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INZERCIA

Aj v tomto roku získalo Mesto 

Banská Štiavnica fi nančnú 

podporu z Environmentálneho 

fondu na projekt „Materská 

škola 1. mája č. 4 Banská 

Štiavnica“, ktorým sa pokra-

čovalo v zatepľovaní objektov 

tejto materskej školy.

S  rekonštrukciou objektov sa zača-

lo v roku 2015, keď sa opravili a za-

teplili strechy na všetkých objektoch 

materskej školy a zateplil sa jeden ob-

jekt, vrátane výmeny okien a dverí za 

plastové. 

V  roku 2016 fi nančnú podporu na 

projekt získalo Mesto Banská Štiav-

nica z  Environmentálneho fondu 

pre činnosť L2: Zvyšovanie energe-

tickej účinnosti existujúcich verej-

ných budov vrátane zatepľovania vo 

výške 200 000,- €, so spolufi nanco-

vaním vo výške 41 038,38 €. Zatep-

lili sa tri zvyšné objekty, vymenili sa 

okná a dvere za plastové, upravili sa 

bleskozvody. Rekonštrukciou sa po-

darilo odstrániť dlhoročný havarijný 

stav striech a  zároveň sa dosiahne 

úspora v spotrebe tepla na vykuro-

vanie a  úspora emisií CO
2
. Taktiež 

sa zlepšil architektonický vzhľad ob-

jektov a predišlo sa tak ich ďalšiemu 

znehodnocovaniu. Stavebné úpra-

vy sa realizovali v období máj – júl 

2016 fi rmou Combin Banská Štiav-

nica, s. r. o.

Deti tak po prázdninách prídu do „vy-

novených“ priestorov. Celkovo bolo pri 

zatepľovaní všetkých objektov Ma-

terskej školy na Ul. 1. mája 4 prein-

vestovaných spolu 491 637,42 €.

RRaMV

Materská škola na Ul. 1. mája zateplená

Zateplená budova MŠ 1. mája Križovatka  foto Michal Kríž

Premiéra:

Piatok 19.8. o 19:30 hod.Piatok 19.8. o 19:30 hod.
Štvrtok 25.8. o 19:30 hod.Štvrtok 25.8. o 19:30 hod.

STAr Trek: STAr Trek: 

                Do NezNÁMADo NezNÁMA

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 preruše-

ná distribúcia elektriny z dôvodu od-

straňovania porúch na zariadeniach 

distribučnej sústavy prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy spoločnos-

ti Stredoslovenská energetika - Dis-

tribúcia, a.s.. Bez el. energie budú v 

Banskej Štiavnici: 23. - 25.8.2016 

v čase od 7:00 – 19:30 hod. na uli-

ciach: Drieňová, Kysihýbelská, 

Ovocná a Roľnícka

Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

Ako sme Vás už informovali v 

ŠN od 15. júla funguje v našom 

meste ambulancia lekárskej 

služby prvej pomoci (LSPP). O 

jej fungovaní sme sa porozprá-

vali s Dr. Abu Muradom:

1. Pán doktor, predstavte sa na-

šim čitateľom, odkiaľ pochádza-

te, kde ste doteraz pôsobili, aké 

okolnosti Vás sem priviedli?

Volám sa Hatem Ahmed Mohd ABU 

MURAD, pochádzam zo Spojených 

Arabských Emirátov, na Slovensko 

som prišiel ešte ako študent medi-

cíny, zapáčila sa mi u vás krajina a 

tak som tu ostal pracovať. V mojej 

kariére som si prešiel viacerými ob-

lasťami medicíny ako lekár: interné 

oddelenie urgentného príjmu, me-

tabolická a koronárna jednotka in-

tenzívnej starostlivosti, oddelenie 

anesteziológie a intenzívnej medi-

cíny, taktiež záchranná zdravotná 

služba, či už pozemná alebo letecká.

2. Prečo ste si vybrali práve Ban-

skú Štiavnicu, ako sa Vám tu 

páči?

7 rokov dozadu som pôsobil v 

Banskej Štiavnici ako lekár na zá-

chrannej zdravotnej službe, to bol 

môj prvý kontakt s Banskou Štiav-

nicou. 

Ambulancia lekárskej služby 
prvej pomoci v Banskej Štiavnici

�3.str.
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K 20. výročiu vzniku nášho 

okresu

Jednou z najväčších a najnespravod-

livejších krívd, ktoré spáchala štátna 

moc na Banskej Štiavnici bol zánik 

okresu Banská Štiavnica v súvislos-

ti s novým územno - administratív-

nym členením Slovenska, čo sa udia-

lo v roku 1960. Nepomohli žiadne 

argumenty, aby svetoznáma Ban-

ská Štiavnica ostala aj naďalej sídlom 

okresu. Nepomohli žiadne argumen-

ty ani o jej svetoznámej stáročnej mi-

nulosti, ani to, že historické jadro 

Banskej Štiavnice bolo vyhlásené už 

v roku 1950 za mestskú pamiatkovú 

rezerváciu – dokonca oveľa skôr ako 

sa tejto pocty dostalo Bratislave!

Banská Štiavnica sa stala opäť sídlom 

okresu až po 36 rokoch, s účinnosťou 

od 24.7.1996. Nuž, ale ani v nových 

štátoprávnych podmienkach cesta 

ku znovuetablovaniu Banskej Štiav-

nice za sídlo okresu nebola vôbec ľah-

ká a jednoduchá, ale mimoriadne zlo-

žitá a strastiplná.

V  tomto období tvorili vládnu koa-

líciu HZDS na čele s  jej predsedom 

a  súčasne premiérom Vladimírom 

Mečiarom, SNS, ktorej predsedom 

bol Ján Slota a  Združenie robotní-

kov Slovenska (ZRS), na čele s pred-

sedom Jánom Ľuptákom. V  roku 

1996 bol primátorom nášho mesta 

Ing. Marian Lichner, CSc., prednost-

kou MsÚ bola súčasná primátorka 

nášho mesta Mgr. Nadežda Babiako-

vá a zástupcom primátora som bol ja. 

Problém bol v tom, že Vladimír Me-

čiar, ktorý mal absolútne dominant-

né postavenie a slovo vo vládnej ko-

alícii v čase príprav na nové územno 

- administratívne členenie Sloven-

ska nechcel ani počuť naše zdôvod-

nenia, aby sa Banská Štiavnica stala 

opäť sídlom okresu. Ako vtedajšieho 

zástupcu primátora mesta ma pove-

ril primátor mesta Ing. Marian Lich-

ner, CSc. požiadať osobne všetkých 

predsedov parlamentných strán, aby 

v  NR SR odhlasovali zriadenie náš-

ho okresu. Vladimír Mečiar to rezo-

lútne odmietol, Ján Slota aj Ján Ľup-

ták sľúbili podporu, čo nakoniec ich 

poslanci aj pri hlasovaní takmer všet-

ci splnili. Aj v tejto súvislosti dávam 

na všeobecnú známosť, že Jána Ľup-

táka sme spoločne „spracuvávali“ s Já-

nom Novotným, ktorý ho dôverne 

poznal. Bolo to však stále málo a tak 

som sa vybral za všetkými vtedajší-

mi opozičnými predsedami opozič-

ných parlamentných strán. A  prá-

ve vtedy sa iniciatívne prihlásil Béla 

Bugár, s ktorým som sa zblížil v Ban-

skej Štiavnici na výjazdovom zasad-

nutí Výboru NR SR pre životné pro-

stredie, ktorého bol členom. Prisľúbil 

mi, že všetci opoziční poslanci všet-

kých opozičných strán budú hlaso-

vať za zriadenie okresu. To sa aj stalo 

a spolu s poslancami vládnych strán 

SNS a  ZRS prehlasovali poslancov 

HZDS na 14. zasadnutí NR SR dňa 

22.3.1996. Nastala však ďalšia kom-

plikácia, prezident SR vrátil Návrh 

zákona o územnom a správnom čle-

není SR do parlamentu na opätovné 

prerokovanie. 16. zasadnutie NR SR 

dňa 3.7.1996, na ktorom sme sa sa-

mozrejme zúčastnili aj my – primátor 

mesta a ja, návrh zákona defi nitívne 

schválilo s účinnosťou od 24.7.1996. 

Na zasadnutí NR SR, ktorá mala mi-

moriadne búrlivý priebeh sa zúčast-

nilo 92 poslancov NR SR, z ktorých 

78 hlasovalo za návrh, proti bolo 7 

poslancov a  7 poslancov sa zdržalo 

hlasovania.

Zriadenie okresu Banská Štiavni-

ca neznamenalo len vznik okresné-

ho úradu, ale následne aj Úradu prá-

ce sociálnych vecí a rodiny v Banskej 

Štiavnici s kompetenciou nielen pre 

okres Banská Štiavnica, ale aj pre 

okresy Žiar nad Hronom a Žarnovi-

ca, Okresného archívu, Okresnej pa-

miatkovej správy i  Územného spol-

ku SČK s celookresnou pôsobnosťou, 

ktorého som sa stal prvým predse-

dom (s vďakou v tejto súvislosti spo-

mínam na súčinnosť pri jeho zriade-

ní na Máriu Balkovú).

Nakoniec treba vyzdvihnúť aj mi-

moriadnu zainteresovanosť do snáh 

o zriadenie okresu Banská Štiavnica 

aj všetkých politických strán a hnu-

tí v meste, ale aj obyvateľov mesta 

i obyvateľov obcí v jeho okolí. Jedi-

nečným dôkazom bola aj petícia ob-

čanov mesta a okolitých obcí za zria-

denie okresu adresovanej premiérovi 

a členom Vlády SR, na ktorú sa po-

čas len 3 dni – 7.- 9.2.1996 podpísa-

lo až 8402 obyvateľov! Ku historické-

mu významu vzniku okresu Banská 

Štiavnica sa vyjadrila Mgr. Nadežda 

Babiaková, ktorá bola v r. 1996 pred-

nostkou MsÚ a niesla na svojich ple-

ciach veľké bremeno zodpovednosti 

s budúcim etablovaním okresu.

Mgr. Nadežda Babiaková: „Našim 

úsilím o zriadenie okresu Banská Štiavni-

ca  sme len naplnili dlhoročné túžby oby-

vateľov nášho mesta i okresu. Veď nikdy 

predtým a ani potom sa pod petíciu ne-

podpísalo také veľké množstvo ľudí zno-

vuzriadením okresu Banská Štiavnica sa 

odstránila neuveriteľná krivda na obyva-

teľoch nášho mesta i okresu. Kompeten-

cie nových orgánov a inštitúcií sa priblí-

žili k našim spoluobčanom. Mimoriadne 

významným faktom bolo aj to, že našlo v 

nich postupne zamestnanie hodne vyše 

200 ľudí“.

Prvým prednostom Okresného úra-

du sa stal Ing. Marián Láslo, od 

26.2.2014 túto funkciu zastáva Ing. 

Štefan Filip.

Ján Novák

Banskoštiavnické reminiscencie

Mesto Banská Štiavnica sa 

aj v tomto roku uchádza 

o poskytnutie podpory formou 

dotácie z Environmentálneho 

fondu na odstránenie miest 

s nezákonne umiestneným 

odpadom. 

Predmetom žiadosti je odstránenie 6 

čiernych skládok nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Banská Štiav-

nica a Banky, v ktorých orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva za-

čal konanie o  určenie zodpovednej 

osoby za nezákonné umiestnenie od-

padu na nehnuteľnostiach v zmysle 

zákona o  odpadoch. Zároveň ďaku-

jeme obyvateľom, ktorý mestu na-

hlásili výskyt čiernych skládok.  Foto: 

RRaMV RRaMV

Odstránenie čiernych 
skládok

Prijatie do 
zamestnania
Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení 

primátorkou mesta Mgr. Nadeždou 

Babiakovou, prijme do zamestnania 

pracovníka na obsadenie funkcie: 

zamestnanec oddelenia výstav-

by, ÚP a ŽP na úseku:

- odborné práce vyplývajúce zo sta-

vebného zákona a  iných právnych 

predpisov, týkajúcich sa investor-

sko-inžinierskej činnosti 

- vykonávanie investorsko-inžinier-

skej činnosti na stavbách fi nancova-

ných mestom

- spracovávanie podkladov k rozpoč-

tu mesta na stavebné akcie mesta, 

rozpočtová činnosť v oblasti staveb-

níctva

- spracovávanie podkladov k žiados-

tiam o fi nančné príspevky

Bližšie informácie získate na Mest-

skom úrade v čase od 07.00 hod. 

do 15.00 hod. alebo na tel. č. 

045/6949602, resp. 6949622.

Písomné prihlášky s požadovanými 

dokladmi treba zaslať alebo osobne 

doručiť do 20. septembra 2016 na 

adresu: Mestský úrad, Radničné ná-

mestie č. 1, 969 24 Banská Štiavni-

ca na obálke s označením: Prijatie do 

zamestnania – oddelenie výstavby, 

ÚP a ŽP.

Kvalifi kačné predpoklady: 

- Stredoškolské vzdelanie (stavebný 

odbor) s praxou min. 3 roky

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

(stavebný odbor)

- Prax v odbore vítaná

Iné požiadavky: 

- občianska bezúhonnosť

- oprávnenie vykonávať činnosť sta-

vebného dozoru vítané

-  prax v rozpočtovej činnosti v oblas-

ti stavebníctva vítaná

Ponúkame: 

- fi nančné ohodnotenie na základe 

príslušných právnych noriem plus 

pohyblivá zložka v závislosti od pra-

covného výkonu

Uchádzači o zamestnanie k pri-

hláške doložia:

- prihláška – prijatie do zamestnania

- stručný profesijný životopis

- overený doklad o dosiahnutom 

stupni vzdelania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

(u úspešného kandidáta sa bude vy-

žadovať výpis z registra  trestov nie 

starší ako 3 mesiace)

Po termíne doručenia prihlášok o 

zamestnanie budú uchádzači oboz-

námení s termínom na osobný po-

hovor.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta
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ponuka
práce

20. augusta 2016 bude pri 

Počúvadlianskom jazere piaty 

ročník Sitnianskej paškrty.

Podujatie pri Počúvadle, naj-

známejšom zo štiavnických taj-

chov, sa vinie v  dvoch líniách.

V  prvej – gastronomickej - súťa-

žia družstvá v príprave kotlíkových 

špecialít. Na rozdiel od iných po-

dobných súťaží nie je zadaný druh 

jedla, iba aby sa na jeho prípravu 

použil kotlík. Fantázii a chutiam 

účastníkov sa medze nekladú, va-

riovať je možné viaceré pokrmy. 

V minulých ročníkoch sa varenia zú-

častnilo vždy okolo desať družstiev. 

Prišli zo Štiavnice, z Baďana, z Ban-

skej Belej, ale aj z Petrovca v Srbsku, 

dokonca z  Dominikánskej republi-

ky. Varili sa guláše, ale aj chobotni-

ce, prasacie nôžky a cícer. Na výkon 

súťažiacich dohliadne a  kulinárske 

umenie predvedie Jaroslav Ertl, je-

den z porotcov kuchárskej show 

MasterChef Slo-

vensko 2016. 

Druhá línia je 

tvorená hudob-

ným programom 

a programom pre 

deti. Celé pod-

ujatie bude už 

tradične sloven-

skými a českými 

hitmi sprevádzať 

skupina Sliačske 

Mokváne. Pre 

deti je prichys-

taná bublinová a 

kúzelnícka show 

majstra Talosta-

na, výhliadková 

jazda na koňskom povoze a maľo-

vanie na tvár.  Program ukončí ľu-

dová zábava a pečené prasiatko na 

Terase u Blaškov. Ak sa chcete zú-

častniť súťaže, ešte stále je priestor 

pre pár družstiev. Príďte si s priateľ-

mi zasúťažiť a navarte niečo úžasné. 

Popozície súťaže nájdete na: http://

www.banskastiavnica.travel/podu-

jatia/sitnianska-paskrta-2/.

Akciu organizuje Región Štiavnica 

a OZ Sitnianski rytieri.

Miroslava Ciglanová, 

Región Štiavnica

Sitnianska paškrta

Oznam
Mesto Banská Štiavnica, žiada vlast-

níkov budov na uliciach na ktorých 

sa nachádza jednotná kanalizácia 

na odvedenie splaškových aj daž-

ďových vôd, aby zvodové rúry od 

odkvapov zo striech svojich nehnu-

teľností zaústili do kanalizácie, na-

koľko je častým prípadom, že zvo-

dové rúry sú vyústené na miestne 

komunikácie a chodníky, čím dochá-

dza pri dažďoch k narúšaniu povr-

chov, vyplavovaniu zásypu pri dláž-

dených častiach, k  vyplavovaniu 

nečistôt na chodníky a  v  zimných 

mesiacoch k  namŕzaniu ľadu, čo 

spôsobuje problémy chodcom a vo-

dičom ako účastníkom cestnej pre-

mávky. V najbližších týždňoch bude 

zamestnancom oddelenia výstavby, 

ŽP a ÚP vykonaná kontrola zaúste-

nia dažďových zvodov a  následne 

budú vlastníkom takýchto nehnu-

teľností zasielané výzvy na nápravu. 

Zuzana Kladivíková

Chodieval som do tejto 

oblasti často aj ako lekár na letec-

kej záchrannej službe k pacientom. 

Ďalším z dôvodov čo ma ťahá do 

Banskej Štiavnice je sokoliarstvo. 

Som človek zo Spojených Arab-

ských Emirátov, naša tradícia je od 

malička učiť deti byť sokoliarmi. Aj 

ja som sokoliar od malička, milujem 

sokoliarstvo a vy tu v okolí Banskej 

Štiavnice máte školu, kde sa vyuču-

je sokoliarstvo. S riaditeľom školy p. 

Pavlom Michalom sa poznáme, je to 

dobrý kamarát a sme v kontakte. A 

za ďalšie snažím sa ľuďom v danom 

regióne pomôcť so zdravotnou sta-

rostlivosťou, keďže momentálne to 

majú dosť sťažené. Banská Štiavni-

ca sa mi veľmi páči, je to nádherné 

mesto a okolitá príroda je prekrás-

na.

3. Kde okrem Banskej Štiavnice 

poskytujete svoje lekárske služ-

by prvej pomoci?

Lekársku službu poskytujem na 

strednom a východnom Slovensku 

ako lekár na záchrannej zdravotnej 

službe. Ďalej sa venujem aj posky-

tovaniu  zdravotnej služby pre špor-

tovcov: hokejistov, futbalistov… a 

poskytujeme zdravotnú službu aj 

na rôznych podujatiach.

4. Kto, kde a kedy k Vám môže 

prísť do ambulancie LSPP, v 

akých stavoch?

To je dobrá otázka. Na lekársku 

službu prvej pomoci v Banskej 

Štiavnici môže prísť ktokoľvek, kto 

má nejaké zdravotné ťažkosti, pri 

akejkoľvek náhlej zmene v zdravot-

nom stave. Prísť môžete do ambu-

lancie, ktorá sa nachádza na Ulici 

bratská 17, v areáli nemocnice po 

ľavej strane. Alebo vás môže navští-

viť lekár vo vašom domácom pro-

stredí, v prípade, že nemáte mož-

nosť sa k nám dopraviť. Ordinačné 

hodiny máme cez týždeň od 16:00 – 

06:00 do rána a cez víkendy a sviat-

ky nepretržite 24 hodín. K dispozí-

cii máme perfektný tím lekárov. V 

ambulancii slúžia lekári internis-

ti, čo môžu ľudia v danom regióne 

využiť, je to šanca pre ľudí spojiť sa 

s interným lekárom, čo je pre nich 

veľkým prínosom. Môžu využiť te-

lefonickú konzultáciu, môžu sa po-

radiť ohľadom liečby, zmene liekov 

pri internistických diagnózach, ve-

dia im adekvátne vyhodnotiť EKG 

– vyšetriť. Stačí sa obrátiť na tel.č.: 

0910 864 864, kde je stále k dispo-

zícii lekár, ktorý vám ochotne pora-

dí a pomôže

5. Aké prípady máte najčastej-

šie a koľko pacientov denne vy-

šetríte?

Na ambulancii sa vyskytujú rôz-

ne prípady: teplotné stavy, hnač-

ky, ťažkosti s dýchaním, bolesti na 

hrudníku, bolesti brucha, úrazy, 

kolapsové stavy, alergické reakcie, 

uštipnutia, infarkty miokardu, ná-

hle mozgové príhody atď.

6. Čo je v tejto práci najdôležitej-

šie, najťažšie?

Najdôležitejší je v tejto práci čas. 

Čas je dôležitý rovnako pre pacien-

ta ako aj pre lekára. Ak sa vyskytne 

u pacienta náhla zmena zdravotné-

ho stavu a on odkladá poskytnutie 

lekárskej pomoci, pretože si mys-

lí, že mu to prejde, tým si len zhor-

šuje účinnosť a úspešnosť potrebnej 

liečby. Čím skôr pacient dostane po-

trebnú liečbu, tým sa dosiahne lep-

ší výsledok.

Pánu doktorovi a celému jeho tímu 

lekárov prajeme veľa síl k ich neľah-

kej, ale veľmi potrebnej práci a aby, 

čo najviac pacientom pomohli a za-

chránili im tak to najcennejšie - ľud-

ské životy...

Za rozhovor poďakoval

Michal Kríž

Ambulancia lekárskej služby 
prvej pomoci v Banskej Štiavnici
�1.str.

1. Asistent/ka, USO – 1 VPM; 

Pracovník vo výrobe drevených 

okien, SO – 1VPM; Ľubomír 

Svetlík, Mirador, Pletiarska 20, 

Banská Štiavnica, Ing. Prokešo-

vá, tel.: 045/6920616, e-mail: 

l.prokesova@mirador.eu, nástup 

ihneď

2. Barman/ka, Juraj Mĺkvy, Rad-

ničné nám. 10/B, Banská Štiav-

nica, tel.: 0915365371, e-mail: 

jurajmlkvy@gmail.com, SO – 1 

VPM, nástup ihneď

3. Čašník, servírka, barman, Div-

ná pani s.r.o., A.Kmeťa 8, Banská 

Štiavnica, e-mail: divnapani@

divnapani.sk, SO, USO – 2 VPM, 

nástup ihneď

4. Čašník, sevírka, Beta-car s.r.o., 

Zvonová, Banská Štiavnica, p. 

Nemcová, tel.: 0918601147, 

e-mail: cosmopolitan1@penzion-

cosmopolitan.sk, SOU, SO – 1 

VPM, nástup ihneď 

5. Kuchár/kuchárka, SO, USO  

– 1 VPM; Pomocný kuchár/po-

mocná sila, SOU, USO – 1VPM; 

Čašník, servírka, SOU, USO  – 2 

VPM; ERB – Eduard Rada Brewe-

ries, s.r.o., Novozámocká 2, Ban-

ská Štiavnica, Ing. Siváková, tel.: 

0918356744, e-mail: maria.siva-

kova@pivovarerb.sk, nástup ih-

neď

Spracovala: Zuzana Paškayová
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Leto je v plnom prúde a letná 

turistická sezóna je spojená 

nie len s oddychom, ale často 

aj veľkou príležitosťou pre 

rôznych zlodejov. 

Preto si chráňte svoje osobné veci, 

doklady a peniaze. Doklady a peňa-

ženku si nenechávajte na miestach, 

odkiaľ je ich možné ľahko vytiah-

nuť - v zadnom vrecku nohavíc, 

na vrchu kabelky alebo nákupnej 

tašky. Tašky a  kabelky nikam ne-

odkladajte a nikdy ich nenechávajte 

bez dozoru, a to ani na kúpaliskách, 

či pri jazerách.

Nemali by sme zabúdať ani sa pred-

chádzanie krádežiam vlámaním do 

motorových vozidiel. Preto v  žiad-

nom prípade nenechávajte v  aute, 

a už vôbec nie na viditeľnom mies-

te, doklady od auta, cenné pred-

mety, mobilné telefóny, fotoapará-

ty, kabelky, kufríky, nákupné tašky 

a podobne. Taktiež vždy prekon-

trolujte, či je auto dobre uzamknu-

té – nie je predsa hanba, ak prej-

dete okolo auta a vyskúšate dvere 

a okná, a v neposlednom rade ne-

nechávajte kľúče v  nestráženom 

aute.

Letné mesiace prinášajú tiež zvýše-

né riziko dopravných nehôd s účas-

ťou cyklistov a chodcov, ktorí mno-

hokrát nie sú na cestách dostatočne 

viditeľní. Chodci a cyklisti by nemali 

zabúdať na povinnosť  nosiť refl ex-

né prvky za zníženej viditeľnosti. 

Vodiči by mali dodržiavať maximál-

nu povolenú rýchlosť jazdy v  obci 

aj mimo obce, používať predpísané 

osvetlenie, nikdy pred jazdou alebo 

počas jazdy nepožívať alkoholické 

nápoje ani omamné a  psychotrop-

né látky - rýchla a triezva reakcia na 

ceste je nevyhnutnosťou, neprece-

ňovať svoje schopnosti a správať  sa 

ohľaduplne a predvídavo voči ostat-

ným účastníkom cestnej premávky.

Ak sa už stanete obeťou trestnej 

činnosti, je dôležité, aby ste si za-

pamätali výzor páchateľa, jeho spo-

ločníkov, zapísali si evidenčné číslo 

motorového vozidla, na ktorom sa 

pohybovali a  toto uviesť pri podá-

vaní oznámenia o trestnom čine na 

polícii. Práve tieto informácie môžu 

pomôcť polícii pri rýchlej identifi ká-

cii páchateľa.

OR PZ vZH

NEBUĎME LENIVÍ, 
TRIEĎME ODPAD! www.zelenybod.sk

PATRIA SEM: 
Noviny, časopisy, kance-
lársky papier, reklamné 
letáky, stlačené krabice, 
kartóny, papierové obaly, 
papierové tašky. V malom 
množstve aj papier s kan-
celárskymi sponkami alebo 
skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:  
Väzbové obaly kníh, mokrý, 
mastný alebo znečistený 
papier, asfaltový 
a dechtový papier, použité 
plienky a hygienické 
potreby, alobal, celofán 
a pod. 

10 ČASOPISOV sa môže 
zmeniť na krabicu z TV

5 POHÁROV
stačí na výrobu vázy

PATRIA SEM:
Nevratné obaly zo skla 
z alkoholických alebo neal-
koholických nápojov, po-
háre, tabuľové sklo z okien 
a dverí (väčšie množstvo 
patrí na zberný dvor), skle-
nené črepy a pod.

NEPATRIA SEM: 
Porcelán, keramika, drôtené 
sklo, autosklo, zrkadlá, 
TV obrazovky, pozlátené 
a pokovované sklo alebo 
technické druhy skla. 
Vratné fľaše vracajte späť 
do obchodu.

Zo 670 HLINÍKOVÝCH
PLECHOVIEK

sa môže vyrobiť rám na bicykel

PATRIA SEM:
Kovové obaly, konzervy, 
kovové výrobky 
a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky. 
Triedia sa podľa pokynov 
obce/mesta.

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. 
Obal označený ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať do triedeného zberu.

Z 30 PET FLIAŠ
môže byť fleecová bunda

PATRIA SEM: Neznečistené 
stlačené ale-bo zošliapnuté 
PET fľaše z nápojov, 
plastové a mik-roténové 
vrecká, baliace fólie, 
polystyrén, tégliky
z jogurtov, obaly z CD, 
obaly z pracích a čistiacich 
prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM: 
Mastné obaly so zvyškom 
potravín, podlahové 
krytiny, novodurové rúrky, 
obaly z nebezpečných 
látok, ako napr. motorových 
olejov, farieb a pod.

NEPATRIA SEM: 
Kovové obaly kombinované s iným 
materiálom, napr. tuby z krémov 
a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. 
Kovové obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok. Nadrozmerný 
kovový odpad je potrebné odniesť do 
zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

PLASTY

SKLO

PAPIER

PATRIA SEM: 
Šupky, čajové vrecúška, 
ovocie, zelenina, odpad 
z verejnej zelene, lístie, 
tráva, záhradný odpad.

NEPATRIA SEM: 
Mäso, popol, stavebný odpad 
a pod.

PAPIER

PLASTY

KOVY

BIOODPAD

SKLO

Kam patria tégliky z jogurtov?

Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.

Kam patria PET fľaše?

Patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich 
objem, napríklad zošliapnutím.

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.

Kam patria krabice z džúsov a mlieka?

Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich podľa pokynov obce do nádob 
na to určených. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

Kam patria použité hygienické potreby?

Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej 
pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel 
a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.

Kam patrí molitan?

V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve 
patrí na zberný dvor.

Kam patrí polystyrén?

Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný, 
odneste ho na zberný dvor.

Kam patria krabice z kartónu?

Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.

Viac informácií o správnom triedení 
nájdete na webových stránkach: 

www.triedime.sk
www.envipak.sk

www.zelenybod.sk
www.zodpovednaspolocnost.sk

SKLO PAPIER PLASTY KOVY

?

?

?

?

?

?

?

?

i

i

i

i

i

i

i

i

ENVI – PAK hradí náklady na triedený 
zber a je silným a stabilným partnerom 
miest a obcí. Stoja za ním veľkí medziná-
rodní výrobcovia baleného tovaru, ako 
aj slovenské firmy, výrobcovia potravín, 
nápojov, liehovín alebo kozmetiky.

Upozornenie počas letných dovoleniek

Ako správne separovať a triediť odpad

Oznam
Technické služby, mestský pod-

nik Banská Štiavnica vám dávajú 

na vedomie, že odber starých vo-

zidiel už prebieha v areáli Zber-

ného dvora, Antolská 46, 969 01 

Banská Štiavnica. Bližšie info na: 

0918 574 695.

Za pochopenie ďakujeme. 

Michaela Benková

Mestská 
knižnica 
v nových priestoroch Rubigallu 

Otváracie hodiny:

Po: 8:00 – 17:00

Ut: 8:00 – 17:00

St: 8:00 – 17:00

Št: 13:00 – 17:00

Pi: 8:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658 

email: kniznica@banskastiavni-

ca.sk

MsK
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kam v BŠ 
a okolí ?

Keď krátko po pol tretej odpoludnia 

dňa 10.8.2016 doznel zvuk kostol-

ných zvonov na veži Kostola Panny 

Márie a na veži Starého zámku a pred 

štôlňou Glanzenberg sa malo sa začať 

pietne podujatie, venované pamätné-

mu dňu Slovenskej republiky – „10. 

august Deň obetí banských nešťastí“, za-

hrmelo a  spustil sa lejak, museli sa 

účastníci podujatia presunúť na blíz-

ku krytú terasu baníckej krčmy.   

Podujatia sa zúčastnili aj Mgr. Nadež-

da Babiaková, primátorka mesta, IC-

Lic. Ing. Ľudovít Frindt, rímskokato-

lícky farár, Ing. Peter Zorvan, PhD., 

zástupca riaditeľa Slovenského ban-

ského múzea, Pavol Santoris, starosta 

obce Banský Studenec a RNDr. Karol 

Weis, PhD., podpredseda baníckeho 

spolku. Intonáciu baníckych piesní 

zabezpečil spevokol Štiavničan, bá-

seň o baníkoch predniesla Mgr. Má-

ria Petrová. Pietny príhovor podpred-

sedu baníckeho spolku, okrem iného, 

obsahoval: „Dnes uplynulo presne sedem 

rokov, keď 10. augusta 2009 došlo v Bani 

Handlová k  najväčšiemu banskému ne-

šťastiu v  novodobej histórii slovenského 

baníctva, pri ktorom zahynulo 20 baníkov. 

Uvedená tragická udalosť vzniesla do sŕdc 

baníkov aj širokej verejnosti ťaživý smútok 

a pripomenula nám aké je náročné baníc-

ke povolanie, ktoré si žiaľ v niektorých prí-

padoch vyberá aj tú najväčšiu daň, ľudské 

životy. Uvedená tragická udalosť vzniesla 

do sŕdc baníkov aj širokej verejnosti ťaži-

vý smútok a pripomenula nám aké je ná-

ročné banícke povolanie, ktoré si žiaľ v nie-

ktorých prípadoch vyberá aj tú najväčšiu 

daň, ľudské životy. V roku 2015 došlo na 

Slovensku pri vykonávaní banskej činnos-

ti a pri vykonávaní činnosti vykonávanej 

banským spôsobom k  3 závažným pra-

covným úrazom. Veľmi priaznivou sku-

točnosťou je, že nedošlo k žiadnemu smr-

teľnému pracovnému úrazu. V tomto roku 

uplynulo už 137 rokov od jedného z naj-

väčších banských nešťastí v  našom re-

gióne, keď pri požiari na šachte Leopold 

v Hodruši dňa 9. januára 1879 zahynulo 

20 baníkov. V novodobej histórii baníctva, 

podľa archívnych dokumentov zo Sloven-

ského banského archívu v Banskej Štiav-

nici, bolo v našom regióne od roku 1941, 

na závodoch Rudné bane Banská Štiav-

nica, Rudné bane Hodruša – Hámre, DI-

NAS Banská Belá, Banské stavby, n.p. 

Prievidza, HELL, spol. s r.o. Banská Štiav-

nica a Slovenská banská, spol. s r.o. Hodru-

ša – Hámre,  zaznamenaných 24 smrteľ-

ných pracovných úrazov pri vykonávaní 

banskej činnosti. Priestranstvo pred štôl-

ňou Glanzenberg je od roku 2011 využí-

vané aj na konanie pietneho podujatia pri 

príležitosti pamätného dňa Slovenskej re-

publiky „10. august – deň obetí banských 

nešťastí na Slovensku“. Z uvedeného dô-

vodu sme navrhli Mestu Banská Štiav-

nica, aby pri zamýšľanej rekonštrukcii 

priestranstva pri pomníku padlých, bola 

časť priestranstva v mieste schátralej fon-

tány upravená na pamätník baníkov, kto-

rí žili a pracovali v štiavnicko-hodrušskom 

banskom revíre. Verím, že náš návrh bude 

akceptovaný“. Symbolickou minútou 

ticha, iba za zvuku baníckej klopačky, 

ktorú obsluhoval Ing. Milan Ferenc, 

zúčastnení vzdali poctu všetkým obe-

tiam banských nešťastí na Slovensku 

a  osobitne obetiam zo  štiavnických, 

hodrušských, belianskych a vyhnian-

skych baní. Potom nasledoval prí-

hovor pani primátorky a po ňom sa 

časť účastníkov v sprievode presunula 

k štôlni Glanzenberg, kde pani primá-

torka položila ku krížu kyticu bielych 

ruží a RNDr. Mária Gubrianska zave-

sila na kríž pamätný venček. V záve-

re sa účastníkom prihovoril pán farár, 

ktorý požehnal baníkom a zaželal im 

veľa baníckeho šťastia. Podujatie bolo 

ukončené baníckou hymnou „Banícky 

stav“, po ktorej odzneli tri čestné rany 

banského odstrelu, ktoré odpálil Ing. 

Jozef Karabelly. Za dôstojnú prípra-

vu a priebeh podujatia patrí poďako-

vanie Banskoštiavnicko-hodrušské-

mu baníckemu spolku, Mestu Banská 

Štiavnica, pánovi farárovi, pani Petro-

vej a spevokolu Štiavničan. Zdar Boh!

Milan Durbák

Deň obetí banských nešťastí 
na Slovensku v Banskej Štiavnici

Príhovor primátorky nášho mesta  foto Michal Kríž 

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriad-

ne dobrá správa. Navštívte nás malí, veľ-

kí, zabavia Vás vtipné scénky. Prezradia 

Vám, čo sa dialo, keď sa ľudstvo vyvíjalo. 

Budú sa diať veľké veci, neváhajte, príď-

te všetci.”

Slovenské banské múzeum, histo-

rické hudobné a divadelné združenie 

Tormen a skupina historického šer-

mu Ricasso pozývajú zažiť netradič-

né víkendy na Starom zámku v Ban-

skej Štiavnici.

Pre všetkých návštevníkov sú pripra-

vené netradičné prehliadky Starého 

zámku pod názvom Z minula do bu-

dúcna, počas ktorých sa na jednom 

mieste stretnú dejiny z celého sveta 

od praveku až po dvadsiate storočie v 

netradičnej podobe spracované...

Termíny netradičných víkendov: 

20.-21. august, 10.-11. september 

2016

Vstupy: 20.august: 10:00, 11:30, 

13:00, 14:30. 21.august: 10:00, 

11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30. 

10.-11.september: 10:00, 11:30, 

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

Miesto konania: Slovenské ban-

ské múzeum - Starý zámok, Banská 

Štiavnica

Vstupné: v predpredaji (Predpredaj 

končí deň pred začiatkom podujatia o 

16.00 hod.), deti (5-18 rokov) 3,00€, 

dospelí 4,00€, v deň podujatia: deti 

(5-18 rokov) 3,50€, dospelí 5,00€. Re-

zervácie vstupeniek: 045/694 94 72, 

marketing@muzeumbs.sk. Minimál-

ny počet návštevníkov je 10. Počas ví-

kendu nie je v prevádzke aj bežná ex-

pozícia Starého zámku.

Web podujatia: www.muzeumbs.sk 

Mediálny partner: rádio Expres, Štiav-

nické noviny

S fi nančnou podporou BBSK.

SBM

Netradičné víkendy v Starom zámku

Do 20.8. Capalest. Program na ca-

palest.com

18./25.8. Koncert Ludvika Kašubu. 

U Blaškov, Počúvadl. jazero, 19:00.

19.-31.8. Terra Permonia. Denne, 

11:00-17:00 

19.-21.8. Lesnícke arborétum Ky-

sihýbel. str-ne 8:00-15:00, nlcsk.sk

19.8. Koncert PayaAya. Zhudobne-

né básne Petra Konečného. Vino-

centrum, 19:00.

19.8. Oslava! Archanjel oslavuje 6 

rokov, od  20:00.

19.8. Posedenie so skupinou Song. 

U Blaškov, Počúvadl. jazero, 18:30.

19.-20.8. Chata A. Kmeťa: Nočný 

výstup na Sitno. Z Ilije a Počúvadl. 

jazera o 1:00. Info: 0904 804 132

Koncerty v Art Cafe

19.8. Prešporskí Junáci, 20:00.

20.8. PS Funk Unit, 20:00.

20.8. Sitnianska paškrta. Súťaž vo 

varení kotlíkových špecialít. Počú-

vadl. jazero, 10:00. 

20.8. Deň plný hier v Skautskom 

dome. Hostel sv. Juraj, 10:00

20.8. IMT Smile Acoustic. Amfi teá-

ter, 18:00

20.8. Pečené prasiatko s country 

Hurikán. U Blaškov, Počúvadl. jaze-

ro, 18:00.

20.8. Charitatívne podujatie: Art for 

Marguerite. Hudobníci, divadelníci, 

žongléri, tatéri a ďalší umelci. Ban-

ský dom, 11:00.

20.-21.8. Netradičné víkendy v 

Starom zámku: Vstupy: So: 10:00, 

11:30, 13:00, 14:30. Ne: 10:00, 

11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30.

20.-28.8.  Beer fest. Jašterice, 8:00-

22:00.

21.8. Benefi čný koncert: Osmidiv. 

Amfi teáter, 15:00

24.8. Arch+A days. Prezentácia 7 

umelcov. Detaš. pracovisko Fakulty 

architektúry STU – Archa, Radnič. 

nám. 2.

24.8. Kammerhof deťom. Múzeum 

pre rodiny s deťmi, 14:00

24.8. Intenzívny hlasový workshop. 

Luft coworking, 18:15.

26.8. Divadlo: Paradájz Pikčr. 

Kaštieľ vo Sv. Antone, 19:00

26.8. Koncert: Duo Inferno. Hotel 

Grand Matej, 20:00

26.8. Oldies disco. Cosmopolitan 

-bowling, 22:00

22.-27.8. Kammerhof: Haraburdy. 

Bazár (ne)potrebných vecí.

27.8. Podsitnianske dni hojnosti. 

Kráľovce – Krnišov.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Rok 2016 je postupovým 

rokom pre mladých hasičov. 

Po okresných kolách, v  ktorých sa 

zúčastnilo 647 kolektívov mladých 

hasičov s  celkovým počtom 6477 

detí sa v  mesiaci jún konali kraj-

ské kolá. Víťazi krajských kôl,  kto-

rých sa zúčastnilo celkovo 108 ko-

lektívov s  celkovým počtom 1080 

detí, sa zišli v  dňoch 8. a  9. júla 

2016 v Banskej Štiavnici na XII. Ce-

loštátnom kole. V  piatok popolud-

ní 8. júla 2016, po zaprezentovaní 

a  ubytovaní, si kolektívy mladých 

hasičov zmerali sily prvýkrát a  to 

v  Táborovej olympiáde. V  pätnás-

tich súťažných disciplínach Táboro-

vej olympiády predviedli mladí ha-

siči svoju hravosť, súhru kolektívu, 

presné oko, šikovnosť a zručnosť pri 

práci s hadicami, prenášaním vody, 

alebo pri slalome s  pneumatikou. 

V Táborovej olympiáde si v kategó-

rii dievčat najlepšie počínali diev-

čatá z  DHZ Likavka pred dievča-

tami z  DHZ Veľký Lapáš a  DHZ 

Zeleneč. V kategórii chlapcov vyhra-

li chlapci z DHZ Šišov pred chlapca-

mi z DHZ/ZŠ Šuňava a DHZ Veľký 

Lapáš. Výsledky Táborovej olympi-

ády sa dočítate v mesačníku Požiar-

nik č.8/2016. Po skončení Táboro-

vej olympiády prebiehal na štadióne 

beh na 60 m s prekážkami. Násled-

ne sa konala porada vedúcich kolek-

tívu mladých hasičov, kde sa upres-

nili jednotlivé pripomienky, pokyny 

k súťaži. Veliteľom súťaže bol vice-

prezident DPO SR pre mládež An-

ton Urdovič, hlavným rozhodcom 

súťaže bol Ján Kulich, rozhodcami 

jednotlivých disciplín boli Milan Fi-

drich pre požiarny útok s prekážka-

mi – medzinárodný a Ing. Mária Go-

duľová pre štafetový beh na 400 m 

s  prekážkami - medzinárodný. Po 

večeri sa na štadióne konala pora-

da rozhodcov. Zároveň sa rozhodco-

via oboznámili so svojim zadelením 

na úsekoch jednotlivých disciplín. 

Dohodli sa aj na nástupe na samot-

nú súťaž. V sobotu 9. júla 2016 ráno 

o 9.00 hod. priviedol veliteľ súťaže 

na plochu štadióna vlajkovú čatu, 

rozhodcov a kolektívy mladých ha-

sičov. Po vztýčení zástav DPO SR 

a SR za zvukov hymny SR a vypus-

tení holubov a  bielych, modrých 

a  červených balónov, podal veliteľ 

súťaže Anton Urdovič hlásenie pre-

zidentovi DPO SR PhDr. Ladislavo-

vi Pethöovi. Nasledovala prehliad-

ka nastúpených kolektívov mladých 

hasičov. Vzápätí vedúci Sekretariá-

tu DPO SR Ing. Ján Parčiš predsta-

vil a  privítal hostí. Medzi hosťami 

nechýbali primátorka mesta Ban-

ská Štiavnica – Mgr. Nadežda Ba-

biaková, riaditeľ KR HaZZ v Banskej 

Bystrici - plk. Ing. Dušan Sľúka, ria-

diteľ OR HaZZ v Žiari nad Hronom 

– pplk. Ing. Ivan Pružina, prezident 

DPO SR - PhDr. Ladislav Pethö, ge-

nerálny sekretár DPO SR – Vende-

lín Horváth, predseda KV DPO Ban-

ská Bystrica – Mgr. Ivan Chromek, 

PhD., predseda ÚzV DPO Žiar nad 

Hronom – Vladimír Slezák, prom.

právnik a delegácia Maďarského ha-

sičského zväzu, ktorú viedol Károly 

Csóka. Súťaž poctil svojou prítom-

nosťou aj poslanec NR SR a predse-

da VÚC Bansko-bystrického kraja 

Mgr. Ing. Marián Kotleba. Po prí-

hovore primátorky mesta Banská 

Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej, 

ktorá privítala všetkých prítomných 

na území mesta, sa vzápätí prihovo-

ril kolektívom mladých hasičov a ich 

vedúcim aj predseda VÚC Mgr. Ing. 

Marián Kotleba. Vo svojom prího-

vore ocenil prácu vedúcich mládeže 

a  športové zápolenie mladých hasi-

čov aj prezident DPO SR PhDr. La-

dislav Pethö, ktorý na záver prího-

voru vyhlásil XII. Celoštátne kolo 

hry Plameň za otvorené. Nasledova-

li slávnostné sľuby pretekárov a roz-

hodcov. Na záver kolektívy mladých 

hasičov spolu s  rozhodcami v defi -

lé opustili plochu štadióna. Násled-

ne súťažné dráhy patrili samotným 

kolektívom mladých hasičov, kto-

rí začali súťažiť v prvých pokusoch 

v oboch disciplínach: požiarny útok 

s prekážkami a štafetový beh na 400 

m s prekážkami. V oboch  disciplí-

nach sa súťažilo podľa medziná-

rodného súťažného poriadku. V po-

poludňajších hodinách sa v  oboch 

disciplínach uskutočnili druhé po-

kusy. Po prerátaní dosiahnutých 

časov a  trestných bodov na body 

bolo zrejmé, že  šťastie najviac pria-

lo dievčatám a chlapcom z DHZ/ZŠ 

Šuňava, ktorí dosiahli najvyššie bo-

dové ohodnotenie a  tým zvíťazi-

li v  jednotlivých kategóriách. Do-

siahnuté výsledky XII. Celoštátneho 

kola hry Plameň 2016 sa dočítate v 

mesačníku Požiarnik č.8/2016. Po-

čas vyhlásenia výsledkov Celoštát-

neho kola boli víťazné kolektívy 

mladých hasičov ocenené medaila-

mi, pohármi a vecnými cenami. No 

i ostatné kolektívy boli ocenené dar-

čekovými predmetmi. Vystúpením 

prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava 

Pethöa bolo XII. Celoštátne kolo hry 

Plameň ofi ciálne ukončené. Nasle-

dovalo fotografovanie víťazných ko-

lektívov, poďakovanie rozhodcom, 

rozlúčenie sa s  hosťami, rozhodca-

mi, kolektívmi a  nasledovala cesta 

domov. Na záver chcem poďakovať 

všetkým sponzorom z okresov BŠ, 

ZH a ZC, ktorí akoukoľvek pomo-

cou, či už materiálnou alebo fi nanč-

nou, prispeli k  úspešnému a  zdar-

nému priebehu súťaže. Úprimné 

poďakovanie patrí i  Mestu Banská 

Štiavnica a členom Úzv DPO Žiar 

nad Hronom a  členom DHZ Ban-

ská Štiavnica, Pitelová, Banský Stu-

denec, Svätý Anton, Ilija, Štiavnické 

Bane, Štefultov, ktorí úprave štadió-

na, príprave súťaže venovali veľa 

a veľa hodín a pre úspešný priebeh 

a samotnú súťaž urobili maximum. 

Poďakovanie patrí aj BBSK za pod-

poru a samozrejme všetkým, kto-

rí akýmkoľvek spôsobom prispeli 

k zdarnému priebehu podujatia.

Výsledky: https://www.dposr.sk/

index.php/dpo-sr/casopis-poziar-

nik-all/807-poziarnik-8-2016.

Dana Mesárošová, 

Sekretariát DPO SR

XII. Celoštátne kolo hry Plameň 
2016 v Banskej Štiavnici

Slávnostné otvorenie hasičskej súťaže  foto Archív DPOSR

Výstava: 
Teodor 
Schnitzer 
„Muž z divokého východu“

Nebolo to tak dávno, čo generá-

cie detí a  ich rodičov so zataje-

ným dychom čítali knihy z edície 

STOPY. Príbehy o slobode, ne-

falšovanom hrdinstve a  o  pria-

teľstve na život a  smrť. Slávne 

mayovky, cooprovky, steven-

sonovky ilustroval rodák z  Ko-

šíc Teodor Schnitzer. V rokoch 

1955 – 1977 ilustroval najmenej 

116 kníh. Knihy, ktoré sa aj vďa-

ka jeho ilustráciám stali kultom. 

Schnitzer dal Winnetuovi tvár...

Koncom 70. rokov sa však 

Schnitzer stratil. Workoho-

lizmus a alkohol mu podrazi-

li nohy. Daňou bolo podlomené 

zdravie, strata osobného a  pra-

covného zázemia, osamelosť. Je 

ťažko uveriteľné, ako sa na vý-

nimočného autora rýchlo za-

budlo aj na výtvarnej scéne. Na-

priek víťazstvu nad závislosťou, 

sa mu nepodarilo naplno vrá-

tiť sa k tvorbe. Stratil sa. Až in-

vestigatívne pátranie kurátorov 

z bratislavskej galérie TOTO pri-

nieslo ovocie. Vo februári 2015 

sa podarilo objaviť a neskôr ve-

rejnosti sprístupniť stratené 

Schnitzerovo dielo. Teší nás, 

že aj v  Banskej Štiavnici máme 

skvelú príležitosť vidieť origi-

nálnu kolekciu výnimočných 

ilustrácií.

Výstavu kurátorsky pripravil 

tím galérie TOTO! – Miloš Kop-

ták, Mária Rojko, Ida Želinská. 

Trvanie výstavy: 

24.6. – 25.9.2016. 

www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová,

Galéria Jozefa Kollára, BŠ
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spomienky

OZNAMY

Dňa 29.júla 2016 sa v Banskej 

Štiavnici v zrekonštruovanej 

budove pod Kalváriou konalo 

slávnostné otvorenie Návštev-

níckeho centra pre občanov. 

Pri otvorení NC slávnostne pre-

strihli pásku a prihovorili sa zúčast-

neným za Mesto Banská Štiavni-

ca, poslanec MsZ Ing. Juraj Čabák, 

Mgr. Martin Macharik, obľúbe-

ná, známa herečka a Štiavničanka 

Magda Vášaryová, ďalej generál-

ny riaditeľ VÚB banky a  predseda 

Správnej rady Nadácie VÚB Ale-

xandre Resch a taktiež o slová a po-

žehnanie Návštevníckeho centra sa 

podelil aj miestny pán farár Ľudo-

vít Frindt. 

Návštevnícke centrum ponúka náv-

števníkom príjemnú atmosféru, 

posedenie a  informácie o  Kalvárii 

a taktiež aj zábery z rekonštrukcie 

banskoštiavnickej Kalvárie. Kalvá-

ria sa postupne renovuje od roku 

2008 s pomocou Nadácie VÚB. Ob-

nova banskoštiavnickej Kalvárie je 

v plnom prúde. V súčasnosti je úpl-

ne zrekonštruovaný Dolný kostol 

a viac než polovica z 19 kaplniek 

s  bohatou barokovou výzdobou. 

Zároveň sa vybudoval amfi teáter, 

infraštruktúra a pribudlo osvetle-

nie objektov. Pravidelne sa tu orga-

nizujú náboženské, komunitné či 

kultúrne podujatia. 

Popri zachovanom duchovnom 

rozmere sa tak rozvíja i rekreačná 

a náučno-vzdelávacia hodnota Kal-

várie. „V areáli Návštevníckeho centra 

plánujeme vytvoriť aj veľkú záhradu 

ako miesto pre relaxáciu po náročnom 

výstupe pre návštevníkov. V roku 2016 

ich očakávame až 60 000. Naďalej bu-

deme pokračovať v  reštaurovaní ná-

stenných malieb v  Hornom kostole, 

obnovujú sa ďalšie dve kaplnky ako 

aj samostatný objekt ECCE HOMO,“ 

uviedol Mgr. Martin Macharik 

predseda Kalvárskeho fondu. „Te-

šíme sa, že Kalvária je každým rokom 

krajšia a naša dlhoročná podpora začí-

na byť čoraz viac viditeľná. Nové cen-

trum poskytne návštevníkom komplet-

ný servis, ktorý k pamiatke európskeho 

významu patrí. Verím, že ho ocení kaž-

dý, kto „vylepšenú“ Kalváriu navští-

vi.“ povedal generálny riaditeľ VÚB 

banky Alexander Resch. 

Prostredie a zrekonštruované Náv-

števnícke centrum je naozaj pre-

krásne. Som rád, že práve ban-

skoštiavnická Kalvária je jedna 

z  mnohých pamiatok, ktorá si za-

slúži rekonštrukciu.

Filip Golian

Slávnostné otvorenie 
Návštevníckeho centra pod Kalváriou

Návštevnícke centrum otvorené pre občanov  foto Lubo Lužina 

Banská Štiavnica historicky 

prvýkrát privítala predsed-

níčky MO Živeny z celého 

Slovenska na X. spoločnom 

zasadnutí. 

Stretnutie sa konalo 8.júla 2016 a 

bolo výnimočné už aj preto, že sa 

konalo v rodnom meste úradujúcej 

celoslovenskej predsedníčky Živeny 

Magdalény Vášáryovej.

Pre účastníčky bol pripravený bo-

hatý program uprostred nádhernej  

scenérie Banskej Štiavnice v lúčoch 

prázdninového slnka. Prechádz-

ka s prehliadkou historického cen-

tra mala osobité čaro, umocnené 

rozprávaním a spomienkami pani 

Vášáryovej. Veľmi pôsobivé bolo 

aj literárne pásmo o  Sládkovičovi 

a Maríne v miestnom evanjelickom 

kostole v  podaní Márie Petrovej. 

Po slávnostnom obede v  reštaurá-

cii Gallery nasledovalo rokovanie 

Predsedníctva Živeny, spolku slo-

venských žien, na ktorom predsed-

níčka spolku informovala o  najdô-

ležitejších krokoch, ktoré podnikla 

od predchádzajúceho zasadnutia 

v  Čadci a priblížila svoje odvážne 

plány do budúcnosti, keď by sa Ži-

vena mohla prezentovať aj vďaka 

projektom EÚ vo svete. Postupne sa 

zbilancovala doterajšia bohatá čin-

nosť  jednotlivých miestnych odbo-

rov Živeny, za ktorou v  ničom ne-

zaostáva ani naša banskoštiavnická 

organizácia. Živena nie je len sym-

bol minulosti. Živena je život, kul-

túra, vzdelanosť, pokrok, vízia lep-

šej budúcnosti, ale aj dobrá rada 

a pomocná ruka podaná v  núdzi. 

Dobrým nápadom, nadšeniu a chu-

ti robiť tento svet lepším sa medze 

nekladú a ženy to navyše vedia ro-

biť s láskou.

Príchuť láskavých spomienok  malo 

aj posedenie pri  kávičke v Kaviarni 

Gavalier, niekdajšom rodnom dome 

pani Vášáryovej. Potom dámy pri-

jali pozvanie na domácu štrúdľu 

k pani Ľudmile Blaškovej na Počú-

vadlo a krásny deň ukončilo posede-

nie pri ohníku a živánskej na chate 

pani Vášáryovej s  možnosťou pre-

nocovania. Hostia neskrývali nad-

šenie z Banskej Štiavnice, nešetrili 

slovami vďaky za srdečnosť a po-

hostinnosť, s  ktorou sa tu stretli, 

vyzdvihli vysokú organizačnú úro-

veň podujatia, za čo patrí vďaka 

výboru banskoštiavnickej Živeny 

a  predsedníčke Renáte Taligovej. 

Veríme, že deň strávený v  našom 

meste im budú pripomínať aj dar-

čekové predmety, ktoré im venova-

lo Mesto Banská Štiavnica. Ďalšie 

stretnutie sa bude konať koncom 

septembra v Martine.

Janka Bernáthová

Predsedníctvo Živeny v Banskej Štiavnici

Predsedníčky MO Živeny z celého Slovenska  foto Archív autora

Úprimná vďaka 
MUDr. Cvejkušovi

Častokrát, v utorok, keď chodie-

va urológ MUDr. Marian Cvejkuš 

do svojej ordinácie v Zdravot-

nom stredisku na Ul. energeti-

kov v Banskej Štiavnici sa stre-

távame všetci jeho pacienti, 

ktorým bez výhrady pomohol aj 

pri tých najvážnejších zdravot-

ných problémoch. Sme tu via-

cerí takí, ktorých zachránil me-

dikamentóznou liečbou pred 

operačným zákrokom, čo býva 

vždy spojené aj s vážnym rizi-

kom. Všetci, čo sa tu stretáva-

me sme sa svorne zhodli na tom, 

že MUDr. Cvejkuš je bez akejkoľ-

vek konkurencie najlepší urológ, 

ktorý nás doteraz liečil. Aj to-

uto cestou mu vyslovujeme, čo 

najúprimnejšie poďakovanie a 

súčasne apelujeme na tých, ktorí 

majú akékoľvek urologické prob-

lémy, aby im nedovolili narásť do 

nedoziernych rozmerov a vyhľa-

dali nášho MUDr. Cvejkuša, kto-

rý ordinuje každý utorok. Kon-

takt: 0905 469 189. 

Vďační pacienti
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V prostredí Banskej Štiavnice - lo-

kality Svetového kultúrneho de-

dičstva UNESCO a Vzdelávacieho 

a vedecko-výskumného centra pre 

obnovu architektonického dedič-

stva (Architectural Research Center 

on Heritage and Art education - AR-

CHA) sa 24. augusta 2016 uskutoč-

ní prvý ročník podujatia, ktoré je 

zamerané na popularizáciu a vzá-

jomné priemety architektúry a sú-

visiacich umení (vizuálne umenie, 

scénografi a, divadlo, hudba a lite-

ratúra).

Súčasťou otváracieho podujatia 

je výstava a séria prednášok 7 vý-

znamných predstaviteľov architek-

tonickej tvorby a súvisiacich umení, 

refl ektujúcich ich tvorbu v regionál-

nom, celoslovenskom a medziná-

rodnom kontexte.

Na 1. ročníku podujatia sa budú 

prezentovať:

- prof. Ing. arch. Václav Girsa (Česká 

republika) - architekt, pedagóg FA 

ČVUT Praha, dvojnásobný laureát 

ceny Europa Nostra (EU)

- prof. Ján Uličiansky - spisovateľ, 

pedagóg VŠMU, dramatik, divadel-

ný režisér, dvojnásobný nominant 

ceny H. CH. Anderssena

- Mgr. Bohuš Kubinský - sochár, pe-

dagóg FA STU, autor mnohých diel 

ako súčastí architektúry, so zastú-

pením v zbierkach renomovaných 

umeleckých inštitúcií,

- Ing. arch. Katarína Vošková - ar-

chitektka, pedagóg FA STU Brati-

slava, iniciátorka obnovy Kalvárie v 

Banskej Štiavnici a spoluzakladateľ-

ka Kalvárskeho fondu

- Ing. arch. Ľubica Paučulová - auto-

rizovaná architektka SKA, žijúca a 

tvoriaca v Banskej Štiavnici, ateliér 

Tradičný dom, iniciátorka založenia 

obnovy Detašovaného pracoviska 

FA v Banskej Štiavnici

- Eva Farkašová - scénická a kostý-

mová výtvarníčka, trojnásobná dr-

žiteľka prestížneho ocenenia Zlatá 

maska (Poľsko), ocenenie DOSKY 

2015

- Ing. Monika Maňkovská - autorka 

a divadelná režisérka hier v prostre-

dí historických objektov Banskej 

Štiavnice a Sv. Antona

Podľa slov iniciátora projektu - prof. 

Ing. arch. Pavla Gregora, ambíciou 

projektu je založenie tradície pra-

videlných stretnutí a vzdelávacích 

prednášok významných sloven-

ských a medzinárodných umelcov, 

ktorých tvorba sa dotýka v rôznych 

podobách architektúry a dizajnu. 

Kladie si za cieľ vytvorenie komu-

nikačnej, popularizačnej a vzdelá-

vacej platformy medzi umeleckým 

a akademickým prostredím, prota-

gonistami súčasného umenia, ar-

chitektúry a dizajnu s verejnosťou. 

Jeho cieľom je tiež obohatiť a pre-

hĺbiť aktuálnu umeleckú diskusiu 

na Slovensku, vzdelávanie študen-

tov a odbornej aj laickej verejnosti 

a popularizovať vzájomné priemety 

architektúry, dizajnu a súvisiacich 

umení v prostredí Banskej Štiavnice 

- lokality Svetového kultúrneho de-

dičstva UNESCO.

Podujatie je súčasťou aktivít Fakul-

ty architektúry STU v Bratislave, pri 

príležitosti 70. výročia výučby ar-

chitektúry na Slovensku, 40. výro-

čia Fakulty architektúry STU v Bra-

tislave a 30. výročia Vzdelávacieho 

a vedecko-výskumného centra FA 

STU v Banskej Štiavnici.

Podujatie podporil z verejných 

zdrojov Fond na podporu umenia.

Pavel Gregor

Schemnitz ARCH+A days

Územné kolo súťaže základ-

ných a stredných škôl v posky-

tovaní prvej pomoci 2016

25.5.2016 sa na územnom spol-

ku SČK v Banskej Štiavnici konalo 

územné kolo súťaže Družstiev mla-

dých zdravotníkov I. a II. základných 

škôl stupňa a Družstiev prvej pomo-

ci – mládeže stredných škôl v posky-

tovaní prvej pomoci. V tomto roku 

sa do súťaže zapojili tri stredné ško-

ly z B.Štiavnice: Gymnázium Andre-

ja Kmeťa, Spojená odborná škola slu-

žieb a lesníctva a Stredná odborná 

škola lesnícka. Poranenia boli nasi-

mulované na fi gurantoch, ktorí jed-

notlivé situácie výborne priblížili sú-

ťažiacim. Víťazom tejto kategórie sa 

stalo družstvo Gymnázium A. Kme-

ťa, B. Štiavnica. Za ZŠ sa súťaže zú-

častnilo 9 družstiev z piatich základ-

ných škôl: Katolícka ZŠ, ZŠ J. Kollára, 

ZŠ J. Horáka, ZŠ Maximiliána Hella 

Štiavnické Bane, ZŠ Banská Belá. Sú-

ťaž v tejto kategórii na základe roz-

hodnutia rozhodcov - dobrovoľníkov, 

ktorí sú záchranármi a inštruktormi 

prvej pomoci bolo 

určené toto poradie: 

Víťazom 1. stupňa 

sa stala – Katolíc-

ka ZŠ, B. Štiavnica. 

Víťazom 2. stup-

ňa – ZŠ Maximiliá-

na Hella, Štiavnické 

Bane.

Rehabilitačný deň 

v kúpeľoch Sklené 

Teplice

21.6.2016 vďaka fi -

nančnej podpore 

Mesta B.Štiavnica, klienti DSS pre 

mentálne postihnuté deti, mládež a 

dospelých strávili rehabilitačno-rela-

xačný deň v kúpeľoch Sklené Tepli-

ce. Deväť našich klientov absolvovalo 

– klasickú masáž, inhaláciu v soľnej 

jaskyni a spoločný obed.

Mladý zdravotník – stretnutie 

materských škôl 2016

V pondelok 27.6.2016 sa v areáli MŠ 

na Ulici bratská 9 v B.Štiavnici zišli 

družstvá Mladých zdravotníkov MŠ 

z B.Štiavnice (MŠ Bratská, MŠ Mie-

rová, MŠ Križovatka, MŠ Guliver), 

aby si overili svoje znalosti z posky-

tovania prvej pomoci. Deti sa pro-

stredníctvom názorných ukážok do-

zvedeli ako poskytovať prvú pomoc, 

ošetrovať rany či viesť zdravý spôsob 

života.

Sladké odmeny i vecné ocenenia pre 

mladých zdravotníkov boli zakúpe-

né z fi nančnej podpory Mesta Ban-

ská Štiavnica. Za podporu všetkých 

uvedených aktivít za organizátorov 

a všetkých zúčastnených srdečne ďa-

kujeme.

Katarína Senciová

Projekty SČK V B. Štiavnici realizované 
s podporou Mesta Banská Štiavnica

    Poskytnutie prvej pomoci  foto Archív autora

Podsitnianske 
dni hojnosti

obec Baďan - 10. septembra 

2016. Hostina na „Husacom pľaci“

Program:

11.00 - 12.00 hod.: Príprava na prá-

ce (zapriahanie koní, príprava na 

orbu, kúpanie a pasenie husí, prípra-

va sudov a rôzne iné...)

12.00 - 13.00 hod. 

FS Priechoďan z Priechodu 

13.00 - 14.00 hod. 

FS Javory A Liesky z Badína

14.00 - 15.00 hod.: Jesenné prá-

ce, príprava hostiny (výroba vína 

z Perja - mletie, prešovanie hrozna; 

príprava husí - štopanie, čistenie; vy-

orávanie a vyberanie krumplí; vare-

nie slivkovýho lekváru; mletie obilia; 

strúhanie kapusty do suda..)

15.00 - 16.00 hod.: FS Carpona 

z Krupiny „Hontianske piesne a tance“ 

16.00 - 17.00 hod.: FS Zobor z Nitry 

- „Gdo sce vino slopat“

17.00 hod.: FSk Baďančanka a  jej 

hostia

Sprievodné akcie: 

od 12.00 hod.: Hostina na „Husa-

com pľaci“ (husacina, husacia pečen-

ka, lokše s masťou, lokše s kapus-

tou, podymníky, krumple s krvou, 

rudaška, domáci chlieb s  husacou 

masťou a  cibuľou...), remeselníci, 

atrakcie pre deti, miestne špeciality 

(guláš z diviny, pečené klobásy, pe-

čené prasa...), špeciality našich gaz-

diniek (koláče, zákusky, pagáče...), 

babka bylinkárka a  iné. Vstupné: 

1,- € / osoba. Na všetkých sa teší 

obec Baďan

Hubertovská 
kvapka krvi

V dňoch 3. a 4. septembra 2016 sa 

uskutoční v  areáli svätoantonské-

ho kaštieľa už 26. ročník celosloven-

ských poľovníckych slávností Dní sv. 

Huberta. O programe osláv budeme 

čitateľov Štiavnických novín ešte in-

formovať. Týmto príspevkom by 

som rád upozornil, že i počas tohto 

ročníka bude možnosť darovať naj-

vzácnejšiu tekutinu. Svätohuber-

tovská kvapka krvi sa bude konať 

už po siedmy krát a doteraz – za 6 

ročníkov darovalo krv už 216 dob-

rých ľudí, vrátene mnohých obyva-

teľov banskoštiavnického regiónu. 

Verím, že aj v sobotu 3. septembra 

2016 od 7.30 do 11.00 hod. využi-

jú túto možnosť viacerí dobrí ľudia – 

čitatelia Štiavnických novín. V mene 

organizátorov osláv im úprimne ďa-

kujem.                                       Marian Číž
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik

Piatok 19.8. o 19:30 hod.Piatok 19.8. o 19:30 hod.

STAr Trek: STAr Trek: 

Do NezNÁMADo NezNÁMA

Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný, USA, Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný, USA, 
2016, MP. Vstupné: 4 €. 2016, MP. Vstupné: 4 €. 
Posádka hviezdnej lode U.S.S. En-Posádka hviezdnej lode U.S.S. En-
terprise skúma najvzdialenejšie kúty terprise skúma najvzdialenejšie kúty 
a nezmapované miesta vesmíru. A tu a nezmapované miesta vesmíru. A tu 
sa stretávajú s novým, záhadným ne-sa stretávajú s novým, záhadným ne-
priateľom, ktorý ich aj celú Federáciu priateľom, ktorý ich aj celú Federáciu 
vystaví ťažkej skúške. V novej časti vystaví ťažkej skúške. V novej časti 
série Star Trek s podtitulom Do ne-série Star Trek s podtitulom Do ne-
známa bola zničená loď Enterprise, jej známa bola zničená loď Enterprise, jej 
posádka rozprášená do všetkých kútov posádka rozprášená do všetkých kútov 
vesmíru a časť z nej dokonca uvrhnu-vesmíru a časť z nej dokonca uvrhnu-
tá do zajatia. tá do zajatia. 

Sobota 20.8. o 19:30 hod.Sobota 20.8. o 19:30 hod.

VojNoví psiVojNoví psi

Komédia, USA, 2016, 114 min, MP Komédia, USA, 2016, 114 min, MP 
15. Vstupné: 4 €.15. Vstupné: 4 €.
Pravdivý príbeh dvoch mladých mu-Pravdivý príbeh dvoch mladých mu-

žov, David Packouz a Efraim Divero-žov, David Packouz a Efraim Divero-
li, ktorí získali zákazku 300 miliónov li, ktorí získali zákazku 300 miliónov 
dolárov od Pentagonu na vyzbroje-dolárov od Pentagonu na vyzbroje-
nie amerických spojencov v Afganis-nie amerických spojencov v Afganis-
tane. Hrajú: Jonah Hill, Miles Teller, tane. Hrajú: Jonah Hill, Miles Teller, 
Bradley Cooper.Bradley Cooper.

Nedeľa 21.8. o 17:00 hod.Nedeľa 21.8. o 17:00 hod.

TAjNý živoT TAjNý živoT 

MAzNÁčikovMAzNÁčikov

Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, Animovaný/Komédia/Rodinný, USA, 
2016, 90 min, MP. Vstupné: 4 €. 2016, 90 min, MP. Vstupné: 4 €. 
Max a Katie sú spriaznené duše, naj-Max a Katie sú spriaznené duše, naj-
lepší kamaráti na svete. Čo na tom, že lepší kamaráti na svete. Čo na tom, že 
Max je pes a Katie človek? Keby sa Max je pes a Katie človek? Keby sa 
Katie každý deň na dlhé hodiny ne-Katie každý deň na dlhé hodiny ne-
strácala a nenechávala Maxa v ich strácala a nenechávala Maxa v ich 
byte samého, bol by Max najspokoj-byte samého, bol by Max najspokoj-
nejší pes na svete. Toto platilo však nejší pes na svete. Toto platilo však 
len do chvíle, kým Katie nepriviedla len do chvíle, kým Katie nepriviedla 
domov z útulku chlpaté psie monštrum domov z útulku chlpaté psie monštrum 
menom Baron a nerozhodla sa, že od-menom Baron a nerozhodla sa, že od-
teraz budú žiť šťastne v trojici. teraz budú žiť šťastne v trojici. 

Nedeľa 21.8. o 19:30 hod.Nedeľa 21.8. o 19:30 hod.

BUchTY A klobÁsYBUchTY A klobÁsY

Animovaný/Komédia, USA, 2016, Animovaný/Komédia, USA, 2016, 89 89 
min, MP 18. vstupné: 4 €. min, MP 18. vstupné: 4 €. 
Seth Rogan a Evan Goldberg, tvorcovia Seth Rogan a Evan Goldberg, tvorcovia 
úspešných komédii 50/50, Susedia na úspešných komédii 50/50, Susedia na 
odstrel a To je koniec! prichádzajú ten-odstrel a To je koniec! prichádzajú ten-
tokrát s animovaným fi lmom pre dospe-tokrát s animovaným fi lmom pre dospe-
lých. Diváka pobaví originálny príbeh lých. Diváka pobaví originálny príbeh 
o klobáske, ktorá sa rozhodne odhaliť o klobáske, ktorá sa rozhodne odhaliť 
skutočnú podstatu svojej existencie. skutočnú podstatu svojej existencie. 

Utorok 23.8. o 19:30 hod.Utorok 23.8. o 19:30 hod.

VojNoví psiVojNoví psi

Komédia, USA, 2016, 114 min, MP Komédia, USA, 2016, 114 min, MP 
15. Vstupné: 4 €.15. Vstupné: 4 €.

Štvrtok 25.8. o 19:30 hod.Štvrtok 25.8. o 19:30 hod.

STAr Trek: STAr Trek: 

Do NezNÁMADo NezNÁMA

Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný, USA, Sci-Fi/Dobrodružný/Akčný, USA, 
2016, MP. Vstupné: 4 €. 2016, MP. Vstupné: 4 €. 

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.26/2016: „Ra-

dosť v srdci spôsobí skôr láska priateľ-

stva, než dar od neho.“ Výhercom sa 

stáva Zuzka Dobrovičová, Slád-

kovičova 11, Banská Štiavnica. 

Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 

hráme o poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 29.8.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Voltaire:

A., Argón, úmrtie, druh sťahovavé-

ho vtáka, Slovensko,

B., 3. časť tajničky,

C., Vyžarovanie osôb, abakus, plo-

dy i stromy,

D., Nitka, čistil praním, štipľavá ze-

lenina, existujú,

E., Ozn. áut Španielska a Talianska, 

550 a 49 v Ríme, chobotnatec, poš-

tová novinová služba,

F., Má vôňu, útok, opíjaj sa,

G., Cudzie mužské meno, náš naj-

väčší vták, klope,

H., Bohyňa ranných zorí, moslim-

ský boh, severský škriatok, po-

vzdych,

I., Technické služby, pracuj dlátom, 

slov. herec, zn. slaných tyčiniek,

J., Anglický spevák, skupiny, dotie-

ravý hmyz,

K., Ruská rieka, 1. časť tajničky, 

hliník,

1., Španielska vychovávateľka, ko-

niec tajničky,

2., Rénium, samohlásky v slove uči-

li, obilnina, Liptovský Mikuláš,

3., Úmrtie, dneska, jedovatý prípra-

vok na hmyz,

4., Veľké zuby, skladanie látky do 

záhybov, izbová kvetina,

5., Okúzlila, dlaň bez mäkčeňa, jód,

6., Pobaľ, obyvateľ Arábie, toto,

7., Zoťal, kopec zo slamy, Roma,

8., Hlt, muž, cudzie mužské meno, 

síra,

9., Druhý deň v týždni, krtkovia, 

tona,

10., Stred slova okorení, štýl, 1005 

v Ríme,

11., Koniec modlitby, čistil od buri-

ny, dvojica,

12., Stredočeská chemička skr., 

otep, Noemova loď,

13., Slovenský spisovateľ, 2. časť 

tajničky, ozn. áut Rakúska a Lu-

xemburska.

Pomôcky: Eos, Roy, DTT, Elton, 

aury, Roth, Aloa

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
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Kupón č. 28
Krížovka
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Sériu obrazovo – textových 

publikácií o Banskej Štiavnici 

z vydavateľstva AB ART 

press doplnila krátko pred 

dovolenkovým obdobím ďalšia 

kniha zachytávajúca krásy 

barokového klenotu kaštieľa 

Svätý Anton.

Kaštieľ vo Svätom Antona sa nachá-

dza v bezprostrednej blízkosti Ban-

skej Štiavnice, prvého slovenské-

ho mesta zapísaného do Zoznamu 

svetového kultúrneho a prírodné-

ho dedičstva UNESCO. Kaštieľ na 

úpätí legendami opradeného vrchu 

Sitno, najvyššieho končiara Štiav-

nických vrchov, dala v rokoch 1744-

1750 postaviť vplyvná uhorská 

šľachtická rodina Koháryovcov. Po 

sobáši poslednej koháryovskej de-

dičky Márie Antónie Gabriely s prí-

slušníkom nemeckého kniežacieho 

rodu Ferdinandom Jurajom Cobur-

gom roku 1816, v ďalšom zveľaďo-

vaní kaštieľa pokračoval významný 

nemecký rod Coburgovcov.

Život týchto dvoch výnimočných 

šľachtických rodov pripomínajú 

zbierky Svätoantonského múzea, 

okrem iného neskorobarokové 

fresky aj unikátny organ v kaplnke, 

vzácny nábytok, porcelán, obrazy, 

plastiky, poľovnícke trofeje, ale aj 

iné historické pamiatky.

V úvode novej knihy sa čitateľ 

oboznámi s históriou a významný-

mi vlastníkmi kaštieľa s rodmi Ko-

háryovcov, Coburgovcov a s posled-

ným majiteľom bulharským cárom 

Ferdinandom. V publikácii vynik-

ne krása svätoantonských interié-

rov, čitatelia v nej nájdu všetkých 

31 miestností podrobne predsta-

vených slovom aj obrazom: Scho-

disko, Rodová galéria, Audienčný 

salón, Hlavný salón, Čínsky salón, 

Zlatý salón, Kabinet, Hudobný sa-

lón, Izba pre komornú, Bulharský 

salón, Fajčiarsky salón, Rodičov-

ská spálňa, Knižnica, Jedáleň pre 

24 osôb, Chodba, Chodba južného 

a západného krídla, Barokový sa-

lón, Zrkadlový salón, Cisársky sa-

lón, Veľká herňa, Dámsky čajový 

salón, Hosťovská izba, Biedermeie-

rovský salón, Tirolská poľovníc-

ka jedáleň, Červený salón, Spálňa 

s modrými vtáčikmi, Dámska prez-

liekáreň, Pracovňa Filipa Coburga, 

Lujzin salón, Kaplnka Nanebovza-

tie Panny Márie, Poľovnícka expozí-

cia. Okrem tohto je v publikácii za-

hrnutý aj zámocký park s jazerom, 

kaskádami, vzácnymi drevinami, 

umelou jaskyňou. Ale aj jedinečná 

celoslovenská akcia s názvom Dni 

svätého Huberta.

Kvalitu diela zabezpečujú mená au-

torov. Pod populárno-náučné tex-

ty sa podpísali vedúce pracovníč-

ky Múzea vo Svätom Antone Mária 

Ďurianová a Monika Maňkovská. 

Fotografi e interiéru aj exteriéru 

kaštieľa aktuálne nafotografova-

li autori niekoľkých kníh o Banskej 

Štiavnici Vladimír Bárta a Vladimír 

Barta ml. Knihou môžete urobiť ra-

dosť priateľom zo zahraničia, lebo 

všetky texty sú preložené aj do an-

glického a nemeckého jazyka.

Túto krásnu knihu o klenote ban-

skoštiavnického regiónu dostanete 

kúpiť v  darčekovej predajni Trotu-

art, v múzeu Kammerhof a v  ďal-

ších expozíciách SBM a samozrejme 

v kaštieli Svätý Anton.

Cez distribúciu vydavateľstva AB 

ART press, ktoré knihu vydalo sa 

bude kaštieľ Svätý Anton propago-

vať v knikupectvách po celom Slo-

vensku.  MB

Nová kniha Banská Štiavnica UNESCO 
/Svätý Anton/ Vitajte v kaštieli vo Svätom Antone

Dňa 1.júla sa v Žiari nad 

Hronom konalo regionálne 

kolo celoštátnej súťaže 

Slovenská kronika 2016 pre 

autorov kroník a monografi í. 

Najlepšie práce boli ocenené zlatým 

pásmom, čo znamená postup do 

celoštátneho kola v novembri 2016 

v  Martine. Odborná porota mala 

možnosť posúdiť mnohé práce au-

torov nielen obecných a mestských 

kroník, ale aj kroniky skupiny, ško-

ly, či cirkevného zboru, a  v  rámci 

monografi í prevažne popularizač-

né a  textovo-obrazové monogra-

fi e. Po vyhodnotení súťažných prác 

prebiehal odborný rozborový semi-

nár, ktorý bol zameraný na to, ako 

môžu autori kroník a monografi í 

svoju  prácu ešte zdokonaliť. Orga-

nizátorov zaujal aj návrh, aby bol 

kronikám a kronikárom venovaný 

jeden deň v roku ako vďačná pri-

pomienka ich tichej,trpezlivej,veľ-

mi záslužnej a pritom často nedo-

cenenej práce.

Veľmi nás teší, že sa v zlatom pás-

me zaskvela Kronika cirkevného 

zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Ban-

skej Štiavnici, ktorú vedie Mgr. Eva 

Kolembusová. V bronzovom pás-

me obstála kronika Strednej odbor-

nej školy lesníckej v Banskej Štiav-

nici a kronika Autorského klubu v 

Banskej Štiavnici. Do celoštátne-

ho kola postúpili aj ,,zlaté“ mono-

grafi e obcí Baďan a Podhorie-Tep-

lá a Žakýl, a v striebornom pásme 

sa umiestnila kronika obce Banský 

Studenec. Veľké poďakovanie patrí 

Mgr. Viktórii Borsehovej z Pohron-

ského osvetového strediska v Žiari 

nad Hronom za prípravu súťaže a 

výstavy súťažných kroník. 

Janka Bernáthová

Slovenská kronika 2016

Autorky kroník a monografi í

foto Archív autora

Spomienka na 
Štúrovo
Štúrovo, či Parkány

každého snáď omámi

atmosféra mesta na rovine,

čo je pekné v lete a či v zime.

Pešia zóna široká je.

Dačo kúpiť, dačo zajesť,

alebo zájsť do hotela

objednať čo si kto želá.

Polievočku, kúsok mäsa.

Vonku nápis veľký skvie sa:

„Vadas“ – veľké kúpalisko

a večer snáď dáke disco.

Most Márie Valérie

slovenský i maďarský je.

Pod ním Dunaj, vody veľa.

Katedrála sa zaskvela

v Ostrihome, hneď na kraji

a cítiš sa ako v raji.

Pocit ten trvá len chvíľu,

ak nemáš pri sebe milú.

A ak nemáš nájdeš dáku

na námestí, v paneláku,

alebo snáď v dákom šenku,

keď pozveš na vína sklenku.

A tak život prúdi stále

zabudneš na bolesť, žiale,

ešte dáš jej sladkú pusu

a rýchlo k autobusu.

Ten čaká na parkovisku.

Pobaľ fľašu a či misku

a usadni na sedadlo, 

nech narastie nové sadlo.

Milan Štencl

Súťaž o 
vstupenky
na IMT Smile a Osmidiv

Správne odpovede: 

1. A/ Richard Vrablec, 

 B/ Fidelovi Banditi, 

2. A/ Amfi teáter BŠ, 

 B/21.8.

Zo správnych odpovedí sme vy-

žrebovali výhercov vstupeniek 

na koncerty IMT Smile a Osmi-

div, ktoré sa budú konať 20.-21.8. 

na Amfi teátri v Banskej Štiavnici. 

Sú nimi: Peter Koleda, Sv. Anton, 

Štefan Bosák, BŠ, Miroslava Lac-

ková, BŠ, Mária Lichnerová, Sláv-

ka Beňová, BŠ, Katarína Pištová, 

BŠ a Mária Vydrová, BŠ. Srdečne 

blahoželáme! Vstupenky si môže-

te vyzdvihnúť v redakcii ŠN. 

red
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V.liga skupina "C"

II. kolo hralo sa 14.8.2016.

OFK 1950 Priechod - Sitno Banská 

Štiavnica "A" 0:3 (0:0). Góly: 57., 

67., 90. min. Kminiak. ŽK : Kmi-

niak, Barák N. Počet divákov: 150. 

Zostava: Pažout – Číž, Hanzlík A., 

Roško (90.Kuma), Šima, Sásik (63.

Adamov), Barák N., Kmeť, Beňa-

dik, Kminiak, Čiliak

I na súperovom ihrisku sa nášmu 

mužstvu podarilo bodovať naplno, 

i keď sme na zápas nastúpili bez 

troch hráčov základnej zostavy. V 

zápase priemernej úrovni videli di-

váci obojstranne útočný futbal. Do 

prvej gólovej šanci sa dostali domá-

ci v 6.min., prudkú strelu domáce-

ho útočníka vytisol spod brvna Pa-

žout. V 12.min. sme pohrozili i my, 

no peknú akciu, Čiliak gólom neza-

končil. Domáci sa dostali do dob-

rej šanci i v 22.min., no skvelý Pa-

žout bol znovu na mieste. Do šatní 

mohlo ísť naše mužstvo s jednogó-

lovým vedením, keby bol v 43.min. 

Beňadik gólovo zakončil svoju šan-

cu. Z ľavej strany išiel sám na do-

máceho brankára, no neprekonal 

ho.

V 2.polčase sme sa gólovo presadili 

po pekných akciách. V 48.min. vy-

sunul Kmeť Kminiaka, ktorý šiel 

sám na brankára, ktorý jeho sólo 

zneškodnil. Gólu sme sa dočka-

li v 57.min. na Sásikovu prihráv-

ku ponad domácu obranu si nabe-

hol Kminiak a prekrásnou strelou 

z 20m, ktorá sa od brvna odrazila 

za bránkovú čiaru,otvoril skóre zá-

pasu. Prihrávka Čiliaka do voľné-

ho priestoru Kminiakovi v 67.min. 

znamenala druhý gól v domácej 

sieti. Kminiak sa perfektne uvoľnil 

medzi trojicou domácich hráčov i v 

69.min., ale jeho strela 

z hranice 16-tky skon-

čila na domácej tyči. 

Dobrým obranným zá-

krokom sa predviedol 

v 79.min. Šima, ktorý 

zabránil domácim stre-

leniu gólu. Peknú akciu 

predviedlo naše muž-

stvo v 83.min. Čiliak 

poslal kolmú prihráv-

ku Kminiakovi, ktorý 

zbehol s loptou po pra-

vej strane, jeho prudkú 

prihrávku pred domácu 

bránu nedokázal gólovo 

zakončiť Barák N. Táto 

trojica si to zopakova-

la všetko v 90. min., ale v inom po-

radí. Ich ďalšiu peknú akciu ukon-

čil svojim tretím gólom v domácej 

sieti Kminiak. Zlepšená hra náš-

ho mužstva v 2.polčase, v ktorom 

nám vychádzali rýchle protiútoky s 

ich gólovým zakončením Kminiaka 

viedla k zisku troch bodov.

VII.liga - II. trieda

1. kolo hralo sa 14.8.2016

Sitno Banská Štiavnica "B" - TJ 

Družstevník Pitelová 0:2 (0:0). ŽK: 

Binder Š. Počet divákov: 20. Zosta-

va: Kraják (85.Dudák) - Binder Š., 

Binder O., Macko, Ferenčík, Mu-

drák, Javorský, Meňuš L. (54.Do-

linský), Greguš (74.Gazda), Nedo-

roščík, Meňuš M.

Úvodný zápas našej rezerve nevy-

šiel.

Kto? Kedy? a S kým?

V.liga

3. kolo hrá sa 20.8.2016 o 16.00 

hod.

Sitno Banská Štiavnica "A" - Banik 

Štiavnické Bane

VII. liga

2. kolo hrá sa 21.8.2016

TJ Družstevník Lovčica Trubín - 

Sitno Banská Štiavnica

Muži - V. liga stred SK. C - ostatné 

výsledky:

2. kolo:

MFK Strojár Krupina - TJ PS Hliník 

nad Hronom 0:0

Rozhodoval Budinec - 105 divákov

TJ Baník Štiavnické Bane - TJ LOV-

ČA 0:2 (0:1)

Góly: 18. Rapčan, 47. Neuschl, roz-

hodoval Havran - 100 divákov

Ostatné stretnutia: Partizán Čier-

ny Balog - Selce 1:1, Dobrá Niva - 

Lieskovec 5:0, Hontianske Nemce - 

Sásová 2:0, Jakub - Hrochoť 7:1

Ivan Javorský

Z vonku sme sa vrátili s tromi bodmi
1. Dobrá Niva 2 2 0 0 8:0 6

2. Lovča 2 2 0 0 6:1 6

3. Banská Štiavnica 2 2 0 0 6:1 6

4. Partizán Čierny Balog 2 1 1 0 4:2 4

5. Hontianske Nemce 2 1 1 0 3:1 4

6. Jakub 2 1 0 1 8:4 3

7. Selce 2 0 2 0 2:2 2

8. Krupina 2 0 2 0 2:2 2

9. Hliník nad Hronom 2 0 2 0 1:1 2

10. Štiavnické Bane 2 0 1 1 2:4 1

11. Lieskovec 2 0 1 1 1:6 1

12. Sásová 2 0 0 2 1:5 0

13. Priechod 2 0 0 2 1:7 0

14. Hrochoť 2 0 0 2 1:10 0

Nádherná legenda od Jozefa 

Cígera Hronského „Krásna 

deva Lietava“ sa stala 

podnetom rovnomennej 

spevohry našej ZUŠ. 

Príbeh hovorí o zvykoch v časoch, 

keď Slovania uctievali svojich bo-

hov a bôžikov. Za dverami však už 

klope nové mocné náboženstvo 

a  podmaňuje si čoraz viac ľudí. 

A krásna dievčina Lietava zasväte-

ná bohyni Lade sa zaľúbi do kres-

ťana Michal. Napriek úskaliam sa 

ich láska postupne napĺňa. Lietava 

prijímajúc skrz lásku k  Michalovi 

kresťanskú vieru, nezabúda na po-

hľad a úsmev bohyne Lady, ktorej 

vyslovila meno toho, ktorého ľúbi.

Na divadelno-tanečno-speváckom 

predstavení sa podieľali  žiaci spe-

váckej triedy pani učiteľky Per-

ly Perpetui Voberovej, žiaci lite-

rárno-dramatického odboru pani 

učiteľky Ľudmily Klimkovej a  ta-

nečníci pani učiteľky Ivy Beňo-

vej. Okrem žiakov účinkovali v zá-

verečnom Locus iste od Antona 

Brucknera i  učitelia a  niektoré 

menšie divadelné role prebrali nie-

ktorí hostia. Osobitným prínosom 

bola cimbalová hra Petra Kamen-

ského, ktorý s citom sprevádzal ar-

chaické pomerne neznáme  piesne 

špeciálne vybrané k tejto spevohre 

spomedzi vyše tritisíc ľudových 

piesní. Mnohé boli spievané žiak-

mi v dvoj až trojhlase. Hlavnú rolu 

spievala a  hrala jedinečným éte-

rickým spôsobom tohtoročná ab-

solventka spevu Lesana Hudeco-

vá. Jej divadelným partnerom bol 

veľmi talentovaný mladý pán uči-

teľ Jozef Chládek, ktorý s ľahkos-

ťou vyspieval piesne i  vo vyšších 

polohách.

Žiaľ nepodarilo sa nám kvôli poča-

siu hrať na lúke na Hornej Rovni, 

pretože veľmi pršalo – aj keď sme 

sa nevzdávali a dvakrát sa na lúku 

so všetkými rekvizitami vybra-

li, ale zakaždým nás na nej priví-

tal dážď.

Tak sme nakoniec hrali v  Horno-

rovenskom kultúrnom divadielku, 

ktoré sa bohato naplnilo divákmi. 

A ako to už býva, hra má šťastný 

koniec a  tak sme všetci spolu aj 

s divákmi vyšli spolu aj za letu ho-

lubov z kultúrneho domu pešo do 

miestneho kostolíka sv.Jána a tam 

zavŕšili našu spevohru svadob-

ným obradom a krásnou zborovou 

skladbou Locus iste.

Celý nácvik, stretávanie, sústre-

denia i  samotná príprava v  deň 

hrania boli veľkým sociálnym zá-

žitkom zbližujúcim ľudí v  umení, 

kráse a vzájomnom zdieľaní.

Perla Perpetua Voberová

Krásna deva Lietava

"Krásne devy" zo ZUŠ - ky  foto Archív autora
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služby

inzercia

  Predám 12 á pozemok v lokalite 

Podsitnianska, tel.č.: 0907 487 251

 Dám do prenájmu rodinný dom v 

Banskom Studenci, tel.č.: 0907 712 

460

 Dám do prenájmu 2-izbový byt 

na ul. Križovatka v Banskej Štiav-

nici, cena 240,- Eur vrátane energií, 

tel. kontakt: 0910 920 946

  Predám garáž pri ZŠ J.Horáka, 

tel.č.: 0908 160 614

  Staviam kamenné múry, klenby, 

podlahy a iné podľa požiadaviek, 

cena za m² od 35,-Eur. Kontakt: 

0904 845 562

  Ponúkam rozkladacie fotely tma-

vozelené, zachovalé na chatu, cha-

lupu. Cena 10,-Eur/1 fotel, tel.č.: 

0908 524 294

  Predám včely, tel.č.: 0904 648 

815

reality

prácappppppppppppp

 Hľadáme celoročne brigádnika 

do novinového stánku a rýchlo ob-

čerstvenia, bližšie info: 0905 418 

616

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Martina Brosková

Energetikov 1, B. Štiavnica, Ordinačné hodiny
sídlisko Drieňová    Ut: 8:00 – 16:00
Objednávky na tel. čísle:    Str: 7:00 – 16:00
045/290 12 65    Štv: 7:00 – 15:30
Obed: 12:00 – 12:30    Pia: 7:00 – 13:30

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

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

á ž

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických novinách

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

Ponuka služieb:Ponuka služieb:

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

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

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


