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Stretnutie s podnikateľmi 
a obyvateľmi nášho mesta 

Premietanie pre seniorov
Kino Akademik
Štvrtok 29.5.2014 o 10:00 hod.

       Babovřesky 2
Vstupné:2,50€

Po skončení filmu:
Seniorské obedové menu v BLACK M za 2,50 € 

plus kofola alebo pivo grátis   

Súťaž
Pre verných čitateľov zľava
 na Flora Magica

Už 7. júna sa v našom meste 
po ročnej prestávke uskutoční 
ďalší ročník podujatia Flora 
Magica. V skvelej kvetinovej 
šou sa aj v tomto roku predvedú 
špičkoví aranžéri kvetín z Českej 
republiky a Slovenska.
Pre čitateľov Štiavnických novín 
ponúkame skvelú šancu, ako 
sa tohto podujatia zúčastniť za 
jedinečnú cenu 4 € (bežná cena 
8 €). V  troch číslach zverejníme 
kupóny. Ak sa zúčastníte 
podujatia a pri pokladni sa 
preukážete aspoň dvomi z nich 
(pozor! Musia byť z rôznych 
čísiel ŠN), získate automaticky 
50% zľavu na lístok. Zbierajte 
naše kupóny, navštívte 
Floru Magicu a 
užite si skvelý 
zážitok spolu  
so svojimi 
priateľmi.

Kupón č.3

Budenie sitnianskych rytierov 
otvorí sezónu na Počúvadle.

Zakliatych sitnianskych rytierov sa 
pokúsia prebudiť počas akcie, kto-
rá sa bude konať 24.5. 2014 (sobo-
ta) od 13:00 hod. pri jazere Počúva-
dlo v Banskej Štiavnici. Program je 
orientovaný najmä na rodiny s deť-
mi, ktoré si budú môcť užiť príjem-
ný deň s kvalitnou zábavou.
Organizátori z Mesta Banská Štiav-

nica a OZ Sitnianski rytieri pripra-
vili v rámci programu vystúpenia 
divadla Harry Teater, vystúpenie 
kúzelníka Wolfa, či ukážky a hry v 
podaní skupiny historického šer-
mu Vir Fortis. Deti budú zároveň 
hľadať stratených rytierov, budú 
si môcť obzrieť zvieratká v blízkej 
mini zoo pri hotely Topky, povoziť 
sa v koči ťahaným koňmi či vybláz-
niť sa so zabávačom Erikom. 
Z Banskej Štiavnice sa záujemco-

via môžu dostať k známemu tajchu 
aj autobusom s nasledovným ces-
tovným poriadkom: Banská Štiav-
nica, VÚLH (pod Kalváriou) 12:10 
– Drieňová („Pod kopcom“) 12:15 
– Križovatka 12:20 – Mestský úrad 
12:30 – Štiavnické Bane, OcÚ  12:45 
– Štiavnické bane, Rybníky 12:50.
Odchod autobusu späť: 18:00 hod.
Autobus je rovnako, ako celé podu-
jatie zdarma.

Rastislav Marko

Budenie sitnianskych rytierov

V pondelok 19. mája popoludní 
sa v zasadacej miestnosti rad-
nice v Banskej Štiavnici kona-
lo stretnutie samosprávy mesta 
Banská Štiavnica s podnikateľ-
mi a obyvateľmi nášho mes-
ta v súvislosti s pripravovaným 
návrhom Dodatku č.3 k Vše-
obecno-záväznému nariadeniu 
č.5/2011 o podnikateľskej čin-
nosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnica. 
Toto stretnutie, na ktorom sa 
zúčastnili okrem predstaviteľov 
samosprávy mesta, poslancov 
mestského zastupiteľstva a zá-

stupcov podnikateľských sub-
jektov, ktorých sa to týka, zvo-
lala primátorka nášho mesta 

Mgr. Nadežda Babiaková. Cie-
ľom pracovného stretnutia bol 
hlavne fakt, 

Diskusia v zasadacej miestnosti radnice foto Michal Kríž

•3.str.
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z programu
primátorky

19.5.
Pozvánka na Cestný beh 
Trate mládeže a Malý beh 
Trate mládeže

V októbri tohto roka si pripo-
menieme 65. výročie ukonče-
nia výstavby železničnej trate 
z Hronskej Dúbravy do Ban-
skej Štiavnice, ktorá sa do his-
tórie zapísala ako Trať mláde-
že.  V súvislosti s výstavbou 
trate sa zrodila myšlienka or-
ganizovať Cestný beh Trate 
mládeže pre dospelých a Malý 
beh Trate mládeže pre deti a 
mládež, aby Trať mládeže žila 
naďalej v povedomí sloven-
skej i zahraničnej verejnosti. 
Po niekoľkoročnom preruše-
ní oboch behov sme sa minulý 
rok vrátili v Malému behu Tra-
te mládeže a tento rok obnovu-
jeme aj Cestný beh Trate mlá-
deže, a to už jeho 28. ročník. 
Zároveň pokračujeme aj jubi-
lejným 30. ročníkom Malého 
behu Trate mládeže. Pozýva-
me preto všetkých priaznivcov 
a športovcov – bežcov na ožive-
ný Cestný beh Trate mládeže a 
Malý beh Trate mládeže.
P r o p o z í c i e  XXVIII. roční-
ka Cestného behu Trate mlá-
deže v Banskej Štiavnici. 

Dátum pretekov: 7. júna 2014 
(sobota) o 10.30 hod.
Miesto: 
Štart: Obec Hronská Breznica – 
pod nadjazdom
Cieľ: Banská Štiavnica  - želez-
ničná stanica
Prihlášky: Potrebné zaslať na 
e-mailovú adresu cbtmbs@gma-
il.com do 4. 6. 2014!  V prihláš-
ke je potrebné uviesť meno, 
priezvisko a dátum narodenia. 
Upozornenie: Len včas prihlá-
sení pretekári dostanú štartov-
ný balíček a  garantujeme pre 
nich odvoz do Hronskej Brez-
nice.
Úhrada: Pretekár zaplatí pri 
prezentácii v kancelárii prete-
kov štartovné 3 eurá
Kancelária pretekov: Bude 
otvorená od 8:00 do 9:00 hod. 
na železničnej stanici v Banskej 
Štiavnici
Doprava: Z Banskej Štiavnice 
zo železničnej stanice na miesto 
štartu o 9:00 hod.
Technické ustanovenia kate-
górie: 
A: Muži  do 39 rokov
B: Muži veteráni od 40 do 49 
rokov 
C: Muži veteráni od 50 do 59 
rokov

D: Muži  nad 60 rokov
E: Ženy do 39 rokov
F: Ženy od 40 do 49 rokov
G: Ženy nad 50 rokov
Dĺžka trate: 20 km pre všetky 
kategórie
Popis trate: Asfaltový podklad 
po ceste Hronská Breznica-Ko-
zelník-Kysihýbel-Banská Štiav-
nica, od 15. km členitý terén so 
stúpaním.
Občerstvenie: Bude zabezpe-
čené na trati a v cieli.
Ceny: V kategórii A,B,C,D muži 
a ženy v  absolútnom  poradí 
dostanú poháre prví traja pre-
tekári
P r o p o z í c i e  XXX. ročníka 
Malého behu Trate mládeže v 
Banskej Štiavnici
Dátum pretekov: 6. júna 2014 
(piatok), 14:30 hod.
Miesto: Železničná stanica 
Banská Štiavnica
Prezentácia: Železničná stani-
ca Banská Štiavnica,  6. 6. 2014, 
od 13:00 do 14:15 hod.
Ceny: Vecné ceny, diplomy a 
pamätné medaily budú udelené 
prvým trom pretekárom v kaž-
dej kategórii. Všetci pretekári, 
ktorí dobehnú do cieľa, dosta-
nú sladkú odmenu.

Henrieta Godová

65. výročie Trate mládeže

ČAS ŠTARTU    KATEGÓRIE ROČNÍKY NARODENIA DĹŽKA TRATE

14.30 hod. Otvorenie pretekov

14.45 hod. 1. Predškolský vek chlapci a dievčatá MŠ 2010 - 2011 60 m

14.55 hod. 2. Predškolský vek chlapci a dievčatá MŠ 2008 - 2009 80 m

15.05 hod. 3. Najmladšie žiactvo chlapci a dievčatá ZŠ 2006 - 2007 250 m

15.20 hod. Vyhodnotenie kategórií predškolského veku MŠ

15.30 hod. 4. Najmladšie žiactvo chlapci a dievčatá ZŠ 2004 - 2005 400 m

15.45 hod. 5. Mladšie žiactvo chlapci a dievčatá ZŠ 2002 - 2003 800 m

16.00 hod. 6. Mladšie žiactvo chlapci a dievčatá ZŠ 2000 - 2001 1000 m 

16.15 hod. 7. Staršie žiactvo chlapci a dievčatá  ZŠ 1998- 1999 1200 m

16.30 hod. 8. Dorastenci a dorastenky 1994 – 1998 2000 m ch.,
1600 m d.

16.45 hod. Vyhodnotenie kategórii  žiactva ZŠ a SŠ

Technické ustanovenia Malého behu Trate mládeže:

Pracovné rokovanie s Minis- �
trom kultúry Marekom Ma-
ďaričom k rekonštrukcii a fi-
nancovaniu pamiatok lokality 
UNESCO.
Pracovné rokovanie so štát- �
nym tajomníkom Minister-
stva hospodárstva k možnos-
ti obnovy baníctva v Banskej 
Štiavnici.
Pracovné stretnutie k prero- �
kovaniu návrhu Dodatku č.3 
k VZN č.5/2011 o podnikateľ-
skej činnosti a určení pravidiel 
času predaja v  obchode a času 
prevádzky služieb na území 
mesta Banská Štiavnica.
Pracovné stretnutie poskyto- �
vateľov zubno-lekárskej služ-
by prvej pomoci v okrese Ban-
ská Štiavnica. 
20.5.
Pracovné rokovanie s predstavi- �
teľmi Technických služieb m.p. k 
zabezpečeniu Programu odpado-
vého hospodárstva.
Gremiálna porada so zástupcom  �
primátora, s prednostkou MsÚ, 
s vedúcimi jednotlivých oddele-
ní MsÚ a s riaditeľmi organizácií 
zriadených mestom.
Rokovanie k úprave rozpočtu. �
21.5.
Rokovanie so zástupcami fir- �
my Akutrade, s.r.o.
Rokovanie s obyvateľmi k vy- �
budovaniu miestnej komuni-
kácie k výstavbe nových ro-
dinných domov.
Rokovanie s užívateľmi bytov  �
v objekte Trojičné námestie 
č.7  tzv. Modrý dom.
Zasadnutie výboru cestného  �
behu „Trate mládeže“.
22.5.
Rokovanie so zástupcami  �
okresného výboru Dobrovoľ-
ného hasičského zboru.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.
23.5
Rokovanie so zástupcami  �
VÚC k majetkovému riešeniu 
bytov pri DSS Drieňová.
Účasť na slávnostnom ude- �
ľovaní cien 20. medziná-
rodného festivalu filmov o 
životnom prostredí "ENVI-
ROFILM".
24.5.
Voľby do parlamentu EÚ. �

Lucia Hudecová
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že v poslednom ob-
dobí v zvýšenej miere začalo 
mesto Banská Štiavnica evido-
vať podnety a pripomienky k 
otváracím hodinám prevádzok 
na území mesta Banská Štiav-
nica tak od podnikateľských 
subjektov ako aj od občanov. 
V tejto súvislosti bolo potreb-
né zvolať toto stretnutie, kde 
by sa stanovili určité pravi-
dlá pre podnikateľské subjek-
ty, ktoré podnikajú v našom 
meste a zároveň svojím kona-
ním porušujú VZN č.5/2011 a 
tým sa dostávajú do konfliktu 
nielen s obyvateľmi, ktorí bý-
vajú v okolitých lokalitách, ale 
aj s mestskou a štátnou polí-
ciou Hlavne ide o ulice: Zvo-
nová (Bowling bar), Akade-
mická 9 (Gaudeamus pub) a 
Budovateľská (Herňa na Pov-
razníku). V týchto lokalitách 
dochádza k rušeniu nočného 

pokoja nadmerným hlukom, 
príp. inou činnosťou osôb po-
žívajúcich alkoholické nápoje. 
Na jednej strane mesto Ban-
ská Štiavnica nechce obme-
dzovať podnikateľskú činnosť 
prevádzkovateľom a majite-
ľom týchto podnikov, na stra-
ne druhej však treba brať do 
úvahy aj požiadavky obyvate-
ľov dotknutých lokalít, nakoľ-
ko väčšina z týchto prevádzok 
sa nachádza v obytnej zóne. 
Prítomní tak zo strany vede-
nia mesta Banská Štiavnica, 
poslanci MsZ, ale aj zástup-
covia týchto zariadení, posky-
tujúcich služby v našom mes-
te v diskusii deklarovali, že 
chcú túto situáciu riešiť a do-
hodnúť sa na pravidlách, ktoré 
budú prijateľné pre obe stra-
ny. Pomaly začína letná turis-
tická sezóna a v našom mes-
te bude čoraz viac turistov a 

návštevníkov, ktorí využíva-
jú služby týchto zariadení. Z 
tohto dôvodu je táto téma veľ-
mi aktuálna a musí sa nájsť 
vhodné kompromisné rieše-
nie pre všetky zainteresované 
strany. Mesto Banská Štiavni-
ca pripraví návrh Dodatku č.3 
k VZN č.5/2011 o podnikateľ-
skej činnosti a určení pravidiel 
času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území 
mesta Banská Štiavnica, ktorý 
sa bude môcť pripomienkovať. 
Následne sa budú pripomien-
ky prerokovávať na najbližšom 
mestskom zastupiteľstve, kto-
ré rozhodne ako ďalej. Verme, 
že sa nájde čo najvhodnejšie 
riešenie, ktoré bude prijateľné 
tak pre podnikateľské subjek-
ty pôsobiace v našom meste, 
ako aj pre obyvateľov bývajú-
cich v týchto lokalitách.

Michal Kríž

novInky

polícia
informuje

•1.str.

Obchodné verejné 
súťaže
Stredná priemyselná škola Samu-
ela Mikovíniho, Akademická 13, 
969 15 Banská Štiavnica vyhlasu-
je Obchodné verejné súťaže podľa 
§ 281 a nasl. Obchodného zákon-
níka. Na prenájom nebytových 
priestorov:
1.Školský bufet 
2.Tri školské učebne + príslušné 
verejné priestory, v termíne od 
26.05.2014 do 13.06.2014
Podmienky súťaží sú uverejnené 
na informačnej tabuli SPŠ SM, na 
internetovej stránke: www.miko-
vini.sk, a www.vucbb.sk 

Pozvánka
Dovoľujeme si Vás pozvať na 
otvorenie jubilejnej súťažnej vý-
stavy „Svetové dedičstvo očami 
detí 2014“, ktoré sa uskutoční vo 
štvrtok 5. júna 2014 o 10:30 vo 
výstavnej miestnosti Kultúrneho 
centra  (Kammerhofská 1) v Ban-
skej Štiavnici. Ide o 20. ročník už 
tradičnej súťaže a výstavy, kto-
rú pre deti z miest svetového de-
dičstva organizuje mesto Banská 
Štiavnica pri príležitosti jeho zápi-
su do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta 

Stretnutie s podnikateľmi 
a obyvateľmi nášho mesta 

Pokus o samovraždu – záchra-
na života:
Dňa 20. 05. 2014 v čase o 02.17 h 
na linku 158 oznámil B. F. že chce 
spáchať samovraždu skokom z 
mosta na Ulica  1. mája v Banskej 
Štiavnici. Na miesto sa urýchlene 
presunula hliadka OO PZ Banská 
Štiavnica, ktorá spozorovala cez 
okraj zábradlia mosta stáť osobu, 
ktorá sa chystala skočiť z mosta, 
pričom hliadka svojou pohotovou 
reakciou osobu zachytila, čím jej 
zabránila v skočení z mosta. Oso-
be bola následne privolaná rýchla 
zdravotná pomoc a bola preveze-
ná do Psychiatrickej nemocnice v 
Kremnici.  Milan Kašiar

Priamy predaj majetku
Mesto Banská Štiavnica zverej-
ňuje v zmysle § 9a, ods. 8, písm. 
e)  Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskor-
ších zmien a doplnkov
Zámer  priameho predaja ma-
jetku Mesta  Banská Štiavni-
ca   č. 4/2014
Spôsob prevodu - ako prípad 
hodný osobitného zreteľa
Predmet prevodu:
Pozemok parcela C KN č. 4373/4  
o výmere 103 m2, trvalý trávny 
porast a  pozemok parcela C KN 
č. 4373/5 o výmere 5 m2, trva-
lý trávny porast na Ul. údolná v 
B.Štiavnici. 
Nehnuteľnosti sú vedené 
Okresným úradom v B.Štiavn-
ici, katastrálny odbor,  na LV 
č. 1, pre okres Banská Štiavni-
ca, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica
Zámer na prevod nehnuteľnos-
tí, spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona  o ma-
jetku obcí ,v znení neskorších 
predpisov, formou zámeny, bol 
schválený Uznesením MsZ č. 
44/2014 zo dňa 7. mája 2014. 
Zámer  priameho predaja ma-
jetku Mesta  Banská Štiavni-

ca   č. 5/2014
Spôsob prevodu - ako prípad 
hodný osobitného zreteľa
Predmet prevodu :
Pozemok parcela C KN č. 1308  
o výmere 20 m2, zastavané plo-
chy a nádvoria,   pozemok par-
cela C KN č. 1309/1 o výmere 
304 m2, zastavané plochy a ná-
dvoria a pozemok parcela CKN 
č. 1309/2 o  výmere 399 m2, zá-
hrady na Ul. J. Horáka v B.Štia-
vnici. 
Nehnuteľnosti sú vedené 
Okresným úradom v B.Štiavn-
ici, katastrálny odbor,  na LV 
č. 1, pre okres Banská Štiavni-
ca, obec Banská Štiavnica, k. ú. 
Banská Štiavnica.
Zámer na prevod nehnuteľnos-
ti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona  o ma-
jetku obcí ,v znení neskorších 
predpisov, bol schválený Uzne-
sením MsZ č. 43/2014 zo dňa 7. 
mája 2014. 
Zámer  priameho predaja ma-
jetku Mesta  Banská Štiavni-
ca   č. 6/2014
Spôsob prevodu - ako prípad 
hodný osobitného zreteľa
Predmet prevodu :

Pozemok parcela  C KN 1893/11 
o výmere 67 m2, trvalý tráv-
ny porast,  vytvorený GOP č. 
40043070-12/2013 zo dňa 
18.10.2013 odčlenením z po-
zemku parcela E KN č. 5427/1 
vo vlastníctve Mesta Banská 
Štiavnica, vedený v KN Ka-
tastrálneho odboru Okresné-
ho úradu v B.Štiavnici na LV č. 
3076, pre okres Banská Štiavni-
ca, obec Banská Štiavnica, k.ú. 
Banská Štiavnica.
Pozemky sa nachádzajú na Ul. 
J. Horáka v B.Štiavnici.
Zámer na prevod nehnuteľnos-
ti spôsobom uvedeným v § 9a 
ods. 8, písm. e) Zákona  o ma-
jetku obcí ,v znení neskorších 
predpisov, bol schválený Uzne-
sením MsZ č. 45/2014 zo dňa 7. 
mája 2014. 
V prípade záujmu bližšie info k 
organizácii, zámeru a spôsobu 
predaja majetku mesta môžete 
získať na tel. č. 045/6949642, 
na e-mailovej adrese renata.
barakova@banskastiavnica.
sk, alebo osobne na Mestskom 
úrade v B.Štiavnici. 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta  
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Po úspešnom minuloročnom 
podujatí štiavnického kros 
triatlonu sa rozhodlo Mesto 
Banská Štiavnica ako hlavný 
organizátor podujatia a spolu 
s ním aj tí, bez ktorých pomoci 
by sa tento zaujímavý pretek 
nedal uskutočniť, a to sú spon-
zori podujatia: firma Anext, 
a.s., Bratislava, Poštová ban-
ka, Tipos, národná lotério-
vá spoločnosť, a. s., Bratisla-
va a Vladimír Poprac mladší, 
zorganizovať tento pretek aj v 
roku 2014 a to dňa 26.7.2014. 
Bude to pretek v rámci 2. kola 
Slovenského pohára, ktorý 
sa uskutoční v krásnej príro-
de Štiavnických vrchov, tento 
krát  v rekreačnej oblasti Kol-
pašské jazerá a v ich okolí. Po 
veľkom úspechu na Richňave 
sme sa rozhodli usporiadať ta-
kýto pretek na inom, taktiež 
atraktívnom mieste, a to pri 
Kolpašskom tajchu. Dôvodom, 
prečo sme sa rozhodli uspo-
riadať pretek práve tu, je zá-
mer Mesta Banská Štiavnica 
so súhlasom sponzorov, zvidi-
teľniť postupne viacero loka-
lít regiónu Banskej Štiavnice a 
vlastne zoznámiť súťažiacich 
a verejnosť s krásami nášho 
okolia. Je to jasný krok samo-
správy mesta k zviditeľneniu 
nášho mesta a regiónu v okre-

se Banská Štiavnica. Vopred 
chceme poďakovať primátor-
ke mesta Mgr. Nadežde Ba-
biakovej, ktorá súhlasila, aby 
tieto preteky sa konali pod zá-
štitou mesta Banská Štiavni-
ca. Zároveň treba poďakovať 
zástupcovi primátorky JUDr. 
Dušanovi Lukačkovi, ktorý bol 
nápomocný vo svojom voľnom 
čase organizovať tento pretek, 
aby bol na dôstojnej úrovni 
ako v minulom ročníku. Pred 
tým, ako samotný pretek od-
štartuje, náš čaká ešte veľa 
práce a úsilia, ale pevne verí-
me, že všetko sa nám podarí 
zorganizovať na profesionál-
nej úrovni a za potrebnej po-
moci príslušných úradov a in-
štitúcií. Zároveň by sme týmto 
chceli vyzvať dobrovoľníkov a 
ľudí ochotných pomôcť nám 
pri zabezpečení a organizá-
cii týchto pretekov. Ktokoľ-
vek, komu záleží na tom, aby 
do nášho regiónu prichádzalo 
čo najviac turistov, športov-
cov a v konečnom dôsledku aj 
ochotných sponzorov, ste ví-
taní v našom tíme. Aj tým pre-
ukážete, že Vám záleží ako sa 
naše mesto a región vie pre-
zentovať a ako sme schopní 
zorganizovať aj takéto nároč-
né, ale krásne športové podu-
jatie s predpokladanou účas-

ťou do 200 účastníkov. Pevne 
veríme, že podujatie sa stret-
ne s pochopením rekreantov a 
domácich obyvateľov Banské-
ho Studenca a že im nepokazí-
me jeden víkend z celej letnej 
sezóny, ale naopak, budú od-
chádzať plní zážitkov a možno 
aj obdarení výhrou v tombole. 
Takže Vážení športovci, turis-
ti a priatelia Banskej Štiavni-
ce a jej okolia, príďte povzbu-
diť pretekárov dňa 26. júla 
o 10:00 hod. do Banského 
Studenca, kde sa bude ko-
nať Štiavnický kros triatlon v 
rámci Slovenského pohára – 2. 
kolo. Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa rozhodnú pomôcť nám pri 
organizovaní a zabezpečova-
ní tohto podujatia. Dobrovoľ-
níci sa môžu prihlásiť na tel. 
číslach 0918 993 471 p. Lu-
kačko, 0905356647 p. Poprac 
ml., 0911655007 p. Mihalčík. 
Tešíme sa na Vašu účasť.

Vladimír Poprac, ml.

Štiavnický kros triatlon opäť 
v regióne Banská Štiavnica

Nedávno som mala 
zaujímavý rozhovor so 
študentmi, týkajúci sa 
volieb do Európskeho 
parlamentu.

,, Aké vlastnosti by mal mať člo-
vek, ktorému by ste dali svoj 
hlas?“ Niektoré odpovede ma 
prekvapili. Na prvom mieste 
môjho malého prieskumu sa 
jednoznačne umiestnila TRIEZ-
VOSŤ. Teda schopnosť vidieť 
veci také, aké sú, bez zbytoč-
ných emócií, vecne, pravdi-
vo. Triezvo uvažujúci človek 
by nemal byť zaťažený vidinou 
vlastnej dôležitosti, plného 
brucha, pohodlného života, či 
šesťtisícového platu a takzva-

ných ,,diét“. Hovorí sa, že sýty 
hladnému neverí, a ak mu ne-
verí, nemôže hájiť jeho záujmy. 
A čo mocenské boje a verejne 
prepierané vzťahové konflik-
ty? Tu sa volič úplne stráca! 
Nie je na mieste ani teatrál-
nosť, dramatizácia, falošné po-
city sklamania, ľútosti, kriv-
dy a prehnaný súcit. Druhou 
vlastnosťou, ktorú študenti 
vyzdvihli bola PREZIERAVOŤ, 
teda schopnosť dovidieť ďalej 
ako na špičku svojho nosa, čo 
asi v časovom horizonte zna-
mená ďalej, než je jedno voleb-
né obdobie. Prezieravý človek 
dokáže na základe dostupných 
informácií posúdiť situáciu a 
rozpoznať, čo je správne. Kým 

múdrosť preniká do tajom-
stiev bytia, prezieravosť je dar, 
ako v každom okamihu uplat-
niť poznanie skutočnosti v roz-
hodovaní a praktickom živo-
te. Na treťom mieste sa zhodne 
umiestnili STATOČNOSŤ, BEZ-
ÚHONNOSŤ a MÚDROSŤ pred 
CIEĽAVEDOMOSŤOU a VYTR-
VALOSŤOU. Jedna študent-
ka si spomenula aj na pravdo-
vravnosť, ale to hneď posunulo 
diskusiu iným smerom. ,,Prav-
dovravnosť sa v politike nenosí, 
volá sa to diplomacia,“ dodal  jej 
spolužiak. A čo vy, milí voliči, 
aj vy ste sa zamysleli nad tým, 
komu a na základe čoho vyjad-
ríte svoju dôveru?

Janka Bernáthová 

Voľme triezvosť a prezieravosť

Štiavničania, podporte 
štiavnické deti!
Vzťah k svojmu rodisku či byd-
lisku sa dá vyjadriť rôznym spô-
sobom: básňou, obrazom, ale aj 
tancom – tak ako to urobili diev-
čatá ZŠ Jozefa Horáka. Zapojili 
sa do celoslovenskej súťaže s ná-
zvom The  School  Dance 2014,  
aby zviditeľnili naše mesto a jeho 
okolie  v súťažnej kategórii Local 
Dance.  Tanečné video je taneč-
ným vyjadrením legendy  o vzni-
ku nášho mesta, a preto ho na-
zvali Štiavnické jašteričky. Od 
1.5. – 25.5. prebieha hlasova-
nie  za najlepšie súťažné video 
na stránke www.schooldance.sk 
. Preto neváhajte Štiavničania!                                                                                                              
Malí i veľkí, ujovia i tety, otcovia a 
mamy „lajkujte“, podporte ich ini-
ciatívu prostredníctvom facebo-
oku: http://www.schooldance.sk/
videa/stiavnicke-jastericky.html

Renata Taligová

Divadlo Pivovaru ERB 

vás pozýva na rozlúčku s diva-
delnou sezónou, pri ktorej za-
ručene nebudete plakať. 13. 
júna 2014 o 19.00 vás v show 
Workshop! Ooops! pobavia 
známi komici René Štúr a Sveťo 
Malachovský. O hudobný sprie-
vod sa postarajú Lopez, Rolant, 
Mango Molas. Vstupenky: 40 €, 
členovia Klubu ERB 35 €. Pred-
predaj (do 1. júna): 28 €, členo-
via Klubu ERB 25 €. 
Mládeži do 15 rokov je pred-
stavenie neprístupné. Rezervá-
cie a bližšie informácie: kultu-
ra@pivovarerb.sk, Mob.: (+421) 
918 182 859

Reštaurácia Pivovaru ERB 

Burza starých platní

Dňa 14.6.2014 sa na Námes-
tí sv.Trojice uskutoční podujatie 
Umenie na Trojici.
V rámci tohto podujatia organizu-
jeme Burzu starých vinylových
platní. Môžete doniesť , predať, 
alebo kúpiť či vymeniť staré po-
klady, ku ktorým sa už v súčas-
nej dobe len málokto dostane. At-
mosféra podujatia s podnázvom, 
"Staré verzus nové" určite prinesie 
mnoho prekvapivých momentov.
Veríme, že burza platní budem 
jedným z nich.Účasť prisľúbil aj 
majiteľ predajne Dr.Horáka v Bra-
tislave so svojimi zásobami.

Zuzka Patkošová, Odd.KŠaMK
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História Dobrovoľného hasičského 
zboru v Štefultove presahuje vek ľud-
ského života, veď v tomto roku si šte-
fultovskí hasiči pripomenuli už 110. 
výročie založenia. 110 rokov uplynu-
lo od čias, čo bol z iniciatívy vtedajšie-
ho rímsko-katolíckeho kňaza, Jozefa 
Hlavatého dňa 1. mája roku 1904 za-
ložený DHZ Štefultov. 
Toto vzácne výročie, spojené s osla-
vou sviatku sv. Floriána, patróna ha-
sičov, sme si pripomenuli v sobotu 
10. mája 2014 pred hasičskou zbroj-
nicou v Štefultove. Oslavy sa začali 
tradične slávnostnou svätou omšou, 
ktorú celebroval pán farár Norbert 
Ďurdík, pri soche sv. Floriána, pre-
robenej v roku 1945 zo sochy sv. Mi-
chala. Okrem samotných členov a 
sympatizantov DHZ sa týchto osláv 
zúčastnili i pozvaní hostia - zástupco-
via ÚzV DPO Žiar nad Hronom, sa-
mosprávy Mesta Banská Štiavnica, 
Okresného riaditeľstva hasičského a 
záchranného zboru v Žiari nad Hro-
nom a samozrejme aj zástupcovia su-
sedných DHZ Svätý Anton, Banská 
Štiavnica, Banský Studenec a Štiav-
nické Bane. Slávnostnú atmosféru 
umocnilo, okrem krásneho májové-
ho počasia i odovzdanie ďakovných 
listov a stužiek vernosti niektorým 
členom DHZ Štefultov. Dôkazom 
toho, že i samospráva nášho mes-
ta si cení prácu štefultovských dob-
rovoľných hasičov bola chvíľa, keď 
predseda DHZ prevzal  z rúk primá-
torky Mgr. Nadeždy Babiakovej ďa-
kovný list. 110 rokov je dlhý čas, po-
čas ktorého DHZ Štefultov dosiahol 
mnoho úspechov, podieľal sa na po-

žiarno-taktických cvičeniach, orga-
nizácii a spoluorganizácii kultúrnych 
či športových podujatí, zbor viedol a 
naďalej vedie svojich členov a ostat-
ných ľudí prostredníctvom preven-
tívno-výchovnej činnosti k tomu, 
aby sa zamedzilo požiarom. Aj za tie-
to a iné zásluhy mu bolo počas osláv  
od Prezídia DPO SR udelené  vyzna-
menanie za Mimoriadne zásluhy. Po 
slávnostnej svätej omši, príhovoroch 
a oceneniach, pokračovala voľná zá-
bava pred hasičskou zbrojnicou. Prí-
tomní mohli nahliadnuť do dejín na-
šej DHZ cez vystavené fotografie, či 
spracovanú fotoknihu, posilniť sa 
pečeným prasiatkom p. Veselovské-
ho, alebo výborným gulášom z diel-
ne Miška Tokára, zahasiť smäd, no 
i zatancovať si pri melódiách Jána 
Kružlica so svojou kapelou. Všetkým 
tým, ktorí sa zaslúžili o usporiadanie 
a dôstojný priebeh týchto osláv, pat-
rí naše veľké poďakovanie. Ďakuje-
me samozrejme aj sponzorom, bez 
ktorých by oslavy 110-ročnici boli 
určite  ťažšie zvládnuteľné, sú nimi: 

Mgr. Nadežda Babiaková, JUDr. Du-
šan Lukačko, Vladimír Slezák, prom. 
práv., Autoservis Jutoma, s. r. o. – p. 
Juraj Debnár, Magic Computers, a. 
s., Winer – Stanislav Kuka, Autocen-
ter – Štefan Jevoš, Requiem p. Lup-
táková, Píla Rybníka p. Ďuriga, LN 
TRADE, s. r. o. p. Erneková, Komi-
nárstvo p. Toryský, Záhradkárstvo 
Dužina p. Halaj, Coop Jednota, s. d., 
Drevbyt Jozef Blaškovič, Rotobalan-
ce p. Palovič, Kvety p. Štronerová, LP 
Stavmix p. Pelachy, BSpol p. Buzalka, 
p. Štefan Mičura, MSM Dom p. Ďuri-
ca, AVG Group, a. s., Pekáreň Anton 
Antol, Mgr. Pavol Balžanka, Autoser-
vis – Radovan Hikl, Diela a Dielka p. 
Ladziansky, p. Andrej Hudec, Rekon-
bau, s. r. o., STK p. Krátky, p. Ladi-
slav Bertnáth, Branislav Peták – Per-
la, p. Miloš Pikala, p. Ján Cibula, p. 
Martin Szegéň, Milan Babiak- Bato, 
p. Marián Adamský, p. Miroslav Ne-
mec, Fotoatelier Cengel, Arlek p. Ku-
rucová, Pe-Ma p. Pauko, Zámočníc-
tvo Rückschloss.

Monika Pelachyová

110 rokov DHZ Štefultov

Členovia DHZ Štefultov  foto archív autora

110 rokov – viac než život človeka.
Sme ako rieka – priteká i odteká.
Jedni odídu a prichádzajú iní.
Za nás hovoria len naše činy.
Spomeňme si na tých, čo pred nami 
tu žili
a toto všetko pre nás pripravili.
A vychovajme zasa novú mlaď,
veď hasičstvo má každý z nás rád.
Je to veľmi ušľachtilá vec,
veď koľké hodnoty by boli preč,
keby nebolo tých, čo požiar uhasili
a poškodených trochu potešili.
Tak veľa zdaru do budúcich rokov
a veľa zdaru a síl do našich krokov!

 Milan Štencl

„K výročiu DHZ Štefultov“
V nedeľu 18. mája sa v Bratislave ko-
nala veľkolepá módna prehliadka sa-
lónu Lýdie Eckhardt, ktorá predsta-
vila modely aktuálnej jarnej a letnej 
kolekcie. Jedným z hlavných partne-
rov podujatia, ktoré patrí medzi naj-
významnejšie spoločenské udalosti 
roka, bol aj Pivovar ERB. 
Niekoľkým stovkám prominentných 
hostí priniesol do hlavného mesta Slo-
venska nielen skvelý nápoj, ale aj kus 
Banskej Štiavnice. Prvá dáma sloven-
skej módy Lýdia Eckhardt už viac ako 
dve desaťročia usporadúva dvakrát 
ročne výnimočné módne show. Kaž-
dá z nich má svoj jedinečný motív a 
večer 18. mája v hoteli DoubleTree by 
Hilton sa niesol v duchu úvah na tému 

„Akí sme boli ... akí sme“. Na svo-
je mladé roky si zaspomínalo niekoľ-
ko známych osobností kultúrneho a 
spoločenského života - niektoré z nich 
sa dokonca predstavili na móle spo-
lu s vlastnými deťmi. Svoje najmlad-
šie „dieťa“ predstavil aj Pivovar ERB: 
Špeciál ERB Dubbel L.E. 16,5% ovlá-
dol módnu prehliadku počas pred-
vádzania kolekcie, v ktorej sa Lýdia 
Eckhardt inšpirovala dojmami zo svo-
jej nedávnej návštevy štiavnického pi-
vovaru. Ten bol, mimochodom, súčas-
ťou podujatia aj po skončení jeho prvej 
časti, a tak sa spomienky na úsmevné 
začiatky slávnych začali počas recep-
cie postupne meniť na rozprávanie o 
Banskej Štiavnici, jej histórii, nádher-

ných zákutiach, okolitej prírode a ne-
odmysliteľných tajchoch. Tí, ktorí už 
banské mestečko navštívili, pritiahli 
ďalších, ktorí zatiaľ to šťastie nema-
li, no kombinácia skvelého piva a ži-
vých obrazov Štiavnice maľovaných 
nadšenými slovami im veľmi uľahči-
la rozhodovanie o tom, kam sa vyberú 
v najbližšom čase. Sme veľmi radi, že 
sa naše mesto mohlo zviditeľniť práve 
prostredníctvom podujatia, ktoré kaž-
doročne priťahuje pozornosť širokej 
verejnosti i médií. O to viac, že neo-
pakovateľná osobnosť Lýdie Eckhardt 
ho nechala presiaknuť svojou vlast-
nou energiou, ktorá je rovnako úžas-
ná ako energia Banskej Štiavnice. 

Alica Hrnčiríková

B.Štiavnica súčasťou udalosti sezóny

Kam v BŠ a okolí?
22.5. Festival: Jeden Svet, 14. 
Medzinárodný festival dokumen-
tárnych filmov. Kino Akademik, od 
16:30.
22.5. Koncert: Juraj Griglák & Co. 
Archanjel Cafe Bar, 20:00.
23.5. Vernisáž výstavy obrazov: 
Rezonancia v čase. Výstavná miest-
nosť Evanjelického kostola, 16:00.
23.5. Koncert: The best of Pavol 
Hammel. Vstup 38 €. Divadlo Pivo-
varu Erb, 19:00.
23.5. Noc kostolov. Kostol sv. Ka-
taríny, Farský kostol, Kostolík sv. Al-
žbety, Kalvária, Evanjelický kostol, 
Starý zámok (ako bývalý farský kos-
tol), 18:00 – 24:00.
23.5. Vinárske zásnuby. Vstupné: 
12 €. Penzión Cosmopolitan 2 - ve-
žička, 19:00.
23.5. Fallgrap: koncert pre Amnes-
ty & DJ set. Fallgrap, spájajú elektro-
niku s husľovým triom, perkusiami,  
bicím nástrojom, gitarou a vokálom. 
Art Cafe, 21:00.
24.5. Budenie sitnianskych rytie-
rov. Otvorenie sezóny na jazere. Po-
čúvadlianske jazero,13:00-18:00.
24.5. Terra Permonia. Tvorivý raj 
pre deti, vstupné 3 €. Každú sobotu, 
13:00-17:00.
24.5.  Vernisáž výstavy fotogra-
fií: INFRARED. Autorka : Katarína 
Chalupková.  Trotuar Cafe, 16:00. 
24.5. Punk for Amnesty. Koncer-
ty venované výročiu 20 rokov  Am-
nesty International Slovakia. 20:00 
Cenzúra, 21:30 Vydrapená bužír-
ka punk systém, 23:00 Kamoško & 
Kokosko. Po koncerte DJ Reverend, 
Art Cafe.
24.5. Fashion Show : Petra Kubíko-
vá. Cosmopolitan bowling, 20:00.
24.5. Pečené prasiatko na terase u 
Blaškov. S country skupinou Hu-
rikán. Počúvadlianske jazero, od 
18:00.rekvapenia pre deti.

Región Banská Štiavnica
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Verejno-obchodná súťaž
Spojená škola, Kolpašská 1586/9, 
969 56 Banská Štiavnica vyhla-
suje: Verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom skleníkov. Podrobnej-
šie informácie na webovej stránke 
www.sosbs.sk v časti Dokumenty,  
prípadne na vchodových dverách 
do hlavnej budovy školy  v budove 
Spojenej školy, Kolpašská 1586/9, 
969 56 Banská Štiavnica

Súťaž
SZZ Záhradkárov – Štefultov or-
ganizuje súťaž o najkrajšiu zá-
hradku, skalku, predzáhradku, 
okno, balkón. Prihlásiť sa môžete 
v IMO – Elektro osobne u p. Moj-
žišovej: 0903 250 921, príp. u p. 
Debnára: 0903 735 203 a p. Mol-
čanovej: 0908 967 012. 

Sústredenie
Detské hudobné sústredenie s 
Oskarom Rózsom a Zdenkou 
Prednou od 29.5. do 1.6.2014. 
Pre deti od 6 rokov aj pre dospe-
lých, pre začiatočníkov aj pokro-
čilých. Cena 30 Eur. Viac info na 
www.ktovtebebyva.sk, na lucka@
ktovtebebyva.sk a na 0907 511 
571.

Oslavy
Obec Kozelník pozýva svojich ro-
dákov na oslavy 590. výročia pr-
vej písomnej zmienky o obci, kto-
ré sa uskutočnia dňa 31.5.2014 o 
10.00 hod. v areáli bývalej mater-
skej školy. V prípade nepriaznivé-
ho počasia zmena programu vy-
hradená. Bližšie info: Obecný úrad 
Kozelník, č. tel. 045/6933213.

Oznam pre 
členov SZTP
Oznamujeme svojim členom, že v 
rámci nášho zväzu pôsobí na Kraj-
skom zväze telesne postihnutých 
odborná pracovníčka poskytujúca 
sociálne poradenstvo. Akreditova-
né pracovisko sa nachádza vo Zvo-
lene oproti nemocnici, Bernoláko-
va ul. 1, 969 01 Zvolen. Odborná 
pracovníčka Mgr. Janka Šályová, 
tel.č.: 045/533 53 68, s ktorou sa 
môžete skontaktovať na uvede-
nom tel.č. a adrese.

Ivan Madara, predseda OC 

MUDr. Filip Danninger, nar. 
15.5.1928, primár Gynekogicko 
— pôrodníckeho oddelenia 
a zástupca riaditeľa OUNZ v 
Banskej Štiavnici, majster športu.

Promoval na Lekárskej fakulte Uni-
verzity Komenskeho v Bratislave v 
roku 1952. MUDr. Danninger po 
skončení štúdia v rámci zadelenia na-
stúpil v januári 1953 do nemocnice s 
poliklinikou v Banskej Štiavnice ako 
sekundárny lekár zaradený na inter-
né, chirurgické oddelenie a po skon-
čení predpísaného pobytu v rámci 
povinnej všeobecnej správy na gyne-
kologicko-pôrodnícke oddelene. Pra-
coval ako sekundárny lekár, neskôr 
ako zástupca primára.
Po odchode primára MUDr. Jána 
Straku do Žiaru Hronom, na zákla-
de konkurzu sa stal v roku 1965 Dr. 
Danninger primárom gynekologic-
kého oddelenia a túto funkciu vyko-
nával 27 rokov. Mimo lekárskej pra-
xe bol zástupcom riaditeľa NsP, počas 
riaditeľovania Dr. Straku a Dr. Tad-
jana.  Z aktivít mimo liečebnej sta-
rostlivosti je na mieste spomenúť v 
rámci NsP najmä zabezpečenie opa-
kovaných rekonštrukcií na budovách 
starej nemocnice, z ktorých bola 
kompletná výmena elektrických in-
štalácií, vďaka ktorej bolo zrušené lo-
kálne vykurovanie objektov drevom a 

zavedenie kompletného elektrického 
vykurovania. Ďalšou významnou ak-
ciou spolu s riaditeľom Dr. Nagyom 
bolo vybudovanie náhradného admi-
nistratívneho objektu na Povrazníku. 
Spolu s predsedom MNV Mirosla-
vom Kováčikom, zabezpečil výstav-
bu panelových domov na Povrazní-
ku. Za zásluhy a rozvoj zdravotníctva 
mu bola udelená plaketa riaditeľa 
Okresného úradu v Žiari nad Hro-
nom. V rokoch 1975 a 1984 bola mu 
ministerstvo zdravotníctva udelená 
pamätná medaila Jonáša Bohumila 
Guota, ako najvyššie rezortné vyzna-
menanie.    V rokoch 1948 — 1955 
bol brankárom československého 
národného družstva vodných pólis-
tov, brankárom majstrovského druž-
stva CSR vo vodnom póle, účastní-
kom dvoch svetových akademických 
športových hier v Berlíne a v Buda-
pešti, viac ako 200 medzinárodných 
a medzištátnych zápasov vo vodnom 
póle. Za úspešnú športovú činnosť 
mu bol udelený titul Majster špor-
tu. Ako priamy účastník domáceho 
odboja aktívne pracuje ako predseda 
soc. zdravotnej komisie pri Mestskej 
organizácii Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, bol pred-
sedom okresnej soc. komisie v Žiari 
nad Hronom, členom soc. zdrav. Ko-
misie Ústrednej rady SZPB v Brati-
slave. Za prácu v odboji boli mu ude-

lené ÚR SZPB medaily M. Štefánika 
III, II a I stupňa. Pamätné listy UR 
SZPB pri príležitosti výročí SNP, ďa-
lej udelená pamätná medaila minis-
tra obrany pri 60. výročí ukončenia 
vojny, Československý zväz protifa-
šistických bojovníkov udelil medai-
lu: Zaslúžilý bojovník proti fašizmu, 
je vlastníkom pamätnej medaily 
part. skupiny - Sitno, Čestný odznak 
part. brigády kpt. Nálepku, ktorý na 
znak bojových zásluh proti fašizmu 
mu udelil štáb brigády. MUDr. Dan-
ningerovi, v roku 2010 bola udelená  
Výročná cena mesta Banská Štiavni-
ca. Vážený pán Dr. Filip Danninger, 
touto cestou v mene svojom, ako i 
členov ZO SZPB a zdravotníkov, sr-
dečne blahoželám  k Tvojim 86. na-
rodeninám s prianím, aby si svoje 
ďalšie roky prežil v zdraví a v rodin-
nej pohode. S úctou.

Vladimír Poprac

Žije medzi nami  MUDr. Filip Danninger

A nadišiel 13. máj – deň, keď sa 53 
členov Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Banskej Štiavnici a 
ich priaznivcov vydalo na jarnú pre-
chádzku. Tieto prechádzky sa stáva-
jú tradíciou, v prvých rokoch ju ab-
solvovalo 7-11 ľudí, tento rok sme 
zaznamenali rekordnú účasť. Pre-
chádzali sme krásnou jarnou príro-
dou okolia Počúvadlianskeho jazera, 
otvorili sme chôdzou rannou rosou 
cez Čertovu záhradu, pokračova-
li náhonovým a krásnym jarkom, 
prešli okolo stredovekých štôlní a z 
odvrátenej strany sa nám naskytol 
pekný výhľad na obec Vysokú a časť 
Uhliska. Po 2 hodinách sme došli do 
cieľa cesty, k chate Veronika pri ja-
zere, aj unavení a o paličkách, ale 
stálo to zato. Trať overili a pripravi-
li Jožko Osvald s Ankou Peťkovou. 
Odborný a pútavý výklad o pozoru-
hodnostiach a pamätihodnostiach 
v prechádzajúcom území ako vždy 

nám podal pán Jozef Osvald, začo 
mu ďakujeme my, všetci účastníci. 
Na záver sme sa vyhladovaní posil-
nili výborným gulášom, ktorý nám 
pripravil ako vždy ochotne pán Pe-
ter Ernek. S veľkým porozume-
ním sme sa stretli aj „Pod dubmi“ 
u manželov Blaškových, kde sme v 
príjemnom prostredí pri občerstve-

ní regenerovali svoje sily. S úsmev-
nou scénkou vystúpili manželia 
Debnárovci. Vďaka všetkým vám 
menovaným za vytvorenie príjem-
nej atmosféry, úsmevnej nálady a 
pocitu spolupatričnosti. Dovidenia 
na jesennej prechádzke ďalším kú-
tom prekrásnej štiavnickej prírody.

Ivan Madara 

Jarná prechádzka okolo Počúvadla

Členovia SZTP v B.Štiavnici foto archív autora
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oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Spomienka
Dňa 
21.5.2014 
sme si pri-
pomenuli 40 
rokov úmrtia 
našej milova-

nej mamky, sestry a vnučky 
Márie Beňovej rod. Káče-
rovej zo Štiavnických Baní. 
S láskou v srdci si pri svätej 
omši na ňu spomína 

smútiaca rodina.

Poďakovanie ochotným ľuďom
Podarilo sa  nám zorganizovať 
skvelú akciu 8.mája na ihrisku 
pre pletárov a ich rodinných 
príslušníkov. Iste uznáte, že 
zorganizovať takúto akciu nie 
je jednoduché a vyžaduje si to 
veľa námahy a ochotných ľudí. 

A práve týmto ochotným ľudom 
sa  chcem touto cestou poďakovať. 
Ďakujem  vedeniu mesta Banská 
Štiavnica za  poskytnutý priestor, 
za hudobnú produkciu a Mestským 
lesom za výborné divinové mäsko, 
za požičanie a postavenie stanov 
rod. Osvaldovej a Lukačkovej, p. 
Lambertovi Dobšovičovi (Pipo-
vi), p. Ľubkovi Barákovi za pomoc 
a sponzorstvo pri celej akcii a jeho 
ľuďom za technickú pomoc - bez 
toho by sme len ťažko toto zvládli. 

Ďakujem mojim kolegom p. Sláv-
ke Coplákovej, p. Evke Valachovej 
a p. Jurajovi Blaškovi, rod. Javor-
skej, všetkým pracovníčkam firmy 
Svetro, s.r.o., ktoré pomáhali  a vy-
stupovali v programe hlavnej maj-
sterky Danky a Aničky, hudobnej 
skupine Dušana Debnára a ďakuje-
me za program klubu dôchodcov zo 
Štefultova, samozrejme ďakujem p. 
Ivanovi Beňovi, Mirkovi Kyjovské-
mu za uvádzanie celého programu 
a Ľubkovi Lužinovi za skvelé foto. 
Miškovi Krížovi za mediálnu pod-
poru v ŠN a VIO TV, prípravnému 
výboru menovite p. Pálovej, Rusko-
vej, Hložovej, p. Kovárovi, Bačíko-
vi za pomoc p. Zorvanovej, Bačíko-
vej všetkým, čo podarovali suroviny 
do guľášov. Ďakujem Vám všetkým 
za účasť, osobitne pani primátorke 

a pánovi viceprimátorovi a našim 
bývalým spolupracovníkom z Veľ-
kého Krtíša a Nitry, ale aj všetkým 
zúčastneným, lebo mnohí prišli aj 
z iných miest a som veľmi rada, že 
boli ochotní prekonať vzdialenosť, 
obetovať čas, aby sa mohli s nami 
stretnúť. Viem, že som asi aj tak 
všetkých nevymenovala a všetkým 
som sa dostatočne nepoďakovala, 
ale patrí veľké Ďakujem všetkým 
Vám, čo ste prišli aj čo ste pomohli. 
Kvôli Vám všetkým, čo ste prišli 
sa to oplatí robiť a venovať tomu-
to stretnutiu energiu, lebo tá úžas-
ná atmosféra sa inde vidieť  a cítiť 
nedá, len na tomto stretnutí. Tu sa 
vrátia  spomienky  a my sa vrátime 
do našej milovanej Plety. Teším sa 
na ďalšie stretnutia s Vami.

Ľudmila Blašková

Spomienka 
„Osud Ti nedoprial s nami dlh-
šie byť, ale v našich srdciach bu-
deš stále žiť. Neprebudí Ťa viac 
slnko, ani krásny deň, na cinto-
ríne spíš svoj večný sen. Už len 
kytičku kvetov s horiacou svieč-
kou Ti môžeme na hrob dať, 
spokojný, večný spánok priať, 
modlitbu tichú odriekať a s lás-
kou na Teba spomínať.“
Dňa 26.5.2014 uplynie 5 ro-
kov od smutnej chvíle, kedy 
nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, brat, 
starký, švagor a svat Juraj 
Konôpka. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

Stretnutie baníkov 
Pozývame baníkov na pravidel-
né stretnutie baníkov a ich pria-
teľov, ktoré sa uskutoční vo štvr-
tok 29.mája 2014 o 16:00 hod u 
p. Karabellyho. Na vašu účasť sa 
tešia usporiadatelia.  Zdar boh.

Vernisáž výstavy 
obrazov
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. 
cirkvi v Banskej Štiavnici a autor-
ka Vás pozýva na vernisáž výstavy 
obrazov „Oľga Kuchtová – Rezonan-
cia v čase, výber z tvorby“, ktorá sa 
uskutoční 23.mája 2014 o 16:00 
hod. vo výstavnej miestnos-
ti ECAV (bočný vchod kostola na 
Radničnom nám. v Banskej Štiav-
nici). Trvanie výstavy 23. mája – 
10. júla 2014.

Výmenný pobyt žiakov 
Gymnázia sv. Margity v 
Budapešti  a Katolíckej spojenej  
školy sv. Františka Assiského v 
Banskej Štiavnici

V mesiacoch apríl, máj sa žiaci Ka-
tolíckej spojenej školy sv. Františka 
Assiského opäť zúčastnili výmen-
ného pobytu v rámci partnerstva 
s Gymnáziom sv. Margity v Buda-
pešti. Najskôr v druhý aprílový týž-
deň naši žiaci vycestovali do Maďar-
skej metropoly, kde ich čakal pestrý 
program. Počas týždňa navštívili 
budapeštiansku zoologickú záhra-
du, Baziliku sv. Štefana, viaceré mú-
zeá a tropikárium. Okrem toho za-
žili nádhernú večernú plavbu po 
Dunaji, navštívili rehoľné sestrič-
ky z rádu spravujúceho hostiteľské 
gymnázium a otestovali si svoje ja-
zykové zručnosti nielen v praxi, ale 
aj v anglickom kvíze, ktorý si pre 
nich pripravili ich hostitelia. Posled-
ný večer si na svoje prišli aj maškrt-
níci na rozlúčkovej palacinkovej pár-
ty. Od pondelku 5.5. do piatku 9.5. 
naša škola  hostila dvanástich ma-
ďarských študentov a jednu vyuču-
júcu.  Maďarskí žiaci boli ubytovaní 
v rodinách našich žiakov. Po vzoro-
vých hodinách cudzích jazykov a in-
formatiky ich každý deň čakal boha-
tý program mimo školy: prehliadka 
skanzenu, mesta, Starého zámku 
a kalvárie. Okrem tohto všetkého 
zvládli naši hostia aj výstup na Sit-

no. Odmenou im bol nádherný vý-
hľad a neskôr kúpanie,  saunovanie 
a biliard v Penzióne pod Sitnom a 
večierok s grilovaním na Chate Assi-
si na Štiavnickych Baniach. Vrchol-
ným bodom programu však bola hra 
paintballu, na ktorú sa všetci veľmi 
tešili a o ktorej živo diskutovali ešte 
aj v deň odchodu. V piatok čakalo 
našich hostí ešte jedno, tentokrát 
neplánované, prekvapenie. Pri pre-
hliadke kalvárie nám totiž výklad 
poskytla lektorka maďarskej národ-
nosti, zhodou okolností, bývalá ab-
solventka Gymnázia sv. Margity v 
Budapešti. Pobytom maďarských 
žiakov u nás sme uzavreli prvý rok 
našej spolupráce a môžeme bilan-
covať. Na začiatku boli rôzne oča-
kávania i obavy. Učitelia a rodičia 
očakávali, že si žiaci precvičia svo-
je jazykové zručnosti a že budú mať 

možnosť spoznať partnerskú školu 
a mesto. Žiaci sa tak trochu obávali, 
či sa skutočne dohovoria po anglicky 
a či sa v cudzom meste nestratia. Po 
prvom roku môžme hrdo skonšta-
tovať, že očakávania boli nadmieru 
naplnené a obavy úspešne vyvráte-
né. Ako gymnazisti, tak aj žiaci zá-
kladnej školy, zistili, že sa nestratia 
- ani v jazyku, ani vo veľkomeste. 
Dokázali sa nielen dohovoriť o tom 
najnutnejšom, ale aj "pokecať si" o 
tom menej (či viac?) podstatnom. 
Niektorí dokonca v angličtine zvlád-
li  aj podať odborný výklad o histó-
rii nášho mesta. Viacerí nadviazali 
trvalejšie priateľstvá, ktoré pokra-
čujú cez Skype a iné vymoženosti 
dnešnej doby a mnohí sa už teraz te-
šia, že si tento zážitok budú môcť o 
rok zopakovať. A to zas teší nás.

Michal Santoris

Výmenný pobyt žiakov

Žiaci Katolíckej spojenej školy  v Budapešti foto archív autora
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Palacinky z jablkového cesta 

Potrebujeme:
500 ml mlieka, 2 celé vajcia, 2 po-
lievkové lyžice kryštálového cukru, 1 
malá lyžička octu, trocha oleja, hlad-
ká múka podľa potreby, štipka soli, 
2 kyslé jablká, nastrúhané najemno, 
olej na pečenie, lekvár na naplnenie, 
1 balíček škoricového cukru na po-
sypanie  
Postup:
Z mlieka, vajec, cukru, octu, oleja, 
potrebného množstva múky a soli 
vypracujeme redšie cesto a nechá-
me aspoň 30 minút odpočívať. Po-
tom do cesta vmiešame jablká. Na 
vymastenej rozohriatej panvici pe-
čieme tenké palacinky. Cesto pri na-
beraní zakaždým premiešame, lebo 
jablká klesajú na dno. Hotové pala-
cinky potrieme lekvárom, zvinieme 
a posypeme škoricovým cukrom.

Dobrú chuť!

OZ Iniciatíva za živé mesto, Sloven-
ské banské múzeum a Mesto Ban-
ská Štiavnica pozývajú na 17. roč-
ník podujatia Festival baníckeho 
kumštu remesla a zábavy, ktorý 
sa uskutoční v Banskom múzeu v 
prírode v Banskej Štiavnici v dňoch 
30.-31.mája 2014.
Súčasťou festivalu je bohatý 
program, v rámci ktorého vystúpia 
kúzelníci, Banícky orloj, dychová 
hudba Sitňanka, Živý banskoštiav-
nický banícky orloj, Permoníci z 
Križovatky. Zábavu dotvorí diva-
delné predstavenie Zabudnutý čert, 
banícky Šachtág a predovšetkým 
vystúpenie Old time bandu Funny 

Fellows.
Počas oboch dní je možné vyskúšať 
si dobývanie rudy kladivom a že-
liezkom, vŕtaním, ryžovanie zlata, 
banské meračstvo, či maľovanie ba-
níckych betelehemov, ale aj zakúpiť 
výrobky remeselníkov (čipkári, rez-
bári, košikári, drotári, šperkári, no-
žiari, výrobcovia hračiek, medovni-
kári, tkáči a iní).
Termín: 30.-31.5.2014
Čas: v piatok: 09:00-17:00  v sobo-
tu:09:00-19:00
Miesto konania: Slovenské banské 
múzeum - Banské múzeum v príro-
de (skanzen)
Vstupné: V predpredaji do 

26.05.2014 (Informačné centrum 
B. Štiavnica, tel.: 045/692 05 35)
Deti a študenti 5-18 rokov: 2,00€
Dospelí: 3,50€
Rodina: 7,00€
V deň podujatia: 
Deti a študenti 5-18 rokov: 2,50€
Dospelí: 4,00€
Rodina: 8,00€
Deti do 5 rokov a pedagogický do-
zor (1 os./15 detí) zdarma. Rodi-
na-2 dospelí +2 deti do 18 rokov). 
Možnosť platby kultúrnymi pou-
kazmi! Kontakt: www.muzeumbs.
sk,sbm@muzeumbs.sk, 045/691 
29 71, 045/692 05 35.

Petra Páchniková

Festival kumštu remesla a zábavy

V sobotu, 17. mája, sa aj 
Múzeum vo Svätom Antone 
zapojilo do medzinárodného 
podujatia Noc múzeí a galérií.

Spoločne s návštevníkmi sme oslá-
vili predvečer Medzinárodného dňa 
múzeí. 
Daždivé počasie skôr pobádalo k 
leňošeniu v posteli a sledovaniu 
hokeja. My sme sa však rozhod-
li osláviť náš deň, vlastne noc, ak-
tívne. Poobliekaní do historických 
šiat sme netrpezlivo čakali. Keď po 
20tej hodine začali cez bránu vchá-
dzať prví návštevníci, boli sme radi, 
že ich ani upršané počasie neodra-
dilo. O to viac nás teší, že sa medzi 
nimi našli aj dámy, páni a aj tí naj-
menší, oblečení v pyžamách a pod-
mienku na 50% zľavu tak splnili. 

Nočným kaštieľom sme previedli v 
troch vstupoch 168 ľudí, z toho 46 
oblečených v bavlnených, hrejivých 
pyžamách. 

A tak sa po čase, aspoň na pár ho-
dín, vrátil do kaštieľa nočný život. 

Jana Slaná
Múzeum vo Svätom Antone

Noc v kaštieli vo Svätom Antone

Poďakovanie 
Výbor Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých v Banskej Štiav-
nici v mene svojom i svojich 215 
členov, prítomných na výročnej 
schôdzi dňa 24. apríla 2014 ďaku-
je hudobníkom skupiny Magnet, 
ktorí sa živou produkciou výraz-
nou mierou podieľali na príjem-
nej a sviatočnej atmosfére podu-
jatia. Sympatickí a vynikajúci páni 
Pavel Halaj, Ján Svitáč a Ing. Slávo 
Palovič za pozorného sledovania 
principála Ing. Marcela Paloviča 
hrajú tieto piesne hosťom už viac 
rokov bez nárokov na akúkoľvek 
finančnú odmenu. Páni muzikan-
ti za toto krásne gesto ľudskej spo-
lupatričnosti, výborné hudobné a 
spevácke výkony vám patrí vyslo-
viť veľké a srdečné Ďakujeme! Veľ-
ké poďakovanie patrí aj všetkým 
našim sponzorom, ktorí tiež ne-
zištne veľkou mierou prispeli ku 
krásnemu popoludniu, na ktoré 
sa bude dlho spomínať. Vo vašich 
ďalších aktivitách prajeme mnoho 
úspechov, zdaru a správnych roz-
hodnutí.                      Ivan Madara 

História kina v našom 
mestečku je veľmi bohatá. 

Staršia generácia si pamätá 
premietania v súčasnom Kul-
túrnom centre, kedy sa pre-
mietalo oveľa častejšie a každé 
predstavenie bolo hojne na-
vštevované. Radi by sme senio-
rom vyšli v ústrety, ponúkli im 
príjemný  titul,v dobrej cene, 
plus zopár zaujímavostí k pre-
mietaniu.
Vo štvrtok 29.5.2014 o 10:00 
hod začíname v kine Akademik 
s českou komédiou Babovřes-

ky 2, za 2,50€.Pred premieta-
ním porozpráva  návštevníkom  
členka mestskej polície o ná-
strahách dnešnej doby a ako 
sa chrániť, či ako predísť nepí-
jemným situáciám.
Po predstavení v čase obeda 
môžu seniori navštíviť reštau-
ráciu Black M,kde ich bude ča-
kať seniorské menu za 2,50€,-
ku ktorému dostanú pivko či 
kofolu zdarma.
Premietania plánujeme organi-
zovať raz za mesiac. Súčasťou 
každého bude zaujímavá pred-
náška na aktuálne témy ,vhod-

né pre seniorov.
Už teraz sa tešíme na stretnu-
tia s vami.

Zuzka Patkošová
Kino Akademik

Premietania pre seniorov

Návštevníci podujatia Noc múzeí a galérií foto archív autora
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame vás na najnovšie filmy

Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 

Piatok 23.5. o 18:30 hod.

TrabanTom až na 
koniec sveTa
Road movie,ČR,98 min.2014
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho 
partě nestačilo, že dokázali nemož-
né, když přejeli Trabantem Afriku 
a natočili o tom nezávislý film. Roz-
hodli se vypravit na ještě náročněj-
ší cestu. 21 124 kilometrů napříč 
Jižní Amerikou až na konec světa. 
A aby to nebylo moc jednoduché, 
tentokrát nepojedou jen Traban-
tem. Sestava snů v mezinárodním 
týmu Čechů, Poláků a Slováků patří 
podle Dana „buď do blázince, nebo 
na šrotiště." Dva Trabanty, polský 
Fiátek a Jawa 250 z roku 1957 se 
místo toho vydává vstříc tomu nej-
náročnějšímu, co se dá v Jižní Ame-
rice najít. Amazonský prales, pě-
titisícové průsmyky And, pouště i 
oceán. Tahle šílená jízda rozhodně 
není bezstarostná, je ale fascinující 
a zábavná. Jak se dokáže snést osm 

lidí ze třech zemí, kteří se navzájem 
skoro neznají, čtyři měsíce ve žlu-
tých ponorkách? Ta největší výzva 
není venku, ale uvnitř.
Vstupné:3€

Sobota 24.5. o 15:00 hod.
Nedeľa 25.5. o 15:00 hod.

Hurá do praveku
Dobrodružný rodinný animák,U-
SA,Južná Korea,2012,82 min.
Títo traja vedia narobiť nejednu ne-
plechu a ani dnes nezostanú pozadu. 
Spoločne s nimi zažijeme dobrodruž-
stvo staré 65 miliónov rokov. Splňte 
si svoj sen! Pripútajte sa, stroj času 
vyráža na cestu! Ernie, Max a Julia 
sa ocitajú v hniezde toho najhoršie-
ho z najhorších. T-rexa! Na ich pre-
kvapenie sa nestanú potravou a že 
sú braní ako mláďatá, a tak začína 
ich dobrodružstvo! Budú čeliť pre-
historickým monštrám a nebezpe-
čenstvu na každom kroku, aby si za-
istili návrat späť do svojej doby. 
Vstupné:4€

Sobota 24.5. o 18:30 hod.

Jedna za všeTky
Komédia,USA,2014,110 min.
Carly (Cameron Diaz) zistí, že ju jej 
nový priateľ Mark (Nikolaj Coster-
Waldau) podvádza a vlastne je to 
ešte horšie – praskne to tak, že sa 
náhodou stretne s jeho manželkou 
Kate (Leslie Mann). Carly sa naraz 
ocitá v situácii, v ktorej musí utešo-
vať Kate. Ich neočakávané priateľ-
stvo ešte upevní ďalšie nové odhale-
nie. Mark ich obe podvádza s treťou 
ženou Amber (Kate Upton). A tak 
tieto tri hrdinky spoja svoje sily a 
vymyslia desivý plán pomsty.
Vstupné:4€

Streda 28.5.o 18:30 hod.

Odysea :
Príbeh filmu
Tretia časť filmového príbehu a o 
histórii filmu.
Vstupné:3€

Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na nákup tovaru 
v hodnote 10,-eur v predajni Afasion, 
Radničné nám. 14, Banská Štiavni-
ca si výherca môže vyzdvihnúť v re-
dakcii ŠN. Správne znenie krížovky z 
č.17/2014: „Žijete len raz, avšak ak to 
robíte správne, raz úplne stačí.“ Výher-
com sa stáva Mária Čaklošová ml., 
L. Svobodu 13, Banská Štiavnica. 
Srdečne blahoželáme! Tento týždeň 
hráme o poukážku na nákup tovaru 
v hodnote 10,-eur v predajni ALL-
COM, Radničné nám. 11, Banská 
Štiavnica. Vašou úlohou je správne 
vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu s 
kupónom do redakcie ŠN v termíne 
do 2.6.2014.
V tajničke sa ukrýva výrok Harolda 
Schullera:
A., 3.časť tajničky,      
B., Nepožívali tekutinu, rímsky cisár, 
druh jemnej látky,  
C., Vydrží, staral sa, otep,
D., Ampér, patriaci Agi, poznám, 
hviezda, polomer,    
E., Vykúp, príslušník sarmatského 
kmeňa, acidko, toto,  

F., Ihličnatý strom, rod, listnatý 
strom, spoluhlásky slova dováb,    
G., Ozn. ruských lietadiel, derivát 
amoniaku, meno herca Horvátha, 
panovník,         
H., Určený čas, zlúčenina amonia-
ku, ok,      
I., Dvojhláska, zn. cigariet, výsledok 
klonovania, trasy, ruská rieka,
J., Bodavý hmyz plurál, cudzie žen. 
meno, lietadlo, snívania,  
K., Koniec tajničky, argón.
1., Zjazd nepočujúcich, 4. časť taj-
ničky, oska,  
2., Nepoži tekutinu, 2.časť tajnič-
ky,   
3., Aj, lietajúci kôň, chodba, 
4., Pani, citoslovce kmitania, áno čes-
ky,   
5., Patriaci Ele, kremičitan 3-vápena-
tý, žni,    
6., Zápor, meno panovníka v Bulhar-
sku, mala naopak,       
7., Apači, stred slova demoni, eman,
8., Ozn. áut Rakúska, český herec a 
moderátor, rasca, plošná miera,   
9., Meno Chačaturiana, čistiaci 
prostriedok, cudzie muž. meno,          

10., Existoval, mohol, tvrdá stupni-
ca, 5 v Ríme,           
11., Zn. ytria a voltu, celtový prístre-
šok, materiál na zátky,         
12., Prístroj na pozorovanie pod 
vodou, klebety po česky, ozn. áut 
Seychely, 
13., Obyvateľ Nového Zélandu, pred-
ná časť hlavy, osobné zámeno,  

14., Cudzie žen. meno Elena, 1. časť 
tajničky,  zn. röntgenu, 

Pomôcky: Ambit, Alán, Amín, Amid, 
Clin, Drby, Joan, Om 

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 19
Krížovka
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Na Slovensku ôsmy raz, v 
Banskej Štiavnici premiéra. 

Noc tu na šiestich miestach – 
Oberaignerov dom, Štôlňa Sabína 
v Joergesovom dome, Antikvariá-
tik, Hasičská zbrojnica, Tabačka, 
Dom na zákrute pri OPP – ktoré 
si, okrem jedného, bežne nespá-
jame s literatúrou, ožila čítaním 
úryvkov diel európskych auto-
rov. Čítania prebiehali v tridsať-
minútových intervaloch súbežne 
na všetkých miestach a zakaždým 
trvali pätnásť minút. Návštevní-
ci vybavení mapkou sa presúvali z 
jedného miesta na druhé, počúva-
li, obzerali si netradičné priesto-
ry, zbierali pečiatky a... Drkotali 
zubami. Bonifác, tretí zmrznutý, 
nikoho nešetril. Noc literatúry sa 
konala v stredu štrnásteho mája 
(a súčasne prebiehala v rôznych 
európskych mestách). Od šies-
tej večer do deviatej bolo samot-
né čítanie a presúvanie, potom až 
do polnoci posedenie v Art Cafe, 
tombola, dáždnik so slovami, 
rozprávanie o zážitkoch a predaj 
kníh, z ktorých sa čítalo. 
Ktoré to boli? Postřižiny (Bohumil 
Hrabal) – úryvok čítala Katarína 
Vošková, Saturn (Jacek Dehnel) 
– čítala Szidi Tobias, Mliekarka 
z Ottakringu (Ala Rachmanovo-
vá) – čítala Mária Petrová, Úrov-
ne života (Julian Barnes) – čítal 
Vladimír Poprac, Som stará ko-
munistka (Dan Lungu) – číta-

la Vladena Škorvagová, Kale to-
pánky (Víťo Straviarsky) – čítala 
Dana Kratochvílová. Najsilnej-
šie na mňa zapôsobil text Julia-
na Barnesa Úrovne života. Žiaľ je 
náležitý, bolí presne tak, akú to 
má cenu. Žiaľ jedného neosvet-
ľuje žiaľ druhého. Každý je je-
dinečný. Tak ako aj ľudia, ktorí 
smútia či tí, za ktorými smútime. 
Ale občas sa môžu časti žiaľu rôz-
nych ľudí prekrývať. Tieto oka-
mihy porozumenia sú liečivé. Asi 
takto som vnímala jednu z myš-
lienok. A veľmi vo mne zarezo-
novala ešte táto: Spoj dvoch úpl-
ne rozdielnych ľudí a jeden z nich 
zmizne. Vstrebe sa. A to, čo zmiz-
lo, je väčšie ako to, čo zostalo.  Za 
najpôsobivejšie miesto, kde sa čí-
talo, pasujem Oberaignerov dom. 
Mala som problém nepozerať sa 
stále nahor, na renesančnú ná-
stennú maľbu, ktorá ma svo-
jou nevtieravou krásou a jemný-
mi pastelovými farbami volala do 
dávnych dôb. Čo sa týka interpre-
ta, u mňa (a určite nie som sama) 
jednoznačne zabodovala Vlade-
na Škorvagová, ktorá sa na chvíľu 
stala starou komunistkou a po-
stavila sa pred nás, aby nám su-
gestívne vysvetlila, prečo si mys-
lí a koná práve to a nie niečo iné. 
Prečo je pre ňu neprekonateľné 
pochopiť vlastnú dcéru a ako je 
na tom so svojím mužom. Keďže 
pre časový limit nedopovedala, či 
jej zať je a či nie je černoch, osta-

li sme trochu namrzení. Rozčaro-
vaná som musela opustiť príbeh, 
vystúpiť z knihy, odísť z Tabač-
ky. Ešteže bola taká zima. Vrátila 
ma do reality. Úžasný výkon mla-
dej divadelníčky! Týmto jej ďaku-
jem za zážitok. Antikvariátiku za 
zhostenie sa novej úlohy – za or-
ganizovanie tejto skvelej akcie – 
patrí tiež vďaka.  Takže veľké ďa-
kujem Antikvariátiku, všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali 
na príprave a priebehu podujatia, 
účinkujúcim, majiteľom budov, 
fotografom, sponzorom, ľuďom, 
ktorí ponúkali občerstvenie. Vďa-
ka aj za to, že existujú knihy a 
existujú čitatelia. 

Ľubica Bystrická

Noc literatúry v našom meste

V jedno májové predpoludnie strávi-
li klienti Domova sociálnych služieb 
pre deti, mládež a dospelých s men-
tálnym postihnutím s denným poby-
tom pri SČK v B. Štiavnici spoločný 
čas návštevou Galérie Jozefa Kollá-
ra v Banskej Štiavnici. Prilákala nás 
tam práve prebiehajúca výstava “My 
sa nevieme sťažovať nahlas“ - Kraji-
na môjho srdca. V nádherných vý-
tvarných prácach detí z rôznych kú-
tov Slovenska sa pred nami otvorila 
úžasná krajina fantázie a rozmani-
tosti vnímania všetkého okolo nás. 
Stretnutie s umením v tejto podo-
be bolo pre nás nielen liečivým doty-
kom, ale predovšetkým inšpiráciou 
vidieť a tvoriť náš svet nielen  fareb-
ne, ale hlavne srdcom. Ďakujeme za 
pekný zážitok.  Andrea Kočalková

Túlanie v krajinách detských sŕdc

Klienti Domova soc. služieb v Galérii J.Kollára foto archív autora

Podujatia v Mestskej 
knižnici v Ban.Štiavnici
Mestská knižnica v Banskej 
Štiavnici pripravuje na deň 
29.5. 2014 súťaž o Kráľa či-
tateľov. Zúčastnia sa jej po-
zvaní čitatelia MsK vo veku 12 
- 15 rokov, ktorí aj počas mi-
nulého roku dokázali, že číta-
nie ich baví a knižnica má pre 
nich dôležité miesto v živote. 
Miesto konania: MsK - Odde-
lenie pre deti a mládež v bu-
dove ZŠ J. Kollára, čas: 9.00 
hod. Dňa 5.6. 2014 MsK opäť 
privíta žiakov banskoštiav-
nických škôl, aby sa zapoji-
li do celoslovenského podu-
jatia- čitateľského maratónu 
s názvom Čítajme si 2014, 
pod záštitou Linky detskej is-
toty pri UNICEF. Pozývame 
všetkých vyučujúcich do sú-
časného sídla MsK v ZŠ J. Kol-
lára na sídlisku Drieňová, aby 
so svojimi zverencami prišli 
podporiť cieľ podujatia - upo-
zorniť na dôležitosť detského 
čítania, ako alternatívy k láka-
vým ponukám nezmyselného 
trávenia voľného času a tiež 
podporiť pokus o prekonanie 
minuloročného celosloven-
ského rekordu v počte naraz 
čítajúcich detí. Čas započíta-
vania rekordu je stanovený v 
presne určený deň a čas me-
dzi 9.00 až 15.00 hod., počas 
ktorého každý účastník prečí-
ta 1 stranu z dohodnutej kni-
hy. Srdečne ste pozvaní! Pro-
síme vopred sa prihlásiť do 
harmonogramu, aby sme vy-
užili každú minútku predpísa-
ného času. 
V priebehu mesiaca jún tiež 
pripravujeme tradičné podu-
jatie pre všetkých prváčikov 
banskoštiavnického okre-
su pod názvom Prvácka pa-
sovačka, ktorým bezplatne 
prijímame najmladších ško-
lákov medzi riadnych čita-
teľov MsK. Ponúkame štvrt-
kové termíny 19. a 26. 6. 
2014, prípadne si môžeme 
dohodnúť aj iný deň. Srdečne 
všetkých pozývame a vopred 
ďakujeme za Vašu spoluprá-
cu, milí pedagógovia.
Termíny si môžete zabezpečiť 
vopred na tel.č.: 045/290 90 
35, alebo 0907 817 186, ale-
bo prostredníctvom e-mailu: 
kniznica@banskastiavnica.sk

MsK

Herečka Szidi Tobias počas 
čítania v Joergesovom dome 
foto  L. Lužina
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II.trieda juh
18.kolo hralo sa 17.5.2014 o 17.00 
hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“ - 
FK VYHNE
Zápas bol v 27.minúte za stavu 0:2 
predčasne ukončený pre nespôsobilý 
terén z dôvodu prietrže mračien.
II.liga skupina JUH U13 - mladší žia-
ci
FK LAFC Lučenec 5 : 0 FK Sitno Ban-
ská Štiavnica súper nás prevýšil výš-
kou aj futbalovými schopnosťami i 
keď šance sme mali. Ich premieňanie 
je naša najväčšia slabina.
II.liga skupina JUH U15 - starší žiaci 
FK LAFC Lučenec 5 : 2 (4 : 0) FK Sit-
no Banská Štiavnica 
Góly: 55’, 62’ Židík 
Chlapci hrali na umelej tráve, čo sa aj 
odzrkadlilo na hre aj výsledku.
Kam za futbalom?
II.trieda juh
19.kolo hrá sa 25.5.2014 o 17.00 
hod.

FK OSTRÝ GRÚŇ - SITNO BANSKÁ 
ŠTIAVNICA „B“
II.liga starších a mladších žiakov
23.kolo hrá sa 24.5.2014 o 10.00 

hod. a 12.00 hod.
SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA – 1 FK  
HOREHRON

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Zápas sa nedohral kvôli prietrži mračien
Tabuľka: II.liga skupina JUH U15 - starší žiaci

1. MFK Strojár Krupina 22 20 1 1 100:11 61 28

2. MŠK Rimavská Sobota 22 18 1 3 68:15 55 22

3. MFK Žarnovica 22 15 2 5 73:30 47 14

4. FTC Fiľakovo 22 14 4 4 76:26 46 13

5. FK Iskra Hnúšťa 21 12 1 8 45:29 37 7

6. TJ Sklotatran Poltár 22 10 5 7 60:28 35 2

7. FK Mesta Tornaľa 22 9 4 9 46:61 31 -2

8. FK LAFC Lučenec 22 9 2 11 53:59 29 -4

9. MFK Nová Baňa A 22 9 1 12 37:57 28 -5

10. FK Sitno B.Štiavnica 22 6 4 12 30:53 22 -11

11. MFK Detva 22 4 4 14 25:62 16 -17

12. FK - 34 Brusno - Ondrej 21 4 3 14 33:86 15 -18

13 1. FK Závadka nad Hr. 22 2 5 15 32:69 11 -22

14 FK CSM Tisovec 22 2 1 19 25:117 7 -26

Najvernejší fanúšik 
sa dožil 80. rokov
Jeden z najstarších a náš najver-
nejší fanúšik nášho FK SITNO, pán 
Vojtech Greguš sa v týchto dňoch 
dožil 80.rokov.
K jeho krásnemu jubileu mu v 
mene funkcionárov, hráčov, ako i 
všetkých fanúšikov prajeme veľa 
zdravia, šťastia, rodinnej pohody. 
Zároveň mu prajeme, aby na našom 
štadióne prežil ešte veľa radostných 
chvíľ pri úspechoch štiavnického 
futbalu, ako to bolo v minulých ro-
koch, i keď terajší stav nášho futba-
lu je pre neho  samotného veľkým 
sklamaním.

Výbor  FK SITNO 

Beh obcou 
Budča
Už 24. ročník behu oslobodenia 
obce Budča usporiadal Obecný úrad 
spolu s ostatnými zložkami obce. V 
sobotu 10.5. sa na štart týchto pre-
tekov postavili deti predškolského 
veku, dorastenci  a aj veteráni. V 
početnom štartovacom poli súťaži-
li aj štiavnickí vyznávači tohto špor-
tu. Tak ako v minulosti, tak aj teraz 
väčšina z nich bola na stupni víťa-
zov. Najmladší žiaci bežali 600m, 
ako druhá v cieli bola A. Nemčoko-
vá, dobre sa držala ešte mladšia A. 
Prefertusová – 5.miesto.
Staršie žiačky bežali 1 km, s pre-
vahou zvíťazila T. Potančoková. 
Muži bežali 5 300m, pekný výkon 
predviedol M. Prokein, keď zvíťa-
zil, za ním dobehol R. Nemčok – 
2.miesto. Veteráni, muži nad 40 ro-
kov bežali 4 000m, na peknom 2. 
mieste dobehol M. Potančok. Naj-
starším účastníkom bol už tradične 
J. Cengel.  Vlado Nemčok 

Bratislava privítala v dňoch 
17. – 18. mája 2014 popredných 
európskych triatlonistov v súťaži 
šprint.

Súťažilo sa v objemoch 750 m plá-
vanie, 20 km cyklistika a 5 km beh. 
V náročných poveternostných pod-
mienkach sa najviac darilo Nemco-
vi Nieschlaugovi, ktorý v závereč-
nom behu mal viac síl a porazil našu 
triatlonovú jednotku Riša Vargu. Už 

v sobotu mali kvalifikáciu triatlonis-
ti, ktorí súťažili o finále Slovenské-
ho pohára. Za krajne nepriaznivého 
počasia a vody, ktorá mala 13ºC ská-
kali do vody pretekári z Čiech, Ne-
mecka, Maďarska, Nového Zélan-
du a naši. V troch vlnách súťažilo 70 
pretekárov, ktorí sa snažili dostať do 
nedeľňajšieho finále. Štartovali aj 
štiavnickí triatlonisti Rado a Tomáš 
Nemčokovci. Bez väčších problé-
mov sa kvalifikovali do nedeľňajšie-

ho finále, ktoré sa konalo na jazere 
Kuchajda a v jeho okolí. V jednotli-
vých vekových kategóriách sa naj-
viac darilo Nemcom a Čechom. Pek-
ný úspech dosiahol v kategórii muži 
30 - 34 roční - Tomáš, ktorý do cieľa 
dobehol na 5.mieste. Rado bol v ka-
tegórii muži 35 – 39 roční na výbor-
nom 3.mieste. Dostal medailu, šek 
v hodnote 50 € a možnosť vypitia 
neobmedzeného množstva teplého 
čaju s cukrom. Vlado Nemčok 

Európsky pohár Prestigio City  

Jarné majstrovstvá 
stredoslovenskej oblasti v plávaní
Dňa 17. mája 2014 sa v Žiline konali 
jarné majstrovstvá stredoslovenskej 
oblasti v plávaní v kategóriách 11 
roční a starší. Plaveckých pretekov 
sa zúčastnilo 14 klubov a 288 plav-
cov. Naši plavci si počínali veľmi dob-
re, keď si domov priniesli 22 medailí. 
Prinášame výsledky:
Adamský Marian (1994): 2. 50m 
voľ. sp. 26.29, 2. 50m prsia 33.58
Balász Michal (2002): 8. 50m voľ. 
sp. 35.75, 14. 100m voľ. sp. 1:19.68, 
5. 200m voľ. sp. 2:53.03
Berlanský Andrej (2003): 9. 50m 
voľ. sp. 35.94, 13. 100m voľ. sp. 
1:19.00, 6. 200m voľ. sp. 2:57.23, 8. 
50m motýlik 42,16

Ernek Matej (1998): 3. 100m voľ. 
sp. 58.39, 2. 200m voľ. sp. 2:18.31, 2. 
50m motýlik 28.03, 3. 100m motýlik 
1:01.09, 2. 200m motýlik 2:24.85
Ernek Šimon (2000): 5. 50m znak 
34.15, 5. 100m znak 1:14.45, 2. 
200m znak 2:43.35, 5. 50m prsia 
39.92, 4. 100m prsia 1:26.24
Konečný Marek (1994): 1. 50m pr-
sia 33.32, 1. 100m prsia 1:16.73, 2. 
200m prsia 2:52.81
Lepáčeková Paulína (2003): 10. 
50m prsia 48.20, 8. 100m prsia 
1:41.72, 3. 200m prsia 3:33.17
Longauer Jakub (1997): 6. 50 m voľ 
sp. 28.68, 6. 100m voľ. sp. 1:03.23, 6. 
50m motýlik 30.95

Michalová Barbora (2001): 9. 50m 
voľ. sp. 32.95, 5. 50m prsia 40.53, 4. 
100m prsia 1:29.81, 3. 200m prsia 
3:11.20, 5. 50m motýlik 37.03
Orság Dalibor Daniel (1998): 3. 
50m prsia 33.95, 2. 100m prsia 
1:19.31, 3. 200m prsia 2:53.13
Potančoková Timea (2000): 2. 
50m voľ. sp. 30.06, 4. 100m voľ. sp. 
1:09.54, 2. 50m prsia 38.10, 1. 100m 
prsia 1:22.67, 2. 200m prsia 2:59.20, 
2. 50m motýlik 33.35, 3. 200m pol. 
preteky 2:45.61
Štafety: 2. 4 x 100m voľ. sp. (Ernek 
M., Longauer J., Orság D.D., Adam-
ský M.) 
2. 4 x 100m  pol. preteky (Adamský 

M., Konečný M., Ernek M., Orság 
D.D.) PK Banská Štiavnica 

Pavlína Lepáčeková, Barbora 
Michalová, Timea Potančoková 
foto  archív PK BŠ
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služby

inzercia
Predám 3-izbový byt v OV, cena  �

dohodou, tel.č.: 0907 871 694
Dám do prenájmu 2-izbový byt  �

na Povrazníku, tel.č.: 0907 238 505 
Prenajmem 1-zbový byt, tel.č.:  �

0944 207 739
Predáme slnečný 2-izbový byt na  �

Drieňovej, na 3.posch. v pôvodnom 
udržiavanom stave, s balkónom, za-
teplený, nové plastové okná, ihneď 
voľný. Dobrá lokalita. Len seriózne, 
cena dohodou. Tel. 0918 362 398

Predám garáž, bližšie info: 0903  �
889 171

Predám RD v BŠ s pozemkom  �
630m², cena 50 000,-eur, dohoda 
možná, tel.č.: 0907 684 491

Predám veľký, slnečný, zrekon- �
štruovaný 3-izbový byt v OV na 
Drieňovej, Ul. Straku 5 – 2 poscho-
die s veľkým balkónom a veľkou 
pivnicou. Ihneď voľný. Len serióz-
ne. Cena: dohodou. Tel.č.: 0915 297 
645

Prenajmem 1-izbový byt na Kri- �
žovatke – Drevená 1, pletársky pa-
nelák. Byt slnečný, teplý s balkó-
nom, zariadený. Cena 150,-€ + 
energie, dohoda možná. Kontakt: 
0902 545 702

Taxi nonstop 0940 747 999 �
Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512 �
 „Pôžičky Provident“ – BŠ a oko- �

lie, tel.č.: 0908 570 157
Prijmeme kuchára (-ku) a pomoc- �

níka, tel.č.: 0903 766 224
Hľadám brigádničky na sezónu  �

do bufetu v Banskom Studenci, vy-
učené aj nevyučené, tel.č.: 0911 816 
936

Pôžičky pre zamestnaných, živ- �
nostníkov, na materskej aj neza-
mestnaných, peniaze hneď, tel.č.: 
0948 023 299

Klampiarske a pokrývačské prá- �
ce, pokrývanie od 5,-€/m², dohoda 
možná, tel.č.: 0903 821 370

Predám liaheň, 60 euro, tel.č.:  �
0907 181 800

reality

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

1 slovo: 0,20 €
1 cm2: 0,50 €

inzerujte aj vy 
v štiavnických 
novinách

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 
zásypový kameň a 

dunajský štrk
Tel.: 0911 343 051

Pilates štúdio Lenius
Cvičenie Pilates metódy v Banskej 

Štiavnici od júla 2014. Zápis do skupín 
a objednávky individuálnych hodín na 

tel.: 0917 870 609 
alebo e-mailom: 

pilates.lenius@gmail.com

Taxi ZUZI
Ponúkame Vám prepravu osôb 

9-miestnym autom Opel Vivaro: 
zájazdy do Poľska, Maďarska na ná-

kupy, preprava na letiská, do zahraničia 
za prácou Taliansko, ČR, Holandsko, Ne-
mecko,  zájazdy na lyžiarske strediská, 
preprava do aquaparkov, vodných sve-
tov, kúpeľov a liečebných stredísk , zá-
jazdy za zábavou: ZOO, či už u nás ale-
bo v zahraničí, na pútnické miesta, na 
dovolenky: Chorvátsko Medzugorie, 

Taliansko Bibione
 viac info na: 0948 023 299  

NON STOP,  www.taxi-zuzi.sk
Vy viete kam, my vieme ako...

Prenajmeme nebyto-
vé priestory o rozlo-
he o 27,35m2 na uli-

ci Dolná 5, pri kaviarni 
Bar Espresso (oproti 

OPP) . Mesačný nájom 
je 350,-€ + energie, kon-
takt: 045/6920882, mo-

bil: 0911 601 003


