potom ako ich manželov 
zatkne polícia, preberajú ich špinavé zatkne polícia, preberajú ich špinavé 
kšefty do vlastných rúk.kšefty do vlastných rúk.

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

K R Í Ž O V K A

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10eur v pizzerii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v  redakcii ŠN. Správ-

ne znenie krížovky z  č.25/2019: 

„Spokojný so svojím životom budeš žiť 

šťastne.“ Výhercom sa stáva Matej 

Svitač, Mošovce. Srdečne blahože-

láme! Tento týždeň hráte o poukáž-

ku na konzumáciu v hodnote 10eur 

v pizzerii, reštaurácii Black M, Nám. 

sv. Trojice 6/2, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a  zaslať ju spolu s  kupó-

nom do redakcie ŠN v  termíne do 

19.08.2019.

V  tajničke sa ukrýva výrok Matky 

Terezy: „Ľudstvo umiera na nedosta-

tok lásky a… (dokončenie v tajničke).

A., Cudzopasná rastlina, české 

mesto, listnatý strom, severový-

chod,

B., 3. časť tajničky, poznávacia zn.,

C., Podstata, súhlas na Facebooku, 

kanadský spevák, nedobrá,

D., Áno, meno Rolins, malá os, 

vlastný,

E., Obraz svätých, buničina, ťažký 

kov,

F., Koníky, nádoba na kvety, zn. 

kozmetiky, samárium,

G., Olina, vlečie, príbytok z celtovi-

ny, vajíčko lek.,

H., Ozn. áut Maďarska, a Rakúska, 

vlastnila, spopod, spoluhlásky v slo-

ve hon, berýlium,

I., Časť Slovenska, Ivko, chem. zn. 

hliník – urán – kyslík – jód,

J., Chemický prvok S, preskúmal, 

2. časť tajničky,

K., Koniec tajničky, textová skratka.

1., Inžinieri, 4. časť tajničky, stre-

doeurópsky čas,

2., Meno Jaroša, sladký nápoj, žen. 

meno,

3., Ekologický, pani v  Španielsku, 

červená planéta,

4., Spoluhlásky v slove leto, samice 

jeleňov, dvojhrbé zviera, aj,

5., WC, írska skupina, Valika, rus-

ká rieka,

6., Žen. meno, prístroj na váženie, 

žltokvetá bylina,

7., Poukážka, zelená časť púšte, se-

verské muž. meno,

8., Omastok, horúco,

9., Časť tváre, severský Boh, ozn. 

áut Islandu,

10., Vládca Inkov, dotieravý hmyz, 

odporovacia spojka,

11., Had z  knihy džunglí, zviera 

s chobotom, hlúbik,

12., Autoškola skr., zvonček, ovino-

vačka,

13., Slovenská pošta, lovenie, deň 

v týždni,

14., Začiatok tajničky, španielsky 

časopis.

Pomôcky: Oon, Sven, Aton, Ya

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. 27
Krížovka



10
číslo 27 • 8. august 2019

sn@banskastiavnica.skKULTÚRA

S mesačným predstihom 

oproti minulosti sa na konci 

augusta uskutoční 4. ročník 

Festivalu Amplión – Nový 

kabaret & pouličné umenie®.

V  spolupráci s  mestom a  ďalšími 

partnermi ho organizuje Ansámbel 

nepravidelného divadla, n.o., kto-

rý je pokračovateľom Kremnického 

divadla v podzemí.

Festival ponúka verejnosti umelec-

ké zážitky v troch dramaturgických 

líniách. „Najbohatšou bude t. r. kaba-

retná, ktorá ponúkne až sedem moder-

ných inscenácií,“ avizuje Ján Fakla, 

jeden z  trojice dramaturgov festi-

valu. „Zo slovenskej produkcie sa naj-

viac blysnú rebelská show svetozná-

meho punkáča, ušitá na slovenské 

pomery Kompletný Sheakespeare zhlt-

nutý za 120 minút v podaní mladých 

hercov a  hudobníkov z  Divadla J. Pa-

lárika v Trnave (na amfi teátri) a Pre-

šovské národné divadlo s  autorskou 

monodrámou Moral insanity, ktorá vy-

hrala Grand Prix na festivale Nová drá-

ma/New Drama 2019. Zahraničie prí-

de reprezentovať Divadelný spevácky 

zbor zo Slovinska so skvelou paródiou 

na a capellu UPS! a unikátna tanečná 

revue o  starobe Muzikál třetího věku 

v podaní mladých muzikantov a taneč-

níkov BodyVoiceBand z  Prahy. Veľko-

lepou show s  ohňostrojom sa predve-

die Divadlo Markeliñe zo Španielska 

v  tragikomickom kabarete o  baníkoch 

Carbon club, ktorý je súčasťou projek-

tu Renovácia identity – Banská Štiav-

nica, Mesto kultúry 2019. Deti, ale aj 

rodičov v divadle zhypnotizuje dobrod-

ružná kabaretná rozprávka Neviditeľ-

ní Bratislavského bábkového divadla. 

Novinkou festivalu bude pilotný roč-

ník medzinárodnej súťaže kabaretných 

výstupov v rôznych žánroch Sketch up, 

do ktorej sa prihlásili skvelí jednotlivci 

aj  kabaretné skupiny. Program mode-

rujú Tomáš Dianiška a Jakub Albrecht 

z Divadla pod Palmovkou z Prahy.“

Lídrom línie pouličného umenia 

bude komik Pere Hosta zo Španiel-

ska so zábavnou show Open door, 

ktorou otvorí deťom i  dospelým 

svet radosti zo všedných vecí. Prí-

jemnú atmosféru na Trotuári vy-

tvorí poľská pouličná kapela Ti-

mingeriu s  balkánskou, cigánskou 

a  židovskou muzikou alebo aj hu-

dobno-pracovná skupina recesistov 

Vrbovskí víťazi. S  humorom spo-

mínať na časy minulé bude legen-

dárny český folkový pesničkár Jan 

Burian v koncerte Vítězný novem-

ber & ekologie duše. Pouličné ume-

nie predvedie aj domáci Ansámbel 

nepravidelného divadla v  posled-

nej repríze pochôdzkovej inscená-

cie Štiavnica nielen strieborná ale-

bo Mešťania, básnici a  Náckovia, 

ktorá vznikla v rámci projektu Re-

novácia identity – Banská Štiavni-

ca, Mesto kultúry 2019.

„Pridanou hodnotou každého ročníka 

je vzdelávacia a angažovaná línia, kto-

rá bude t. r. veľmi atraktívna,“ uvied-

la režisérka festivalu Jana Mikit-

ková.Tému venovanú 30. výročiu 

nežnej revolúcie a  dobe po nej 

otvorí pouličný happening umel-

cov vo výkladoch obchodov Inven-

túra frevolúcie. V nich budú mla-

dí umelci čítať, spievať, tancovať 

a  hrať divadlo, karikaturisti z  ce-

lého sveta vystavovať svoju re-

fl exiu súčasného sveta. Zábavný 

kvíz o udalostiach 1989 Les mess 

revolucioners pripravil a  uvedie 

Ján Mitáč, bývalý pracovník ÚPN. 

Neuhladené moderné predne-

sy mladých o slobode po neslobo-

de s  autentickou kapelou Režimy 

predvedie v  programe After the 

revolution skupina výborných re-

citátorov D´89 dženerejšn. „Na-

šim programom a  špeciálnymi akcia-

mi 'otvárame hlavy a srdcia umením', 

vysvetľuje Jana Mikitková slogan 

festivalu a  dodáva, že „vyvrchole-

ním bude diskusné fórum: Revolú-

cia 1989 – víťazstvo či prehra 2019?, 

v  ktorom sa 30-roční dediči slobody 

budú na telo pýtať aktéra revolúcie, 

čo by bolo, keby...?! Pozvanie prijal je-

den z lídrov novembra 1989 Fedor Gál 

a mladý bloger Jakub Pohle, moderuje 

Monika Tódová z Denníka N.“

Festival Amplión sa uskutoční 

v dňoch 30. augusta – 1. septembra 

2019 na 10 scénach a  pódiách po 

celom meste. Za tri dni privíta viac 

ako 90 umelcov z  8 krajín sveta, 

uskutoční sa 27 programov, z toho 

3 slovenské premiéry zahranič-

ných umelcov, 2 špeciálne happe-

ningy a  jeden nový formát Sketch 

up, prvýkrát a  len na Amplióne. 

Program aj vstupenky sú dostup-

né On line na www.amplion.eu, 

osobný predaj bude opäť v bočnom 

vchode Kultúrneho centra od štvrt-

ka 29. augusta a počas celého fes-

tivalu. Festival z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia, 

ktorý je hlavným partnerom podu-

jatia.

Festival Amplión – skvelá bodka za 

letom v Banskej Štiavnici.

Viac informácií:

Jana Mikitková, 

datelinova@gmail.com, 0908 801 137

Ján Fakla,

amplion@mail.telekom.sk,

0905 258 284

www.amplion.eu

https://www.facebook .com/

festivalamplion/

AND, n.o.

Banská Štiavnica bude na konci augusta 
výkladnou skriňou nového kabaretu a pouličného umenia 

Herci a hudobníci z Divadla J. Palárika v Trnave  foto AMD, n.o.

Letná súťaž
o vstupenky

Tento týždeň sme pre Vás pripra-

vili súťaž o vstupenky na divadel-

ný festival Amplión 2019. Vašou 

úlohou bude správne odpovedať 

na súťažnú otázku:

Súťažná otázka:

Ako sa volá novinka Festivalu Am-

plión 2019, ktorá bude prvýkrát 

a len v Banskej Štiavnici?

a/ Stand Up

b/ Kec Up

c/ Sketch Up

Víťazi si môžu vyzdvihnúť vstu-

penky osobne vo štvrtok 29.8. od 

16:00 do 21:00 v bočnom (služob-

nom) vchode KC.

Správne znenia nám zasielajte 

spolu so súťažným kupónom do 

redakcie ŠN v  termíne do 19.8.. 

Šťastných výhercov uverejníme 

22.8. v ŠN č.29. Prajeme veľa šťas-

tia! 

red

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón ŠN č.27/2019

Výhercovia
Letnej súťaže s Leker maškrtami

Správne odpovede ŠN č.25/2019: 

hovädzí, bravčový, kurací, syrový, 

vegetariánsky, vegánsky. Zo správ-

nych odpovedí sme vyžrebova-

li 4 výhercov, ktorí vyhrávajú kon-

zumné v  Leker maškrtách, Dolná 

6/A, Banská Štiavnica v  hodno-

te 4,10EUR/osobu. Sú nimi: Eva 

Uhrinčaťová BŠ, rod. Koledová 

Šoporňa, Adam Turcer Sv. Anton 

a Vojtech Kaniarik BŠ. Srdečne bla-

hoželáme a prajeme dobrú chuť! 

Red.

Informačné 
centrum
Banská Štiavnica

Otváracie hodiny: každý deň

august: 9:00 hod. - 18.00 hod.

Nám. sv. Trojice č.6

969 01 Banská Štiavnica

e-mail: ic@banskastiavnica.sk

tel.: +421 45 694 96 53

MsÚ
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Tohtoročné Majstrovstvá 

Európy Spartan Race sa konali 

29. – 30.6.v nádhernom 

vysokohorskom prostredí 

Talianskych Dolomitov.

Ako je už zvykom, európsky šampi-

onát prilákal viac ako 1000 preteká-

rov, medzi ktorými sa po roku opäť 

predstavili aj naši štiavničania Ma-

rek Rudinský (31 r.) a Peter Prokeš 

(40 r.) z klubu Atleti BS.

Popularita tohto športu za posled-

né roky vzrástla extrémnou rýchlos-

ťou. Najväčšia zásluha sa pripisuje 

práve formátu Spartan Race, ktorý 

sa prvýkrát uskutočnil v roku 2010 

v USA. Spojením behu v náročnom 

teréne a prekonávaním rôznych pre-

kážok ako šplh po lane, plazenie sa 

popod ostnatý drôt, prekonávanie 

rôznych opičích dráh alebo hod ko-

pijou a veľa iných, vznikla nová ka-

tegória extrémnych pretekov. Po 

tomto úspechu sa Spartan rozší-

ril do celého sveta a v súčasnosti sa 

organizujú okrem najprestížnejších 

Majstrovstiev Sveta Spartan Race 

aj majstrovstvá Severnej Ameri-

ky, Južnej Ameriky, Stredného vý-

chodu a Afriky, Ázie a Pacifi ku a už 

spomínaných Majstrovstiev Európy. 

Okrem toho sa organizujú národ-

né a regionálne série, u nás spome-

niem CEU regionálnu sériu (Stredná 

Európa – Slovensko, Česko, Poľsko, 

Maďarsko).

Popularita novej disciplíny prinies-

la aj nový pojem a vznikol všeobec-

ný názov pre tento druh športu, tzv 

OCR – Obstacle Course Racing (te-

rénny alebo extrémny prekážkový 

beh). Jeho výsledkom sú v  súčas-

nosti rôzne organizácie ale ako naj-

prestížnejšie sa začali organizovať 

Majstrovstvá Európy OCR a  Maj-

strovstvá Sveta OCR, na ktoré sa 

pretekári môžu kvalifi kovať v  regi-

onálnych pretekoch svojej krajiny, 

ktoré získali štatút kvalifi kačných 

pretekov. Treba však povedať, že 

Spartan Race si ide vlastnou cestou 

než je vývoj OCR v globálnych maj-

strovstvách a práve preto je možno 

tým najpopulárnejším. Snahou or-

ganizátorov je, aby sa v budúcnosti 

stal olympijskou disciplínou, prav-

dou však ostáva, že OCR je zatiaľ 

amatérskym športom.

Pre účasť v Talianskych Dolomitoch 

bolo potrebné splniť kvalifi kačné 

podmienky, čo sa Prokešovi podari-

lo už vo februárovom prvom preteku 

sezóny – Slovenský Raj Spartan Win-

ter Sprint (Sprint kategória – mini-

málne 5km a 20 prekážok) kde v ka-

tegórií Age Group (veková kategória) 

40 – 45 rokov obsadil pódiové 3. 

miesto a splnil tak kritériá TOP10 vo 

vekovej kategórii. Rudinský sa túto 

sezónu pokúsil prvýkrát kvalifi kovať 

v kategórii Elite (elitná kategória) bez 

rozdielu veku s kritériom TOP10. Tu 

na rozdiel od Age Group funguje sys-

tém Roll – down, to znamená, že ak 

sa prvých 10 pretekárov kvalifi kova-

lo už v predchádzajúcich pretekoch, 

tak sa poradie posúva na ďalších 10. 

Podarilo sa mu to tiež na prvý pokus 

v májovom preteku – Pezinok Spar-

tan Super (Super kategória – mini-

málne 13km a 25 prekážok) kde ob-

sadil 17.miesto.

Štart európskeho šampionátu sa 

konal v  nadmorskej výške 1470 m 

n. m. pod jedným s  najmohutnej-

ších štítov v Dolomitoch, Monte Ci-

vetta 3 220 m n. m.. Organizátori 

pre pretekárov nachystali extrém-

ne náročnú trať kategórie Spartan 

Beast (Beast kategória – minimál-

ne 21km a 30 prekážok) a paramet-

re s celkovou dĺžkou 23km, prevýše-

ním viac ako +1600m v stúpaniach 

a – 1600m v  klesaniach, donúti-

li tak siahnuť na dno síl nejedného 

pretekára. Najhoršie sa bolo vyspo-

riadať s  horúčavami, ktoré v  tom 

čase zasiahli Európu a  neobišli ani 

Dolomity. Teplota miestami 34°C 

v  kombinácií s  ostrým slnkom vy-

sokohorského prostredia a extrém-

nym profi lom trate, ktorá miestami 

dosahovala sklon 45% v stúpaniach 

a  nadmorskú výšku 2000 m n. m. 

potrápila aj tých najlepších. V silnej 

konkurencii obsadil napokon Peter 

Prokeš v kategórií Age Group 40 – 

45 rokov celkové 57. miesto a Ma-

rek Rudinský v  kategórií Elite bez 

rozdielu veku celkové 81. miesto.

S podaným výkonom naši atléti nie 

sú spokojní a dúfajú, že na budúcich 

majstrovstvách lepšie zúročia dobré 

výsledky dosahované na domácich 

pretekoch. Pretek sme absolvova-

li aj za fi nančnej podpory z rozpoč-

tu Mesta Banská Štiavnica, za čo ďa-

kujeme trénerovi Róbertovi Petrovi. 

Sme radi, že môžeme reprezentovať 

naše mesto a klub Atleti BS.

Marek Rudinský

Sparťanov v Dolomitoch 
potrápilo počasie

Majstrovstvá SR starších 

žiakov sa konali v meste 

Košice 21. – 23.6.2019.

Najprestížnejšieho preteku pred 

letnou prestávkou sa zúčastnilo 45 

klubov z  celého Slovenska. Medzi 

najlepších 267 pretekárov, ktorí sa 

mohli zúčastniť tohto preteku patri-

li aj naši 3 plavci z PKBS. Vyplávali si 

15 osobných rekordov. 

Prinášame výsledky:

Muži:

Borguľa Martin: rok 2006: 50m vs 

– 45. 32.96, 100m vs – 36. 1:10.20, 

200m vs – 45. 2:43.85, 100m p – 

18. 1:28.50, 200m p – 16. 3:09.53, 

100m m – 28. 1:28.15, 200m pp – 

29. 2:58.04, 

Maruniak Patrik: rok 2006: 50m vs 

– 26. 30.56, 100m vs – 33. 1:08.07, 

200m vs – 34. 2:31.47, 100m p – 

7. 1:22.37, 200m p – 11. 3:02.67, 

100m m – 16. 1:18.40, 200m pp – 

15. 2:45.14,

Ženy:

Kašiarová Tatiana: rok 2007: 50m vs 

– 41. 35.30, 100m vs – 41. 1:17.98, 

200m vs – 42. 2:52.26, 100m p – 

22. 1:33.88, 200m p – 19. 3:19.06, 

100m m – 19. 1:25.28, 200m m – 

10. 3:12.27, 200m pp – 26. 3:01.97

Vysvetlivky:

VS – voľný spôsob, M – motýlik, P – 

prsia, PP – polohový pretek

PK BŠ

Majstrovstvá SR starších žiakov

Futbal
Futbalové súťaže roč. 2019/20 

začali

Po dobrom výkone len remíza.

V. liga, muži, 1. kolo

B. Štiavnica „A“ – Sásová 0:0

Rozhodca – Kúchen. Zostava: Kali-

šek – Gallo, Necpal, Vician (88  ́Ha-

nusz), Ondrík, Chmelina, Barák 

(K), Drexler, Lakatoš, Kminiak, Mi-

chalek. Po letnej prestávke na kva-

litnom trávniku a pod vedením no-

vého trénera Hudáka Miroslava st. 

odohrali naši hráči dobré stretnutie. 

Počas celého zápasu sme boli lepším 

mužstvom. No len nemohúcnosťou  

pri zakončovaní obrovských šan-

cí sme sa pripravili o 3 body. Hostia 

prišli s obrannou taktikou, ktorá im 

nakoniec vyšla a bodovali. V základ-

nej zostave nastúpili dvaja noví hráči 

Ondrik a Lakatoš, ktorí veľmi dobre 

zapadli do mužstva. Treba len dúfať, 

že po príchode ďalších nových hrá-

čov sila mužstva bude rásť a prídu aj 

víťazstvá.

Kam na futbal?

V. liga 2. kolo 10.8. o 17:00 B. Štiav-

nica „A“ – Brezno

Tabuľky: https://ssfz.futbalnet.sk/

#menu/open/sutaze/

Ivan Beňo

Oznam
Bytová správa, s.r.o., Banská Štiav-

nica, prevádzka Mestské kúpe-

le – plaváreň, oznamuje obyvate-

ľom a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že počas letných prázd-

nin je z  dôvodu pravidelnej tech-

nickej odstávky prevádzka Mestské 

kúpele – plaváreň zatvorená (pla-

vecký bazén aj sauna).

Predpokladaný termín otvorenia 

prevádzky bude vopred oznámený.

Slezáková Denisa,

vedúca prevádzky

Pobyt
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v  Banskej Štiavnici oznamuje 

svojim členom, že organizuje rekon-

dičný pobyt v Hokovciach v termí-

ne 22. – 28. septembra 2019. Cena 

pobytu je 170€ a polovicu ceny, 85€ 

je potrebné zaplatiť do konca júna 

v  kancelárii. Bližšie info na tel. č.: 

045/692 08 75 počas úradných ho-

dín, (v  pondelok, utorok a  stredu) 

v čase od 8:00 – 14:00 hod. 

Výbor ZO SZTP

Banská Štiavnica
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 Prenajmem manzardku s  WC 

a  ústredným kúrením, kontakt: 

0915 169 422

 Predám chatu nad tajchom 

Richňava, garáž a  Fabia, kontakt: 

0907 829 379

 Stredná odborná škola služieb 

a lesníctva ponúka na prenájom ne-

bytové priestory za účelom prenáj-

mu školského bufetu, za účelom ná-

pojových a  kusových automatov, 

ostatné priestory za účelom športo-

vých aktivít a ostatné. Zároveň SOŠ 

služieb a lesníctva ponúka na odpre-

daj hnuteľný majetok. Podrobnej-

šie informácie budú zverejnené na 

stránke školy:  www.sosbs.sk  a  na 

vchodových dverách do hlavnej bu-

dovy školy.

 Predám záhradku s  chatkou, zn. 

Štefultov, tel.č.: 0902 552 009

 Tesárske, stolárske práce, kro-

vy, altánky, podbitie striech, 

vikierov, drevené obklady, tel.č.: 

0902 147 715

Oddrenážovanie domov, pozem-

kov, podbetónovanie kritických zá-

kladov, tel.č.: 0917 030 871

 Staviam kamenné múry, podesty, 

klenby, piliere a  iné…, múry z  DT 

tvárnic, www.kamennemury.sk, 

tel.č.: 0902 147 715

Doučovanie matematiky žiakov 

ZŠ a  SŠ vyštudovanou učiteľkou 

Výkup parožia, tel.č. 0904 834 937

 Kameňolom Šobov, Banská 

Štiavnica ponúka na predaj triede-

nú zeminu, stavebný, dekoratívny 

kameň a  dunajský štrk. Kontakt: 

0910 410 410

TAXI
BANSKÁ  ŠTIAVNICA

Ján  Molek

0918 018 800
www.taxibs.sk

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

reality

inzercia

služby

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

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

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

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

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Raňajky Raňajky 
Obedy Obedy 
VečereVečere

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

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

"Pre pocit pohody""Pre pocit pohody"

Ponuka služieb (záhrada)Ponuka služieb (záhrada)

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

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

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

a čistenie pozemkov.a čistenie pozemkov.

Kontakt: 0903 746 356Kontakt: 0903 746 356

v BS a okolí, tel. 0904 018 352


