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Reštaurácia AMETYST Vás srdecne pozýva  na príjemné posedenie  

pri vínku a dobrom jedle, kde sa o  výbornú zábavu postará živá hudba HURIKÁN 

Cakajú Vás husacie hody a zabíjackové špeciality 
 

Piatok 6. 6. 2014 od 19:00 do 23:00 hod. 

  
ˇ 

  
ˇ 

  
ˇ 

Po ročnej prestávke sa do 
Banskej Štiavnice vracia 
kvetinová šou Flora Magica. 

Podujatie, ktoré si postupne získa-
lo svojich fanúšikov je skvelou mož-
nosťou relaxu a príjemne strávené-
ho večera nielen pre dámy. 7. júna 
od 18:00 hod. si tak na svoje prídu 
všetci, ktorí majú radi krásu a zruč-
nosť šikovných majstrov – floristov. 
Okrem ich prác si návštevníci budú 
môcť kúpiť za skvelú cenu netradič-
né ruže z Ekvádoru, pozrieť si ukáž-
ky umenia fruit – carvingu – vyrezá-

vania z ovocia, či vydražiť niektorú z 
kytíc na tému fenomén film. A kto 
budú hlavní hrdinovia večera? Ma-
rie Bittnerová (ČR) sa v súčasnej 
dobre venuje predovšetkým inte-
riérovej tvorbe, organizovaniu od-
borných seminárov a školení. Pravi-
delne sa zúčastňuje na floristických 
súťažiach a umiestňuje sa na po-
predných miestach. Je súčasťou re-
dakčnej rady profesného časopisu 
Floristika. Laszlo Foldes (SR) pra-
cuje v špičkovom slovenskom kve-
tinárstve Orchidea, ktoré spolu-
pracuje napr. s kanceláriou NR SR, 

kanceláriou prezidenta SR, TV Mar-
kíza, Plesom v opere a desiatkami 
iných klientov a podujatí. Samot-
ný florista je úspešným účastní-
kom množstva súťaži nielen na Slo-
vensku. Petr Kopáč (ČR) je majster 
ČR vo floristike, spolupracovník ko-
merčných televízií, spolupracovník 
regionálnych rádií, majiteľ špecia-
lizovaného floristického obchodu, 
častý účastník kvetinových show a 
predvádzcích akcií. Lístky na pod-
ujatie v predpredajovej cene 6 € je 
možné kúpiť v Informačnom centre 
na Námestí sv. Trojice.  R. Marko

Kvetinová šou už o týždeň!

Pozvánka
Pozývame všetkých športovcov – 
bežcov a priaznivcov bežeckých 
pretekov na Malý beh Trate mlá-
deže, ktorý sa uskutoční dňa 6. 6. 
2014 na železničnej stanici v Ban-
skej Štiavnici so začiatkom o 14:30 
hod. a Cestný beh Trate mládeže, 
ktorý sa uskutoční dňa 7. 6. 2014 
so štartom o 10:30 hod. v Hron-
skej Breznici. Prihlášky na Cestný 
beh Trate mládeže je potrebné za-
slať na e-mailovú adresu cbtmbs@
gmail.com do 4. 6. 2014. Viac in-
formácií na www.banskastiavni-
ca.sk alebo henrieta.godova@ban-
skastiavnica.sk

Henrieta Godová

Umenie na Trojici
Staré vs Nové

14.6. 2014 od 11:00 hod.
Námestie sv. Trojice Banská Štiavnica

V sobotu 24.5.2014 sa 
konali na Slovensku voľby 
do Európskeho parlamentu 
2014. Volebné miestnosti sa 
otvorili o 7:00 hod. ráno a 
zatvorili o 22:00 hod. 

Voliči si mohli vyberať spome-
dzi 332 kandidátov na poslan-
cov do Európskeho parlamen-
tu a 29 politických strán. V 
meste Banská Štiavnica sa voľ-
by uskutočnili v 10 volebných 
okrskoch. Celkovo bolo zapí-
saných 8 234 voličov, z tohto 
počtu sa volieb zúčastnilo len 
1 108 oprávnených voličov, čo 
predstavuje 13,45% účasť, 

Voliči vo volebnom okrsku č.1 foto M. Kríž
•3.str.

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 zá-
pisu do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta 
Banská Štiavnica
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V pondelok 26. mája 2014 si primá-
torka mesta Mgr. Nadežda Babiako-
vá za prítomnosti zamestnanca MsÚ 
Ing. Jána Hlinku a zamestnanca Tech-
nických služieb, m. p., JUDr. Gejzu 
Volfa prezrela viaceré lokality Banskej 
Štiavnice. 
Počas víkendu  pred obhliadkou  ne-
priaznivé počasie poškodilo viaceré 
miestne komunikácie, a preto bolo 
potrebné zmapovať danú situáciu a 
hľadať optimálne riešenia na odstrá-
nenie vzniknutých škôd. Zároveň do-
šlo k osobnému prevereniu viacerých 
podnetov, ktoré občania zasielajú na 
Mestský úrad osobne, alebo prostred-
níctvom čiernej skrinky.  Primátorka si 
prezrela najprv ulice Botanická, Vodá-
renská a Dolná. Na Dolnej ulici s oby-
vateľmi riešila parkovaciu plochu pre 
osobné motorové vozidlá pred bytov-
kami a  havarijný stav chodníka pred 
panelákom č. 28. Zároveň bolo ziste-
né, že oproti bytovke pred kostolíkom 
sv. Alžbety je nutné riešiť odvod daž-
ďovej vody z chodníka do kanalizácie, 
nakoľko pri prívalových dažďoch voda 
tečie po chodníku, a tým znemožňuje 
jeho využívanie chodcami.
 

Ohliadka pokračovala na sídlisku 
Drieňová, kde na Ulici J. Straku sa v 
súčasnej dobe buduje odvodnenie. 
Nakoľko obyvatelia tohto sídliska nie 
sú spokojní so súčasným stavom reali-
zácie prác, bolo potrebné ich stav pre-
veriť a riešiť aktuálne problémy s tým 
spojené. 
Neskôr primátorka preskúmala pod-
net obyvateľov Bajzovej ulice, ktorí 
prostredníctvom podnetu do čiernej 
skrinky upozornili na zlý stav cestnej 
komunikácie na tejto ulici. Aj napriek 
tomu, že v minulosti Bajzova ulica 
bola čiastočne upravená, výsledok bol 
krátkodobý.  Vzhľadom na vážny stav 
situácie a v záujme o urýchlené rieše-
nie bude táto skutočnosť zohľadnená 
pri úprave tohtoročného rozpočtu. 
Nasledovala kontrola Ulice B. Nemco-
vej, ktorej oprava bola ukončená uply-
nulý týždeň. Záver obhliadky patril 
Dolnej a Hornej Resle, po ktorej vy-
plynula potreba opravy miestnych ko-
munikácií na ďalších uliciach. Tieto 
budú riešené v nadväznosti na mož-
nosti rozpočtu mesta po diskusii s po-
slancami Mestského zastupiteľstva.  

Michal Kríž

novInky

z programu
primátorky

mestská polícia
informuje

26.5.

Obhliadka mesta a riešenie 
aktuálnych problémov

Obhliadka havarijného stavu chodníka na Dolnej ul. foto M. Kríž

Odvodnenie Ul.J.Straku na sídlisku Drieňová  foto M. Kríž

Stretnutie s obyvateľmi  �
mesta a obhliadka miest-
nych komunikácií a verej-
ných priestranstiev v meste 
a riešenie následkov po sil-
ných dažďoch.
Pracovné stretnutie ohľad- �
ne riešenia parkovania v 
meste a dodržiavania VZN.
Pracovné stretnutie k rieše- �
niu úprav detských ihrísk.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.

     27. 5.
Pracovné stretnutie k rie- �
šeniu úprav odvodnenia v 
miestnej časti Štefultov.
Príprava návrhu úprav roz- �
počtu mesta pre rok 2014.
Pracovné rokovanie k rie- �
šeniu kosenia verejných 
priestranstiev a výsadby ve-
rejnej zelene.

    28.5.
Práca v meste, individuálne  �
pracovné stretnutia.
Účasť na rokovaní zastupi- �
teľstva BBSK.

     29.5.
Účasť na 25. sneme Združe- �
nia miest a obcí Slovenska v 
Bratislave.
Posledná rozlúčka s obča- �
nom nášho mesta p. Joze-
fom Horváthom.

    30.5.
Stretnutie so zástupcom  �
Združenia baníckych spol-
kov a cechov Slovenska.
Účasť na oslavách 50. vý- �
ročia otvorenia budovy ZŠ 
Banská Belá.
Účasť na tlačovej besede k  �
rozvoju cestovného ruchu a 
návštevnosti mesta.
Návšteva Festivalu kumštu,  �
remesla a zábavy.
Prijatie dekana a prodeka- �
na Univerzity v Miškolci, 
Fakulta zemských náuk a 
inžinierstva.
Účasť na slávnostnom  �
otvorení školského soko-
liarskeho a jazdeckého vý-
učbového areálu ZŠ a MŠ 
M. Hella v Štiavnických Ba-
niach.

    31.5.
Účasť na baníckych oslavách  �
"Slávnostný deň Zlatej Boce" v 
baníckej obci Vyšná Boca.

Lucia Hudecová

Zranený muž 
Dňa  8.5.2014 o 21.45 hod.  bola  
hliadka MsPo požiadaná  OO PZ 
v Banskej Štiavnici o poskytnu-
tie asistencie RZP pri ošetrení zra-
neného muža na Ul. J.Matušku 
v Banskej Štiavnici. Po príchode 
hliadky MsPo sa na mieste nachá-
dzali aj príslušníci HaZZ. Hliad-
ka zistila, že ide o R.H. z Banskej    
Štiavnice, ktorý silne krvácal  z 
lebky po páde  a odmietol lekár-
ske ošetrenie.   Následne  zranený  
muž za asistencie hliadky MsPo  
nastúpil do sanitky a po prvot-
nom vyšetrení  bol RZP preveze-
ný do nemocnice v Žiari nad Hro-
nom.  

Voľný pohyb psa 
Dňa 13.5.2014 o 18.30 hod.  bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na 
Križovatke v Banskej Štiavni-
ci sa voľne pohybuje pes (boxer). 
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto psa odchytila a následne 
umiestnila do karanténnej stani-
ce.  Objasňovaním priestupku bol 
hliadkou MsPo zistený majiteľ psa 
P.S.  z Banskej Štiavnice. Priestu-
pok bol riešený v zmysle priestup-
kového zákona uložením blokovej 
pokuty.    

Priestupky proti verejnému po-
riadku 
Dňa 13.5.2014 o 23.15 hod. pri 
kontrolnej činnosti na Ul. Dolná 
v Banskej Štiavnici hliadka MsPo 
zistila, že dvojica mladíkov sa pod 
vplyvom alkoholických nápojov 
hlučne správa.   Následne bolo 
hliadkou MsPo zistené, že ide o 
K.S. z Nižných Ružbách a P.V. z 
Detvy. Priestupky boli riešené v 
zmysle priestupkového zákona v 
blokovom konaní.  

Priestupok proti verejnému po-
riadku 
Dňa 16.5.2014 o 11.45 hod. bolo 
na útvar MsPo oznámené, že na 
Križovatke leží neznámy muž. 
Hliadka MsPo po príchode na 
miesto zistila, že ide o A.Š. z Pod-
brezovej, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholických nápojov a svojim 
správaním vzbudzoval verejné po-
horšenie.    Priestupok bol riešený 
v zmysle priestupkového zákona 
uložením blokovej pokuty. 

Jozef Mego, 
zástupca náčelníka MsPo
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Ohrozenie pod vplyvom návyko-
vej látky: 
Dňa 11.5.2014 hliadka OO PZ Ban-
ská Štiavnica zastavila a kontrolovala 
na ul. Na Zigmund šachtu v Banskej 
Štiavnici vodiča OMV Škoda Octa-
via J.K., ktorý bol na mieste vyzvaný 
aby sa podrobil dychovej skúške na 
zistenie množstva alkoholu v dychu, 
s výsledkom 0,79 mg/l, načo bola 
osobe následne obmedzená osobná 
sloboda a poverený policajt ODI ZH 
začal voči menovanému trestné stí-
hanie za prečin ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky podľa § 289 
ods. 1 písm. a) Trestného zákona  

Ohrozenie pod vplyvom návyko-
vej látky, marenie výkonu úrad-
ného rozhodnutia:
Dňa 10.5.2014 hliadka OO PZ Ban-
ská Štiavnica zastavila a kontrolo-
vala v obci Štiavnické Bane mladis-
tvého vodiča OMV Škoda Favorit 
M.CH., ktorý nebol držiteľom vo-
dičského oprávnenia a mal uložený 
zákaz činnosti viesť motorové vo-
zidlá, ktorý bol na mieste vyzvaný, 
aby sa podrobil dychovej skúške na 
zistenie množstva alkoholu v dychu, 
s výsledkom 0,80 mg/l. Menovaný 
je stíhaný za prečin ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky podľa § 
289 ods. 1 písm. a) Trestného záko-
na a za prečin marenie výkonu úrad-
ného rozhodnutia podľa § 348 ods. 
1 písm. d) Trestného zákona.

Krádež:
Dňa 18.5.2014 bola na tunajšie OO 
PZ BS oznámená krádež podľa § 212 
ods. 1 Trestného zákona, kde do-
posiaľ nezistený páchateľ v čase od 
22.30 h dňa 17.05.2014 do 08.30 
hod. dňa 18.05.2014 doposiaľ ne-
známym predmetom a spôsobom 
vylomil 4 ks dverí na 3. Poschodí 
nemocnice v Banskej Štiavnici na  
Bratskej ul., kde následne z kancelá-
rie pokladne odcudzil prenosnú po-
kladničku a kufor s finančnou ho-
tovosťou 365,48,-€. Vo veci bolo 
začaté trestné stíhanie, polícia po 
páchateľovi pátra. 

Milan Kašiar 

ktorá bola o 0,40% vyš-
šia ako celoslovenský priemer 
13,05%. Táto rekordne nízka 
účasť na Slovensku bola najniž-
šia zo všetkých členských krajín 
Európskej únie. V meste Banská 
Štiavnica najviac hlasov získala 
strana SMER – SD s počtom 330 
platných hlasov, druhé miesto ob-
sadila SDKÚ – DS s počtom 182 
hlasov, tretí skončili Obyčajní ľu-
dia a nezávislé osobnosti (OĽa-
NO) so 126 hlasmi a štvrté skon-
čilo KDH s počtom 119 voličských 

hlasov. V novom Europarlamente 
budú za Slovensko sedieť poslanci 
strán SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS, 
SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a 
SMK. SMER-SD získal 24,09%, 
čo predstavuje 4 mandáty a je to 
o jeden menej, ako má strana v 
súčasnosti. KDH získala 13,21%, 
obsadí 2 mandáty, taktiež aj SD-
KÚ-DS s 7,75%. OĽaNO so 7,46% 
hlasov získali spolu so strana-
mi NOVA (6,83%), SaS (6,66%), 
SMK (6,53%) a Most-Híd (5,83%) 
vďaka volebnému výsledku po 1 

mandáte. Celkovo 13 miest slo-
venských eurposlancov v Európ-
skom parlamente obsadia: Maroš 
Šefčovič, Monika Flašíková-Be-
ňová, Boris Zala, Vladimír Maň-
ka (všetci SMER-SD), Anna Zá-
borská, Miroslav Mikolášik (obaja 
KDH), Ivan Štefanec, Eduard Ku-
kan (obaja SDKÚ-DS), Branislav 
Škripek (OĽaNO), József Nagy 
(Most-Híd), Richard Sulík (SaS), 
Pál Csáky (SMK) a Jana Žitňan-
ská (NOVA, KDS, OKS). 
 Michal Kríž 

Č  í   s   l   o      o  k  r  s  k  u :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu

Počet zapísaných voličov 948 670 1032 790 665 979 807 941 786 616 8234

Počet vydaných obálok 180 128 122 129 102 110 77 106 80 74 1108

Počet odovzdaných obálok 180 127 122 129 102 110 77 106 80 74 1107

Počet platných hlasov spolu 174 122 121 129 101 110 73 101 77 72 1080

Názov strany: strany
číslo
strany

Nova,Konzervatívni  demokrati Slo-
venska,
Občianska konzervatívna strana č. 1 23 2 6 0 6 5 0 4 8 4 58

Kresťanskodemokratické hnutie č.2 24 16 12 14 5 7 17 7 13 4 119

SMER - sociálna demokracia č. 3 34 42 43 42 38 48 21 33 21 8 330

Slovenská ľudová strana č. 4 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5

Národ a Spravodlivosť - naša strana č. 5 0 3 0 2 4 0 0 1 0 3 13

Magnificat Slovakia č. 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Demokratická občianska strana č. 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

7 statočných regionálna strana slo-
venska

č. 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Maďarská kresťanskodemokratická 
aliancia

č. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana TIP č. 10 2 6 2 14 2 2 2 2 2 2 36

Ľudová strana Naše Slovensko č. 11 1 1 2 3 1 2 1 4 5 6 26

Európska demokratická strana č. 12 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 6

Nový parlament č. 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Most - hít č. 14 4 2 0 1 4 2 2 0 0 0 15

Kresťanská Slovenská národná strana č. 15 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 5

Strana demokratického Slovenska č. 16 2 0 0 4 1 0 0 1 2 2 12

Strana zelených č. 17 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 7

Vzdor - strana práce č. 18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti č. 19 29 8 19 10 8 8 10 14 6 14 126

Právo a spravodlivosť č. 20 3 3 1 1 0 0 3 0 2 0 13

Sloboda a solidarita č. 21 13 4 5 3 4 8 2 3 4 2 48

Strana moderného Slovenska č. 22 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Komunistická strana  Slovenska č. 23 0 3 0 6 1 0 0 4 1 3 18

Úsvit č. 24 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3

Strana občianskej ľavice č. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slovenská národná strana č. 26 5 7 9 3 5 2 3 5 3 3 45

SDKÚ - DS č. 27 31 24 17 25 19 17 11 15 4 19 182

Priama demokracia, Kresťanská ľudo-
vá strana

č. 28 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Strana maďarskej komunity č. 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

•1.str.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 24.5.2014 v meste Banská Štiavnica:

V meste Banská Štiavnica bola 13,45 %-ná účasť voličov vo voľbách dňa 24.5.2014.

Výsledky volieb do Europarlamentu
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Dňa 12.05.2014 vyhlásilo Mesto 
Banská Štiavnica verejné obstará-
vanie podľa ustanovenia § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov na predmet zákazky: 
Úprava verejných priestranstiev – 
výsadba okrasných kvetín, krovín a 
drevín, Banská Štiavnica. Predmet-
né verejné obstarávanie bolo vyhod-
notené dňa 22.05.2014, víťazným 
uchádzačom je: Ing. Miriam Húšťa-
vová s predloženou cenovou ponu-
kou v hodnote: 3 580,00 eur. Pred-
metom zákazky je: úprava verejných 
priestranstiev – výsadba okrasných 
kvetín (trvalkové výsadby) s vyšším 
stupňom autoregulácie a extenzív-
nou údržbou, krovín a drevín na 
pozemkoch mesta Banská Štiavni-
ca. Úprava verejných priestranstiev 

bude spočívať vo vytvorení trvalko-
vých záhonov s vyšším stupňom au-
toregulácie a extenzívnou údržbou, 
pričom bude splnené kritérium es-
tetickosti, nenáročnosti a udrža-
teľnosti. V prípade trvalkových zá-
honov budú pri návrhu a realizácii 
využité skupenstvá trvaliek tak, 
aby bola docielená extenzívna for-
ma údržby. Zmes trvaliek navrho-
vaných pre výsadbu, bude založe-
ná na bohatej druhovej variabilite. 
Farebne ladená do fialovo-modro-
bielych tónov, doplnená tónmi roz-
kvitajúcej lúky, evokujúcich letnú 
nočnú oblohu, s výrazne prejavujú-
cimi sa kontrastmi farebných odlíše-
ní listov trvaliek. Vyvážená vysádza-
ná trvalková zmes bude navrhnutá 
tak, aby bola zaujímavá aj výrazným 
jesenným sfarbením. V prípade vý-
slnných miest môžu byť využité aj 

aromatické druhy ako thymus, la-
vandula, šalvia. Na ploche podľa na  
Kammerhofská ul., pod hotelom 
Grand Matej bude doplnený vzrastlý 
strom – Acer campestre ̀ Elsrijk`. Na 
ploche Dolná ružová ul., parc. č.: C 
KN 5851 bude doplnený vzrastlý 
strom – Crataegus laevigata `Pau-
l’s Scarlet`. Plochy určené na úpravu 
sú nasledovné: zatrávnený priestor 
„za Hríbom“ a úzky zelený pás pod 
Štátnym ústredným banským archí-
vom; kruhový objazd, ul. Križovat-
ka;  Dolná ružová; Kammerhofská – 
pod hotelom Grand Matej; priestor 
oproti budove Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku; priestor 
pri novopostavených panelákoch na 
sídlisku Drieňová, výsadba kvetín v 
okolí chodníkov.  Termín vykonania 
služby je do 30.06.2014.

Michalská, Odd. výstavby, ÚP a ŽP

Okrasná výsadba na verejných 
priestranstvách v našom meste

Výnimočný 
deň na Piargu
Základná škola s materskou 
školou Maximiliána Hella v 
Štiavnických Baniach Vás sr-
dečne pozýva na slávnostné 
otvorenie školského sokoliar-
skeho a jazdeckého výučbo-
vého areálu ZŠ s MŠ M. Hel-
la v Štiavnických Baniach pod 
záštitou Ministra školstva SR 
dňa 30. mája (piatok) 2014 
Program:
13:00 – 17:00 - Hurá deti, 
mamky a ocinovia (skákacie 
hrady, trampolína,  detské 
školské divadielko, profesio-
nálne divadlo, kapela TN3, di-
vadlo Šukár Dživipen, detské 
hry, maľovanie na tvár, jazda 
na koni, fotenie s orlom...)
17:00 - Otvorenie areálu pod 
záštitou Ministra školstva 
SR. Podpísanie memoranda o 
spolupráci medzi obcou Bra-
ňany (ČR) a obcou Štiavnické 
Bane. Sokoliarske vystúpenie 
a ukážka práce žiakov ZŠ s 
koňmi. Hosť programu - Ma-
rián Geišberg (hudobné vy-
stúpenie). Viac informácií u 
riaditeľa školy na tel. č.: 0905 
258 847 alebo mailom na pa-
vel.michal.zs@gmail.com

ZŠ a MŠ J.K.Hella, Š.Bane

V mesiaci jún začne dlho 
očakávaná rekonštrukcia 
detských ihrísk  na sídlisku 
Drieňová a na Križovatke. 

Spomenuté práce povedú k via-
cerým obmedzeniam, obzvlášť na 
Drieňovej. Dovoľujeme si preto 
všetky mamičky požiadať o trpez-
livosť, ktorá bude odmenená vyno-
veným vybavením, ktoré prinesie 
deťom iste nové zážitky a rodičom 
väčší pocit bezpečia pre ich ratoles-
ti.  Predpokladané ukončenie prác je 
do 30.6. 2014. Viac o tejto téme pri-
nesieme v ďalších číslach ŠN.

Rastislav Marko

Rekonštrukcia detských ihrísk začne v júni

Výberové 
konanie
Obec Podhorie v zmysle § 
4 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení ne-
skorších predpisov vyhlasu-
je VÝBEROVÉ KONANIE na 
obsadenie funkcie riadite-
ľa/riaditeľky  Materskej ško-
ly v Podhorí, s predpoklada-
ným nástupom  1.7.2014. 
Prihlášky posielajte na ad-
resu Obec Podhorie, Obec-
ný úrad Podhorie č. 84, 969 
82 PODHORIE, alebo osobne 
do podateľne OcÚ v uzatvo-
renej obálke do 16.6.2014 do 
15:00 hod.
Bližšie info na: http://files.
podhorie.sk/200011713-d3-
f6b d4f12/V%C3%BDb ero-
v%C3%A9%20konanie.jpg

Obec Podhorie

Mesto Banská Štiavnica získalo ne-
návratný finančný príspevok z Ope-
račného programu Vzdelávanie pre 
projekt s názvom „Vzdelávanie senio-
rov v meste Banská Štiavnica“. 
V rámci projektu bolo na Agentúru 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR pre štrukturálne fondy 
EÚ predložené verejné obstarávanie, 
ktoré je momentálne v schvaľovaní. 
Zároveň sú pripravované vzdeláva-
cie materiály pre jednotlivé oblasti 
vzdelávania, ktoré budú účastníkom 
školení bezplatne distribuované. Po 
ukončení spracovania metodických 

materiálov bude zahájené bezplatné 
vzdelávanie pre seniorov vo veku nad 
50rokov v oblastiach: Počítačové zna-
losti – základy práce s PC – 50 hodín; 
Ľudové remeslo – práca s drevom – 
50 hodín; Dejiny umenia I – 50 ho-
dín; Zdravoveda – 50 hodín; Záhrad-
kárstvo – 50 hodín; Osobný rozvoj 
– 6 hodín; Zdravoveda II  – 6 hodín; 
Rozvoj duchovných hodnôt a aktív-
ne starnutie  – 
6 hodín; Ang-
lický jazyk pre 
potreby senio-
rov  – 6 hodín; 

Rozvoj internetových zručností pre 
potreby seniorov  – 6 hodín; Školenie 
prostredníctvom e-learningu v oblas-
ti kultúry a kultúrnych pamiatok na 
území SR  – 6 hodín. O harmonogra-
me vzdelávania budeme potenciál-
nych záujemcov o vzdelávanie infor-
movať prostredníctvom Štiavnických 
novín a web stránky mesta.

RRaMV

Vzdelávanie seniorov

Detské ihrisko medzi panelákmi na Dolnej ul.  foto M. Kríž
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Základná škola Jozefa Horáka sa 
od 13. júna 2012 úspešne zapojila 
prostredníctvom Agentúry MŠ vedy, 
výskumu a športu SR pre štrukturál-
ne fondy EU – SORO pre OP Vzdelá-
vanie do projektu pod názvom „Ino-
vácia vzdelávacieho procesu Základnej 
školy J. Horáka v Banskej Štiavnici“
Kód ITMS projektu: 26110130457
Cieľom projektu je inovácia vzdelá-
vacieho systému prostredníctvom 
aktívneho využívania moderných 
IKT prostriedkov a rozvoja vzdelá-
vania v cudzom jazyku.
Pedagogickí zamestnanci sa zapojili 
do nasledovných aktivít:
1. Tvorba metodických materiálov – 

14 učiteľov
2. Vzdelávanie v ang-
lickom jazyku – 2 
kurzy – 7 učiteľov
3. Vzdelávanie IKT – 
3 kurzy – 18 učiteľov. 
Aktivity boli v prie-
behu projektu úspeš-
ne ukončené závereč-
ným preskúšaním, 
alebo vytvorením 
metodického mate-
riálu.
V tomto období ešte 
prebieha posledná 
časť projektu – Implementácia   -  12 
učiteľov  - zavádzanie nových metód 

a učebných materiálov do procesu 
výučby.  ZŠ Jozefa Horáka

Premena tradičnej školy na modernú

Vážený pán riaditeľ

Ďakujem za Váš list a za informáciu 
o pripravovanom podujatí ,,Otvore-
nie školského sokoliarskeho a jaz-
deckého areálu, ktoré organizuje 
Vaša škola s materskou školou Ma-
ximiliána Hella v Štiavnických Ba-
niach dňa 30.mája 2014.
Oceňujem aktívnu prácu Vašej ško-
ly a vysoko hodnotím Vašu podporu 
a motiváciu žiakov vo výučbe soko-
liarstva a jazdectva. Veľmi si vážim 
kolektív Vašej školy, ktorý vykazuje 

vďaka svedomitej a záslužnej práci 
dobré výsledky nielen v edukačnom 
procese, ale aj v mimoškolských čin-
nostiach, pričom sokoliarstvom re-
prezentuje Slovensko nielen doma, 
ale aj v zahraničí.
Vážený pán riaditeľ, dovoľujem si 
Vám oznámiť, že rád preberiem zá-
štitu nad podujatím. Ak mi to moje 
pracovné povinnosti dovolia, rád sa 
otvorenia osobne zúčastním. Želám 
Vám a Vašej škole úspešný priebeh 
akcie a prajem ešte veľa úspechov.
S úctou   Dušan Čaplovič

List riaditeľovi školy
od Ministra školstva, vedy , výskumu a športu  Slovenskej republiky Dušana Čaploviča

Kam v BŠ a okolí?
29.5. Kúzelnícka a balónová 
show pre deti. Kúzelník, maľova-
nie na tvár a sladké prekvapenia. 
Deti zdarma, dospelí 5 €.  Kavia-
reň Divná pani, 17:00. 
30.-31.5. Festival kumštu re-
mesla a zábavy. Pia: 9:00-17:00, 
so: 9:00-19:00. Banské múzeum v 
prírode.
30.5. Lokal Tour - Banská Štiav-
nica skvelý ROCK-METAL-PUN-
Kový koncert. Hrajú Sitňan, ŠHT, 
Pox Vobiscum. Meštianska krč-
ma, 20:30. 
30.5. Koncert saxofonistu: Ru-
dyho Gogu. Vstup voľný. Trotuar 
cafe, 20:00. 
31.5. Aromatouch kurz. Jed-
nodňový certifikovaný aroma-
touch kurz. Cena: 150 €, 9:30-
16:30, rezervácie na: 0948 335 
011. Detská farma Gazdáčik, B. 
Belá.
31.5. Terra Permonia. Otvorené 
každú sobotu, 13:00-17:00.  
31.5. Rozprávková dedina
Pre deti a dospelých, s rozpráv-
kovými bytosťami, strigônskym 
guľášom a myšími chvostíkmi.  
Obec Počúvadlo, od 13:00-17:00. 
31.5. Krajina fantázie. Divadlo, 
tanec, mini zumba, koníky, ma-
ľovanie na tvár, guláš a opekanie. 
Staré ihrisko pod Halčou, Banská 
Belá, od 13:00. 
31.5. Schemnitiensis: Jazzový 
maratón. Jazzový koncert študen-
tov HUAJA, 15:00. Sólisti: J. Za-
ťko, B. Berlanský Jazzový koncert, 
16:00 Sólisti: Š. Vida, M. Turza 
Jazzový koncert pedagógov HUA-
JA, 17:00 Sólisti: V. Hárs, M. Bu-
gala, J. Sramkó, B. Neumann, B. 
Ágoston HUAJA, Botanická 2.
31.5. Pečené prasiatko na Terase u 
Blaškov. Hrá country skupina PA-
CIPACIFIK. Počúvadlianske jaze-
ro, od 18:00. 
31.5. Vinárske zásnuby- Karpat-
ská perla v Cosmopolitane. Vstup-
né: 12 €, rezervácie: +421 45 692 
11 13. Penzion Cosmopolitan - ve-
žička, 19:00.
31.5. Koncert: kapela Gremmy
Vstupné 3 €. Trotuar Cafe, 20:00.
5.6. Z rozprávky do rozprávky
Súťaže, hry, rozprávky a prekvape-
nia pre deti. Na Rínku, Sv. Anton, 
od 10:30 
5.-8.6. Medzinárodné inter-
pretačné dni klasickej gitaro-
vej hry 
5.6. Otvárací koncert,  19:00, 
Starý zámok. 

Región Banská Štiavnica 

Na základe Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Banská Štiavnica č. 2/2009 
Štatútu mesta Banská 
Štiavnica vyzývame občanov 
a inštitúcie na predloženie 
podnetov, odporučení na 
udelenie:

a/ Čestného občianstva mesta 
Banská Štiavnica. V zmysle ci-
tovaného nariadenia čestne ob-
čianstvo mesta Banská Štiavni-
ca možno udeliť osobám, ktoré 
sa významným spôsobom zaslú-
žili o rozvoj mesta a šírenie jeho 
dobrého mena v SR a v zahrani-
čí.
b/ Ceny za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta Banská 
Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia 
Cenu za záchranu kultúrneho 
dedičstva a rozvoj mesta možno 
udeliť osobám, ktoré sa význam-
ným spôsobom zaslúžili o zá-
chranu hodnôt kultúrneho de-
dičstva v regióne mesta Banská 
Štiavnica a rozvoj mesta Banská 
Štiavnica.
c/ Výročnej ceny mesta Banská 
Štiavnica
Výročná cena mesta sa v zmys-
le citovaného nariadenia môže 
udeliť občanom mesta, ktorí sa 
výrazným spôsobom zaslúži-
li o rozvoj mesta, alebo šírenie 
jeho dobrého mena v SR alebo 
v zahraničí. Občania a inštitú-
cie môžu svoje podnety na ude-
lenie čestného občianstva mes-
ta a cien mesta BanskáŠtiavnica 

podať poštou alebo osobne do 
30.júna 2014 na Mestsky úrad 
v Banskej Štiavnici, Radničné 
nám. 1, 969 24 Banská Štiavni-
ca, msu@banskastiavnica.sk.
Podnet musí obsahovať:
- názov verejného ocenenia
- identifikačné údaje oceňova-
ného – meno a priezvisko osoby 
alebo názov spoločnosti, adresa
- zásluhu verejného ocenenia
- identifikačné údaje podávate-
ľa podnetu -  meno a priezvis-
ko, adresa
Podnetmi sa budú zaoberať 
mestská rada a primátorka mes-
ta, ktorí v zmysle nariadenia 
mesta podajú návrhy na udele-
nie čestného občianstva a cien 
mesta na rozhodnutie mestské-
mu zastupiteľstvu. MsÚ

Podávanie podnetov
na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica
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Mnohé kostoly na území 
Slovenska sa v piatok 23.mája 
2014 opäť krásne rozžiarili a 
otvorili svoje brány dokorán, 
aby ponúkli všetkým ľuďom 
dobrej vôle neopakovateľné 
okamihy. 

Čarokrásna májová noc rozsvietila 
okrem hviezd aj lustre banskoštiav-
nických kostolov.  Ich hrejivé svet-
lo, umocnené vznešenou hudbou, 
hovoreným slovom, či krátkym 
tichým rozjímaním, spojili ľudí 
všetkých vierovyznaní, ale aj ná-
hodných okoloidúcich, domácich i 
turistov, obdivovateľov jedinečnej 
krásy architektúry, histórie, umu a 
zručnosti majstrov staviteľov.    
Aj keď v poradí štvrtá slovenská 
,,Noc kostolov“ začínala o 18-tej ho-
dine, Evanjelický chrám v Banskej 
Štiavnici bol otvorený takmer celý 
deň. Popoludní sa tu konala verni-
sáž výstavy obrazov Banskoštiav-
ničanky pani Oľgy Kuchtovej. Po-
tom až do neskorých nočných 

hodín  návštevníkov chrámu víta-
li melódie svetoznámych organo-
vých skladieb v podaní Bc. Róber-
ta Zacharovského, odborný výklad 
pani Heleny Šuškovej oboznamo-
val s históriou, ale aj rôznymi zaují-
mavosťami, ba až kuriozitami z čias 
dávno minulých. Poéziu evanjelic-
kých autorov Andreja  Sládkovi-
ča, Milana Rúfusa a Daniela Šovca  
predniesli Mgr. Mária Bucholcerová 
a Janka Bernáthová, ktorá vďačne 
prispela aj vlastnou tvorbou. Mgr. 
Katarína Pecníková sprevádzala zá-
ujemcov pôsobivými  historickými 
priestormi zadnej časti budovy, kde 
sa okrem mnohých vzácnych por-
trétov a dokumentov nachádza aj 
svadobné rúcho Maríny Pischlovej, 
ktoré spolu s dvomi nádhernými 
svietnikmi darovala evanjelickému 
kostolu pri príležitosti sobáša. K 
milým prekvapeniam patrilo stret-
nutie so sympatickou  výtvarníčkou 
Oľgou Kuchtovou, ktorá v podkro-
ví, uprostred svojich krásnych ob-
razov, odpovedala na mnohé otáz-

ky, nielen o výtvarnom umení.
Evanjelický chrám – ako jedno z 
viacerých banskoštiavnických za-
stavení počas Noci kostolov- nav-
štívilo viac než 200 slovensky, 
ale i česky, anglicky a francúzsky 
hovoriacich návštevníkov. Foto: 
N.Píš

Janka Bernáthová 

Noc kostolov  v evanjelickom chráme

Objekt na Radničnom námestí, v 
ktorom donedávna sídlila cirkev-
ná škola sa nenápadne mení na 
miesto, ktoré je centrom kreativity. 
Pre mnohých sa stal známym najmä 
vďaka atraktívnym tvorivým diel-
ňam Terra Permonia, umiestneným 
na prvom poschodí a ktoré od otvo-
renia navštívili tisícky detí nielen zo 
Slovenska, ale aj ďalekého zahrani-
čia. Tento originálny projekt  (mini-
málne v stredoeurópskom priesto-
re) čerpá inšpiráciu z Holandska, 
v partnerskom parku De Spelerij - 
Uintviderij. Nie je však jediným in-
špiratívnym miestom v celom veľ-
kom objekte. Priestory na druhom 
poschodí postupne ožívajú a miesto 
v nich si našli zaujímaví mladí ľu-
dia. “Terra Permonia je pre nás zákla-
dom života budovy. Po jej zabehnutí 
sme sa začali zaoberať otázkou ďalšie-
ho rozvoja a spolupráca s mladými za-
čínajúcimi podnikateľmi nás prirodzene 
naviedla na hľadanie takých partne-
rov, ktorí by našim aktivitám dali pri-
danú hodnotu”, hovorí Michal Pálka, 
manažér spoločnosti, ktorá má ob-
jekt v prenájme. Svoje miesto v his-
torickej budove tak našli zástupco-
via občianskeho združenia Daphne, 
zaoberajúceho sa environmentál-
nou výchovou, mladý fotograf, fil-

már, kníhviazač, kovorytec či pro-
ducentka originálnych mydiel. ”V 
krátkej dobe sa zoznam našich nájom-
cov rozšíri o ďalšieho umelca - tentoraz 
výtvarného - ktorý tu bude mať ateliér. 
Po jeho príchode nám ostane už len po-
sledný priestor, ktorý by sme radi vyu-
žívali čo najatraktívnejším spôsobom 
tak, aby zapadol do konceptu celej bu-
dovy”, hovorí Michal Pálka a pokra-
čuje: “Okrem tejto miestnosti sú voľné 
už len priestory na krátkodobé prenáj-
my (školenia, semináre, výstavy) na pr-
vom poschodí.” Zdá sa teda, že v cen-
tre Štiavnice vzniká nový priestor, v 
ktorom získavajú šancu ľudia, kto-

rí sú tvoriví, bez ohľadu na vek. Po-
tešujúce je, že v ňom začínajú svoje 
podnikanie viacerí mladí ľudia, kto-
rí patria medzi najproblematickej-
ších z hľadiska začleňovania sa na 
trh práce po ukončení štúdia. Celý 
tento výnimočný projekt by ale ne-
bolo možné realizovať bez podpory 
zo zahraničia. “Sme veľmi vďační maji-
teľovi našej spoločnosti Paulovi Bateno-
vi, ktorí si zamiloval Banskú Štiavnicu a 
je nesmierne trpezlivý pri realizácii svo-
jich zámerov. Bez jeho podpory a pomoci 
by tento postupný rozvoj nemohol začať, 
ani pokračovať”, ukončil naše rozprá-
vanie Michal Pálka.  ŠN

Terra Permonia - objekt, ktorý žije

Knihy štiavnických 
autorov v Prahe
Na  20. ročníku medzinárodného 
knižného veľtrhu Svět knihy, kto-
rý sa konal od štvrtka do pondel-
ka 15.4.- 18.5.2014 boli vystave-
né aj najúspešnejšie publikácie 
z celoslovenskej súťaže Najkraj-
šie knihy a propagačné materiály 
o Slovensku, organizovanej Klu-
bom fotopublicistov SNN. Je po-
tešujúce, že medzi nimi boli aj 
knihy o štiavnickom okolí, ale aj 
publikácie, ktoré vytvorili autori 
z banskoštiavnického regiónu. A 
tak v metropole Českej republiky 
návštevníci medzinárodnej výsta-
vy obdivovali aj dielo, ktoré vydal 
Banskoštiavnicko- hodrušský ba-
nícky spolok. Bola to kniha Hod-
rušské hlbiny, ktorej autorom bol 
predseda spolku Richard Kaňa.
V Prahe sa predstavil aj  víťaz mi-
nulého ročníka súťaže výprav-
né dielo Wildlife o voľne žijúcich 
zvieratách v našej  slovenskej prí-
rode. Táto krásna kniha z produk-
cie AB ART press bola uvedená na 
verejnosť v kaštieli Sv. Anton po-
čas dní sv. Huberta. Pozornosť 
návštevníkom Světa kníh upútala 
aj obrazová publikácia Česko v slo-
venskom, českom a anglickom ja-
zyku od uznávaných slovenských 
fotografov a publicistov Vladimí-
ra Bártu st. a Vladimíra Bartu ml. 
Autori mnohých obrazových pub-
likácií o Slovensku siahli po novej 
téme a dokázali, že vedia vytvoriť 
parádne dielo, ktorým sa presadi-
li aj v zahraničí. Publikácie z me-
dzinárodnej výstavy  ostávajú aj 
naďalej  v Prahe, lebo  autori ich 
venovali novovzniknutého stán-
ku slovenskej kultúry v hlavnom 
meste Českej republiky, kde budú 
zviditeľnovať aj náš podsitniansky 
región.                                   KFP SSN

Priestor pre tvorivých ľudí na Radničnom námestí  foto M. Kríž

Verejné súťaže
Stredná priemyselná škola Samue-
la Mikovíniho, Akademická 13, 969 
15 Banská Štiavnica vyhlasuje Ob-
chodné verejné súťaže podľa § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka Na 
prenájom nebytových priestorov:
1. Školský bufet 
2.Tri školské učebne + prísluš-
né verejné priestory, v termíne od 
26.05.2014 do 13.06.2014
Podmienky súťaží sú uverejnené na 
informačnej tabuli SPŠ SM, na inter-
netovej stránke: www.mikovini.sk a 
www.vucbb.sk 
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Pravidelne každý rok  orga-
nizuje Základná cirkevná 
škola sv. Alžbety v Novej Bani 
diecézne kolo speváckej súťaže 
„Spievajte Pánovi“ .

Domáci Novobančania hostili v uto-
rok 20. mája pánov učiteľov a vy-
braných žiakov Banskobystrickej 
diecézy konkrétne z cirkevných škôl 
z Banskej Bystrice, Novej Dediny, 
Žarnovice, Levíc, Banskej Štiavni-
ce a Žiaru nad Hronom.Deti si pre 
tento druh súťaže pripravili dve 
piesne: jednu slovenskú ľudovú a 
druhú náboženskú. Súťažilo sa v 4 
kategóriách.Pekné výkony detí hod-
notila sedemčlenná porota, ktorá 
je rok čo rok zostavená z pedagó-
gov všetkých škôl. Spojenú katolíc-
ku školu sv. Františka Assiského z 
Banskej Štiavnice reprezentovali 4 
speváčikovia. Piesne s náboženskou 
tematikou „Pane, vždy, keď Tvoj 
svätosť zriem“, „Môj Ježiš“, „Vykupi-
teľ žije“ a „Vyvýšený“ nacvičila pani 

učiteľka Mgr. 
Helena Chova-
nová, ľudové 
piesne „Vôli ne-
mám“, „Každá 
mamka“, „Keď 
pôjdeš popred 
nás“ a „Tancuj, 
tancuj“ zas Mgr. 
Irena Chova-
nová. Že inter-
pretáciu tých-
to piesní zverili 
naozaj ostrieľa-
ným a šikovným spevákom, svedčí  
ich nádherné umiestnenie. V kate-
górii boli väčšinou siedmi súťažia-
ci. V prvej kategórii  obsadil Paľko 
CHovan  1. miesto, v druhej kate-
górii obsadila Veronika Bačíková 1. 
miesto, v tretej kategórii Mária Kis-
sová 2. miesto a v kategórii skupin-
ky posilnení Aničkou Chovanovou 
získali spoločne krásne prvenstvo.
Hostiteľovi pánovi riaditeľovi  Mgr. 
Branislavovi Pirháčovi a pani učiteľ-

ke  PaedDr. Monike Solčanovej ďa-
kujeme za vrelé privítanie, pohoste-
nie a vecné ceny. V neposlednom 
rade si  pedagógovia, viacerí rodičia 
a samotné deti odniesli hlboký zá-
žitok z kvalitných speváckych vý-
konov svojich kamarátov. Žiakov 
cirkevných škôl, ktoré cez takýto 
druh súťaže mali možnosť spievajúc 
Bohu na chválu precítiť krásu hud-
by a učiť sa  pokore pred veľkým da-
rom svojho talentu. I.Chovanová

oznamy, pozvánky
spomienky

oznamy

Pamiatke  spisovateľa, zberateľa 
slovenských rozprávok Pavla 
Dobšinského, ktorý niekoľko 
rokov pôsobil aj v Banskej 
Štiavnici,  bola venovaná 
"trojsúťaž"  Štiavnická  trojruža, 
ktorá sa konala 22.5.2014 v 
Evanjelickom kostole v Banskej 
Štiavnici.

Spoluorganizátori tohto podujatia: 
BBSK – Pohronské osvetové stre-
disko Žiar nad Hronom – Pracovis-
ko Banská Štiavnica, Evanjelický cir-
kevný zbor a.v. v Banskej Štiavnici, 
Mestská knižnica v Banskej Štiav-
nici, Mesto Banská Štiacvnica a Au-
torksý klub literátov, hudobníkov a 
výtvarníkov v Banskej Štiavnici,  vý-
bornú spoluprácu s ktorými vyso-
ko oceňujem (propozície, propagá-
cia, členstvo v porotách, prednáška 
o Dobšinskom... atď.), prispeli do sú-
ťaží aj peknými cenami pre malých a 
mladých ocenených autorov. Celkom 
sa do literárnej súťaže Napíš rozpráv-
ku, výtvarnej súťaže Ilustruj rozpráv-
ku a interpretačnej súťaže Prednes 
rozprávku prihlásilo 148 súťažia-
cich z nášho regiónu (Banská Štiav-
nica, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, 
Kremnica a okolité obce) a niekoľko 
súťažiacich z iných okresov, dokon-
ca z Nadlaku v Rumunsku, ktorí sa 
o podujatí dozvedeli z internetu, ale 

na prednes do kostola 7 súťažiacich 
neprišlo. Podujatie otvorili pán farár 
Mgr. Robert Mišových a Mária Petro-
vá. Po prednáške o živote a diele Pav-
la Dobšinského, ktorú pripravila a 
predniesla vedúca Mestskej knižnice 
v B. Štiavnici Viera Luptáková, nasle-
dovala interpretačná súťaž a po nej 
vyhodnotenie všetkých troch súťaží. 
Pekné ceny a diplomy odovzdali víťa-
zom pani primátorka  Mgr. Nadežda 
Babiaková, pán farár R. Mišových a 
členovia jednotlivých porôt (V. Lup-
táková, K. Kissová, V. Inglotová, M. 
Knezovičová, O. Kuchtová, J. Šule-
ková, B. Stanková a M. Bucholcero-
vá). Vyučujúci,  ale aj mladí autori a 
interpreti,  dokonca i niektorí rodičia 
ocenili naše podujatie a sľúbili, že sa 

zúčastnia aj ďalšieho ročníka. A to 
je pre nás, organizátorov, najkrajšie 
uznanie a pochvala.Dovolím si po-
ďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľ-
vek formou pričinili o úspech tejto 
na prípravu náročnej akcie a zvlášť 
našim sponzorom (v troch súťa-
žiach sa udelilo takmer 40 cien) – p. 
primátorke Mesta Banská Štiavnica, 
p. Norbertovi Kaníkovi, p. Márii Bu-
cholcerovej, p. Lazarovi (Antikvariá-
tik), rodine Celderovej (Divná pani), 
p. Gizke Triebušníkovej (Textil)  a 
samozrejme už spomínaným spo-
luorganizátorom ECAV v Banskej 
Štiavnici, Ms. knižnica v B. Štiavni-
ci, Autorský klub a Mesto Banská 
Štiavnica. 

Za organizátorov Mária Petrová

Štiavnická trojruža       

„Hoden si našich chvál, Víťaz a Kráľ“

Stretnutie 
baníkov 
Pozývame baníkov na pravidel-
né stretnutie baníkov a ich priate-
ľov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 
29.mája 2014 o 16:00 hod. u p. 
Karabellyho. Na vašu účasť sa te-
šia usporiadatelia. 

Zdar boh.

Starý zámok 
nedeľa pre Štiavničanov
Milí Štiavničania, už tuto nede-
ľu 1.júna Vás opäť radi uvítame 
na Starom zámku. V nedeľu pre 
Štiavničanov (prvá nedeľa v me-
siaci) vstupné dospelí 2,-eura deti 
nad 6 rokov, študenti, seniori, 
ZŤP 1,- euro. Kontakt:  045/694 
94 72, 692 05 35. Viac info na 
www.muzeumbs.sk. 

 kolektív Starého zámku

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. 

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.

Verejno-obchodná súťaž
Spojená škola, Kolpašská 1586/9, 
969 56 Banská Štiavnica vyhlasu-
je: Verejnú obchodnú súťaž na pre-
nájom skleníkov. Podrobnejšie in-
formácie na webovej stránke www.
sosbs.sk v časti Dokumenty,  prípad-
ne na vchodových dverách do hlav-
nej budovy školy  v budove Spoje-
nej školy, Kolpašská 1586/9, 969 56 
Banská Štiavnica 

Ocenené deti v "trojsúťaži" Štiavnická trojruža  foto L. Lužina

Žiaci ZUŠ na speváckej súťaži  foto ZUŠ
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Z knihy Poklady slovenskej ku-
chyne od Silvie Pilkovej

Pod týmto názvom bola vo výstav-
nej sále svätoantonského kaštieľa 
sprístupnená slávnostnou vernisá-
žou 16. mája 2014 výstava, ktorej 
súčasťou je i ďalších desať ukážok 
stolovania nainštalovaných priamo 
v historických interiéroch kaštieľa. 
Na vernisáži sa zúčastnili aj význam-
ní hostia: Ing. Slávka Jánošíková, 
PhD. - generálna riaditeľka sekcie 
pôdohospodárskej politiky a roz-
počtu Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR, Dr. Imrich 
Šuba - viceprezident Medzinárodnej 
rady pre poľovníctvo a ochranu zve-
ri C.I.C., Ing. Otto Uhrin- riaditeľ 
OZ  Levice - Lesy SR, š.p., Ing. Alojz 
Kaššák prezident Slovenského klu-
bu sokoliarov pri SPK, Mgr. Ľubica 
Miľanová – riaditeľka Lesníckeho a 
drevárskeho múzea Zvolen, JUDr. 
Dušan Lukačko - viceprimátor mes-
ta Banská Štiavnica a Jozef Baranyai 
- starosta obce Svätý Anton. Verni-
sáž sa konala pri príležitosti Medzi-
národného dňa múzeí  a zazneli na 
nej aj dve fanfáry s venovaním v po-
daní trubačov zo Strednej odbor-
nej školy lesníckej v Banskej Štiav-
nici. Prvá zaznela na počesť a ako 
poďakovanie zriaďovateľovi Mú-
zea vo Svätom Antone  – MPRV SR. 
Rezort, ktorý na vernisáži zastupo-
vala pani generálne riaditeľka Ing., 
Slávka Jánošíková, PhD., chápe po-
slanie múzea a - v rámci možností, 

činnosť múzea podporuje.  Druhá 
fanfára zaznela na počesť a ako po-
ďakovanie zamestnancom múzea, 
ktorí pomáhajú pri záchrane nášho 
vzácneho kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva a svoju prácu vykoná-
vajú s láskou. Na vernisáž pripravili  
veľmi chutné jedlo partneri múzea – 
Hotelová akadémia Banská Štiavni-
ca a Starý hostinec vo Svätom Anto-
ne. S výborným  bulharským vínom 
prispela ďalšia priateľka múzea J. E. 
Margarita Ganeva – mimoriadne a 
splnomocnená veľvyslankyňa Bul-
harska v SR.  Naše poďakovanie pat-
rí aj Ladislavovi Mrkvovi  - Lovinte-
riér, ktorý daroval múzeu dve sady 
nádherných príborov vytvorených 

z parohoviny. Dvomi ľudovými pes-
ničkami sa na vernisáži predstavi-
li aj Danielka Kminiaková s p. uči-
teľkou Juranou Takáčovou zo ZŠ vo 
Svätom Antone. Kurátorkou výsta-
vy je „tvorivosťou pretkaná“ Ing. Mo-
nika Maňkovská - zástupkyňa ria-
diteľa Múzea vo Svätom Antone, 
ktorá spolu s kolektívom pracovní-
kov múzea vytvorila vskutku nád-
hernú výstavu. Tá bude v múzeu 
sprístupnená až do konca októbra 
2014 a prirodzene bude aj súčasťou 
Dní sv. Huberta (6. a 7. septembra 
2014). Na výstavu srdečne pozýva-
me aj všetkých dobrých ľudí – čita-
teľov Štiavnických novín. 

Marian Číž

Prestreté slávnostné a poľovnícke 
stolovanie

Pirohy 
Potrebujeme:
500 g zemiakov, uvarených v šup-
ke, 1 vajce, hrubá múka a detská 
krupica podľa potreby   
Bryndzová plnka
250 g bryndze, 1 veľký zemiak, 
uvarený v šupke a ošúpaný, 100g 
masla, 1 lyžica pažítky, nasekanej
Postup:
Ošúpané zemiaky pretlačíme ale-
bo postrúhame na jemnom strú-
hadle. Pridáme celé vajce, hrubú 
múku a detskú krupicu v pomere 
2:1 (viac múky ako krupice) tak, 
aby cesto nebolo ani veľmi mäkké, 
ale ani tvrdé, vypracované cesto 
vyvaľkáme a formičkou vykraju-
jeme pirohy. Na plnku zmiešame 
bryndzu s uvarenými a pretlače-
ným zemiakom a s maslom. Dob-
re rozmiešame a naplníme ňou pi-
rohy. Okraje cesta popritláčame, 
aby plnka nevytiekla. Pirohy varí-
me v horúcej osolenej vode, kým 
nevyplávajú na povrch. Uvarené 
polejeme rozpusteným maslom 
a ozdobíme nasekanou pažítkou. 
TIP: Kto má rád mastnejšie, môže 
poliať opraženou slaninkou. 

Dobrú chuť!

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-
nutie podpornej skupiny príbuz-
ných, starajúcich sa o blízkeho s 
Alzheimerovou chorobou, ktorá 
sa  uskutoční dňa 05. 06. 2014 o 
14.00 hod. v spoločenskej miest-
nosti DOMOVA MÁRIE, Špitál-
ska ul. 3, Banská Štiavnica. 
Téma: Zmeny nálad a správanie 
chorého Prednášajúci:  Mgr. Ma-
saryková Alena 
Kontakt:
e-mail: riaditel@domovmarie.sk              
Tel.: 045/6921401, 6921366, 
0903/266 212
zdravdm@domovmarie.sk 

Tešíme sa na Vás!

17. ročník Festival (baníckeho) 
kumštu remesla a zábavy.

Piatok: 09:00 - 17:00, 
sobota: 09:00 - 19:00
Slovenské banské múzeum - Ban-
ské múzeum v prírode (skanzen)
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 divadelné pred-
stavenie Zabudnutý čert, banícky 
Šachtág a predovšetkým vystúpe-
nie 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 betlehemov, ale aj zakúpiť 
výrobky remeselníkov (čipkári, rez-
bári, košikári, drotári, šperkári, no-
žiari, výrobcovia hračiek, medovni-
kári, tkáči a iní).

Piatok 30.5.2014
9.00 Otvorenie
9.30 Kúzelník Peter
10.30 Divadlo Zabudnutý čert
11.30 Kúzelník Peter
12.00 Živý banícky orloj
12.40 Kúzelník Peter
13.20 Divadlo Zabudnutý čert
14.30 Permoníci z Križovatky 
15.00 Živý banícky orloj
16.00 FUNNY FELLOWS

Sobota 31.5.2014
10.00 Divadlo Zabudnutý čert
11.00 Kúzelník Talostan
12.00 Živý banícky orloj
12.30 Divadlo Zabudnutý čert
13.30 Kúzelník Talostan
14.20 Sitňanka
14.40 Permoníci z Križovatky 
15.00 Živý banícky orloj
15.40 Kúzelník Talostan
16.00 Šachtág
17.00 Sitňanka, FUNNY FEL-
LOWS

Bližšie info: www.muzeumbs.
sk,sbm@muzeumbs.sk, 045/691 
29 71, 692 05 35

Petra Páchniková, SBM

Program Festivalu kumštu remesla 
a zábavy (30.- 31. mája)

Poľovnícke stolovanie v Múzeu vo Sv. Antone foto  M. Ďurianová
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame vás na najnovšie filmy

Piatok 30.5. o 18:30 hod.

Storočný starček, 
ktorý vyliezol 
z okna a zmizol
Komédia,dráma,dobrodružný,švéd-
sko,2014,114 min.Vstupné:3€
Film s najväčším rozpočtom v histó-
rii švédskej kinematografie, nakrúte-
ný podľa bestselleru Jonasa Jonasso-
na. Rozpráva príbeh o jednom veselom 
úteku a zároveň o šialenom životnom 
príbehu svojhlavého muža, ktorý sa 
síce nikdy nezaujímal o politiku, ale 
napriek tomu bol vždy nejako zaplete-
ný do veľkých historických udalostí 20. 
storočia. Jonas Jonasson vydal v roku 
2009 svoju prvotinu Storočný starček, 
ktorý vyliezol z okna a zmizol. Kniha 
sa okamžite stala čitateľským hitom a 
najpredávanejšou švédskou knihou v 
r.2010 a 2011. V súčasnosti je prelo-

žená do vyše 40 jazykov.

Sobota 31.5.o 18:30 hod.

X-men: budúca 
minulosť
S c i - f i , f a n t a s y , a k č n ý , U -
SA,2014,Vstupné:4€
Príbeh sa odohráva v súčasnosti, kedy 
X-Meni bojujú proti Bratstvu mutan-
tov vedených Mystique a zároveň v ča-
sovej línii v budúcnosti, ktorá je dô-
sledkom neúspechu snahy X-menov 
prekaziť pokus bratstva o vraždu se-
nátora Roberta Kellyho. Vo svete bu-
dúcnosti Spojeným štátom vládnu ne-
milosrdní Strážcovia a mutanti sú 
prenasledovaní, internovaní v tábo-
roch a často za svoje schopnosti za-
platía aj životom. X-menov zo súčas-
nosti pred možnou budúcnosťou varuje 
jedna z ich členiek, Kitty Pryde, ktorej 
myseľ cestovala späť v čase a ovláda 

svoju mladšiu ja, aby odovzdala varov-
ne správy. Úlohu sa jej podarí splniť a 
vracia sa do budúcnosti, no udalosti sa 
naďalej nevyvíjajú priaznivo a alterna-
tívna časová línia naďalej existuje...

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

Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na nákup to-
varu v hodnote 10,-eur v predajni 
ALLCOM, Radničné nám. 11, Ban-
ská Štiavnica si výherca môže vy-
zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 
znenie krížovky z č.18/2014: „Kto 
sa sám sebe nedokáže vysmiať nepat-
rí medzi najlepších.“ Výhercom sa 
stáva Ivan Madara, Dolná 23, 
Banská Štiavnica. Srdečne blaho-
želáme! Tento týždeň hráme o pou-
kážku na nákup tovaru v hodnote 
10,-eur v predajni Afasion, Rad-
ničné nám. 14, Banská Štiavni-
ca. Vašou úlohou je správne vylúštiť 
krížovku a zaslať ju spolu s kupó-
nom do redakcie ŠN v termíne do 
9.6.2014. 
V tajničke sa ukrýva výrok Fried-
mana: 
A., Strážne zviera, časti skeletu, 
otep,       

B., Začiatok tajničky,  
C., Ohrada, myšiaky, 12 mesiacov, 
kyslík, 
D., Október, skr., ležiaca poloha, 
Eduard, klan,    
E., Liter, zriadenie, pond,  
F., Starší, vyrovnanie, hliník,    
G., Lán, čistiaci prostriedok, iná s 
prehodeným dĺžňom, citoslovce po-
chopenia,         
H., Ručiteľ na zmenke, ozn. áut Ra-
kúska a Luxemburska, aká, svatko,      
I., Stred tajničky, popevok,
J., Slon, hrubý mužský hlas, úhor 
po nemecky, obojživelník,  

1., Zvyšok po zhorení, prístrešky,  
2., Edo, lekárska komisia, nesedá-
val,    
3., Šot, policajný zbor, Ľudovít, 
4., Roh, papagáj, Lesná správa Ba-
ďan skr.,   
5., Osobitná škola, robila kal,    

6., Pre-
v á d z a l 
s ť a h o -
v a n i e , 
akciová 
spoloč-
nosť,       
7., Člen 
tanečnej 
skupiny, 
áno po 
rusky,
8., Mo-
d e r n ý , 
Edo na-
náša,   
9., Pán v 
Anglicku, meno Chaplinovej man-
želky, núť,          
10., Neprevádzaj orbu, selén, vyhy-
nutý kočovník,           
11., Malé oje, vliekla,         
12., Ozn. vozidiel Peru, koniec taj-

ničky, draslík.
Pomôcky: Spot, Avar, Oona, Aval 

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 20
Krížovka

Samo Marec & Rado Ondřejiček (aka 
Cynická obluda) * Dado Nagy * Martin 
Štrba (Martinus.sk) * Juraj Červenák a 
jeho nová kniha * Arte Fuego * Tambo-
res * Peter Janků * prezentácia vydava-
teľstva Slovart * maliari * pedagógovia 
a študenti SPŠ S. Mikovíniho * diva-
dlo Kontra * klasika & káva & koláčiky 
* Kollárov ateliér * Krajina môjho srdca 
* burza a predaj vinylových platní * roz-
právanie o káve * knihy * bylinky * staré 
i nové knihy * príbeh filmu * foto ateliér  
* iné prekvapenia

Sobota 14.6.od 11:00 hod., 
Nám.sv.Trojice

umenie na trojici
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Dlhoočakávané kultúrne 
podujatie legendy slovenskej 
populárnej hudby nadobudlo 
svoju podobu 23.5.2014 o 
19.00h vo vypredanej sále 
Divadla Pivovaru ERB.

Pavol Hammel otvoril svoj koncert 
vskutku veľmi uvoľneným a priateľ-
ským spôsobom smerom k publiku. 
Málokto z nás možno vie, že umelec 
sa okrem hudby venuje amatérsky 
aj maľbe a sochárstvu. V roku 1963 
založil dnes už takmer kultovú hu-
dobnú skupinu Prúdy, ku ktorej sa 
neskôr pripojil aj Marián Varga. 
Pavol Hammel – skvelý interpret, 
spevák, skladateľ, gitarista, hudob-
ný producent a majiteľ niekoľkých 
ocenení Bratislavskej lýry, nás pre-
viedol prierezom svojej tvorby.  V 
textoch jeho piesní si určite každá 
generácia nájde to svoje. Už len pre-
to, že spieva najmä piesne pôvodné 
s jednoduchým , ale častokrát hlbo-
kým textom s odkazom pre poslu-
cháčov. Aj napriek tomu, že Album  
The Best Of ponúka 17 vybraných 
skladieb, diváci si doslova „vynútili“ 
aj iné tituly, ktoré boli ich srdcu blíz-
ke. Či už to bola Medulienka, ktorá 
sa tohto roku dožíva 44 rokov svoj-
ho veku, alebo Mladosť, Kamalásky, 

Plakal by som, ale nemám za čím, 
Zvoňte zvonky, Zimuška, Vždy, keď 
pília krásny strom, Smutná ranná 
električka, Čas malín a iné. Počas 
každej piesne ako aj po jej odzne-
ní publikum umelca doprevádza-
lo potleskom, ba dokonca spievalo 
s ním. Paľo Hammel sa prejavil ako 
muž so zmyslom pre humor, keď s 
publikom komunikoval v demokra-
tickom štýle: “Dohodnime sa takto: 
Vy si môžete kričať, čo chcete, aby 
som hral a ja si budem hrať, čo bu-
dem chcieť.“ Nadšené a veľmi bez-
prostredné publikum ho za tento 
výrok  opäť odmenilo potleskom. 
Rada by som však spomenula aj iné 
momenty z jeho vystúpenia, ktoré 
boli zaujímavé a zároveň dojímavé. 
Napríklad pieseň O čom sníva loko-
motíva, ktorú venoval malému diev-
čatku v publiku, so slovami.....“aby 
sa nenudilo“. Veľký aplauz zožal za 
bravúrne vyhratú skladbu Cirkus 
leto.  Naše dušičky zároveň potešil 
aj krásnou baladickou piesňou Sta-
ré kone, nahé jazdkyne. Treba však 
spomenúť aj skvelý doprovod kla-
viristu Petra Preložníka, mimocho-
dom očareného Divadlom Pivovaru 
ERB, ktorého komorné prostredie 
vytvorilo neopakovateľnú atmosfé-
ru blízkosti, spontánnosti a úzkeho 

prepojenia medzi publikom a inter-
pretmi. O tom, že to bolo naozaj vý-
borné podujatie, svedčí aj standing 
ovation pre oboch umelcov, ktorí po 
opakovanom príchode na scénu po-
tešili divákov ešte niekoľkými prí-
davkami.
     Na záver som ešte Pavlovi Ham-
melovi položila zopár otázok a tu sú 
jeho odpovede: V Divadle ERB sa cí-
til výborne, Banská Štiavnica sa mu 
páči a nevylučuje, že sa sem opäť 
niekedy vráti. Všetci sa zo srdca te-
šíme, veď už tento večer bol pre nás 
veľmi príjemným umeleckým zážit-
kom. Foto: L.Lužina

Daniela  Sokolovičová 

Pavol Hammel – The Best Of

Ďalší ročník podujatia Budenie 
sitnianskych rytierov bol opäť 
venovaný detskému publiku.

Pri Počúvadlianskom tajchu sa tak 
24. mája zišli desiatky rodín, ktoré 
si mohli vychutnať pútavý program, 
roztrúsený na viacerých miestach.
Svoju premiéru v štiavnickom regió-
ne malo divadlo Harry Teater. Ich ne-
tradične spracovaný príbeh o psíčko-
vi a mačičke dokázal zaujať deti hneď 
o prvých momentov. Po skončení na-
sledovala prechádzka na kolibu Vero-
nika, kde sa predstavil kúzelník Wolf. 
Ten si získal deti i dospelých svojim 
bezprostredným humorom a pred-
viedol skutočne zábavnú šou. Rytie-
ri Vir Fortis obsadili počas popolud-
nia pláž vedľa Penziónu pri jazere. 
Samozrejme lákali najmä chlapcov, 
ktorí si vychutnali nielen ukážky šer-
mu, ale aj malú bitku, ktorej sa pria-
mo zúčastnili. Drevený kolotoč, ská-
kací hrad, hľadanie skrytých rytierov 
a niekoľko stánkov dotvorili príjem-

nú atmosféru podujatia, ktorá trva-
la až do 16:30. Vtedy sa začali na Po-
čúvadlom „čerti ženiť“ a silná búrka 
znemožnila ďalšie pokračovanie ak-
cie uprostred ďalšieho predstavenia 
v podaní Harry Teater. Veríme ale, že 
táto drobná nepríjemnosť nepokazi-

la návštevníkom dojem z akcie. Krás-
ne sobotné popoludnie tak dôstojne 
otvorilo novú sezónu pri najznámej-
šom tajchu, ku ktorého návšteve vás 
nielen v letných mesiacoch pozýva-
me.

Rastislav Marko

Rytierov prebúdzali deti i dážď

Divadlo 
Pivovaru ERB 
Vás pozýva na Workshop! Oo-
ops!, počas ktorého Vás Sväťo Ma-
lachovský a René Štúr známi ako 
Imre a Gejza z Paneláku, pobavia v 
ďalších komediálnych polohách.
Miesto a čas: Divadlo ERB, piatok 
13. júna 2014 o 19.00
Vstupenky: 40 €, členovia Klubu 
ERB 35 €
Predpredaj (do 1. júna): 28 €, čle-
novia Klubu ERB 25 €
Mládeži do 15 rokov je predstave-
nie neprístupné.
Rezervácie a bližšie info: kultura@
pivovarerb.sk, 0918 182 859.

Reštaurácia Pivovaru ERB

Verejná zbierka 
Slovenského Červeného 
kríža

Slovenský Červený kríž  spolu s 
ďalšími 188 národnými spoloč-
nosťami Červeného kríža a Čer-
veného polmesiaca vo svete chce 
upriamiť pozornosť na širokú 
škálu činností, ktorým sa venu-
je - propagácia bezpríspevkového 
darcovstva krvi, výchova a oceňo-
vanie darcov krvi, osveta a výučba 
prvej pomoci, práca s mládežou, či 
poskytovanie rôznych sociálnych 
služieb. Poskytuje pomoc ľuďom, 
ktorí sa ocitnú v núdzi či inej zlo-
žitej situácii. Pre svoje fungova-
nie však potrebuje tiež podporu 
zo strany verejnosti, preto aj ten-
to rok organizuje verejnú zbierku, 
ktorej cieľom je vyzbierať finanč-
né prostriedky na rozvoj činnos-
ti SČK, predovšetkým na sociálnu 
pomoc a prvú pomoc či zdravotnú 
výchovu. Počas zbierky, ktorá trvá 
od 1. mája do 30. júna 2014, mô-
žete aj vy podporiť Slovenský Čer-
vený kríž , vkladom na účet SČK 
IBAN 0200 0000 0000 0066 5555, 
variabilný symbol 052014, špeci-
fický symbol 45, alebo aj prostred-
níctvom darcovskej SMS (DMS).
Viac na www.redcross.sk 
Skutočné príbehy ľudí, ktorým 
pomohol SČK nájdete na www.aj-
malojevela.sk 

SČK

Rytiersky zápas na Počúvadle foto J. Petrík
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II.trieda juh
19.kolo hralo sa 25.5.2014
FK Ostrý Grúň - Sitno Banská 
Štiavnica "B" 2:1 (2:1)
Góly:39.min.Číž
Zostava: Szabó, Boroška A., Be-
ták (55.Javorský), Kmeť, Feren-
čík st., Šemoda K. (86.Sovinec)., 
Barák Ľ., Čiliak, Číž, Halát, Me-
ňuš L. 
Na rozmočenom ihrisku sa hral 
tvrdý futbal, hlavne zo strany 
domácich, k čomu prispeli roz-
hodcovia svojimi nepresnými 
verdiktmi. Zápas sa začal za ini-
ciatívy nášho mužstva, keď sme 
v prvej desaťminútovke sa mohli 
ujať vedenia, ale dve strely Me-
ňuša tesne minuli domácu brá-
nu. Postupne sa hra vyrovnala a 
22.min. sa domáci po prvýkrát 
tešili z gólu, keď strela domáceho 
hráča si popod padajúceho nášho 
brankára prešla až do našej brá-
ny. Podarilo sa nám vyrovnať v 
39.min. po peknej akcii Haláta 
a Čiliaka, Číž prízemnou strelou 
rozvlnil sieť v domácej bráne. Z 
vyrovnania sme sa tešili iba do 

41.min,kedy sa podarilo domá-
cim vyrovnať po zmätku v našej 
obrane. V závere polčasu mohol 
vyrovnať Čiliak, ale v dobrej prí-
ležitosti jeho strela minula brá-
nu. V 2. polčase sa nikomu už ne-
podarilo streliť gól, výsledok sa 
už nezmenil a naše mužstvo opäť 
sa vrátilo z vonku bez bodu.
24.05.2014 II. liga skupina JUH 
U13 - mladší žiaci  
FK Sitno Banská Štiavnica 1:1 
1. FK Horehron Závadka nad 
Hronom  
Góly: 47’Glézl 
Vynikajúca hra celého mužstva. 
Počas celého zápasu, hlavne 
útočný dvojzáprah Bartoš, Glézl,  
vedeli v súperovej obrane urobiť 
prievan aj cez výškový a 3 ročný 
vekový handicap. Chlapci sa sna-
žili, ale 10 sekúnd pred koncom 
po chybe v strede ihriska nebo-
li obrancovia schopní v skrumá-
ži pred našou bránou odkopnúť 
loptu a inkasovali sme vyrovná-
vajúci gól.
24.05.2014 II. liga skupina JUH 
U15 - starší žiaci  

FK Sitno Banská Štiavnica 2:2 
1. FK Horehron Závadka nad 
Hronom  
Góly: 10' 17' Židík  
Vyrovnaný zápas so šancami na 
obidvoch stranách. Škoda nepre-
menených 100% gólových šancí 
v druhom polčase. Týmto zápa-
som si chlapci vybojovali účasť v 
II. lige aj na budúcu sezónu, za 
čo im všetci hlavne prípravká-
ri mladší žiaci odkazujú: "Ďaku-
jeme!!!"

Kam za futbalom?
II.trieda - juh muži
20. kolo hrá sa 30.5.2014 o 
17.00 hod.
Sitno Banská Štiavnica „B“ - 
Slovan Sklené Teplice
II.liga starší a mladší žiaci
24.kolo je odložené na 
10.6.2014 o 16.00hod.
FK Krupina- Sitno Banská 
Štiavnica 

Ivan Javorský, 
Richard Neubauer

Vonku sme znovu nebodovali
1.Bzenica 19 16 2 1 94:17 50

2.Prenčov 18 13 1 4 54:33 40

3.Vyhne 18 12 3 3 60:22 39

4.Horné Hámre 19 11 0 8 48:31 33

5.Pohronie "C" 19 9 4 6 67:43 31

6.B.Štiavnica "B" 18 9 4 5 57:36 31

7.Banská Belá 18 10 0 8 45:39 30

8.Ostrý Grúň 19 8 2 9 26:38 26

9.Malá Lehota 19 6 1 12 41:62 19

10.Prochot 19 5 0 14 29:63 15

11.Prestavlky 19 4 1 14 19:70 13

12.Sklené Teplice 19 0 0 19 7:93 0

V piatok 23. mája 2014 sa  vo 
výstavnej miestnosti ECAV 
uskutočnila jedna z najkrajších 
vernisáží obrazov venovaných 
tomuto mestu a ľuďom, ktorí v 
ňom žijú.

Konečne sme sa dočkali. Po úspeš-
nej novembrovej výstave v Galérii 
Baníckeho múzea v Rožňave a ví-
ťaznom Jarnom salóne v Žiari nad 
Hronom, kde sa pani Oľga Kuchto-
vá r. Pelachyová prostredníctvom 
svojich nádherných obrazov vy-
znala z najvrúcnejšej lásky k rodnej 
Banskej Štiavnici, sa na prosby naj-
bližších priateľov rozhodla uspo-
riadať výstavu aj ,,doma“. A mož-
no ani netušila, koľkých ľudí týmto 
rozhodnutím poteší.
Patrili k nim priatelia a známi, kto-
rí Olinku poznajú predovšetkým 
ako neuveriteľne šarmantnú, ale i 
odvážnu a zásadovú, inteligentnú, 
aktívnu, priateľskú a pri tom všet-
kom nadovšetko skromnú dámu. 
Prišli aj  jej umeleckí kolegovia, vý-
tvarníci, ktorých ochotne sprevá-
dzala počas banskoštiavnických 
maliarskych sympózií najčarovnej-

šími zátišiami, rodáci, ktorí ju majú 
vo veľkej úcte, priatelia, spolužiaci, 
členovia ECAV a samozrejme jej ro-
dinní príslušníci a najmä jej pôvab-
né vnučky. Títo všetci s kyticami 
kvetov a plní očakávania vystúpi-
li po schodoch do ,,Olinkinho neba“. 
Tak by sa dala pomenovať pod-
krovná trámová sieň, pamätajúca 
možno i kroky slávneho dramatika 
Pavla Kyrmezera za Evanjelickým 
kostolom, vyzdobená maľbami a 
kresbami tejto útlej dámy s vrode-
ným zmyslom pre krásu a talen-
tom, na ktorom celé roky potichu, 
skromne a trpezlivo pracovala. In-
špirovaná  Banskou Štiavnicou, jej 
dominantami, históriou a okolitou 
prírodou, ktorú sa snaží aj takýmto 
spôsobom chrániť, vytvorila stov-
ky obrazov, z ktorých však väčšinu 
venovala ľuďom, ktorých má nado-
všetko rada. Tú lásku bolo cítiť aj v 
ovzduší, a to nielen počas vernisá-
že, ale aj dlho potom, z vône kve-
tov, úprimného obdivu návštev-
níkov výstavy a úsmevu dojatej 
autorky.,,Výstavu som venovala pa-
miatke mojich zosnulých rodičov (otec 
nedožitých 100 rokov, mama 90 a sú-

časne 50 rokov, čo od nás navždy odiš-
la), ako aj pamiatke 220. výročia posta-
venia evanjelického kostola. Ďakujem 
všetkým, ktorí mi pomáhali, účinkujú-
cim i všetkým návštevníkom...“ 
V úvode zazneli nežné tóny flauty 
Zuzky Kovárovej Ladzianskej a jej 
talentovanej žiačky mladej slečne 
Hasbach zo ZUŠ a poetické slovo 
v podaní autorského trojlístka Má-
rie Petrovej, Zdenky Turánekovej a 
autorky tohto článku. Po krásnom 

príhovore evanjelického pána fará-
ra Róberta Mišových sa prítomným 
prihovorila autorka, ktorá priznala, 
"že čím ťažším životným obdobím pre-
chádzala, tým pestrejšími farbami ma-
ľovala.“ 
Obrazy Oľgy Kuchtovej môžete ob-
divovať do 10. júla 2014 vo výstav-
nej miestnosti ECAV (bočný vchod 
kostola) na Radničnom námestí v 
Banskej Štiavnici.

Janka Bernáthová

Rezonancia v čase výtvarníčky Oľgy Kuchtovej

Vernisáž výstavy O.Kuchtovej foto L.Lužina
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služby

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

Predám 1,5-izbový byt, tel.č.:  �
0902 494 750

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- �
teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 
0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-
il: madar@dobrereality.sk.

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

reality

práca
Predám liaheň, 60 euro, tel.č.: 0907  �

181 800
Predám staršie sekretáre vhodné na  �

chalupu, tel.č.: 0902 494 750

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

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

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 
zásypový kameň a 

dunajský štrk
Tel.: 0911 343 051

tel.č.: 0908 570 157
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 4-izbový 
byt v Banskej 

Štiavnici, sídlisko 
Drieňová, tel.č.: 

0907 788 219

BS City Beats
20. - 21.06.2014

Amfiteáter, B.Štiavnica
Vstupné: Permanentky: 25,-Eur

Vystúpia: (20.6.) Richard Müller, 
Dan Barta, Lulu James, 
(21.6.) Fink, Jazzanova. 

Viac info: www.bacitybeats.sk, www.
bacitybeats.sk/novinky. Predpred-
aj vstupeniek v sieti Ticketportal na 

www.ticketportal.sk. 


