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Špecializovaná zubno – lekárska 
služba prvej pomoci

Súťaž ŠNSúťaž ŠN
Milí čitatelia ŠN!

Pri príležitosti vydania 1000. čísla 

ŠN v novodobej histórii.

Otázka: V ktorom roku začali vy-

chádzať terajšie Štiavnické no-

viny, ktorých 1000. číslo vyšlo 

5.6.2014?

Kupón spolu s odpoveďou doruč-

te do redakcie ŠN, Kammerfof-

ská 1, B.Štiavnica do 13.6.2014. 

Žrebovanie výhercov sa uskutoč-

ní na zasadnutí redakčnej rady 16. 

júna 2014. Výsledky žrebovania 

budú zverejnené v ŠN č.23, vyda-

né 19.6.2014. Výherca 1.  ceny si ju 

môže prevziať vo Vinetéka Arlek – 

A. Kurucová, Dolná 18 (Schingler-

ka) B.Štiavnica, výhercov 2. a 3. 

ceny budeme kontaktovať, uveďte 

preto prosím svoje telefónne číslo v 

odpovedi na otázku.  

Ceny: 

1. Nákup tovaru vo Vinotéke Arlek  

     A. Kurucová v hodnote 30,-Eur

2. Ročné predplatné ŠN 

     v hodnote 20,-Eur

3. Polročné predplatné ŠN 

     v hodnote 10,-Eur

Správna odpoveď:

Meno a priezvisko:

Kontakt:

Kupón Kupón 

Vážení čitatelia!

Neubehlo veľa času, keď sme si pri-

pomenuli krásne jubileum – 25. vý-

ročie vzniku Štiavnických novín 

v novodobej histórii (ŠN č.12 z 3. 

apríla 2014). A dnes tu máme ďalší 

dôvod na oslavu! Aký? Výtlačok ŠN 

č.21, ktorý práve držíte v rukách je 

1000. číslom od vzniku ŠN v mar-

ci 1990! Nebudem sa vracať do his-

tórie tlačených periodík v Banskej 

Štiavnici, podrobne sme ju zmapo-

vali v prílohe spomenutého čísla ŠN 

č.12. Ale musím vyzdvihnúť jednu 

výnimočnosť: Od prvej zmienke o 

médiu, ktoré bolo vydávané v Ban-

skej Štiavnici v r. 1540 – 1541 až 

do vzniku terajších ŠN v r. 1990 sa 

žiadne štiavnické periodikum nevy-

dávalo nepretržite 25 rokov s poč-

tom vytlačených čísel 1000! A to je 

minimálne slovenský unikát, pre-

tože nemám informáciu o tom, že 

by na Slovensku mesto, či obec vy-

produkovali v takom čase toľko vý-

tlačkov bez prerušenia! Záverom by 

som rád ako bývalý člen redakčnej 

rady, autor príspevkov a akýsi súk-

romný archivár ŠN zaželal vydava-

teľovi – Mestu Banská Štiavnica a 

tvorcom ŠN veľa tvorivých nápadov, 

dobrých a zaujímavých tém, aby ŠN 

vychádzali minimálne ďalších 25 ro-

kov a vyšlo minimálne ďalších 1000 

čísel.  Roman Kuruc

Výnimočné jubileum ŠN

V Banskej Štiavnici v 

súčasnej dobe špeciali-

zovanú zubno – lekársku 

službu prvej pomoci, (ďalej 

len zubná LSPP) prevádzkuje 

VK STOM, s.r.o., so sídlom  M. 

R. Štefánika 24, Lutila. 

Služba je poskytovaná v am-

bulancii službukonajúceho ob-

vodného zubného lekára v čase  

sobota, nedeľa a vo sviatok od 

8,00 do 12,00 hod. Rozpis slu-

žieb je zverejnený na interneto-

vej stránke Banskobystrického 

samosprávneho kraja v sekcii 

zdravotníctvo (http://www.vu-

cbb.sk/portal/urad-bbsk/doku-

menty/odbor-zdravotnictva/

zubno-lekarska-služba-prvej-

pomoci).

Na základe podnetu zubných 

lekárov Oddelenie zdravot-

níctva Úradu BBSK zvolalo na 

19.5.2014 do Banskej Štiavni-

ce pracovné rokovanie vo veci 

prehodnotenia organizovania 

zubnej LSPP. Svoju požiadavku 

zubní lekári odôvodnili tým, že 

ich je málo, majú veľa služieb a 

počet akútnych pacientov po-

čas služby je minimálny. Cez 

týždeň majú ordinačné hodiny 

tak, že vždy jeden lekár ordi-

nuje do 18.00 hod. Je potrebné 

zvýšiť počet zubných lekárov v 

okrese a vyčleniť pre zubnú 

LSPP jednu stálu ambulanciu, 

alebo začleniť túto službu do 

zubnej LSPP Žiar nad Hronom, 

či zaradiť do zubnej LSPP Zvo-

len. To by ale pre obyvateľov a 

návštevníkov okresu Banská 

Štiavnica znamenalo aj za touto 

zdravotnou starostlivosťou do-

chádzať do Žiaru nad Hornom, 

resp. Zvolena. 	3.str.
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V októbri tohto roka uplynie 

už 65 rokov od ukončenia 

výstavby železničnej trate z 

Hronskej Dúbravy do Banskej 

Štiavnice, ktorá sa do histórie 

zapísala ako Trať mládeže.

Bola to najvýznamnejšia me-

dzinárodná stavba mládeže. 

Výstavby sa zúčastnilo od 8. 3. 

1948 do 22. 10. 1949 47 162 

mladých ľudí z 10 európskych 

štátov, ale aj z Alžírska, Indie, 

Kanady a USA, ktorí Trať mlá-

deže stavali s heslom „My sta-
viame stavbu, stavba stavia nás.“
Aj napriek tomu, že hlavnými 

pracovnými nástrojmi boli ča-

kany, lopaty a fúriky a terén bol 

mimoriadne náročný, stavba 

bola vybudovaná len za niečo 

vyše pol druha roka, podstat-

ne skôr, ako to bolo vtedy úpl-

ne samozrejmé pri takejto dĺžke 

trate a náročnosti terénu. Bri-

gádnici vykopali a premiestnili 

až 628 800 m3 zeminy, vyrúba-

li 35 000 stromov, zamurova-

li 43 990 m3 betónu a muriva, 

35 000 m trativodov, nasypa-

li 35 000 m3 zvrškového štrku, 

urobili násypy až do výšky 18 

m, prerazili viacero skalnatých 

zárezov, vybudovali 32 väčších 

železničných objektov, medzi 

nimi 3 viadukty a most a po-

mohli pri razení 1 194 m dlhé-

ho tunela, položili vyše 2 600 

koľajníc a výhybiek a takmer 

38 000 podvalov. Na trati sa pr-

výkrát v ČSR uskutočnilo klade-

nie železničného zvršku strojo-

vých spôsobom. Brigádnici žili 

aj mimoriadne aktívnym kul-

túrnym, spoločenským a špor-

tovým životom. V roku 1948 

sa tu zrodila Lúčnica – sve-

toznámy umelecký súbor, kto-

rý dodnes úspešne zviditeľňuje 

Slovensko na všetkých sveta-

dieloch. Takýto je teda histo-

rický význam Trate mládeže. 

Dodnes rezonuje nielen v spo-

mienkach ešte žijúcich budova-

teľov tejto stavby zo Slovenska, 

ale aj rôznych končín sveta. 

Keďže mladí brigádnici žili aj 

plnokrvným športovým živo-

tom, zrodila sa aj myšlienka or-

ganizovať pre dospelých Cestný 

beh Trate mládeže a pre deti a 

mládež Malý beh Trate mládeže, 

aby Trať mládeže žila naďalej v 

povedomí slovenskej i zahra-

ničnej verejnosti. Po niekoľko-

ročnom prerušení obidvoch be-

hov sa tento rok opäť vraciame 

k Cestnému behu Trate mláde-

že, a to už k jeho 28. ročníku. 

Zároveň pokračujeme aj jubilej-

ným 30. ročníkom Malého behu 

Trate mládeže. Naším cieľom je 

aj takto si pripomínať toto vý-

znamné spojenie Banskej Štiav-

nice so svetom. 

Pozývam všetkých priaznivcov 

– športovcov – bežcov na náš 

oživený Cestný beh Trate mlá-

deže. Súčasne prajem všetkým 

pretekárom veľa zdaru! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

65. výročie Trate mládeže 
– pozvánka na Cestný beh Trate mládeže

Ohrozenie ľudských životov

Dobrý deň, vážená pani primá-

torka! 

Prosíme Vás o riešenie situácie 

na Dolnej ul. V poslednom ob-

dobí  sa vyskytli s enormnom 

množstve prípady ohrozova-

nia ľudí na Dolnej ul. nepri-

meranou rýchlosťou osobných 

áut a motocyklov v tejto obyt-

nej zóne. Chceli by sme Vás po-

žiadať o riešenie tejto situácie 

napr. zvýšenými kontrolami 

zameranými na rýchlosť a na-

sadením spomaľovacích retar-

dérov. Tým by sa zabránilo a 

znížilo riziko ohrozenia detí, 

ktoré sa chodia hrávať na det-

ské ihrisko a starších ľudí bý-

vajúcich na tejto ulici, hlavne v 

okolí kostolíka sv. Alžbety a pri 

Schindlerke. V minulosti tento 

problém nebol, ale ako sa od-

stránili retardéry, opäť nastal. 

Prevažne vo večerných a noč-

ných hodinách a cez víkendy 

nám „cestní piráti“ nedajú spá-

vať. Zvýšený hluk, prach a ne-

bezpečenstvo vzniku smrteľ-

ných nehôd je na každodennom 

poriadku. Pomohlo by opätov-

né nainštalovanie týchto zaria-

dení. Ďakujeme!

Obyvatelia Dolnej ul.

Odpoveď:

Vážení obyvatelia Dolnej ulice, 

akceptujem vašu oprávnenú 

požiadavku a oznamujem vám, 

že sme dali Technickým služ-

bám, m. p. príkaz na opätovné 

namontovanie spomaľovacích 

prahov na miestnu komuniká-

ciu a to pri Schindlerke a pri 

Kostolíku sv. Alžbety. Ďakujem 

vám za podnet a verím, že tým-

to opatrením docielime zlepše-

nie Vami popísanej situácie.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Banská Štiavnica

Odpovedáme občanom...

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.

Príprava projektu na získanie fi - 

nančných prostriedkov na úpra-

vu Materskej školy na Ul. 1. 

mája.

Uskutočnilo sa prijatie u prezi- 

denta SR Ivana Gašparoviča.  

3. 6.

Redakčná rada VIO TV. 

Pracovné rokovanie k problema- 

tike zberného dvora.

Príprava materiálov pre MsR a  

MsZ. 

Príprava podkladov pre úpravu  

rozpočtu mesta.

4. 6.

Pracovné rokovanie na Obvod- 

nom úrade v Banskej Bystrici k 

majetkovo-právnemu usporiada-

niu pozemkov.  

Pracovné stretnutie k príprave  

a organizačnému zabezpečeniu 

podujatí Malý beh Trate mládeže 

a Cestný beh Trate mládeže.  

5. 6.

Otvorenie jubilejnej súťažnej vý- 

stavy „Svetové dedičstvo očami 

detí 2014“ vo výstavnej miest-

nosti Kultúrneho centra v Ban-

skej Štiavnici.

Obhliadka prebiehajúcich sta- 

vebných akcií. 

6. 6.

Pracovné rokovanie so zástupca- 

mi OZ Savore.

Pracovné stretnutie k projek- 

tu ROP. 

Práca v meste, individuálne pra- 

covné stretnutia.

XXX. ročník Malého behu Trate  

mládeže v Banskej Štiavnici.

7. 6.

Cestný beh Trate mládeže. 

Andrea Benediktyová

Ponuka práce 
Okres Banská Štiavnica

1. Referent odboru správy majet-

ku, odborný pracovník pre verej-

né obstarávanie, Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š.p., Radničné 

nám. 8, B.Štiavnica, 96901, Ing. 

Machynová, vedúca odd. riadenia 

ľudských zdrojov, tel.č.: 045/694 

53 27, e-mail: alena.machynova@

svp.sk, USO, VŠ 1., 2. a 3. stupňa,  

prax min. 5 a 6 rokov – 2 VPM, ná-

stup ihneď a od 1.7.2014.

2. Technik do výroby piva, čaš-

ník, servírka, ERB-Eduard Rada, 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 

2, B.Štiavnica, 96901/tel.č.: 0918 

356 744, e-mail: sekretariat@pivo-

varerb.sk, maria.sivakova@pivova-

rerb.sk), USO (SOU, US s maturi-

tou – 2 VPM, nástup ihneď.

3. Kuchár, pomocník do kuchy-

ne, NES FORTUNE s. r. o., Nám. 

sv. Trojice 17, B.Štiavnica, 96901, 

Štefan Marko/tel.:0903 766 224, e-

mail: nespenzion@gmail.com, SOU 

- 4 VPM, nástup ihneď.

4. Murár, COMBIN BANSKÁ 

ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbeľ-

ská 29, B.Štiavnica, 96901, tel.: 

045/694 90 32, e-mail: hubacova@

combin.sk, USO (SOU, US s matu-

ritou – 6 VPM, nástup ihneď.

5. Predavač, Zuzana Hrušovská, 

Štefana Krčméryho 410/9, B.Štia-

vnica, 96901, p. Hrušovská, e-ma-

il: hrusovska.bs@gmail.com, SOU- 

1 VPM, nástup ihneď.

6. Automechanik, autoklampiar, 

autolakýrnik, UNIMOTO PLUS, 

s.r.o., Na Žigmund šachtu, B.Štiav-

nica 969 01, p. Takáč Róbert, 0903 

506 666, SOU – 1 VPM, nástup 

ihneď. ÚPSVaR BŠ
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So zrušením zubnej 

LSPP v Banskej Štiavnici Mesto 

Banská Štiavnica nesúhlasí. Mesto 

robí všetko pre to, aby sa tu obno-

vila aj LSPP pre deti a dorast a pre 

dospelých, ako aj sanitka rýchlej le-

kárskej pomoci. So zrušením, resp. 

presunom zubnej LSPP do iných 

okresov nesúhlasí ani MUDr. Ly-

sinová, vedúca lekárka oddelenia 

zdravotníctva BBSK. MUDr. Kor-

čoková, ako zástupca prevádzkova-

teľa zubnej LSPP prevádzkuje túto 

službu v 3 okresoch: B. Štiavnica, 

Žiar nad Hronom a Žarnovica a za-

tiaľ nikde nebol žiadny problém. V 

Banskej Štiavnici slúži celkom 6 le-

károv a počet ošetrených pacientov 

počas služby sa pohybuje rôzne od 

0 do 8 pacientov, lekári za službu 

dostávajú plnú platbu, ktorá pozo-

stáva z paušálnej zložky a vykáza-

ných a uznaných výkonov. Zo stra-

ny prevádzkovateľa nie je dôvod za 

zrušenie tejto služby.

V závere rokovania sa zúčastne-

ní dohodli na tom, že Mesto Ban-

ská Štiavnica vo svojich médiách 

spropaguje zubnú LSPP, pravidel-

ne bude zverejňovať rozpis slu-

žieb a bude hľadať nového zubné-

ho lekára. Zubní lekári prerokujú 

možnosť zriadenia stálej ambu-

lancie zubnej LSPP a o výsledku 

budú informovať BBSK.

O. Nigríniová, MsÚ

NOVINKY

polícia
informuje


1.str.

Od 31.5.2014 je platné VZN č. 

2/2014, ktorým sa zakazuje požíva-

nie alkoholických nápojov na verej-

ne prístupných miestach na území 

mesta Banská Štiavnica. 

Reagovali sme tak na narastajú-

ce problémy s alkoholom v uliciach 

mesta Banská Štiavnica  a s tým sú-

visiace sťažnosti občanov. Ide hlav-

ne o bezdomovcov a rôzne nepri-

spôsobivé osoby, ktoré požívajú 

alkohol na uliciach, v parkoch, na 

sídliskách, okolo nákupných cen-

tier a následne potom vyvolávajú 

výtržnosti, ničia majetok, znečis-

ťujú verejné priestranstvo, sú agre-

sívni, svojim správaním obťažujú 

občanov a narúšajú verejný poria-

dok. Miesta, kde bude zákaz platiť, 

sme vyberali na základe vyhodnote-

nia bezpečnostnej situácie a na zá-

klade podnetov a sťažností  zo stra-

ny občanov na túto problematiku. 

Zákaz bude platiť vo vymedzených 

častiach v územnom obvode mesta 

Banská Štiavnica a to hlavne v cen-

tre mesta, v historickej časti mesta, 

v časti Križovatka, kde sa nachádza  

problematické miesto – park, celé 

sídlisko Drieňová, Povrazník, Dol-

ná ul.a okolie všetkých zábavných 

podnikov a i v iných častiach, kde 

sme zaznamenali problémy s poží-

vaním alkoholu na verejnosti. Fy-

zická osoba, ktorá poruší toto naria-

denie, sa dopúšťa  priestupku proti 

verejnému poriadku podľa § 48  zá-

kona č. 372/1990 Zb. za ktorý jej 

možno uložiť pokutu do 33,-€. Zá-

kaz požívania alkoholických nápo-

jov na verejne prístupných miestach 

je uvedený v § 2 VZN č. 2/2014. Zá-

kaz platí v územnom obvode mes-

ta Banská Štiavnica  denne v čase 

od 06,00 hod. do 04,00 hod. nasle-

dujúceho dňa. Zákaz bude platiť na 

verejne prístupných miestach  pod-

ľa ohraničenia, pričom slovné po-

menovanie ulíc tvoriacich hrani-

cu priestoru v ktorom je zakázané 

požívanie alkoholických nápojov, je 

uvedené v prílohe č. 1, ktorá je ne-

oddeliteľnou súčasťou VZN.  Keďže 

sme zaznamenali požívanie alkoho-

lu i priamo v predajniach potravín, 

prijali sme zákaz, že v čase od 06.00 

hod. do 22.00 hod. od pondelka do 

nedele vrátane, je zákaz požívania 

alkoholu v predajniach potravín v 

územnom obvode mesta Banská 

Štiavnica. Zákaz sa nebude vzťa-

hovať na schválené terasy, bufety 

a schválené kultúrne a spoločen-

ské podujatia. Prijatím tohto VZN 

chceme docieliť poriadok, čistotu a 

spokojnosť občanov mesta Banská 

Štiavnica a jeho návštevníkov.   

Vladimír Kratoš 

náčelník MsPo

Nové VZN o zákaze požívania alkoholu 
na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica

Od 31.5.2014 je platné VZN č.

2/2014, ktorým sa zakazuje požíva-

nie alkoholických nápojov na verej-

ne prístupných miestach na území

mesta Banská Štiavnica.

Špecializovaná zubno – 
lekárska služba prvej pomoci
Rozpis služieb špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej po-
moci na jún 2014

Dátum Názov poskytovateľa Adresa Telefón

07.06.2014 BETASTOM, s.r.o.
/MUDr. Jančiová Alžbeta /

Bratská 17
(nemocnica)

045/692 12 50

08.06.2014

14.06.2014 MDDr. MUDr. Kminiaková Lucia Energetikov 1 045/692 11 61

15.06.2014

21.06.2014 MUDr. Hric Dušan Mládežnícka 6 045/692 12 97

22.06.2014

28.06.2014 MUDr. Gürtler Ervín Bratská 17
(nemocnica)

045/677 21 24

29.06.2014

Zubná LSPP je poskytovaná v sobotu, nedeľu a vo sviatok v čase od 8.00 do 12.00 hod.,
v ambulancii službukonajúceho lekára.

Usmrtenie:

Dňa 25. 05. 2014 bolo na linku 

158 oznámené, že na Dolnej ul. v 

Banskej Štiavnici sa do hlavy krát-

kou guľovou strelnou zbraňou 

strelil J.H., ktorý na následky zra-

nenia zomrel. Poverený príslušník 

OO PZ BS začal v predmetnej veci 

trestné stíhanie pre prečin „Usmr-

tenia“ podľa § 149 ods. 1. Tr. Zá-

kona. 

Krádež vlámaním:

Dňa 27. 05. 2014 bola na tunajšie 

OO PZ BS oznámená krádež podľa 

§ 212 ods. 2 písm.a) Trestného zá-

kona, kde doposiaľ nezistený pá-

chateľ v čase od 16.00 h dňa 26. 

05. 2014 do 04.45 h dňa 27. 05. 

2014 doposiaľ neznámym pred-

metom a spôsobom v obci Štiav-

nické Bane vylomil 2 ks viek nádr-

ži na pracovných strojoch Detvan 

Hon a traktor Zetor Forterra, od-

kiaľ odcudzil spolu 120 litrov 

nafty. Vo veci bolo začaté trest-

né stíhanie, polícia po páchateľo-

vi pátra.

Nález munície z 2. sv. vojny:

Dňa 27. 05. 2014 na linku 158 

oznámil J. B., že pri výkopových 

prácach vo vodnom toku v obci 

Banská Belá našiel pravdepo-

dobne muníciu z 2. sv. vojny. Na 

miesto bola vyslaná hliadka OO 

PZ BS, ktorá miesto do príchodu 

pyrotechnika KR PZ Banská Bys-

trica zabezpečila pred vstupom 

nepovolaných osôb na miesto. Py-

rotechnik po príchode na miesto 

muníciu prevzal, pričom sa jed-

nalo o stabilizátor delostreleckej 

míny.

Milan Kašiar, 

zástupca riaditeľa OO PZ BŠ

Pozvánka
Pozývame všetkých športov-

cov – bežcov a priaznivcov be-

žeckých pretekov na Malý beh 

Trate mládeže, ktorý sa usku-

toční dňa 6. 6. 2014 na želez-

ničnej stanici v Banskej Štiav-

nici 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 Hronskej Breznici. Viac in-

formácií na www.banskastiav-

nica.sk alebo henrieta.godo-

va@banskastiavnica.sk

Henrieta Godová
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S blížiacou sa turistickou 

sezónou by sme chceli 

občanov a návštevníkov nášho 

mesta poinformovať o činnosti 

a  poskytovaných službách 

turistického informačného 

centra v Banskej Štiavnici.

IC poskytuje návštevníkom mesta 

komplexné informácie o možnos-

ti využitia voľného času počas ich 

pobytu resp. návštevy nášho mes-

ta. Najčastejšou otázkou je otáz-

ka čo zaujímavého môžu v našom 

meste vidieť a aké možnosti kul-

túrneho vyžitia sa im v čase ich 

pobytu ponúkajú resp. kde by sa 

mohli ubytovať. Tieto informá-

cie sa im poskytujú spolu s bez-

platnými a v prípade záujmu aj 

predajnými propagačnými mate-

riálmi, ktoré sú vydávané mes-

tom, OOCR a Združením turiz-

mu. Tieto propagačné materiály 

sa v poslednej dobe vydávajú už aj 

v iných jazykových verziách, čo sa 

stretlo s pozitívnou odozvou hlav-

ne u zahraničných návštevníkov.

IC v Banskej Štiavnici je pripra-

vené aj pred nadchádzajúcou tu-

ristickou sezónou poskytnúť celý 

rad informácii a služieb. IC bude 

zabezpečovať aj predaj vstupe-

niek na podujatia poriadané od-

delením kultúry alebo SBM, či sú 

to už rôzne koncerty alebo noč-

né sprevádzania na Starom zám-

ku a pod.  IC   zabezpečí v prí-

pade záujmu aj sprievodcov po 

meste pre skupiny aj individuál-

nych návštevníkov mesta a to v 

slovenskom, anglickom, maďar-

skom, poľskom, talianskom a 

nemeckom jazyku. Okrem tých-

to služieb bude možné si v IC vy-

brať aj zo širokej palety suvení-

rov, magnetiek, pohľadníc, kníh 

a rôznych upomienkových pred-

metov. Pracovníci IC  sú v sezóne 

pripravení poradiť  návštevníkom 

v prípade záujmu aj s výberom 

vhodného ubytovania, stravova-

nia, trasy výletu resp. vyhľadania 

vhodného autobusového alebo 

vlakového spojenia. Okrem tých-

to aktivít budú samozrejme náv-

števníkom poskytované už spo-

mínané informácie o aktuálnych 

kultúrnych podujatiach, výsta-

vách a otváracích hodinách mú-

zeí a atraktivít v našom meste.  

Otváracie hodiny IC budú v 

sezóne nasledovné:  v mesia-

ci jún: 9 – 17, a mesiacoch júl a 

august 9-18. Veríme, že tak ako 

aj v minulých sezónach, využi-

jú turisti v hojnom počte služby 

IC a budú spokojní odchádzať z 

nášho mesta.

Ing. Ján Sedilek

IC Banská Štiavnica

IC pred začínajúcou turistickou sezónouBS City Beats 
20. - 21.06.2014

Amfiteáter, 

Banská Štiavnica

Vystúpia: (20.6.) Richard Mül-

ler, Dan Barta, Lulu James,  

(21.6.) Fink, Jazzanova Vstup-

né: Permanentky: 25,-Eur. Spe-

vák Richard Müller, ktorý aj po 

30 rokoch na scéne vypredáva 

jednu sálu za druhou, sa v let-

ných mesiacoch predstaví len 

na niekoľkých koncertoch na 

Slovensku. Avšak, iba na jedi-

nom bude mať po svojom boku 

špičkového českého speváka 

Dana Bártu. Spoločne vystú-

pia v piatok 20. júna na novom 

hudobnom festivale BS City 

Beats, ktorý sa bude konať na 

amfiteátri v Banskej Štiavnici. 

Na festivale BS City Beats sa 

okrem Richarda Müllera pred-

staví aj brightonský skladateľ, 

spevák, DJ, gitarista a produ-

cent Fink, od ktorého môžeme 

čakať šikovné narábanie s elek-

tronikou, prvkami blues, folku 

i dubu a zvuk všadeprítomnej 

akustickej gitary. Popri tomto 

Angličanovi vydávajúcemu na 

značke Ninja Tune sa v Ban-

skej Štiavnici ukáže tiež ber-

línska formácia Jazzanova s 

americkým spevákom Paulom 

Randolphom a britská soulo-

vá speváčka Lulu James.. Kým 

Müller, Bárta a Lulu James na 

amfiteátri banského mesta vy-

stúpia v piatok 20. júna, Fink a 

Jazzanova svoje umenie pred-

vedú v sobotu 21. júna. Ďal-

šie akcie BS City Beats: Jamie 

Cullum. Viac info: www.baci-

tybeats.sk , www.bacitybeats.

sk/novinky. Predpredaj vstu-

peniek v sieti Ticketportal na 

www.ticketportal.sk.  

Memoriál 
Michala Buzalku
Dňa 7.6.2014 sa uskutoční na 

Ranči Nádej vo Sv. Antone pod-

ujatie Memoriál Michala Bu-

zalku pod záštitou Jána Figeľa 

pri príležitosti 23. výročia fi r-

my Binder. Program: 10:30 hod. 

- Ďakovná Sv. omša v rím.-kat. 

kostole Sv. Antona Pustovníka, 

celebruje Marián Kuff a, 13:00 

hod. - MDD, priateľské wester-

nové preteky o putovný pohár 

fi rmy Binder. Bližšie info: 0911 

806 499, www.rancnadej.sk.

Vážená pani primátorka! 

Dovoľte mi, aby som Vám vyjad-

ril úprimné poďakovanie za umož-

nenie účasti pracovníka Mestské-

ho úradu v Banskej Štiavnici pána 

PhDr. Mirona Breznoščáka na pod-

ujatí, ktoré Slovenský vodohospo-

dársky podnik, š.p., v spoluprácu s 

Ministerstvom zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej 

republiky pripravil 23. mája 2014 

pre diplomatický zbor akreditovaný 

v Slovenskej republike. Pán PhDr. 

Miron Breznoščák počas 3-hodino-

vej plavby diplomovaného zboru 

našou loďou Kriváň z Bratislavy do 

Gabčíkova zabezpečoval na vyso-

kej profesionálnej úrovni tlmočenie 

kompletnej prezentácie Slovenské-

ho vodohospodárskeho podniku do 

anglického jazyka a súčasne pomá-

hal pri vzájomnej komunikácii s jed-

notlivými diplomatmi. Ako bývalý 

pedagóg na niekdajšej jazykovej prí-

pravke banskoštiavnického gymná-

zia, ktorú absolvovalo aj viacero sú-

časných pracovníkov Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych zá-

ležitostí SR, sa na palube lode stre-

tol aj s niektorými svojimi bývalými 

žiakmi, čo len umocnilo priateľskú a 

bezprostrednú atmosféru počas ce-

lej plavby, ktorú vysoko ocenili nie-

len pracovníci MZVaEZ, ale aj 40 

prítomných diplomatov, medzi kto-

rými boli okrem veľvyslancov krajín 

Európskej únie aj excelencie z Ja-

ponska, Číny, Mongolska, Brazílie, 

Egypta, Maroka, Alžírska, Kanady 

a ďalších štátov z celého sveta. Pán 

Breznoščák súčasne do vzájomnej 

komunikácie s ich Excelenciami v 

spojitosti s vodným hospodárstvom 

vniesol aj množstvo ďalších infor-

mácií o Banskej Štiavnici ako mes-

te svetového dedičstva UNESCO a 

o jeho jedinečných tajchoch, ktoré 

zohrali významnú rolu pri rozho-

dovaní o zápise Banskej Štiavnice 

do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO. Tak sa naše stretnutie 

s diplomatickým zborom akredi-

tovaným v Slovenskej republike 

stalo nielen vysoko fundovanou a 

príťažlivou prezentáciou Sloven-

ského vodohospodárskeho podni-

ku, š.p., ale aj mimoriadne púta-

vou a účinnou propagáciou mesta, 

na čele ktorého stojíte vážená pani 

primátorka a v ktorom má sídlo aj 

náš štátny podnik. Ešte raz ďaku-

jeme a tešíme sa na ďalšiu spolu-

prácu. S pozdravom

Ing. Marián Supek, generálny 

riaditeľ, SVP, š.p.

Poďakovanie riaditeľa SVP, š.p.

Vstup do Informačného centra   foto M. Kríž
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Úspešné ukončenie vzde-

lávania pedagógov v 

projekte Inovácia vzdelá-

vacieho procesu Základnej 

školy Jozefa Horáka v 

Banskej Štiavnici (ITMS: 

26110130457).

Dňa 23.5.2014 bolo úspeš-

ne ukončené vzdelávanie pe-

dagógov Základnej školy Joze-

fa Horáka v Banskej Štiavnici 

záverečnou skúškou – overe-

ním profesijných kompeten-

cií v krásnom prostredí hotela 

Jantár v Dudinciach. V mesia-

coch január až máj 2014 sa zú-

častnilo školení 18 pedagógov  

základnej školy, ktorí boli roz-

delení do siedmich skupín. Pre-

behli tri typy rôznych vzdeláva-

ní so zameraním na využívanie 

prostriedkov informačných a 

komunikačných technológií vo 

vyučovacom procese a na po-

užitie interaktívnych prezen-

tácií v spojení s inter aktívnou 

tabuľou. Pedagógovia úspeš-

ným ukončením kontinuálneho 

vzdelávania získali 15 kreditov. 

Školenia realizovala spoloč-

nosť Gamo a.s. pobočka Lip-

tovský Mikuláš. Riaditeľ ško-

ly Mgr. Ján Maruniak vyslovil 

maximálnu spokojnosť s prie-

behom aj obsahom vzdelávania 

a potvrdil možnosti ďalšej spo-

lupráce v budúcnosti.

Luboš Hrabovský

Úspešné ukončenie vzdelávania

Foto zo školenia pedagógov ZŠ J.Horáka  foto archív autora

Kam v BŠ a okolí?
5.-8.6. Medzinárodné interpre-

tačné dni klasickej gitarovej hry 

5.6. Otvárací koncert,  D. Bílek, 

J. Sivák, M. Belančat, 19:00, Sta-

rý zámok. 

6.6. Recitál, J. Labant, 19:00, Sta-

rý zámok. 

7.6. Koncert účastníkov, 17:00, 

Huaja, Botanická 2.

7.6. Recitál-Duo Siempre nuevo,  

19:00, Starý zámok. 

7.6. Multižánrový gitarový kon-

cert, Latino-Impro fi esta, 21:00, 

Art Cafe. 

6.6. Cyklistické preteky: Oko-

lo Slovenska, Podhorie 13:35/B. 

Štiavnica (vrch. a rýchlost. pré-

mia) 13:45/Š. Bane/, Počúvad-

lianske jazero/Baďan 14:13/Pre-

nčov 14:30. 

6.6. Malý beh Trate mládeže. Že-

lezničná stanica, od 14:30.

6.6. Barman show: Michal Seke-

reš „Seky“ a Adrián Konc DJ: Jac-

ky, miešané drinky, profi  a nepro-

fi  súťaže. Cosmopolitan Bowling, 

19:00. 

7.6. Deň plný zábavy! CVČ, ZŠ J. 

Kollára, Drieňová, od 10:00. 

7.6. Cestný beh Trate mládeže

Hronská Breznica/štart 10:30 – 

B. Štiavnica. 

7.6. Furmanské preteky. 

Súťaž ťažných koní pri práci s dre-

vom. Obec Baďan.

7.-8.6. Vojenský tábor: Príbeh 

zo Starého zámku. Starý zámok, 

9:00-17:00. 

7.6. Kvetinová šou: Flora Magica

Kultúrne centrum, od 18.00. 

7.6. Javisko Trotuár: Stretnu-

tie džezu a literatúry. Pasáž Zlatý 

dvor, A. Kmeťa, 17:00. 

7.6. Pečené prasiatko na Terase u 

Blaškov. Hrá skupina MI TRI. 

Počúvadlianske jazero od 18:00. 

7.6. Džezový koncert: Elia Ka-

čiová & Ondrej Krajňák. Vstup 

5 €. Divná pani, 20:30. 

8.6. Otvorenie letnej sezóny vo 

Vodnom raji. Celý deň: 8 €/ do-

spelí, deti do 14 r. 0 €, študenti 

4 €. Vyhne, od 10:00. 

8.6. Turičný koncert. Od Zboru 

Bona Fidae zaznejú diela Verdi-

ho, Mozarta, Suchoňa, Schnei-

dera-Trnavského,  TE DEUM 

Antoníma Dvořáka. Vstupné 

dobrovoľné. Kostol sv. Katarí-

ny, 15:00. 

11.6. Detské rómske talenty z 

dedinky „Šíd“ na výlete v Štiav-

nici! Prevzatie ocenení z výsta-

vy Krajina môjho srdca. Galéria 

J. Kollára, 10:00. Región BŠ

Nedávno sme žurnalistom 

v Budapešti prezentovali 

turistickú ponuku Štiavnice. 

V dňoch 30.5. - 1.6.2014 na po-

zvanie Región Banská Štiavnica 

prišli redaktori verejnoprávnej 

maďarskej televízie, maďarské-

ho rozhlasu a štyroch turistic-

kých časopisov, aby si vybrané 

atraktivity spoznali a natočili 

osobne. 

S novinármi sme navštívili Fes-

tival kumštu remesla a zábavy, 

baňu Všechsvätých a Salaman-

dra Resort v Hodruši-Hámroch, 

kaštieľ vo Svätom Antone a Po-

čúvadlianske jazero, ukáza-

li sme im banské pamiatky aj 

Akadémiu, mesto aj Kalváriu, 

poinformovali o rozvoji turiz-

mu v meste. Novinári boli his-

tóriou a atmosférou Štiavnice a 

tajchami okúzlení. Dve reportá-

že sa už objavili v rozhlase, rov-

nako dva články na internete, 

na ďalšie výstupy si ešte počká-

me. Nadviazali sme tiež dôležité 

osobné kontakty, ich výsledkom 

je už dohodnutá prezentácia 

štiavnických cyklotrás v Sálgó-

tariáne, či plánovaná výstava fo-

tografií v Štiavnici. 

Víkend predtým sme tu hostili 7 

nemeckých novinárov. Takzvané 

spoznávacie návštevy novinárov 

sú najefektívnejším spôsobom 

ako dostať Štiavnicu do médií. 

Naša organizácia ich väčšinou 

organizuje v spolupráci so Slo-

venskou agentúrou cestovného 

ruchu. Inou formou propagácie, 

ktorú zabezpečujeme sú plagáty 

a letáky. V poslednej dobe sme 

vydali plagát Jar v Štiavnici, Ka-

lendárium podujatí 2014, pri-

pravili sme grafické návrhy pre 

6. stretnutie priaznivcov Klubu 

slovenských turistov, ktoré bude 

v septembri v Štiavnici. Z oblasti 

budovania infraštruktúry by sme 

verejnosť radi informovali o prá-

ve prebiehajúcej úprave verejné-

ho priestranstva pri Počúvadlian-

skom jazere, ktorú realizujeme 

spolu so Sitnianskymi rytiermi a 

Obnovou s.r.o. Veľká vďaka patrí 

riaditeľke Spojenej školy pani Vie-

re Gregáňovej a študentom, ktorí 

v rámci svojej praxe robia kus ro-

boty. Igor Kuhn

Maďarskí novinári v Štiavnici 
a aktivity Regiónu Banská Štiavnica

Maďarskí novinári  foto archív autora
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Komisia mládeže územného 

výboru Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany v Žiari 

nad Hronom, vyhlásila v 

súlade s Pravidlami pre 

celoštátnu hru Plameň 

„Súťaž Plameň 2014“. 

Cieľom hry Plameň je rozví-

jať vedomosti, praktické zruč-

nosti a získať návyky v jednot-

livých oblastiach ochrany pred 

požiarmi. Súťaž Plameň sa or-

ganizovala za spolupráce s ko-

misiou mládeže, obce Pitelo-

vá a Dobrovoľného hasičského 

zboru Pitelová. Súťaž sa usku-

točnila v sobotu 1.júna 2014 so 

začiatkom o 9.00 hod. na ihris-

ku  Pitelová. Súťažilo sa podľa 

medzinárodných pravidiel pre 

celoštátnu hru Plameň plat-

ných od 1.januára 2014. Sú k 

dispozícii na www.dposr.sk. 

Súťažný kolektív pozostával 

z 10 členov (veliteľ, 8 členov, 

náhradník) vo veku od 8 – 16 

rokov v sprievode vedúcej ha-

sičskej mládeže a vodiča. Kate-

górie: chlapci, dievčatá. Súťa-

žilo sa v disciplínach:

- požiarny útok s prekážkami – 

medzinárodný

- štafetový beh na 400 m s pre-

kážkami – medzinárodný - po-

žiarny útok s vodou – bola 

samostatne hodnotená bez ka-

tegórii, t.j. spoločne chlapci a 

dievčatá. Družstvo mladých 

hasičov reprezentovalo naše 

mesto Banskú Štiavnicu v zlo-

žení: Rado Lámer, veliteľ, Ja-

kub Volfinav, Alžbeta  Kremlo-

vá, Dávid Vareca, Štefan Bulla, 

Monika Brnáková, Vanesa Va-

recová, Monika Golianová, To-

máš Vareca. Vedúca mládeže 

Júlia Popracová, zást.  Mirosla-

va Varecová, Jozefa Volfinavo-

vá a vodič Pavol Poprac, záro-

veň aj fotograf. Naše družstvo 

mladých hasičov sa umiestni-

lo na piatom mieste. Na prvom 

mieste z chlapcov sa umiest-

nilo družstvo z DHZ Bartošo-

vej Lehôtky a prvé miesto v ka-

tegórii dievčat sa umiestnilo 

družstvo z DHZ Pitelová. Sr-

dečne blahoželáme. Krajské 

kolo hry Plameň sa bude ko-

nať 21.júna 2014 na štadióne v 

Banskej Štiavnici. Srdečne Vás 

pozývame. 

Vladimír Poprac, okrskový 

inštruktor OV DPO 

Banská Štiavnica

Územná hasičská súťaž 
v obci Pitelová

Mladí Plameniaci s vedúcou foto V. Poprac

V rámci projektu „Premena 

tradičnej školy na modernú“ 

hradeného z Európskeho 

sociálneho fondu sa žiaci 

školy J. Kollára zúčastnili 

dvoch vzdelávacích exkurzií  

- Spišský hrad a Arborétum 

Topoľčianky.

Exkurzia na Spišský hrad. Spiš-

ský hrad je jedným zo skvostov 

slovenského kultúrneho dedič-

stva a histórie. Krásne poča-

sie prialo žiakom VI.A, VII.A 

a IX.A, ktorí 21.5.2014 mali 

možnosť absolvovať prehliad-

ku hradného komplexu.  Ten 

sa nachádza  vo východnej čas-

ti Slovenska a rozprestiera sa 

na vápencovej skale nad obcou 

Spišské Podhradie. Hrad pat-

rí medzi národné kultúrne pa-

miatky Slovenska a v roku 1993 

bol zahrnutý do Svetového kul-

túrneho dedičstva UNESCO. 

Zároveň patrí medzi najväčšie 

hrady a historické miesta v  Eu-

rópe. Atmosféru celej exkurzie 

umocnil prekrásny pohľad na 

Vysoké Tatry a Liptovskú Maru, 

okolo ktorých sme prechádza-

li. Exkurzia - Arborétum a To-

poľčianky. Dňa 13.5. sa triedy 

IV.A, IV.B a V.A zúčastnili krás-

nej prírodovednej exkurzie. Aj 

napriek zamračenému poča-

siu si spoločne pozreli Arboré-

tum v Mlyňanoch a navštívili 

Topoľčianky. Arborétum Mly-

ňany Slovenskej akadémie vied 

je chránený areál v okrese Zla-

té Moravce. Má rozlohu 67 ha, 

a za chránený areál bol vyhláse-

ný v roku 1951. Mlyňany na nás 

všetkých zapôsobili svojou krá-

sou. Okrem pekných zážitkov a  

unavených nôh si veľa detí pri-

nieslo domov i skalnú ružičku 

či iný kvietok. 

ZŠ J. Kollára

Žiaci ZŠ J. Kollára na potulkách 
po Slovensku

Deň plný 
zábavy a hier

Centrum voľného času v Banskej 

Štiavnici organizuje dňa 7. júna 

2014 od 10,00 hod. na športo-

vých ihriskách pri ZŠ J.Kollára na 

sídlisku Drieňová akciu s názvom 

Deň plný zábavy a hier. Pre deti sú 

pripravené zábavné súťaže, netra-

dičné súťaže s loptou a  maľovanie 

na tvár. Počas akcie budú vystu-

povať tanečné záujmové krúžky 

Aplause a spoločenské tance.

Srdečne pozývame všetky deti 

spolu s rodičmi.

J.Machilová

Hlasovanie za 
projekt
Slovenské banské múzeum sa aj 

v roku 2014 uchádza o vašu pria-

zeň prostredníctvom verejné-

ho hlasovania a to prostredníc-

tvom projektu Oddychová zóna 

v Starozámockých záhradách, 

SPPoločne pre domovinu- život-

né prostredie. Hlasovať môžete 

na nasledujúcom odkaze: http://

www.sppolocne.sk/sk/projekty-

zaradene-do-hlasovania/detail-

projektu/581?1=1&region=3&or-

der=p_name. 

Vopred vám ďakujeme za hlasy, 

ktorými môžete pomôcť k zmys-

luplnejšiemu využitiu priestoru v 

okolí Starého zámku. Hlasovať je 

možné do 16. júna 2014 23:59.

ČriepokČ

„Podľa štatistiky sa každé druhé 

manželstvo rozvádza. Ak to bude 

pokračovať takýmto tempom,  

možno sa budú manželstvá za pár 

rokov rozvádzať už pred ich uzatvo-

rením.“                                  Ján Petrík

Súťaž
SZZ Záhradkárov – Šteful-

tov organizuje súťaž o naj-

krajšiu záhradku, skalku, 

predzáhradku, okno, balkón. 

Prihlásiť sa môžete v IMO – 

Elektro osobne u p. Mojžišo-

vej: 0903 250 921, príp. u p. 

Debnára: 0903 735 203 a p. 

Molčanovej: 0908 967 012 v 

termíne do 10.6.2014.
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Ak má niekto 

rád kvetinu, 

jedinú svojho 

druhu, aká ne-

rastie na ostat-

ných miliónoch a miliónoch 

hviezd, postačí mu, aby bol 

šťastný, keď sa na tie hviezdy 

zadíva. Povie si: „Moja kvetina 
je niekde tam...“ Dňa 9. júna 

2014 uplynie 14 rokov, čo 

nás navždy opustil náš milo-

vaný syn, brat, vnuk, pravnuk 

a synovec Mário Konôp-

ka. So žiaľom v srdci si naň 

spomínajú maminka, tatík, 

sestričky Bianka a Paulín-

ka, braček Jakubko a ostatná 

smútiaca rodina. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.

Spomienka

„Keď odchá-
dza mama, to 
bolí. Ak usme-
je sa z diaľky 
mama, leje lúče 
svetla do sŕdc 

dobrej vôli. A ak oči pre jas svet-
la nemôžu zrieť ten lúč slad-
ký, nech sa srdcom opýtajú na 
lásku vzdialenej matky.“ Dňa 

11.6.2014 si pripomína-

me 20. výročie odchodu na-

šej mamky, babinky, sestry a 

manželky Blaženy Kolem-

busovej, rod. Lichnerovej z 

tohto sveta. Spájame sa s ňou 

v modlitbe, ďakujeme a pro-

síme o jej pomoc naďalej. Kto 

ste ju poznali, venujte jej ti-

chú spomienku spolu s nami. 

S láskou,  celá veľká rodina. 

Spomienka

Spomienka

„Aj keď už nie 
si medzi nami 
v našich srd-
ciach a spo-
mienkach žiješ 

stále s nami.“ Dňa 3.6. sme si 

pripomenuli 20.výročie smr-

ti Dušana Kališeka. Ďa-

kujeme všetkým, ktorí ne-

zabudli a spomínajú spolu s 

nami.          Smútiaca rodina.

Dňa 30.05.2014 ste mohli na 

RTVS vidieť Štiavničanku, 

speváčku a milovníčku zvierat, 

Zdenku Prednú.

V relácii Čo ja viem sa Zdenka so 

študentkou Patríciou prebojovali na 

prvé miesto a výhru sa Zdenka roz-

hodla venovať našim zverencom v 

OZ Túlavá labka. Ďakujeme ti Zden-

ka! Toto gesto nás veľmi potešilo, 

veľmi nám peniažky pomôžu, keď-

že väčšinu roka len tak prežívame z 

darov od ľudí a z 2 %. Financie po-

užijeme na činnosť nášho OZ, čo je 

starostlivosť o zvieratá, na veterinu, 

kastrácie pouličných zvierat (psov, 

mačiek) v našom meste, v okolí, v 

rómskej časti mesta, na pomoc pre 

nechcené, týrané a opustené zviera-

tá a na chod našich depozitov, kde 

máme zvieratá v dočasnej opatere 

či pod priamou opaterou. Natáčanie 

dokrútky bolo pomerne vtipné a bol 

to pre nás veľký zážitok. Ešte raz ďa-

kujeme za podporu. 

Pomôžte opusteným 

a týraným zvieratám

OZ Túlavá labka

Zdenka Predná a OZ Túlavá labka

Členovia OZ Túlavá labka: (z ľava) Ivana Michalská, Monika Čudnerlíková, 

Zdenka Predná, Miška Petlušová, Viktória Michalská, Timea Čudnerlíko-

vá, Radka Kosecová, Deniska Potančoková foto OZ TL

Slovenský Červený kríž vyhlásil mi-

moriadnu verejnú zbierku na pod-

poru obyvateľov Bosny a Hercego-

viny a Srbska. Krajiny na Balkáne 

minulý týždeň zasiahla ničiaca vlna 

záplav, tisíce obyvateľov postihnu-

tých oblastí bolo evakuovaných.

Dobrovoľný príspevok posielajte 

na: účet pomoci SČK: SK65 0200 

0000 0000 0066 5555, variabil-

ný symbol: 0512014. Mimoriad-

na zbierka Slovenského Červeného 

kríža na pomoc pre záplavami po-

stihnuté oblasti na Balkáne potr-

vá do konca júna 2014. Vyzbieranú 

sumu SČK zašle prostredníctvom 

Medzinárodnej federácie Červené-

ho kríža a Červeného polmesiaca 

národným spoločnostiam Červené-

ho kríža v Srbsku a v Bosne a Herce-

govine.Pre efektívnejšie sústredenie 

fi nančných príspevkov prostredníc-

tvom darcovskej SMS (DMS) sa SČK 

rozhodol pre túto zbierku neaktivo-

vať vlastnú DMS. Tí, ktorí sa roz-

hodnú poskytnúť pomoc zaslaním 

DMS, môžu tak urobiť prostredníc-

tvom Slovenskej katolíckej charity. 

MFČK/ČP okamžite spustila pomoc 

prostredníctvom svojho núdzového 

fondu (DREF - Disaster Relief Emer-

gency Fund) na zabezpečenie pitnej 

vody, potravín, hygienických potrieb, 

diek, spacích vakov a matracov pre 

evakuované obyvateľstvo. Národné 

spoločnosti Červeného kríža v oboch 

krajinách sú aktívne zapojené do zá-

chranných operácií, poskytujú huma-

nitárnu pomoc a pomáhajú etablovať 

evakuačné centrá. Európska kancelá-

ria MFČK/ČP v Budapešti pomáha 

národným spoločnostiam koordino-

vať tiež medzinárodnú pomoc. Foto: 

Srbský Červený kríž.

Zdroj: SČK a MFČK/ČP

Mimoriadna zbierka SČK
- záplavy na Balkáne

INZERCIA
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

Vyprážané 
bryndzové gule
Potrebujeme:

4 bielky, štipka soli, 250 g 

tvrdého syra, 120 g bryndze, 

150 g strúhanky, mleté čierne 

korenie, mletá červená papri-

ka, soľ, masť alebo olej na vy-

prážanie   

Postup:

Z bielkov a soli vyšľahá-

me tuhý sneh, potom pridá-

me nahrubo postrúhaný syr, 

bryndzu, 50 g strúhanky, oko-

reníme, podľa chuti a premie-

šame. Z cesta na kuchynskej 

fólii vytvoríme dlhý valček s 

priemerom asi 3 cm, pokrája-

me ho na menšie dieliky, kto-

ré sformujeme do tvaru gule. 

Potom ich obalíme v strúhan-

ke, vložíme do rozohriatej 

masti alebo oleja a vypražíme 

zo všetkých strán. Gule podá-

vame so zemiakmi a zelenino-

vým šalátom. 

Dobrú chuť!

Slovenské banské múzeum a 

skupina Tormen pozývajú zažiť 

netradičné víkendy v Starom 

zámku v Banskej Štiavnici.

V Starom zámku sa počas niekoľ-

kých víkendov odohrá dobový di-

vadelný festival “VOJENSKÝ TÁ-

BOR”, ktorý priblíži ako prebiehal 

výcvik vojakov, keď v 16. storočí 

útočili na Banskú Štiavnicu Turci.

Pre všetkých návštevníkov sú pri-

pravené netradičné prehliadky Sta-

rého zámku v podaní skupiny TOR-

MEN a dobové súťaže.

Termíny netradičných víkendov: 

7.-8. jún, 5.-6.júl, 9.-10. august, 

6.-7.september 2014

Vstupy: 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 

15:00, 16:30

Miesto konania: Slovenské ban-

ské múzeum- Starý zámok, Banská 

Štiavnica. Vstupné: v predpredaji 

(Predpredaj končí deň pred začiat-

kom podujatia o 16.00 hod.), deti 

(5-18 rokov)3,00€, dospelí 4,00€, 

v deň podujatia: deti (5-18 roko-

v)3,50€, dospelí 5,00€. Rezervácie 

vstupeniek: 045/694 94 72, etno-

log@muzeumbs.sk

Informácie o podujatí a skupine Tor-

men získate na nasledujúcich odka-

zoch: http://www.muzeumbs.sk/

vojensky-tabor-netradicne-viken-

dy-na-starom-zamku-v-banskej-s-

tiavnici/, https://www.facebook.

com/events/851023178248404/, 

http://www.tormen.sk/   SBM

Vojenský tábor na Starom zámku

Milé veľké a malé deti, 

Slovenské banské múzeum Vás 

pozýva už na šiesty ročník vy-

dareného podujatia Rozlúčka so 

školským rokom. Konať sa bude 

v priestoroch Starého zámku, 25. 

júna 2014  od 8.00 do 14.00 hodi-

ny. 

Naši návštevníci si budú môcť vy-

brať z bohatého programu pripra-

veného pracovníkmi Slovenského 

banského múzea. Potrápiť si hla-

vu a prsty pri hlavolamoch a sta-

vebniciach, zahrať sa s drevenými 

hračkami, vyrobiť vlastný terč, prí-

padne sa vžiť do úlohy fajkárskeho 

majstra a z hliny zhotoviť vlastnú 

fajku – štiavničku. Pre záujemcov 

otvoríme aj okienko do vývoja ar-

chitektúry Starého zámku. Pracov-

né listy preveria Vaše vedomosti z 

oblasti architektúry ale aj fajkár-

skeho remesla, ktoré preslávilo 

Banskú Štiavnicu na celom svete. 

Vrcholom kultúrneho programu 

ktorý sme pre Vás pripravili, bude 

divadelné predstavenie o 10:00 

hod. S hrou Červená čiapočka vy-

stúpi Divadlo Bez opony. 

Pre návštevníkov je pripravené aj 

malé občerstvenie. Samozrejme že 

lístky na podujatie sú zároveň aj 

lístkami do tomboly.

Bližšie informácie o tomto podu-

jatí, organizovanom s fi nančnou 

podporou Mesta Banská Štiav-

nica, nájdete na telefónnom čís-

le: 045/6949472, alebo na strán-

ke Slovenského banského múzea: 

http://www.muzeumbs.sk/ 

Daniel Harvan

Rozlúčka so školským rokom

Odber krvi 
Slovenský Červený kríž  v 

Banskej Štiavnici Vás pozý-

va na odber krvi, ktorý sa 

uskutoční dňa 11.6.2014 od 

7.00 hod. do 10.00 hod. v 

nemocnici v Banskej Štiavni-

ci na rehabilitačnom oddele-

ní. Spravte všetko pre to, aby 

ste krv prišli darovať a tak 

pomohli tým, čo sú na vašu 

tekutinu odkázaní. Prineste 

si občiansky preukaz, poiste-

necký  preukaz je to potreb-

né pri registrácii darcu krvi. 

Dobre sa zavodnite, nejedz-

te nič mastné nepite alkohol, 

nefajčite 12 hodín pred od-

berom krvi. Ak tak spravíte, 

vopred Vám ďakujeme.

Organizátori odberu

Banskobystrický samosprávny kraj, 

Stredoslovenské osvetové stredis-

ko Banská Bystrica a obec Hron-

sek vyhlásili  26. ročník  súťažnej  

prehliadky v speve ľudových piesní 

„Hronsecká lipová ratolesť“. 
Táto krajská výberová súťažná pre-

hliadka detí v speve ľudových pies-

ní sa konala v sobotu  31. mája 

2014 v kultúrnom dome v Hron-

seku. Deti súťažili v dvoch kategó-

riách:  I. kategória od 6 - 10 rokov 

(1.- 4. ročník ZŠ) II. kategória  od 

11 - 15 rokov (5.- 9. ročník ZŠ). Na 

Hronseckú lipovú ratolesť postú-

pili len najlepší speváci z regiónov 

Banskobystrického kraja prostred-

níctvom regionálnych osvetových 

stredísk (Zvolen, Žiar nad Hro-

nom, Rimavská Sobota, Lučenec a 

Veľký Krtíš).  Po víťazstve na regio-

nálnej prehliadke Červené jabĺčko v 

Žiari nad Hronom nás v Hronseku 

reprezentovala žiačka ZUŠ zo spe-

váckej triedy Mgr. Ireny Chovano-

vej Ninka Buzalková. Samotnému 

vystúpeniu predchádzala zvuko-

vá skúška s ľudovou hudbou Bo-

rievka z  Banskej Bystrice, čo bola 

i pre Ninku ojedinelá a prvá skú-

senosť. V samotnom programe sa 

Ninka odetá v horehronskom kro-

ji  prítomným rodičom, porote a 

nadšencom ľudového spevu pred-

viedla dvoma ľudovými piesňami 

„zasiala som fajalôčku, zasiala“ a 

„načo ste ma mamko má“.  Základ-

ným kritériom hodnotenia spevá-

kov bola  predovšetkým intonácia 

- čistota hlasového prejavu, rytmus 

a súhra so sprievodnou ľudovou 

hudbou a presvedčivosť javiskové-

ho prejavu. S radosťou konštatuje-

me, že po predvedenom výkone v 

konkurencii desiatich ďalších vý-

borných spevákov obsadila Ninka 

Buzalková skvelé 2. miesto. Gra-

tulujeme! Sprevádzaná rodičmi 

a najlepšou kamarátkou a prvou 

náhradníčkou Aničkou Chovano-

vou si Ninka z Hronseku odnášala 

vskutku nezabudnuteľný zážitok. 

Pre tých, ktorí by sa chceli potešiť 

krásou slovenskej ľudovej piesne 

pripomíname, že najlepší spevá-

ci s Ratolesti sa predvedú v sobo-

tu 26. júla 2014 v obci Badín pri 

Banskej Bystrici na 9. folklórnom 

stretnutí pod názvom „Na badín-
skych vŕškach“. V športovom are-

áli nad Badínom  budeme  teda 

okrem iných od 15.00 tlieskať  v 

banskobystrickom  kraji druhej 

najlepšej  a výrazom a precítením 

jedinečnej Ninke Buzalkovej. 

Irena Chovanová

Výnimočný hlas Ninky Buzalkovej
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy
Štvrtok 5.6. Štvrtok 5.6. 
FesTivAl TAliANskeho fi lMU:FesTivAl TAliANskeho fi lMU:

Nech žije slobodANech žije slobodA o 17:30 hodo 17:30 hod

VeľkÁ NÁdherAVeľkÁ NÁdherA o 19:30 hodo 19:30 hod

PiatokPiatok 6.6.6.6.
FesTivAl TAliANskeho fi lMU:FesTivAl TAliANskeho fi lMU: 
NÁsledkY lÁskYNÁsledkY lÁskY o 17:30 hodo 17:30 hod

Vstupné na festival: 3€Vstupné na festival: 3€

Piatok 6.6. o 19:30 hodPiatok 6.6. o 19:30 hod

Vlhké MiesTAVlhké MiesTA
Komédia,dráma,Nemecko, 109 min.,MP Komédia,dráma,Nemecko, 109 min.,MP 
15.15.
Osemnásťročná Helen (Carla Juri) rada ex-Osemnásťročná Helen (Carla Juri) rada ex-
perimentuje. Zvlášť v sexe. Tiež v oblasti hy-perimentuje. Zvlášť v sexe. Tiež v oblasti hy-
gieny má niekoľko vlastných svojráznych gieny má niekoľko vlastných svojráznych 
teórií. Svoje okolie šokuje úprimnosťou a ko-teórií. Svoje okolie šokuje úprimnosťou a ko-
mentármi, ktoré by pravá dáma nikdy nevy-mentármi, ktoré by pravá dáma nikdy nevy-
pustila z úst. Helen už je jednoducho taká. 
S kamarátkou a "pokrvnou sestrou" Corin-
nou sprisahanecky porušuje jedno spoločen-
ské tabu za druhým - až do doby, než Helen 
skončí v nemocnici po ťažkej nehode pri hole-
ní intímnych partií. Vstupné:3€

Sobota 7.6. 

FesTivAl TAliANskeho fi lMU:

NeriAdeNé sTrelY o 21:30 hodo 21:30 hod

Sobota 7.6. a nedeľa 8.6. o 16:00 Sobota 7.6. a nedeľa 8.6. o 16:00 
hodhod

KhUMbAKhUMbA
Rodinný,dobrodružný,85 min,USA,Rodinný,dobrodružný,85 min,USA,
Z polovice pruhovaná zebra, obvinená z ob-Z polovice pruhovaná zebra, obvinená z ob-
dobia sucha, opustí svoje stádo a vydá sa dobia sucha, opustí svoje stádo a vydá sa 
nájsť svoje stratené pruhy. Na ceste stret-nájsť svoje stratené pruhy. Na ceste stret-
ne prehnane starostlivého pakoňa a okázalé-ne prehnane starostlivého pakoňa a okázalé-
ho pštrosa. Spoločne sa pokúsia poraziť ty-ho pštrosa. Spoločne sa pokúsia poraziť ty-
ranského leoparda a zachrániť svoje stádo. ranského leoparda a zachrániť svoje stádo. 
Vstupné:4€Vstupné:4€

Sobota 7.6. a nedeľa 8.6. o 19:30 Sobota 7.6. a nedeľa 8.6. o 19:30 
hodhod

BoNY A klid 2 BoNY A klid 2 
Komédia,krimi,ČR,90 min. MP 15Komédia,krimi,ČR,90 min. MP 15
"Chceš bony, ňáký bony?" Ulica v centre "Chceš bony, ňáký bony?" Ulica v centre 
Prahy patrili im, zarábali veľa peňazí a divo-Prahy patrili im, zarábali veľa peňazí a divo-
ko ich míňali. Čo ale robí partička niekdajších ko ich míňali. Čo ale robí partička niekdajších 
vekslákov dnes? Z väzenia sú už dlho von-vekslákov dnes? Z väzenia sú už dlho von-
ku. Svet kšeftov s valutami a bony, nelegálne ku. Svet kšeftov s valutami a bony, nelegálne 
výmennými poukážkami do obchodov s inak výmennými poukážkami do obchodov s inak 
nedostupným západným tovarom, je síce nedostupným západným tovarom, je síce 
dávno preč, ale spôsobov, ako zarobiť "rýchle dávno preč, ale spôsobov, ako zarobiť "rýchle 
prachy", je stále dosť. Stačí vedieť, ako na to prachy", je stále dosť. Stačí vedieť, ako na to 
- podvody s dotáciami, úplatky, tunelovanie, - podvody s dotáciami, úplatky, tunelovanie, 
krádeže. Rovnako ako vo fi lme Bony a klid z krádeže. Rovnako ako vo fi lme Bony a klid z 
roku 1987 aj tentoraz príbeh začína prícho-roku 1987 aj tentoraz príbeh začína prícho-
dom naivného mladíka Martina (Jakub Pra-dom naivného mladíka Martina (Jakub Pra-
chař). Nemá prácu, rodičov, babu, ani kama-chař). Nemá prácu, rodičov, babu, ani kama-

rátov. Zato má dlhy a idú po ňom vymáhači.   rátov. Zato má dlhy a idú po ňom vymáhači.   
Vstupné:4€Vstupné:4€

Streda 11.6. o 19:30  hodStreda 11.6. o 19:30  hod

NA hrANe zAjTrAjškANA hrANe zAjTrAjškA
Akčný,sci-fi ,USA,2014,114 min., MP 15Akčný,sci-fi ,USA,2014,114 min., MP 15
Mimozemštania vytrvalo útočia na Zem. Mimozemštania vytrvalo útočia na Zem. 
Žiadna armáda na svete nie je schopná odo-Žiadna armáda na svete nie je schopná odo-
lať rýchlosti, brutalite ani predvídavosti mi-lať rýchlosti, brutalite ani predvídavosti mi-
mozemských bojovníkov alebo ich telepatic-mozemských bojovníkov alebo ich telepatic-
ky komunikujúcich veliteľov. Podplukovník ky komunikujúcich veliteľov. Podplukovník 
Bill Cage (Tom Cruise), ktorý sa nikdy ne-Bill Cage (Tom Cruise), ktorý sa nikdy ne-
zúčastnil ani jednej bitky, je náhle degrado-zúčastnil ani jednej bitky, je náhle degrado-
vaný a bez prípravy, s mizernou výzbrojou vaný a bez prípravy, s mizernou výzbrojou 
nasadený do takmer samovražednej akcie. nasadený do takmer samovražednej akcie. 
Vstupné:4€Vstupné:4€

Bližšie info: Odd. kultúry, športu a MK, tel.č.: 045/679 0 362, a MK, tel.č.: 045/679 0 362, 
e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. 
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Sobota 7.6.od 18:00 hod. Sobota 7.6.od 18:00 hod. 
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Špičkoví aranžéri kvetín 
zo Slovenska a Českej republiky

Ruže z Ekvádoru
Fruit - carving - vyrezávanie z ovocia

Už túto sobotu v Kultúrnom centre, 
Kammerhofká 1, Banská Štiavnica.

Viac na www.banskastiavnica.sk
Predpredaj: Informačné centrum, 

Nám. sv. Trojice, B. Štiavnica

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup to-

varu v hodnote 10,-eur v predajni 

Afasion, Radničné nám. 14, Ban-

ská Štiavnica si výherca môže vy-

zdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.19/2014: „Prob-
lémy nie sú znamenia, aby sme zastali, 
sú to smerovky.“ Výhercom sa stáva 

Zuzana Veselá, Križovatka 23, 

Banská Štiavnica. Srdečne blaho-

želáme! Tento týždeň hráme o pou-

kážku na nákup tovaru v hodnote 

10,-eur v predajni ALLCOM, Rad-

ničné nám. 11, Banská Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť 

krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

16.6.2014. 

V tajničke sa ukrýva japonské prí-

slovie: „Ak nie si si istý charakterom... 
(dokončenie v tajničke) 

A., Predstavený kláštora, 12 mesia-

cov, srnka, časť pánskeho obleku,       

B., Začiatok tajničky,  

C., Povzdych, áno anglicky, kúz-

lo, patriaca trolovi, 

D., Zn. auta, straší, otec, kord,     

E., Opice, Alžbeta, slov. speváč-

ka, kradol,  

F., Vie po česky, Zolov román, 

dopravný prostriedok, spi det-

sky, kyslík,    

G., Meno Banášovej, uväzuj, 

český spisovateľ, pracovná vý-

chova,         

H., Dopis, popruh, mačka, orie,      

I., Koniec tajničky, šibnutý člo-

vek,

J., Sólo v opere, prefoťovač, do-

máce zviera,  

1., Vykonával operáciu, vlastní,  

2., Dovtípi sa, notes,    

3., Azylové miesta, bdej, 

4., Citoslovce tresnutia, Baltické 

more, staroegyptský Boh Slnka, 

5., Výkres, valuta, ihličnatý strom,    

6., Oska, otec česky, potopená loď,       

7., Pohľadnica, fúkané,

8., Snívajú, tlačenie, ozn. vozidiel 

Španielska a Nórska,   

9., Obojživelník, záťaž, melie zried-

kavo,          

10., Zn. Newtona a Tesly, bojové 

vozidlo, módna značka,           

11., Srdcová cieva, citoslovce brc-

kania, výrobný podnik,         

12., Pilo, príbytok psa, citoslovce 

zvonenia,

13., Sťa, zvyšok pri mlatbe,  kon-

covka ženských priezvisk,

14., Máva, textová skratka, pýtaj,

15., Ruská rieka, 1.časť tajničky.

Pomôcky: Ocha, Dior, Skener, Mle 

Pripravuje: Anna Rihová

Kupón č. 21
Krížovka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Vlastne kráľovnú. Stalo sa to vo 

štvrtok, 29.5. 2014 v Mestskej 

knižnici v Banskej Štiavnici, kde 

sa zišli najšikovnejší čitatelia 

vo veku 13- 15 rokov, aby si 

vyskúšali svoje schopnosti 

a zúročili svoje doterajšie 

vedomosti o knihách, knižnici, 

slovenčine a literatúre v 

zápolení o „Kráľa čitateľov 

2014“.

Súťaž sa uskutočnila v priestoroch 

MsK na oddelení pre deti a mládež 

v budove ZŠ J. Kollára na sídlisku 

Drieňová. Pozvaní laureáti zviedli 

statočný súboj v oblasti O knižnici, 

O knihách a spisovateľoch, Zo vše-

obecného prehľadu a Zo slovenské-

ho jazyka a literatúry v písomnom 

testovaní, ale tiež museli preukázať 

svoju čitateľskú gramotnosť v prečí-

taní textu na čas a bystrosť a poho-

tovosť pri riešení osemsmerovky. K 

celkovému počtu dosiahnutých bo-

dov v menovaných disciplínach, sa 

súťažiacim pripočítal počet prečíta-

ných kníh v minulom roku, čím sme 

mohli zodpovedne  vytvoriť pora-

die najlepších z najlepších. Kráľov-

nou čitateľov sa pre rok 2014 stala 

Viktória Murgačová, žiačka 8. roč. 

ZŠ J. Horáka, ktorej srdečne aj tou-

to cestou blahoželáme, želáme veľa 

ďalších úspechov, dobrých kníh a 

dôstojnú reprezentáciu našej kniž-

nice pri rôznych podujatiach, kým 

neodovzdá korunu a žezlo budúcej 

kráľovnej, či kráľovi pri zápolení o 

„Kráľa čitateľov 2015“. Ešte raz po-

vzbudzujeme všetkých, ktorí už vy-

rástli z možnosti stráviť rozprávko-

vú noc v našej knižnici na podujatí 

„Noc s Andersenom“, aby zostali kni-

hám verní aj naďalej a mali tak mož-

nosť zabojovať o titul „kráľa“ v budú-

cich rokoch. MsK

Máme nového kráľa! 

Dňa 27.05.2014 sa v priestoroch 

Múzea vo Svätom Antone usku-

točnilo spevavé dopoludnie. 

Konal sa 32.ročník speváckej 

súťaže detí materských škôl 

okresu Banská Štiavnica v speve 

ľudových piesní. Súťažilo 12 detí 

z 8 materských škôl.

Všetkých prítomných, deti, ich pani 

učiteľky a tiež rodičov detí, privítal 

Ing. Marián Číž, riaditeľ múzea vo 

Svätom Antone. Malí milí spevá-

ci boli ako štebotavé vtáčatká. Z ich 

hrdielok vychádzali krásne sloven-

ské ľudové piesne. Po spevavej čas-

ti prišla prvá odmena a to v podobe 

prehliadky poľovníckej časti múzea. 

Všetci si veľmi ceníme, že deti spre-

vádzal a o zvieratkách im porozprá-

val sám pán riaditeľ. Porota sa zatiaľ 

radila a veru mala neľahkú úlohu. 

Nakoniec sa rozhodla nasledovne :

udelila dve 1. miesta : 

Liliana  Kružlicová, MŠ Bratská BŠ

Jakub Marko, MŠ Ul.1.mája 

2. miesto: Vivien Goralová 

MŠ Svätý Anton   

3. miesto: Natália Mojžišová,  MŠ 

Mierová, ešte raz blahoželáme!!!! 

Ani ostatní speváci neodišli bez 

ceny, hoci maličkej. Na pamiatku 

si odniesli obrázok vytvorený z prí-

rodnín, na ktorom sa kamienky pre-

menili na spevavých vtáčikov. Tento 

obrázok pre nich pripravili, v rám-

ci tvorivých dielní, deti a rodičia z 

Materskej školy vo Svätom Antone.  

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 

podieľali na tomto peknom poduja-

tí. Osobitne pánovi riaditeľovi mú-

zea, Ing. Mariánovi Čížovi, za to, že 

svoj čas venoval malým spevákom 

a za to, že nám poskytuje možnosť 

už druhý rok túto súťaž realizovať 

v nádherných priestoroch kaštieľa. 

Deťom III. ročníka Základnej ško-

ly vo Svätom Antone a ich pani uči-

teľke za krásny program, ktorým 

otvorili súťaž, učiteľkám mater-

ských škôl, ktoré deti na túto súťaž 

pripravili. Najväčšia vďaka patrí de-

ťom – škôlkárom, ktorí nám krásne 

ľudové piesne zaspievali. Už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník speváckej sú-

ťaže „Spievaj si vtáčatko.“
Valachová, MŠ, Sv. Anton

Spievaj si vtáčatko 2014

Oznámenie zámeru  

priameho nájmu 

Obec Močiar zverejnila na úrad-

nej tabuli a na svojej interneto-

vej stránke obce: www.mociar.

ocu.sk Zámer priameho nájmu 

č.1/2014 a to- pozemky parcely re-

gistra E-č.456/1,2, 457, 458/1,2, 

478, 479, 480, 481, 482,483, 484, 

486/1,2, 497/2,498/2, 3, 521,523, 

524, 553, 554, 717/1, 729/2. Bliž-

šie informácie sú zverejnené na 

úradnej tabuli a na internetovej 

stránke obce: www.mociar.ocu.sk 

v sekcii Dokumenty

Adriana Vančová,

starostka obce

Turičný 
koncert
Mesto Banská Štiavnica, 

Rímskokatolícka farnosť 

Banská Belá, Rímskokatolíc-

ka farnosť Banská Štiavni-

ca Vás pozývajú na Turičný 

koncert, ktorý sa uskutoční 

v nedeľu 8.júna 2014 v kos-

tole Sv. Kataríny v Banskej 

Štiavnici o 15:00 hod. a v 

Rímskokatolíckom kostole v 

Banskej Belej o 17:00 hod. 

Na koncerte zaznie emočne 

silné dielo Antonína Dvořá-

ka: Te Deum. Koncert bude 

doplnený o sólové a zboro-

vé výstupy slovenských a 

svetových autorov: G.Verdi, 

W.A.Mozart, E.Suchoň, 

M.Sch.Trnavský, P.Palka, 

G.Yong. Účinkujú: Spevácky 

zbor Bona Fide – Rimavská 

Sobota, sopránové sólo: Má-

ria Baloghová, basové sólo: 

Banskoštiavničan Stanislav 

Bartko, dirigent: Jana Dob-

rovodská.

Vstupné dobrovoľné!

Poďakovanie 
Všetkým, ktorí nás 30.mája na 

Deň belasého motýľa – deň ľudí 

postihnutých svalovou dystrofi ou 

podporili pred predajňou COOP 

Jednota Potraviny na Mládežníc-

kej ulici, veľmi pekne ďakujeme. 

Zvlášť ďakujeme pani vedúcej a 

predavačkám za ich ústretovosť 

a starostlivosť. Viac informácií o 

kampani nájdete na stránke www.

belasymotyl.sk.

Alžbeta Škvarková, 

Adela Plevová

Dado Nagy, Samo Marec, Rado On-

dřejíček, Juraj Červenák, Peter Jan-

ku – to je len krátky výber zaují-

mavých ľudí, ktorých budú môcť 

stretnúť 14.6. 2014 návštevní-

ci podujatia Umenie na Trojici. Ak-

cia, ktoré vznikla vlani sa po dob-

rom prijatí verejnosťou dočkala 

svojho pokračovania. V tomto roku 

sa bude veľa hovoriť na tému Staré 

versus Nové, čo samo o sebe sľubu-

je veľa príjemných zážitkov.

Podujatie má za cieľ oživiť hlavné 

námestie v rozšírenej letnej sezó-

ne. Samo o sebe nemá ambíciu byť 

masovou akciou, skôr sa organizá-

tori usilujú o vytvorenie príjemnej 

atmosféry so zaujímavými ľuďmi. 

Chýbať preto nebude prezentácia 

vydavateľstva Slovart, divadelné 

predstavenie, ohňová a bubenícka 

šou, remeselníci, káva, pražená na 

Slovensku, burza a predaj platní či 

dobrý DJ s muzikou voňajúcou vi-

nylom. Juraj Červenák lokálne uve-

die na akcii svoju novú detektívku, 

Peter Janku najnovšie CD. Chýbať 

nebude ani prezentácia umenia reš-

taurovania starých kníh, či rozprá-

vanie o nich v réžii štiavnického An-

tikvariátiku. Návštevníci akcie budú 

mať možnosť takisto pozrieť si Ga-

lériu Jozefa Kollára a zúčastniť sa 

tvorivého workshopu Kollárov ate-

liér. Chýbať nebude ani plenér na 

námestí, či ďalšie prekvapenia.

Viac informácií o podujatí nájdete 

na www.banskastiavnica.sk

Rastislav Marko

Trojica ožije umením a zaujímavými ľuďmi
Dado Nagy, Samo Marec, Rado On-

dřejíček, Juraj Červenák, Peter Jan-

ku – to je len krátky výber zaují-

mavých ľudí, ktorých budú môcť

stretnúť 14.6. 2014 návštevní-4

ci podujatia Umenie na Trojici. Ak-

cia, ktoré vznikla vlani sa po dob-

rom prijatí verejnosťou dočkala

svojho pokračovania. V tomto roku

sa bude veľa hovoriť na tému Staré

versus Nové, čo samo o sebe sľubu-

je veľa príjemných zážitkov.
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SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA „B“ 

- SLOVAN SKLENÉ TEPLICE 5 : 1 

(3:0). Góly: 20., 51., 74.min. Meňuš 

L., 1.min. Kmeť, 68.min. Šima. Zo-

stava: Kraják-Boroška (68.Szabó), 

Číž, Žikla (46.Šemoda), Ferenčík st., 

Menuš M., Barák Ľ. (73.Greguš), 

Kmeť, Šima, Halát (46.Javorský), 

Meňuš L.(77.Sovinec). V zápase prie-

mernej úrovne, potvrdilo naše muž-

stvo rolu favorita a zaslúžene zvíťa-

zilo. Úvod zápasu nám vyšiel a už v 

1.min. zahrával Barák trestný kop, 

lopta našla hlavu Kmeťa a ten otvo-

ril skóre zápasu. Pekná akcia bratov 

Meňušovcov v 20. min. znamena-

la ďalší gól v hosťujúcej sieti, keď po 

prihrávke Mareka dal gól Lukáš. Ten 

istý hráč zvýšil v 40.min. na polčaso-

vých 3:0. Meňuš Lukáš okrem toho 

zahodil dve tutovky tak polčas sme 

mohli vyhrať i s vyšším rozdielom. 

Úvod do 2. polčasu vyššiel lepšie hos-

ťom, ktorí po zaváhaní našej obrany 

znížili na 3:1.V 68.min Javorský pek-

ne vysunul Meňuša Mareka, ktorého 

prihrávku pred bránu hostí premenil 

na náš štvrtí gól Šima. Skóre zápasu 

uzatvoril v 74.min svojim tretím gó-

lom v zápase Meňuš Lukáš.

Kam za futba-

lom?

II.trieda muži

Dohrávka 18. kola 

hrá sa v piatok 

6.6.2014 o 17.30 

hod.

SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA "B" - 

FK VYHNE

21. kolo hrá sa v 

nedelu 8.6.2014 o 

17.00 hod.

TJ HORNÉ HÁMRE - SITNO BAN-

SKÁ ŠTIAVNICA "B"

II.liga starších a mladších žiakov

25. kolo hrá sa 7.8.2014 o 10.00 

a12.00 hod.

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" - 

MFK ŽARNOVICA

Ivan Javorský, Richard Neubauer

Naše mužstvo potvrdilo rolu favorita 
a zvíťazilo 1. Bzenica 20 17 2 1 98:20 53

2. Prenčov 19 13 2 4 55:34 41

3. Vyhne 19 12 4 3 61:23 40

4. Horné Hámre 20 12 0 8 52:32 36

5. B.Štiavnica "B" 19 10 4 5 62:37 34

6. Pohronie "C" 20 9 5 6 68:44 32

7. Banská Belá 19 10 1 8 46:40 31

8. Ostrý Grúň 20 8 2 10 27:42 26

9. Malá Lehota 20 7 1 12 44:64 22

10. Prochot 20 5 0 15 32:67 15

11. Prestavlky 20 4 1 15 21:73 13

12. Sklené Teplice 20 0 0 20 8:98 0

Dňa 23.-25.5.2014 sa v Bratislave 

uskutočnilo najprestížnejšie pod-

ujatie organizované Slovenskou 

plaveckou federáciou, pod názvom 

„Grand Prix Slovakia“, ktoré sa ko-

nalo v 50 m bazéne na Pasienkoch. 

V Bratislave sa predstavila celá slo-

venská seniorská a juniorská pla-

vecká špička, spolu sme videli 523 

pretekárov z 12 krajín. 

Predstavil sa tu aj olympijský víťaz 

v Londýne Cameron van der Bur-

gh. Zo slovenských plavcov pláva-

li Tomáš Klobučník a Katarína Lis-

topadová. Plavecký klub Banská 

Štiavnica reprezentovali: Marek 

Konečný, Timea Potančoková a 

Matej Ernek. Marek postúpil aj do 

fi nále na 200m prsia. Naši plavci si 

urobili niekoľko osobných rekor-

dov a limitov, ktoré ich povzbudia 

do blížiacich sa letných majstrov-

stiev Slovenskej republiky na kto-

rých sa po prvý raz zúčastnia aj 

najmladší žiaci. PK Banská Štiav-

nica budú reprezentovať v No-

vých Zámkoch 7.-8.6.2014 Ján 

Mojička, Matej Maruniak, Timea 

Melicherčíková, Emma Luptáko-

vá. Mladým plavcov držíme palce! 

Výsledky: Ernek Matej (1998): 

33. 50m voľ. sp. 26.83, 31. 100m 

voľ. sp. 58.97, 23. 200m voľ. sp. 

2:07.63, 20. 50m motýlik 28.07, 

13. 100m motýlik 1:01.43, 11. 

200m motýlik 2:25.86. Koneč-

ný Marek (1994): 21. 50m prsia 

32.38, 18. 100m prsia 1:13.93, 8. 

200m prsia 2:47.12, 9. 200m pr-

sia 2:46.72. Potančoková Timea 

(2000): 26. 50m voľ. sp. 29.67, 50. 

100m voľ. sp. 1:08.54, 14. 50m pr-

sia 37.68, 20. 100m prsia 1:23.34, 

15. 200m prsia 2:58.80 

PK Banská Štiavnica 

Veľká cena Slovenska v plávaní 2014

Timea Potančoková foto archív šn

FK Sitno Banská Štiavnica "B" foto archív šn

Országh Cup 2014

V dňoch 6.-8.6.2014 sa uskutoč-

ní vo Zvolene (zimný štadión – 

A, B/letný štadión pri hoteli Te-

nis najväčší hokejbalový turnaj v 

Európe Országh Cup 2014. Vstup 

zdarma. 

Športový deň
Základná organizácia č.125 

a Okresné centrum Sloven-

ského zväzu telesne postih-

nutých pozývajú svojich čle-

nov a priaznivcov na VIII. 

ročník Športového dňa a zá-

roveň Memoriál JUDr. Joze-

fa Beneša, ktorý sa uskutoční 

dňa 12.júna 2014 vo štvr-

tok od 10:00 hod. na futbalo-

vom štadióne SITNO Banská 

Štiavnica. Súťažné disciplí-

ny: hod granátom, šípkami, 

na cieľ, streľba zo vzduchov-

ky, kop na cieľ. Príďte si zasú-

ťažiť a pochutiť na výbornom 

guláši. Tešia sa na Vás organi-

zátori, výbory SZTP. 

Ivan Madara

Okolo 
Slovenska

Piatok 6.6.2014 cca 13:40 

hod. prejazd pretekárov cez 

Banskú Štiavnicu.

Dňa 3. - 7. júna 2014 sa konajú 

Medzinárodné cyklistické prete-

ky Okolo Slovenska. Ide o naj-

významnejšie cyklistické podu-

jatie na Slovensku, ktoré dokáže 

spájať ľudí z rôznych miest a re-

giónov Slovenska. Preteky pri-

nášajú špičkové športové výko-

ny priamo do miest a obcí v celej 

krajine a zároveň prispievajú k 

ich propagácii. Na mapách etáp 

pretekov sa nachádza aj Ban-

ská Štiavnica, ktorou prejdú sú-

ťažiaci cyklisti 6. júna 2014 od 

cca 13:40. Cyklisti v Banskej 

Štiavnici prejdú nasledovnými 

ulicami: Belanská - Mierová - 

Lesnícka - Športová - M. Koledu 

- Drevená - Križovatka (kruho-

vý objazd) - Andreja Trúchleho 

Sytnianskeho - Pod Trojickým 

vrchom. Srdečne pozývame oby-

vateľov mesta i návštevníkov na 

sledovanie preteku na niektorej 

zo spomínaných ulíc. 

Organizátori
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

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

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

Predám RD v blízkosti Dudiniec,  

super cena, tel.č.: 0948 959 697

Taxi nonstop 0940 747 999 

Predaj uhlia, tel.č.: 0907 441 512 

 „Pôžičky Provident“ – BŠ a oko- 

lie, 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 liaheň, 60 euro, tel.č.:  

0907 181 800

Predám staršie sekretáre vhodné  

na chalupu, tel.č.: 0902 494 750

reality

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- 

teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 

0948 959 697, 0918 561 181, e-ma-

il: madar@dobrereality.sk. 

Obnovujem písmenká na ná- 

hrobnom kameni zlatou a striebor-

nou farbou. Banská Štiavnica a oko-

lie, tel.č.: 0904 481 127

Prenajmem drobnú Prenajmem drobnú 
stavebnú  a  záhradnú  stavebnú  a  záhradnú  

techniku. techniku. 
Informácie a cenník na Informácie a cenník na 

tel. č. 0903 811 106, tel. č. 0903 811 106, 
0903 970 549 0903 970 549 

Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica

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

Predám 4-izbový 
byt v Banskej 

Štiavnici, sídlisko 
Drieňová, tel.č.: 

0907 788 219

BS City Beats
20. - 21.06.2014

Amfi teáter, 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. 


