
Letná sezóna
na Trojici

otvorená

str. 5

Úspechy 
tanečných párov

Fáber Dance Teamu

str. 7

Detské ihriská
po čiastočnej 

rekonštrukcii

str. 3

T Ý Ž D E N N Í K 
MESTA 
BANSK Á 
ŠTIAVNICA

Letn

19. jún 2014 číslo 23 ročník XXV cena 0,40 €

á sezónaá ana

INZERCIA

V mesiaci jún 2014 sa začalo 

s realizáciou prác na úprave 

interiéru Kostola Panny Márie 

Snežnej (dom smútku). 

Predstavy úprav interiéru domu 

smútku boli odkonzultované a 

schválené Krajským pamiatkovým 

úradom Banská Bystrica, pracovisko 

Banská Štiavnica. Na základe uvede-

ného sa bude realizovať nasledovný 

rozsah úpravy: 

- Realizácia rekonštrukcie NN rozvá-

dzačov a novej elektroinštalácie sála-

vého vykurovania prostredníctvom 

vysokoteplotných sálavých panelov. 

Rekonštrukcia Kostola Panny 
Márie Snežnej

Nedeľa 29.6.2014 je posledným 

dňom kedy sa končí prevádzko-

vanie krytej plavárne v našom 

meste pred plánovanou letnou 

odstávkou.

Prevádzku mestskej plavárne za-

bezpečuje Bytová správa, s.r.o., v 

Banskej Štiavnici. V tejto súvislos-

ti sme oslovili jej konateľa RNDr. 

Pavla Bačíka a opýtali sme sa ho 

čo sa plánuje počas technickej od-

stávky až do opätovného otvorenia 

2.9.2014?

„Na prevádzku plavárne je v rozpočte 

mesta na rok 2014 vyčlenené 100 000 

€ a na opravy a rekonštrukcie 10 000 

€. Finančné prostriedky na opravy a re-

konštrukcie a čiastočne z tržieb využí-

vame každoročne na zlepšenie služieb 

plavárne. Počas technickej odstávky 

budú vykonané základné opravy bazé-

novej vane, vytmelí sa povrch a apliku-

je sa ochranný náter. Väčšie zásahy uro-

bíme do technológie. Namiesto veľkého 

ohrievača teplej úžitkovej vody nain-

štalujeme výmenník s vysokou účin-

nosťou, vymeníme ešte pôvodnú časť 

rozvodov bazénovej vody. Drobné sta-

vebné úpravy sa vykonajú v časti sau-

ny a v priľahlých priestoroch, vymení 

sa časť dverí a zárubní, následne sa vy-

koná hygienický náter. V časti plavec-

kého bazéna sa vymenia skorodované 

kovania okien. Šatne plaveckého bazé-

na a sociálne zariadenia sa vymaľujú. 

Verím, že tieto úpravy znížia náklady 

na energie a ušetrené peniaze budeme  

môcť investovať do vybavenia a naďa-

lej tak postupne zlepšovať prostredie 

plavárne.“ Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž

Technická odstávka plavárne

Premietanie pre seniorov
Kino Akademik

Premietanie (nielen) pre seniorov
Štvrtok 26.6. 2014 o 10:00 hod.

Nežné vlny
Vstupné: 2,50€

Mobiliár Kostola Panny Márie Snežnej foto M. Kríž 
3.str.

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov,  §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 25. júna 2014 (streda) o 

13 hod. Zasadnutie sa uskutoční 

v zasadacej miestnosti historickej 

radnice, prízemie č.dv. 4. Priestor 

pre občanov od 15:00 hod.. Srdeč-

ne pozývame!

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Pozvánka
Futbalový turnaj pre príprav-

ku U 10

Sitniansky pohár: 2 ročník 

Ročník nar. po 1.1.2004 

a mladších

Dátum turnaja: 29.6.2014

Miesto turnaja: štadión 

FK Sitno Banská Štiavnica

Začiatok turnaja: 9:00 hod.

Koniec turnaja: 16:00 hod.

Zúčastnené mužstvá: FK Sitno 

Banská Štiavnica, MFK Nová 

Baňa, MFK Krupina, TJ Slo-

van Dudince. O hudbu a ozvu-

čenie sa postará DJ Hela.

Fanúšikovia, rodičia a všetci 

športovci sú srdečne vítaní 

pre verejnosť je o občerstve-

nie postarané.

FK Sitno Banská Štiavnica
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16.6.

ČriepokČ

„Oko za oko, zub za zub, ale čo s 

bezzubými?“

Ján Petrík

Ohlasy na Cestný beh 
Trate mládeže

Plameň 2014
Banská Štiavnica 21.júna 

2014 (sobota) privíta víťa-

zov okresných hasičských sú-

ťaží, mladých hasičov Ban-

skobystrického kraja. Na 

banskoštiavnickom futbalom 

štadióne FK Sitno  sa usku-

toční Krajské kolo Celoštát-

nej hry Plameň 2014. Cieľom 

hry Plameň je rozvíjať vedo-

mosti, praktické zručnosti a 

získať návyky v jednotlivých 

oblastiach pred požiarmi. Sú-

ťažiť sa bude v disciplínach:

- požiarny útok CTIF – me-

dzinárodný

- štafetový beh na 400 m -  

medzinárodný

Príďte povzbudiť našu hasič-

skú mládež.

Vladimír Poprac, 

okrskový inštruktor 

OV DPO

„Dobrý deň, v roku 2001 som bežal Beh 

Trate mládeže prvý raz. Veľmi sa mi to 

páčilo a sľúbil som si, že si ho musím ešte 

niekedy zabehnúť. Len akosi sa mi ne-

podarilo zladiť termíny a potom sa pár 

rokov nekonal. Preto som sa veľmi po-

tešil, keď som sa dozvedel, že bol beh ob-

novený. A vôbec som sa nesklamal. Bol 

to znova ten krásny, dobre organizova-

ný beh v nádhernom prostredí. Vďaka 

všetkým, ktorí sa zaslúžili o jeho ožive-

nie a zorganizovanie 28. ročníka. Na-

priek horúčave som si beh veľmi dobre 

užíval. K organizácii mám len jednu pri-

pomienku. Zdá sa mi, že dve občerstvo-

vacie stanice na 15 km v takej horúčave 

a pri páliacom slnku sú málo. Zišla by sa 

ešte jedna. Ešte raz srdečná gratulácia 

všetkým organizátorom.“ 

Ján Štekauer, Bratislava

„Dobrý deň pán Melicherčík, dovoľte 

mi prosím, touto cestou, Vám a celému 

organizačnému výboru poďakovať za 

skvelé preteky a bezchybnú organizáciu 

CBTM 2014. Dúfam, že sa Vám poda-

rilo oživiť tradíciu a že budete mať sily  

pripraviť aj nasledujúci ročník, ktorého 

sa určite rád zúčastním. S pozdravom, 

Braňo Dolinec, Zvolen“.

Dodatočné poďakovanie

Touto cestou by sme radi poďakova-

li aj Hubertovi Hilbertovi ml. a Mar-

tinovi Prokeinovi, ktorí tiež pomá-

hali pri Malom behu Trate mládeže 

a Cestnom behu Trate mládeže a 

zároveň sa im ospravedlňujeme, že 

sme ich nespomenuli v hlavnom 

článku v minulom čísle ŠN.

Henrieta Godová, 

Bohuslav Melicherčík

Redakčná rada VIO TV.   

Príprava materiálov pre mest- 

skú radu.

Práca na úprave rozpočtu. 

Pracovné stretnutie k organi- 

začnému zabezpečeniu  odbor-

ného seminára pri príležitosti 

40. výročia úmrtia spisovateľa 

J. Horáka. 

17. 6.

Uskutočnilo sa zasadnutie  

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici. 

Prijatie zástupcov Ministerstva  

vnútra SR a holandských part-

nerov pri príprave "Projektu na 

zvýšenie efektivity protipovod-

ňovej ochrany".

Slávnostné prijatie členov ko- 

légia MTF STU so sídlom v Tr-

nave. 

18. 6.

Pracovné stretnutia s riaditeľ- 

mi stredných škôl v meste v sú-

vislosti so zabezpečením Sala-

mandrových dní 2014.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

19. 6.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Riešenie problematiky úprav  

miestnych komunikácií. 

20. 6.

Príprava materiálov pre MsZ.  

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia..

 Andrea Benediktyová

V stredu 11.júna 2014 sa 

konalo stretnutie zástupcov 

samosprávy mesta Banská 

Štiavnica s obyvateľmi ulíc 

Kysihýbeľská a Ovocná.

Na stretnutí sa za MsÚ zúčastni-

li primátorka mesta Mgr. Nadež-

da Babiaková, prednostka MsÚ 

Ivana Ondrejmišková a za odd. 

právne a správy majetku Ing. Ján 

Hlinka. Obyvatelia týchto ulíc pri 

obhliadke poukázali na havarijný 

stav prístupovej cesty k im rodin-

ným domom, ktorá vplyvom ťaž-

kých mechanizmov pri rekultivá-

cii skládky tuhého komunálneho 

odpadu (TKO) nachádzajúca sa v 

blízkosti bola deformovaná a spô-

sobuje nemalé problémy vodičom 

hlavne v zimnom období. Obyva-

telia ďalej poukázali aj na nále-

tové rýchlorastúce dreviny zasa-

hujúce do miestnej komunikácie, 

ktoré spôsobujú alergie. Problé-

mom v tejto časti je aj odvedenie 

vody z cesty pri prudkých prívalo-

vých dažďoch, chýbajúci mestský 

rozhlas, verejný vodovod v niekto-

rých rodinných domoch, či vyvie-

rajúca voda na ceste pri akvaduk-

te. Primátorka mesta prisľúbila 

pomoc a riešenie problémov oby-

vateľov týchto ulíc podľa harmo-

nogramu a stanovenia priorít, kto-

ré sa musia zahrnúť aj do úpravy 

mestského rozpočtu v najbližšom 

období, nakoľko si to bude vyžado-

vať nemalé fi nančné prostriedky. 

Michal Kríž 

Stretnutie s občanmi

Riešenie príjazdovej cesty na Kysihýbelskej ulici  foto M. Kríž

Pozvánka
Základná škola Jozefa Horáka v 

Banskej Štiavnici, Mesto Banská 

Štiavnica srdečne pozývajú na od-

borný seminár pri príležitosti 40. 

výročia úmrtia spisovateľa Joze-

fa Horáka vyučujúcich slovenské-

ho jazyka a literatúry, dejepisu a 

príbuzných predmetov ako aj zá-

ujemcov z radov širokej verejnosti 

na podujatie Prózy Jozefa Horáka 

včera i dnes. Program: Báseň

Otvorenie

„Umelecké hodnoty prozaického diela 

Jozefa Horáka s odstupom času (Od-

borný seminár)". Referujúci:

PhDr. Vladimír Petrík, SAV Brati-

slava, Prof. PhDr. Viera Žembero-

vá, CSc, FFPU Prešov, Prof. PhDr. 

Brigita Šimonová, CSc., UMB 

Banská Bystrica, Prof. PhDr. Ka-

rol Horák, CSc. FFPU Prešov 

Diskusia

Prehliadka Pamätnej izby Joze-

fa Horáka. Pondelok, 30.6.2014 

o 9:00 hod. (prezentácia účastní-

kov od 8:30 hod. do 9:00 hod.)

Základná škola Jozefa Horáka, 

Dobšinského 17, Banská Štiav-

nica. Prosíme záujemcov o pod-

ujatie, aby potvrdili svoju účasť 

písomne alebo telefonicky najne-

skôr do 25.6.2014 na adrese: Zá-

kladná škola Jozefa Horáka, Ul. P. 

Dobšinského 17, 969 01 Banská 

Štiavnica, tel.č.: 045/2909030 (aj 

odkazovač), mobil: 0911 921 463, 

Ďakujeme!

Tešíme sa na Vašu účasť!
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Rekonštrukcia elektroin-

štalácie zahŕňa projektovú prípravu, 

rekonštrukciu existujúcich NN roz-

vádzačov, realizáciu technológie vy-

kurovania systémom sálavých vy-

sokoteplotných panelov a revíziu 

elektroinštalácie. 

- Sanácia omietok v interiéry

Vnútorné omietky sú v dôsledku nee-

xistujúcej hydroizolácie, nevetrania a 

nevykurovania priestoru zasiahnuté 

vlhkosťou. Narušené omietky budú 

odstránené, murivo sa očistí, potom 

sa bude aplikovať omietkový systém 

odporúčaný pre historické stavby. 

- Vymaľovanie 

Po realizácii elektroinštalácie a saná-

cie rozvodov sa pristúpi k vymaľova-

niu hlavnej lode 

- Nákup a osadenie kulisy (premieta-

cie plátno so zadnou projekciou)

Kulisu oddeľujúcu hlavnú loď od 

presbytéria bude tvoriť premietacie 

plátno pre zadnú projekciu. Kulisou 

sa má zabezpečiť umelecké dotvára-

nie atmosféry pri konaní poslednej 

rozlúčky. 

- Nákup a osadenie nového mobiliá-

ru (rečnícky pult, stoličky, katafalk)

Pre zdôraznenie čistoty a strohos-

ti gotickej architektúry sa v hlavnej 

lodi odstráni súčasný masívny mo-

biliár a drevené zásteny pod chórom. 

Mobiliár bude doplnený dreveným 

katafalkom z masívneho dreva, reč-

níckym pultom a stoličkami. Všetky 

vyššie uvedené zámery boli v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní vysú-

ťažené a obstarané. Práce sa realizujú 

z fi nančných prostriedkov poskytnu-

tých Mestu Banská Štiavnica spon-

zorsky,  za neprerušenej  prevádzky 

a mali by byť ukončené v termíne do 

konca septembra. 2014. 

MsÚ

NOVINKY

�1.str.

Doma v Banskej 
Štiavnici

V Domove Márie žijú klienti 

z rôznych miest a obcí nášho 

kraja. Niektorí si na nový do-

mov zvykli rýchlo, niekto-

rí ťažšie a niektorí sa roz-

hodli miesto svojho nového 

bydliska spoznať dôkladnej-

šie.  Zatiaľ sa to najúspešnej-

šie darí  aktívnej skupinke zo 

Striebornej ulice.  Krásne, už 

skoro letné počasie, využi-

li na potulky našim krásnym 

starobylým mestom. Naj-

prv navštívili známe štiav-

nické kostoly a občerstvili sa 

v kaviarni Divná pani.  Sú-

časťou prehliadky  Trojičné-

ho námestia  bola aj návšteva 

kina Akademik, kde sa výbor-

ne zabavili  na českej komé-

dii Babovřesky 2. Odskoči-

li si aj do cirkusu Aleš. Bol to 

pre nich nezabudnuteľný zá-

žitok. Niektorí z nich v cir-

kuse v živote neboli, niektorí 

svoju poslednú návštevu rá-

tajú na desaťročia. So svojimi 

zážitkami sa ochotne pode-

lili s mnohými  klientmi Do-

mova Márie, ktorí sa takých-

to výletov nemôžu zúčastniť. 

Na mape mesta majú zakrúž-

kované ešte veľa domov, bu-

dov, zabudnutých záhrad a 

iných miest, ktoré sa chystajú 

- keď nie počas tohto leta, tak 

určite v priebehu roka - urči-

te navštíviť. A samozrejme, 

veria tomu, že zaujímavých 

miest a aj ich návštevníkov 

bude čím ďalej viac. My, za-

mestnanci Domova Márie,  

im to úprimne  želáme a or-

ganizovaním podobných pod-

ujatí im radi spríjemníme 

všedné dni.

Domov Márie

Pozorní čitatelia ŠN si iste 

všimli zmeny, ktoré sa v 

týchto týždňoch odohrávajú 

na detských ihriskách na 

Drieňovej a Križovatke.  

Obe prechádzajú fázou rekon-

štrukcie, ktorá povedie k ich lep-

šiemu a bezpečnejšiemu vybave-

niu.

Zásadné zmeny sa dejú na Drieňo-

vej. Už v týchto dňoch je nainšta-

lovaná veľká multifunkčná preliez-

ka, ktorú zabezpečila pre všetky 

deti na sídlisku spoločnosť Tidly. 

V ďalších dňoch prebehne úprava 

pieskoviska a doinštalovanie ďal-

ších súčastí ihriska (kolotoč, hoj-

dačky, pru-

ž i n o v é 

hojdačky). 

Predpokla-

dáme, že 

ihrisko by 

mohlo byť 

o t v o r e n é 

pre verej-

nosť už v 

posledné júnové dni.

Ihrisko na Križovatke čakajú rov-

nako nové prvky. Množstvo betó-

nových plôch, nie veľmi šťastne 

riešené veľké pieskovisko i množ-

stvo necertifi kovaných prvkov 

mierne zdržujú plán realizácie, ve-

ríme však, že do 4.7. budú všet-

ky nové prvky na mieste a ihris-

ko plne funkčné. Sme si vedomí, 

že tieto práce obmedzujú využíva-

nie ihrísk. Veríme však, že tou naj-

lepšou odmenou pre detičky bude 

nové a bezpečné ihrisko. Za po-

chopenie a trpezlivosť ďakujeme.

Rastislav Marko

Detské ihriská budú čoskoro otvorené

Úspešná reprezentácia nášho 

mesta na Medzinárodnom 

strojárskom veľtrhu v Nitre 19. 

– 21. máj 2014.

Stalo sa už tradíciou, že každoroč-

ne v máji sa koná v objekte Agro-

komplexu Nitra Medzinárodný 

strojársky veľtrh. Tento rok pre-

behol jeho 21. ročník. Z množ-

stva domácich i zahraničných vy-

stavovateľov sa veľtrhu zúčastnila 

aj Slovenská spoločnosť pre ma-

nipuláciu s materiálom a logisti-

ka (SSMM-L), zaoberajúca sa bez-

pečnosťou práce s manipulačnými 

zariadeniami. SSMM-L v rámci vý-

stavy usporadúva jazdy zručnosti 

vysokozdvižných vozíkov na pres-

nosť a zvládanie najmä bezpečnos-

ti prevádzky vysokozdvižných vo-

zíkov v stiesnených priestoroch. 

Tento rok sa konali 1. kvalifi kač-

né preteky na 4. Majstrovstvá Slo-

venska, ktoré sa uskutočnia na 

výstave Agrokomplex v auguste 

2015. Tohto kvalifi kačného prete-

ku sa zúčastnil aj pán Peter Kalo-

čai zo Štefultova, ktorého  môže-

te stretnúť v predajni zeleniny na 

Drieňovej u pána Martina Segé-

ňa, kde pracuje ako skladník. Po 

úspešnom absolvovaní testov z 

bezpečnosti práce pre činnosť vy-

sokozdvižných vozíkov nastúpil 

na jazdu zručnosti, ktorej limit bol 

12 minút. Podmienkou úspešnej 

jazdy je nemanipulovať s vysoko-

zdvižným vozíkom za jazdy a zís-

kať čo najmenej trestných bodov. 

Pán Peter Kaločai s 32 ročnou pra-

xou vo vedení vysokozdvižného 

vozíka vo viacerých fi rmách, jaz-

du zručnosti zvládol za 8 minút 56 

sekúnd bez trestných bodov. Svoj 

úspešný suverénny postup na 4. 

ročník Majstrovstiev Slovenska 

jázd zručnosti vo vedení vysoko-

zdvižných vozíkov venuje mestu 

Banská Štiavnica, kde pôsobí od 

roku 2011 po príchode z Horehro-

nia, konkrétne zo Závadky nad 

Hronom. Na budúcoročných maj-

strovstvách Slovenska bude repre-

zentovať opätovne mesto Banská 

Štiavnica. Srdečne gratulujeme.      

red 

Úspešná reprezentácia nášho mesta

Rekonštrukcia Kostola Panny 
Márie Snežnej

Detské ihrisko na Dolnej ulici  foto P. Sliacky
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Dňa 5.6. 2014 sa uskutočnil 

7. ročník celoslovenského 

projektu na podporu čítania pod 

hlavičkou Linky detskej istoty 

pri SV UNICEF, s názvom „Čítajme 

si... 2014“. 

V banskoštiavnickej mestskej kniž-

nici, ktorá sa každoročne aktívne 

podieľa na propagácii tejto skve-

lej myšlienky, sa počas celého dňa 

v presne stanovenom čase od 9.00 

do 15.00 hod., vystriedalo v číta-

com kresle spolu 71 detí, aby splne-

ním danej úlohy- prečítaním jednej 

strany knihy, prispeli k prekonaniu 

minuloročného rekordu naraz číta-

júcich detí v celej SR. Podľa tlačovej 

správy slovenské deti znovu preko-

nali vlaňajší rekord, keď sa pri ve-

rejnom čítaní počas 6 hodín vystrie-

dalo až 37 064 detí z rôznych kútov 

Slovenska, čo je oproti vlaňajšiemu 

počtu 36 321 detí znovu pekný po-

sun. Ďakujeme pedagógom najmä 

zo ZŠ J. Kollára, ktorí využili najviac 

čítacieho času, ale aj všetkým ostat-

ným deťom, ktoré prišli samostatne, 

aj v popoludňajších hodinách a teší-

me sa na stretnutie pri čitateľskom 

maratóne opäť o rok a držíme palce 

pri žrebovaní o pekné knihy.

MsK

Čitateľský maratón - ako sme obstáli

12. júna usporiadal Slovenský 

zväz telesne postihnutých v 

Banskej Štiavnici Športový deň 

na futbalovom štadióne Sitno 

Banská Štiavnica. 

V príjemnej atmosfére za účasti tí-

mov z Mestského úradu, Úradu prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny a Sloven-

ského zväzu telesne postihnutých v 

Banskej Štiavnici súťažili jednotlivci 

a družstvá v disciplínach v hode gra-

nátom, v hode a kope na cieľ, streľbe 

zo vzduchovky, šípkach a jedení kolá-

čov na čas. Nešlo ani o to kto zvíťa-

zí, ale hladne stretnúť sa a trošku si 

zmerať svoje sily a schopnosti. Ivan 

Madara a Anna Peťková vo svojom 

príhovore vyzdvihli, že si veľmi vá-

žia účasť svojich súperov a zároveň 

športových priateľov z MsÚ, ÚPSVaR 

z B.Štiavnice, ktorí prispeli tak k nád-

hernej atmosfére športového dňa „In 

memoriam JUDr. Jozefa Beneša" a pre-

žili tak spoločne príjemné a družné 

dopoludnie. Pre účastníkov bola pri-

pravená aj tombola, chutný guláš a 

občerstvenie. Výsledky: Jednotliv-

ci - hod granátom: 1. Anna Peťková, 

2. Eva Gašparová, 3. Betka Cibulo-

vá, šípky: 1. Imrich Grolmus, 2. Bet-

ka Cibulová, 3. Ivan Madara, hod na 

cieľ: 1. Eva Gašparová, 2. Daniel Ma-

tis, 3. Milan Ľupták, kop na cieľ: 1. 

Jozef Bradovka, 2. Vladimír Haluška, 

3. neudelené, streľba zo vzduchovky: 

1. Betka Cibulová, 2. Jozef Bradovka, 

3. Milan Ľupták, päťboj družstvá – 

ženy: 1. MsÚ 149 b., 2. SZTP „A“ 102 

b., 3. SZTP „B“ 92 b., 4. ÚPSVaR 89 b., 

muži: 1. ÚPSVaR 148 b., 2. SZTP „A“ 

124 b., 3. MsÚ 110 b., SZTP „B“ 108 

b., jedenie koláčov na čas: 1. ÚPSVaR, 

2. SZTP, 3. MsÚ. Poďakovanie patrí 

rozhodcom v zložení: Jozef Osvald, 

František Beňo, Vlado Nemčok, Joj-

ka Kališeková, Hubert Hilbert ml., 

Imrich Grolmus, Betka Cibuľová, Pa-

vol Páleník. Najstaršou účastníčkou – 

pretekárkou bola p.Cilka Andrášeko-

vá, ktorej prajeme ešte veľa zdravia a 

optimizmu. Poďakovanie patrí spon-

zorom: MsÚ Mgr. Nadežda Babiako-

vá, ÚPSVaR, Allcom, Pier Com, SZTP, 

pekáreň Anton Antol, s.r.o., ďalej p. 

Ľubovi Barákovi za chutný guláš, Ro-

manovi Kurucovi za občerstvenie a p. 

riaditeľovi ZŠ J. Horáka Mgr. Jánovi 

Maruniakovi za zapožičanie vzdu-

choviek a granátov. O rok dovidenia 

pri ďalšom vydarenom športovom 

podujatí.

Michal Kríž

Športový deň na futbalovom štadióne

Ak Ste navštívili našu internetovú 

stránku a prezreli ste si fotografi e 

zo školských akcií, možno vás 

niektoré zaujali. 

V tomto školskom roku sme pre žia-

kov pripravili vyučovanie menej tra-

dičné, ale zato  zaujímavé.  Takmer 

každý mesiac v rámci tvorivých diel-

ní v dvojhodinových blokoch žiaci 

rozdelení do skupín pracovali s pa-

pierom, prírodninami, hlinou, texti-

lom a priadzou. Preverovali si svoje 

zručnosti a schopnosti spolupráce. 

Pod ich rukami vznikali pestré a ve-

selé výrobky. Niektoré z nich sa dali  

vidieť na vianočných trhoch, alebo v 

priestoroch hotela Topky na Počú-

vadle.Pri príležitosti Dňa vody, Dňa 

zeme, Dňa mlieka, Dní zdravej výži-

vy, sme  pre žiakov vytvorili  atrak-

tívne edukačné prostredie a hravou 

formou im sprístupnili vedomosti 

z oblasti poznávania a ochrany prí-

rody , životného prostredia a zdra-

vých potravín.V súčasnosti vyrába-

me recyklovaný papier a  výrobky z 

neho nenechajú na seba dlho čakať. 

Zbierame liečivé rastliny, varíme pú-

pavový sirup, sušíme  bylinky, z kto-

rých  bude na zimu  čaj.

Danica Chytilová

Zážitkové vyučovanie 
na Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici

Anketa
Hudba a kvety patria medzi naj-

krajšie dary života. Keďže  21. jún 

je Svetovým dňom hudby a Dňom 

kvetov zároveň, zaujímalo nás, čo 

dokáže potešiť vaše srdce.

,,Momentálne rada počúvam Simonu 

Martausovú a kvety mám rada všet-

ky, ale najviac tulipány.“ 

M.L.

,, Beethovena, ale aj Karla Kryla a 

Gotta.Z kvetov sú to najmä poľné 

margarétky a klinčeky.“ 

O.K.

,,Ja ako maliar mám najradšej slneč-

nice a počúvam Westlife, veľmi prí-

jemná hudba na relax a tvorbu.“ 

J.C.

,,Ja som prakticky zmýšľajúci človek, 

v záhrade hľadám to, čo sa dá zjesť a 

ani v hudbe nie som prieberčivý, po-

kiaľ sa mi nepáči, vypnem rádio.“ 

K.L.

,,Z kvetov je to zamatovočervená ruža 

a páčia sa mi melódie s vôňou mora, 

Balkánu, Talianska, ale aj Beatles a 

francúzske šansóny.“ 

V.S.

,,Obdivujem  Beethovena, Bacha, Vi-

valdiho,Verdiho,Berlioza, Smetanu, 

Dvořáka, fascinuje ma zvuj huslí, ak 

sú v správnych rukách, ale vypočujem 

si aj populárnu hudbu, pokiaľ je prí-

jemná.Z kvetov obľubujem biele ľa-

lie, červené pivónie, divé maky a mar-

garéty.“

D.T.

,, Mám rád piesne, v ktorých rozu-

miem textu, takže české, slovenské, 

talianske a ruské. Kvety  sa mi pá-

čia všetky, kým sú rastúce a kvitnú-

ce, nie  však rezané, tie nosím len na 

pohreby.“

H.R.

 ,,Mám rád Duo Yamaha a hudbu, 

ktorá ma vie človeka naladiť na prí-

jemnú nôtu.Kvety všetky, ktoré  kvit-

nú v peknom počasí.“ 

J.Z.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

Tvorivé dielne žiakov Špeciálnej základnej školy  foto archív ŠZŠ             

Obchodná 
verejná súťaž
Gymnázium Andreja Kmeťa, 

A.Gwerkovej-Göllnerovej, 969 17 

Banská Štiavnica vyhlasuje Ob-

chodnú verejnú súťaž na prená-

jom nebytových priestorov – škol-

ský bufet. Súťaž trvá v termíne 

od 20.6.2014 do 4.7.2014. Pod-

mienky súťaže sú zverejnené na 

web stránke školy www.gymbs.

edupage.sk.
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projekt klientov DSS pri SČK v 

Banskej Štiavnici. „Tento projekt sa 

uskutočnil vďaka grantovému progra-

mu pre optimistov Nadácie Orange.“

Zámerom projektu, ktorý sme zre-

alizovali v dňoch 9.-10.6.2014 bolo 

stretnutie hendikepovaných mla-

dých ľudí s ich zdravými rovesníkmi 

– žiakmi zo ZŠ M. Hella zo Štiavnic-

kých Baní. Tomuto stretnutiu pred-

chádzala spoločná aktivita klien-

tov nášho zariadenia – vyzbieranie 

odpadkov v okolí tajchu Vindšach-

ta, zapísaného na listine UNESCO. 

Dobrý pocit z tejto aktivity umoc-

nili aj príjemné a nezabudnuteľné 

chvíle na Chate Asissi, a to i vďaka 

ústretovému personálu a pani ve-

dúcej. Zažili sme šťastné momen-

ty pri spoločnej opekačke, piesňach 

a vypúšťaní lampiónov šťastia, čo 

sa niesli vysoko k nočnej oblohe. V 

ďalší deň sme strávili krásne chví-

le v areáli ZŠ M. Hella. Táto ako je-

diná na Slovensku vyučuje predmet 

sokoliarstvo a vedie svojich žiakov 

k láske k prírode. Prehliadli sme si 

minizoo, ktoré s nadšením rozširu-

je riaditeľ školy, Pavol Michal ved-

no so svojim kolektívom a žiakmi. 

Pán riaditeľ nás v tomto priestore 

aj zasvätene sprevádzal, dozvede-

li sme sa  mnoho nového zo živo-

ta rôznych dravcov a na záver boli 

pre nás úžasným zážitkom ukážky 

z ich výcviku.

Projekt sme sa rozhodli zrealizovať 

preto, aby sme poskytli zdravotne 

znevýhodneným mladým ľuďom 

možnosť vytvárať si nové kontak-

ty aj mimo svojej komunity. Umož-

niť im nielen prijímať, ale i dávať. V 

neposlednom rade získať nové ne-

tradičné skúsenosti ako napr. spo-

lupodieľať sa na tvorbe životného 

prostredia. Rovnako tak aj ich zdra-

vým rovesníkom, ktorí navyše mali 

možnosť získať skúsenosť s dob-

rovoľníckou činnosťou. O tom, že 

sa nám to podarilo svedčia nielen 

dobré ohlasy našich klientov, ale i 

dohoda na ďalšiu spoluprácu so ZŠ 

M. Hella v Štiavnických Baniach, 

pri ktorej sa naši klienti radi pode-

lia o svoje schopnosti a skúsenos-

ti z oblasti arteterapie. Očakáva-

me, že u oboch skupín dôjde nielen 

k vzájomnému ľudskému oboha-

teniu, ale i posilneniu vedomia, že 

to, čo spolu tvoríme, si zaslúži našu 

pozornosť a musíme to spoločne i 

chrániť.

Andrea Kočalková

koordinátorka projektu

Spoločne tvoríme - spoločne chránime

Klienti Domova sociálnych služieb na Vindšachte  foto archív DSS

V minulom roku sa pri príle-

žitosti 20. Výročia zápisu do 

Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO konal nultý ročník 

podujatia Umenie na Trojici. 

Akcia mala za cieľ oživiť centrum 

mimo top sezóny a ukázať, že Troji-

ca môže žiť kultúrou aj inak, ako do-

teraz. Pozitívne ohlasy potvrdili, že 

snaha organizátorov mala zmysel, 

a tak sme v tomto roku prikročili k 

znovurealizácii tejto akcie.

Témou ročníka bolo Staré vs Nové. 

DJ Yellobox a DJ Sa – mu – rai hra-

li počas celého popoludnia z viny-

lových platní, staré jedlá (čečenské 

špeciality i slovenské podpecníky) 

voňali po celom námestí, nechý-

bala slovenská káva, debaty o kni-

hách s Dadom Nagyom a Tomášom 

Lazarom, rozprávanie populár-

nych bloggerov (a už i spisovate-

ľov) Sama Marca a Rada Ondřejíč-

ka, koncert Petra Janku, uvedenie 

knihy Juraja Červenáka Krv prvo-

rodených či divadelné predstavenie 

Kamene vo vreckách, v ktorom dva-

ja herci divadla Kontra hrali 13 po-

stáv. Večerná bodka v podobe ohňo-

vej a najmä bubeníckej šou pritiahla 

na Námestie desiatky ľudí z celého 

centra. Aj keď podujatie pokropi-

la krátka prehánka, jeho priebeh to 

v zásade neovplynilo. Okrem uve-

deného, počas dňa mohli účastní-

ci sledovať umenie študentov a pe-

dagógov SPŠ S. Mikovíniho, skúsiť 

si samostatne niečo zaujímavé na-

maľovať, stretnúť sa s remeslom, 

navštíviť Galériu J. Kollára a tvori-

vé dielne v nej, či zúčastniť sa burzy 

vinylových platní či kúpiť si knižku 

z antikvariátu. Pre deti nechýbal ani 

workshop žonglovania a prehliadka 

výstavy detských kresieb v spome-

nutej Galérii J. Kollára. Iná štiavnic-

ká galéria – Schemnitz – na tento 

deň výnimočne predĺžila svoje otvá-

racie hodiny. S veľkou odozvou sa 

stretla realizácia retro fotiek, ktorú 

sme pripravili spoločne so štúdiom 

Piercom.

Umenie na Trojici aj v tomto roku 

ukázalo svoj zmysel. Nebolo ma-

sovou akciou, ale stretlo sa s pozi-

tívnymi ohlasmi nielen u divákov, 

ale aj u účinkujúcich, ktorí majú 

za sebou desiatky podobných ak-

cií. Všetci svorne ocenili snahu i or-

ganizáciu a potvrdili, že do nášho 

mesta sa radi vrátia. A to je to naj-

lepšie vysvedčenie pre každého or-

ganizátora.

Na záver naše Ďakujem, ktoré sme-

ruje k ľuďom, bez ktorých by sme 

podujatie nemohli zrealizovať: Filip 

Ondriš & Kaviareň Gavalier, Tomáš 

Lazar & Antikvariátik, Dado Nagy, 

Samo Marec, Rado Ondřejíček, Ju-

raj Červenák, Peter Janku, Rado 

Blaho, Ivan Slovenčák, vedenie, pe-

dagógovia a študenti SPŠ S. Miko-

víniho, Iveta Chovanová & Galéria 

Jozefa Kollára, Samay Coff ee, diva-

dlo Kontra, Norbert Píš & Piercom, 

Tambores, Pavol Maruščák, galéria 

Schemnitz, Marián Čierny, reme-

selníci a každý, kto akokoľvek prilo-

žil ruku k dielu.

Rastislav Marko

Letná sezóna na Trojici otvorená

Kam v BŠ a okolí?

20.6. Prezentácia knihy Mila-

na Augustína: Neznáma história 

zeme baníkov a pôvodu striebra 

rádu templárov. ZUŠ BŠ, 16:00

20.6. Vernisáž výstavy: Karol 

Baron „Šľachtic surrealizmu“ Ga-

léria J. Kollára, 17:00.

20.-21.6. BS City Beats, Richard 

Muller & Dan Bárta, Fink, Jazza-

nova, Lulu James, Plastic Swans, 

Chiki liki tu-a. Afterpárty v čajov-

ni Klopačka a Art Cafe. Amfi teáter 

pod Novým zámkom .

20.6. BS City Beats - afterparties 

po koncertoch, Art Cafe, Čajovňa 

Klopačka, 22:00.

20.6. Koncert: Darkness Possiti-

ve Quintet, Archanjel Caff e Bar.

20.6. Kubánska noc: Adrian Bos-

co Plaza. Vstup 3 €. Trotuar Cafe, 

20:00. 

20.6. Beach party s DJ Drožďom 

Otvorenie letnej sezóny. Pražov-

ňa.  

21.6. Folklórne slávnosti Pod-

horie. Hlavný program slávností 

od 13:30. Info na: www.fspodho-

rie2014.sk 

21.6. Medzinárodný futbalový 

turnaj žiakov, Štiavnické Bane. 

21.6. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov. Hrajú heligonkári z Kle-

novca. Počúvadlianske jazero.

21.6. Koncert: Growth of the free 

jazz, Archanjel Caff e Bar.  

21.6. Koncert: Dagmar Rostandt 

a Michael Phanvan, Trotuar Cafe, 

20:00. 

22.6. Jazzový koncert pedagó-

gov a študentov HUAJA, 17:00. 

23.6. Zážitkové vzdelávanie: 

Turci na ceste do strieborného 

mesta, Nový zámok, 9:00-13:00. 

25.6. Rozlúčka so školským ro-

kom. Vstupné 1 €. Starý zámok, 

8:00-14:00.

26.-28.6. Envirofi lm 2014. Kino 

Akademik.

27.6. Koncert historickej hudby

Múzeum vo Svätom Antone, 

17:00

27.6. Dernisáž výstavy vínnych 

etikiet a dizajnu. Vstup voľný! Vi-

nocentrum, 18:00

27.6. Večerné Blues, Trotuar 

Cafe, 20:00.

28.6. Deň refl exológie ako vedy  

liečby a pomocnej liečby, Detská 

farma Gazdáčik, 10:00. 

28.6. Noc na Starom zámku

28.6. Koncert: Zuzana Suchánko-

vá, Kaviareň Divná pani, 20:30.  

28.6. Koncert: Funky Trio, Tro-

tuar Cafe, 20:00.

Región Banská Štiavnica
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14. jún 2014 bol nezabudnu-

teľným svadobným dňom 

Melity Fajnorovej-Ulbríkovej, 

mladej sympatickej a veľmi 

šikovnej kaderníčky z Banskej 

Štiavnice, ktorú som len tri 

dni pred sobášom požiadala o 

krátky rozhovor priamo v jej 

salóne (Ametyst).

Ako si predstavujete svoj svadobný 

účes a komu v tento výnimočný deň 

zveríte do rúk svoje vlasy?

,,V jednoduchosti je krása, pokúsime 

sa vykúzliť niečo pekné z mojich dlhých 

vlasov. Len jemné vlny, zľahka vypnuté 

pod dva metre dlhým francúzskym zá-

vojom. Česať ma bude moja kamarátka 

a spolužiačka zo strednej školy, Deana 

Atanasová.“

Takže klasická biela nevesta so zá-

vojom?

,,Áno. Česala som už mnoho neviest a 

mám určitú predstavu o tom, čo sa mi 

páči.“

Prečo ste sa rozhodli pre toto povo-

lanie?

,,Dôvod bol veľmi prozaický, ba až prak-

tický, lebo vlasy stále rastú a budú rásť, 

a treba sa o ne starať.“

Takže nešlo o tajný dievčenský sen?

,,Musím sa priznať, že nikdy pred-

tým som v žiadnom kaderníctve nebo-

la. Vždy  som mávala dlhé vlasy, kto-

ré mi podľa potreby zastrihávala moja 

mama.“

A akých zákazníkov máte najradšej?

,,Mám rada ľudí milých, usmievavých, 

spokojných. A aj keď nemajú práve dob-

rú náladu, alebo ich niečo trápi, snažím 

sa ich potešiť pekným účesom, príjem-

ným rozhovorom a svojim pozitívnym 

pohľadom na život.“

Spomeniete si na nejakú nezvyčaj-

nú príhodu? ,,Nikdy nezabudnem, ako 

som ešte v škole nechtiac zastrihla jed-

nej zákazníčke do ucha. Dosť to krváca-

lo, ale ona bola úžasná a brala to s humo-

rom. Odvtedy som opatrnejšia a dúfam, 

že mi táto príhoda neodplaší potencio-

nálnych zákazníkov.“

Čo by ste si najviac priali z hľadiska 

svojej profesie? 

,,Aby ľudia nechodili so sklonenou hla-

vou, aby sa viac tešili zo života, vedeli si 

urobiť radosť napríklad aj pekným úče-

som a aby si viac všímali ľudí okolo seba, 

ktorí sú tu pre nich. Tak, ako ja.“

Ďakujem za rozhovor a z úprimné-

ho srdca prajem mladomanželom 

Ulbríkovým nádhernú, láskyplnú a 

šťastnú spoločnú cestu životom.

Janka Bernáthová

Účes pre nevestu

BBSK – Pohronské osvetové stredis-

ko Žiar nad Hronom – Pracovisko 

Banská Štiavnica, Stredná odborná 

škola lesnícka v Banskej Štiavnici, 

Mesto Banská Štiavnica, Mestské 

lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., 

Múzeum vo Svätom Antone a Au-

torský klub v Banskej Štiavnici vy-

hlásili literárno-výtvarnú súťaž  pre 

študentov stredných  škôl ,,Les v mo-

jom srdci“.

Dňa 11. júna 2014 sa v krásnych 

historických priestoroch Strednej 

odbornej školy lesníckej v Banskej 

Štiavnici uskutočnilo vyhodnotenie 

3.ročníka tejto súťaže s odborným 

seminárom a slávnostným odovzda-

ním ocenení. Sprievodného slova a 

vyhlásenia výsledkov sa sa ujala Mgr. 

Mária Petrová. Rozhodovanie poro-

ty nebolo jednoduché, lebo všetky 

vyznania lesu, prírode a našej krás-

nej planéte, vyjadrené slovom i štet-

com, boli zo srdca čisté a úprimné. 

Výtvarné práce hodnotili pani Oľga 

Kuchtová  a akademický maliar Ma-

rian Ruman. 1.miesto  Kristína Lu-

káčová, 2.miesto Terézia Sopková-  

obidve talentované študentky sú zo 

Súkromnej strednej umeleckej školy 

Hodruša Hámre a 3.miesto získala 

Natália Ondrejková zo SOŠL. Lite-

rárne práce hodnotili členky Autor-

ského klubu Mgr.Veronika Ingloto-

vá, RNDr. Naďa Kvaková a Janka 

Bernáthová. A tu sú mená úspeš-

ných mladých prozaikov:

1.Radka Tekelová Gymn. Topoľča-

ny,

2.Radovan Sakál SOŠL, Alžbeta 

Miklošovičová Bratislava

3.Jaroslav Trebula a Jakub Badrna 

zo SOŠL.

Príjemným prekvapením pre poro-

tu boli poetické vyznania mladých 

autorov:1.Adam Kollár ZUŠ Stará 

Ľubovňa, 2.Ľudmila Zimmerman-

nová Gymn. Topoľčany, 3. Barbo-

ra Plutová a Janka Biganičová ZUŠ 

Stará Ľubovňa. Cenu poroty zís-

kal kolektív básnikov zo ZUŠ Jána 

Melkoviča Stará Ľubovňa za vy-

sokú umeleckú úroveň súťažných 

prác. Ďakovný pohár dostala SOŠL, 

ktorá sa podieľa na príprave podu-

jatia a zároveň sa do súťaže najak-

tívnejšie zapája. Poďakovanie patrí 

aj obetavým pedagógom Mgr. Jan-

ke Lavríkovej, Mgr. Petrovi Koš-

tialovi a pani učiteľke Eve Kolláro-

vej. Vecné ceny do súťaže venovali: 

POS, Mestské lesy- Ing. Jaroslav 

Dudík,Kaviareň Divná pani, Ranč 

Nádej - pán Ondrej Binder, SOŠL  a 

Mesto Banská Štiavnica. Za radosť 

v očiach všetkých ocenených štu-

dentov srdečne ďakujeme. 

Janka Bernáthová

Les v mojom srdci

Víťazi literárno-výtvarnej súťaže  foto J. Bernáthová

V Kozelníku 
oslavovali
V sobotu 31. mája 2014 bolo v 

obci Kozelník rušno. Dedinka po 

prvýkrát oslavovala svoje výročie 

– tento rok uplynulo 590 rokov od 

prvej písomnej zmienky o obci. Po-

časie bolo účastníkom osláv priaz-

nivo naklonené, z čoho mali všetci 

radosť, pretože celý program sa 

konal pod holým nebom.

Slávnostný program sa začal o 

10.00 hod. ekumenickou pobož-

nosťou. Po jej ukončení a po prí-

hovore starostky obce nasledoval 

kultúrny program v podaní nada-

ných detí, mládeže a dospelých z 

obce. Od obeda do neskorých ve-

černých hodín prítomným hrala 

do tanca aj do spevu skupina Šu-

kovcov z Čierneho Balogu  a tiež 

DJ Rado.  

Eva Petáková

starostka

Súťaž vo varení 
fazuľovice
Dňa 14.6.2014. v Podbanskom 

sa uskutočnil 9. ročník súťaže 

vo varení fazuľovice s názvom 

„Podbanský prdkáč“. Dobrovoľní 

pracovníci CVČ spolu so svojimi 

deťmi sa zúčastnili ako družstvo 

pod názvom CVČ Banská Štiav-

nica. Predsedom poroty bol sám 

šéfkuchár Grand hotela Permon 

a spolu so zúčastnenými ľuďmi, 

ktorí prišli na akciu  hodnotili 

kvalitu a chuť fazuľovice .Spo-

medzi 17 súťažných družstiev 

sme obsadili 3. miesto. Gratu-

lujem a ďakujem za nezabudnu-

teľný zážitok. 

Janka Machilová

Nadstavbové 
štúdium 
(maturita) – školský rok 

2014/2015 

Denná aj večerná forma 

Kde: Spojená škola, Kolpašská 9, 

Banská Štiavnica

Podmienka: výučný list 

Termín: prihlášky (alebo žiadosť) 

ihneď prípadne do 30. júna 2014 

uviesť osobné údaje + vyučenie v 

odbore + telefonický kontakt

Kontakt: riaditel@sosbs.sk;  0911 

240 901; 0911 066 987
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Školský rok 2013/2014 

môžeme zhodnotiť ako 

úspešný a to z hľadiska 

kurzov spoločenského tanca a 

spoločenskej výchovy, tanca 

pre predškolákov a prvákov, 

ako aj súťažný tanečný šport. 

Novinkou našej tanečnej školy bola 

spoločenská výchova a stolovanie 

pre žiakov 9. ročníkov, kde sme v 

rámci 45 min. hodín učili mladých 

ľudí ako stolovať a správať sa v spo-

ločnosti, ako majú tanečnú part-

nerku vyzvať do tanca príp. otvoriť 

dvere spolužiačke alebo p. učiteľke. 

Toto sa stretlo s úspechom tak me-

dzi žiakmi ako aj učiteľmi a zároveň 

to oslovilo žiakov do kurzu spolo-

čenského tanca a spoločenskej vý-

chovy. Je to v rámci projektu Slušná 

mládež, ktorý je zaregistrovaný na 

Ministerstve kultúry SR ako súčasť 

vzdelávania s možnosťou využitia 

kultúrnych poukazov. Čo sa týka 

školákov a prváčikov máme za se-

bou množstvo úspešných vystúpení 

v Banskej Štiavnici, Zvolene a Ban-

skej Bystrici. Títo škôlkári sa naučili 

počas tohto roka 15 tancov hravou 

formou rozdelených do 3 kategó-

rií, tanečné a pohybové hry, spo-

ločenské tance a zumba, moderné 

tance. Športové páry nás veľmi po-

tešili a náš klub Fáber Dance Team 

v Banskej Štiavnici sa rozrastá a to 

vďaka úspechom našich tanečných 

párov: Daniel Didi a Zoja Didiová, 

Michal Chovan a Rebeca Dudášo-

vá, Jakub Lulák a Viktória Vranová, 

ktorí sa zúčastnili na tanečných sú-

ťažiach. Zvolenský tanečný parket 

(8.6.) v kategórii Junior I. E zvíťa-

zil pár Chovan – Dudášová a na sú-

ťaži  Sun Dance Bratislava, (1.5.) v 

kategórií Dospelí B LAT súroden-

ci Zoja a Daniel Didi obsadili pek-

né 2.miesto a v kategórii Dospelí D 

STT tanečný pár Lulák – Vranová 

obsadili 16.miesto. K dosiahnutým 

výsledkom našim párom gratuluje-

me a prajeme im do ďalších taneč-

ných súťaží veľa úspechov. Kde nás 

uvidíte? Na salamandrových dňoch 

začiatkom septembra. 

Juraj Fáber, FDT Slovakia 

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

„Osud Ti ne-

doprial s nami 

dlhšie byť, ale 

v našich srd-

ciach budeš 

navždy žiť...“

Dňa 20.6.2014 uplynie se-
dem rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý Ing. Jo-

zef Herčko. Kto ste ho po-
znali a mali radi, venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku.  Smútiaca rodina

Spomienka

„Dni plynú 

ako tichej rie-

ky prúd, bo-

lesť v srdci 

trvá a nedá 

zabudnúť. Už 

15 rokov nie je počuť Tvo-

je slová, tak veľmi nám chý-

baš v kruhu domova.“ Dňa 

10.6.2014 uplynulo 15 ro-

kov, čo nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, otec, 

brat, švagor a kamarát 

Igor Ivanič.  Venujte mu s 

nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

Poďakovanie 
Dňa 13.5.2014 sme sa navždy roz-

lúčili a odprevadili na večný odpo-

činok manžela, otca a starého otca 

Petra Vrťa, ktorý nás opustil vo veku 

81 rokov. Naše úprimné poďakova-

nie patrí primárovi OIAM MUDr. 

P. Mažgútovi, MUDr. Z. Halanovej, 

MUDr. J. Kernáčovi a celému per-

sonálu tohto odd. nemocnice v Ban-

skej Štiavnici za starostlivosť počas 

hospitalizácie; p. kaplánovi Mgr. T. 

Štefi novi za duchovné sprevádza-

nie počas choroby. Za dôstojnú roz-

lúčku ďakujeme p. primátorke Mgr. 

N. Babiakovej, p. J. Simonidesovej, 

baníckemu spevokolu, Ing. M. Dur-

bákovi a baníkom z Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku, 

rodine Chovanovej, pohrebnej služ-

be REQUIEM - p. Ľuptákovej, p. ria-

diteľke PhDr. V. Gregáňovej, p. Pa-

lovičovej, K. Patschovej a všetkým 

prítomným za kvetinové dary. 

S vďakou smútiaca rodina.

Úspešná sezóna Fáber Dance Teamu

V dňoch 19. – 22. mája 2014 sa 

35 žiakov a 4 pani učiteľky zo 

ZŠ J. Kollára zúčastnili pozná-

vacieho  zájazdu do Paríža,  

Londýna  a Prahy.

Keďže v autobuse zostalo pár voľ-

ných miest, vzali sme aj niekoľko 

žiakov z okolitých ZŠ. V autobu-

se vládla veselá, priam  dovolen-

ková nálada.V Paríží sme sa po-

zreli na mesto z Eiff elovej veže, 

prešli sme sa od Víťazného oblú-

ku po Champs-Élysées, navštívili 

sme Tuillerske  záhrady, múzeum 

Louvre, chrám Notre Dame a dali 

sme si netradičnú večeru v tradič-

nej študentskej uličke v Paríži. V 

noci sme pokračovali v našej ces-

te do Londýna cez kanál La Man-

che trajektom z francúzskeho Ca-

lais do anglického Doveru.

V Londýne sme  absolvovali ma-

ximum londýnskych pamiatok 

–Prírodovedecké múzeum, Buc-

kinghamský Palác, Big Ben, 

miesto, kde sa zrodil Sherlock 

Holmes, prešli sme dvoma naj-

známejšími námestiami – Trafal-

galským a Piccadily Circus, nie-

koľko z nás navštívilo Britské 

múzeum, ďalší si  nenechali ujsť 

príležitosť odfotiť sa so súčasný-

mi aj historickými osobnosťami  v 

múzeu Madam Tussaud´s. Prešli 

sme sa najznámejšími londýnsky-

mi parkmi, videli sme Londýnske 

Oko  a nakupovali sme na najzná-

mejšej nákupnej ulici Oxford Stre-

et. Okrem Londýna sme navštívi-

li aj študentské mesto Cambridge, 

kde sme sa odviezli na loďkách  a 

tradičné britské mesto Ely, v kto-

rom sme okrem  Katedrály Najsvä-

tejšej Trojice videli ako vyzerá bež-

ný život v anglických  mestečkách. 

Po ceste na Slovensko sme sa za-

stavili v Prahe, kde sme sa prešli 

od Pražského hradu po Karlovom 

moste až k Orloju.

Výlet to bol síce vyčerpávajúci, ale 

krásny. Uvideli sme kus Európy a 

mnoho z nás sa rozhodlo, že sa na 

tieto krásne miesta ešte v živote 

určite aspoň raz vráti. Predsa len, 

oplatí sa učiť cudzie jazyky.

T. Adamská

Exkurzia - Paríž, Londýn, Praha

Úspešné tanečné páry Fáber Dance Teamu  foto archív Fáber Dance Team
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

Košík z eidamu 
s bryndzou
Potrebujeme: 20 tenkých plátkov 

eidamu, 250 g bryndze, 50 g kys-

lej smotany, 10 vajec uvarených 

natvrdo, kyslé uhorky, 50 g steri-

lizovanej kapie

Postup: Zo syru vytvoríme kor-

nútky a rozložíme ich na misu. 

Bryndzu vymiešame so smota-

nou, dáme do vrecúška s ozdobe-

nou rúrkou a nastriekame do stre-

du každého kornútika. Potom do 

kornútika vložíme polovicu natvr-

do uvareného vajca a ozdobíme 

vejárikom z uhorky a kúskom ká-

pie.                                  Dobrú chuť!

Poďakovanie
1. Letecko - modelársky klub 

Banská Štiavnica sa chce po-

ďakovať všetkým partnerom, 

ktorí sa podieľali na úspeš-

nom zabezpečení našej akcie, 

Ampér 2014, ktorá sa konala 

v obci Ilija. Ide o partnerov: 

firma Combin s. r. o., Spoje-

ná škola remesiel, služieb a 

lesníctva v Banskej Štiavnici, 

Meštianska krčma, Potraviny 

p. Dušan Tulipán ml., Black 

M p. Marian Čierny, Mäsový-

roba p.Cibula Ján, Pekáreň 

Anton Antol, Billa Banská 

Štiavnica, Comex p. Tibor 

Liškay. Všetkým ešte raz Ďa-

kujeme. 

1. LMK Banská Štiavnica

Pravidelné stretnutie 

baníkov

Pozývame Vás dňa 27.6.2014 o 

16:00 hod. do baníckej krčmy 

pri štôlni Glanzenberg u p. Kara-

bellyho na pravidelné stretnutie 

baníkov a ich priateľov. 

Na stretnutie sa tešia 

organizátori. 

OZ Iniciatíva za živé mesto v spo-

lupráci so Slovenským banským 

múzeom pripravili pre žiakov, štu-

dentov i širokú verejnosť  popu-

larizačno – vzdelávacie poduja-

tie Turci na ceste do strieborného 

mesta. 

Pre realizáciu projektu vybrali inte-

riér architektonickej ikony Banskej 

Štiavnice - Nového zámku, ktorý 

bol postavený ako súčasť branné-

ho systému mesta práve v obdo-

bí blížiaceho sa tureckého nebez-

pečenstva. Podujatie sa uskutoční  

23. 6. 2014 od  9:00 do 13:00 ho-

diny. Pre záujemcov sme pripravili 

krátky fi lm približujúci najdôležitej-

šie medzníky osmansko – habsbur-

ských vojenských stretov obohate-

ný o ukážky bojov. Verejnosti bude 

prístupná celá expozícia protiturec-

kých bojov na Slovensku a súčasťou 

programu bude tiež cyklus predná-

šok, počas ktorých sa návštevníci 

budú môcť dozvedieť všetko dôle-

žité o príchode Turkov, rozlúštiť, čo 

sa skrýva pod názvom Dobóov tele-

graf a rozprávať sa bude aj o osob-

nostiach protitureckého odboja. Te-

šíme sa na vás. Podujatie podporilo 

Ministerstvo kultúry SR.

Zuzana Denková

Turci na ceste do strieborného mesta

V dňoch 30. a 31. mája 2014 

sa uskutočnil už 17. ročník 

tradičného Festivalu kumštu, 

remesla a zábavy v Banskej 

Štiavnici. 

Organizátori si tento rok zvolili 

tému Baníctvo, ktorú veľmi vhod-

ne podčiarklo aj prostredie Ban-

ského múzea v prírode. Návštev-

níci si v rámci programu mohli 

vyskúšať tradičný spôsob dobý-

vania rudy želiezkom a kladivom, 

ryžovanie zlata, určovanie mine-

rálov, zapojiť sa do hry, kde sta-

novištia k jednotlivým indíciám 

museli zamerať ako kedysi banskí 

merači. Prehliadka banských ob-

jektov povrchovej expozície mú-

zea, náučnej geologickej expozície 

a možnosť fárať do podzemia boli 

tiež v ponuke programu. V rám-

ci tvorivých dielní Školy v múzeu 

si vyskúšali paličkovanie čipiek, 

prírodné batikovanie kvietkami 

a bylinkami a tiež maľovanie  ba-

níckych betlehemov. V celom are-

áli sa prezentovali zruční reme-

selníci, kováči, hrnčiari, rezbári, 

drotári, nožiari, šperkári,...

Počas festivalových dní sa o zába-

vu postarali kúzelník Peter a kú-

zelník Talostan, Divadlo na pred-

mestí s predstavením Zabudnutý 

čert, nechýbal tradičný Živý ba-

nícky orloj, prišli aj milí malí Per-

moníci z Križovatky, sokoliari. 

Záver obidvoch festivalových dní 

patril kapele Funny Fellows. So-

botný program spestrila dychová 

hudba Sitňanka a na záver BŠHBS 

predviedol banícky šachtág. Tra-

dične svojim nezameniteľným 

humorom bavil návštevníkov aj 

Štiavnický Náco, deti sa mohli vy-

šantiť na ručne poháňanom dre-

venom kolotoči.

Veríme, že tí návštevníci (bolo ich 

viac ako 1.700), ktorí si našli ces-

tu do banského múzea, aj napriek 

nepriaznivému počasiu, preži-

li pekný deň s neopakovateľnou 

atmosférou. Naše poďakovanie 

patrí zamestnancom Slovenské-

ho banského múzea, členom OZ 

Iniciatíva za živé mesto, Mestu 

Banská Štiavnica, Mestskej polícii  

za organizáciu dopravy,  všetkým 

dobrovoľníkom a sponzorom: El-

geo – Banská s.r.o., Slovenská 

banská spol. s r.o., Pekáreň Anton 

Antol, s.r.o., Magic Computers, 

s.r.o., Imo Obchodná fi rma, RP 

domácnosť Blahút, Ján Majsniar 

- Čajovňa Klopačka, Potraviny Er-

nek, Mestské lesy Banská Štiav-

nica, s.r.o., Sibacol, spol. s r.o., 

Black m- reštaurácia nad Kozá-

kom, Perla – Branislav Peták, Pen-

zión na kopci, SimKor spol. s r.o., 

Hotel Topky spol. s r.o., Sloven-

ská autobusová doprava Zvolen, 

a.s., Remeslo stav, s.r.o., Revipo 

– Ivan Podmanický, Ing. Michal 

Gašper, Reštaurácia Gallery, silica 

s.r.o, Penzión Nostalgia.

Tešíme sa spolu s vami na ďalší 

ročník Festivalu kumštu remesla 

a zábavy v roku 2015.

Emília Švecová, 

OZ Iniciatíva za živé mesto

17. ročník Festivalu kumštu 
remesla a zábavy

Vážení čitatelia, pri príle-

žitosti vydania 1000. čísla 

ŠN v novodobej histórii 

sme vyhlásili súťaž, kde 

ste mali odpovedať na 

otázku, v ktorom roku začali 

vychádzať terajšie ŠN.

Správna odpoveď (bola uvede-

ná v sprievodnom článku Vý-

nimočné jubileum ŠN), znie: 

v roku 1990. Na zasadnutí re-

dakčnej rady 16.júna 2014 sme 

vyžrebovali 3 výhercov. 1. cenu 

– nákup tovaru vo Vinotéke AR-

LEK A. Kurucová v hodnote 30,-

eur získala p. Alžbeta Kopálová, 

BŠ, 2. cenu – ročné predplatné 

ŠN v hodnote 20,-eur získala p. 

Mária Buzalková, BŠ, 3.cenu – 

½ ročné predplatné ŠN v hod-

note 10,-eur získala p. Alenka 

Patakyová, Križovatka 23, BŠ. 

Výhercom súťaže srdečne bla-

hoželáme a všetkým čitateľom 

ďakujeme za priazeň. 

Roman Kuruc

Výhercovia súťaže ŠN

OZ Iniciatíva za živé mesto v spo-

lupráci so Slovenským banským

múzeom pripravili pre žiakov, štu-

dentov i širokú verejnosť  popu-

larizačno – vzdelávacie poduja-

tie Turci na ceste do strieborného

mesta. 
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

Piatok 20.6. o 19:30 hod.Piatok 20.6. o 19:30 hod.

Príbeh fi lMU: OdYseAPríbeh fi lMU: OdYseA
Jedinečný projekt, ktorý predsta-Jedinečný projekt, ktorý predsta-
vuje dejiny fi lmu od jeho počiatkov vuje dejiny fi lmu od jeho počiatkov 
po dnešok. Vstupné: 3,50 €po dnešok. Vstupné: 3,50 €

Sobota 21.6. a nedeľa 22.6. Sobota 21.6. a nedeľa 22.6. 
o 16:00 hod.o 16:00 hod.

Ako vYcvičiť drAkA 2Ako vYcvičiť drAkA 2
Pokračovanie úspešného animáku Pokračovanie úspešného animáku 
plné humoru, úžasných hrdinov a plné humoru, úžasných hrdinov a 
skvelým príbehom. Vstupné: 4 €skvelým príbehom. Vstupné: 4 €

Streda 25.6. o 19:30 hodStreda 25.6. o 19:30 hod

VšeTkY cesTY vedú VšeTkY cesTY vedú 
do hrobUdo hrobU
Komédia ,USA,2014,116 minKomédia ,USA,2014,116 min.

MP12. Albert (Seth MacFarlane) MP12. Albert (Seth MacFarlane) 
sa pretĺka ako nie príliš úspešný sa pretĺka ako nie príliš úspešný 
pastier oviec, býva u rodičov a prá-pastier oviec, býva u rodičov a prá-
ve dostal kopačky od okatej Loui-ve dostal kopačky od okatej Loui-
se (Amanda Seyfried), ktorej vadí se (Amanda Seyfried), ktorej vadí 
jeho celoživotná zbabelosť. K svo-jeho celoživotná zbabelosť. K svo-
jej smole totiž žije v dobe, v ktorej jej smole totiž žije v dobe, v ktorej 
sa každý druhý konfl ikt rieši súbo-sa každý druhý konfl ikt rieši súbo-
jom a on pritom vôbec nevie strie-jom a on pritom vôbec nevie strie-
ľať. Aj na notorického outsidera sa ľať. Aj na notorického outsidera sa 
ale niekedy môže usmiať šťastie. To ale niekedy môže usmiať šťastie. To 
Albertovo sa práve prisťahovalo do Albertovo sa práve prisťahovalo do 
jeho mesta a volá sa Anna (Char-jeho mesta a volá sa Anna (Char-
lize Theron). Nielen že trafí desať lize Theron). Nielen že trafí desať 
terčov z desiatich, ale naviac má s terčov z desiatich, ale naviac má s 
Albertom svätú trpezlivosť a neob-Albertom svätú trpezlivosť a neob-
lomné odhodlanie naučiť ho strie-lomné odhodlanie naučiť ho strie-
ľať. Vstupné:4€ľať. Vstupné:4€

Sobota 21.6. o 19:30 hod.Sobota 21.6. o 19:30 hod.

WTFWTF

Komédia,Francúzsko,2014,81 
min.min.
Viac ako desať rokov vyvádza Viac ako desať rokov vyvádza 
Remi Gaillard rôzne vtákoviny a Remi Gaillard rôzne vtákoviny a 
získal si tým medzinárodný ohlas. získal si tým medzinárodný ohlas. 
Je to hviezda - vtipný, poburujú-Je to hviezda - vtipný, poburujú-
ci, francúzsky Borat s 1.4 bilió-ci, francúzsky Borat s 1.4 bilió-
nov zhliadnutí. Realita je ale iná. nov zhliadnutí. Realita je ale iná. 
Vo svojich 38 rokoch žije stále vo Vo svojich 38 rokoch žije stále vo 
svojom malom byte z dávok štátu svojom malom byte z dávok štátu 
a stále dookola počúva sťažnosti od a stále dookola počúva sťažnosti od 
svojej priateľky, že už by sa z neho svojej priateľky, že už by sa z neho 
mal stať NIEKTO. Vstupné:4€ mal stať NIEKTO. Vstupné:4€ 

Piatok 27.6. a nedeľa 29.6. Piatok 27.6. a nedeľa 29.6. 
o 19:30 hod.o 19:30 hod.

TrANsforMers 4: TrANsforMers 4: 
ZÁNikZÁNik
Sci-fi ,akčný,USA,Čína, 2014,165 Sci-fi ,akčný,USA,Čína, 2014,165 
min.MP 15min.MP 15

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

cúzsko 2014 81cúzsko 2014 81

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.21/2014: „Ak si 

si nie istý charakterom človeka, pozri sa 

nato, akých má priateľov.“ Výhercom 

sa stáva Galina Cibulková, Učiteľ-

ská A/8, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na nákup tovaru v 

hodnote 10,-eur v predajni Allcom, 

Radničné nám. 11, Banská Štiavni-

ca. Vašou úlohou je správne vylúš-

tiť krížovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

30.6.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Th ákura: 

„Ľudia... (dokončenie v tajničke) 

A., Začiatok tajničky,       

B., Strihá štichy, slovenský herec, 

Leonard,  

C., Nepodľahne, existujete, ihlična-

tý strom, Antónia dom.,   

D., 501 v Ríme, obloha, stroj ma-

ďarsky, textová skratka, di-

voko, tiež, 

E., Baňa na kameň, krá-

ľovná jari, argón, sonograf, 

úhor po nemecky,  

F., Vzácny kameň, táraj, zn. 

tónu, Mária,     

G., Hektoliter, močovina, 

odd v nemocnici, seriálová 

postava, druh stupnice, slo-

venská rieka,         

H., Inštitút pre výskum 

vesmíru v USA, hrčka, ná-

doba na kvety, kráčaš,      

I., Časť tváre, viem česky, 

aká básnicky, vytvárali, 

J., 2. časť tajničky, pekné.  

1., Pond, koniec tajničky, draslík, 

2., Rádioprijímač, pitie nárečovo,    

3., Cudzie muž. meno, váb, stovka, 

4., Váľal nár., toto, orol po nemec-

ky, 

5., Koncovka zdrobnenín, stred slo-

va kabáty, nervy,    

6., Talianske oceliarne – strojárne 

skr., odbijem,       

7., Určená, lietadlo, majstrovstvá 

sveta,

8., Ženské meno, druh tanca,   

9., Batoh nár., druh plesnivého 

syra, meter,          

10., 57 v Ríme, druh hudobných 

diel,           

11., Zvýšený tón A, otázka, vkladná 

knižka skr.,         

12., Spoluhlásky slova bič, slov. 

speváčka s moderátorka, obyvateľ 

N.Zélandu,

13., Ťažký kov, molybdén, írska or-

ganizácia,

14., Suchá tráva, úhor po nemecky, 

zvýšený tón D,

15., Bol zaľúbený, ulica po francúz-

sky, iniciálky Novomeského,

16., Aj, 3.časť tajničky.

Pomôcky: Chlast, Aar, Aal, Rue, 

Tina, Sotor, Lada 

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kupón č. 23
Krížovka
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„Spevák je ako maliar, ktorý 

prostredníctvom svojho hlasu 

maľuje obraz plný vznešených 

citov“ (Martin Kurek)

Vo štvrtok 12. júna 2014 sa spe-

vácka trieda pani učiteľky PaedDr. 

Petry Weisovej predstavila vyše 

hodinovým živým umeleckým 

programom. Po úvodných slovách 

vysvetľujúcich metodicko-pedago-

gické vedenie pani učiteľky na ho-

dinách spevu, sa rodičom i starým 

rodičom prezentovali žiaci v sólo-

vých i skupinových vystúpeniach. 

Zazneli úpravy ľudových piesní, 

umelé, populárne  piesne, ale aj  

umelecky vážnejšie  árie autorov 

ako M.Sch. Trnavský, A. S. Dargo-

myžskij, Lichard, či Mayer,  Franz 

Schubert, či G.G. Carissimi. Po-

stupne vystúpili: Filipko Freigert, 

Vivien Vlašičová, Terezka Sovin-

cová, Paulína Grausová, Katka Mí-

tová,  Matúško Sásik, Patrícia Uh-

náková, Katka Freigertová, Miška 

Vozárová, ktorých spontánne a zá-

roveň kultivované  vystúpenia po-

tešili ucho i ducha.

Spevácke vystúpenia prepleta-

li klavírne čísielka  Emky Urban-

čekovej a Elinky Laury  Píšovej, 

ako aj dve časti sonáty pre fl autu 

a čembalo našej tohtoročnej absol-

ventky Janky Kružlicovej. Je po-

tešujúce vidieť, počuť a zažiť, ako 

deti pod rukami kvalitného peda-

góga rastú  a rovíjajú sa či už v hla-

sovej technike a istote  prejavu. 

Včerajší umelecký zážitok bol zá-

sluhou snaživej a šikovnej p. uč. 

Petry, ktorá i ako korepetítorka 

všetkých svojich žiakov podala ob-

divuhodný výkon. Za podporu ro-

dičov, starých rodičov a priateľov 

ZUŠ, ktorí si uvedomujú  zmysel 

umenia, spevu a hudby vo vývoji 

svojich detí ďakujeme a tešíme sa 

v novom školskom roku.

Irena Chovanová

Spevák je ako maliar

XI. ročník súťaže "Mladých 

organistov" sa v tomto roku 

konal v dňoch 9.-10. júna   v 

rímsko-katolíckom kostole v 

Námestove.

Túto súťaž organizuje ZUŠ Ignáca 

Kolčáka v Námestove (odbor cir-

kevná a chrámová hudba) v spolu-

práci s farským úradom v Námesto-

ve a pod záštitou Mesta Námestovo. 

Súťaž sa uskutočnila  v rím.- kato-

líckom kostole sv. Šimona a Júdu v 

Námestove. 

Prihlásení súťažiaci mali predpísa-

né tieto skladby: 

 J. P. Roškovský: 8 fúg na "Ite mis-

sa est" 

 J. S. Bach: Prelúdium a fúga - ľu-

bovoľný výber D. Buxtehude, alebo 

J.Pachelbela

1. ľubovoľná skladba (výber ľubo-

voľnej skladby z obdobia klasiciz-

mu, romantizmu, alebo 20. st. max. 

do 10 min.)

2. ľubovoľná pieseň z JKS s predo-

hrou (vlastná improvizácia)

Odborná porota na čele s jej predse-

dom  Mgr. art. Peter Sochuľákom, 

pedagógom organovej hry na Kon-

zervatóriu v Banskej Bystrici, ude-

lila v tejto celoslovenskej organovej 

súťaži 3. miesto našej žiačke Lucii 

Švecovej, ktorú na súťaž pripravila 

a sprevádzala pani zástupkyňa Mgr. 

Katarína Tuhárska. Gratulujeme!

Silným zážitkom v prvý podve-

čer súťaže bol pre všetkých zúčast-

nených koncert  banskobystric-

kých konzervatoristov, na ktorom 

im predviedli  svoje inštrumentál-

ne umenie. Potešené z cenného 

umiestnenia  sa Lucka a p. uč. Kat-

ka vrátili do banskoštiavnickej ZUŠ-

ky, aby v našom regióne šírili krásu 

a vznešenosť "Kráľa nátrojov" - orga-

nu.

Irena Chovanová

XI. ročník súťaže "Mladých organistov"

Pani učiteľka ZUŠ Mgr. Zdenka 

Koreňová pripravila v stredu 

11. júna 2014 o 14.00 hod. 

so žiakmi svojej belianskej 

keyboardovej triedy milý 

koncert. 

Do jednej z tried ZŠ v Banskej Belej 

pozvala i žiakov so Školského klubu, 

rodičov, starých rodičov a priateľov 

detí. Predstavili sa na ňom všetci jej 

deviati žiaci: Ľudmilka Bartošová, 

Adela Dobrotová, Richard Hesoun, 

Simonka Kandová, Michaela Reme-

ňová, sestry Marína a Michaela Silá-

diové a Danielka Zvarová. Všetci sa 

predstavili najmenej s dvoma sklad-

bičkami, ktoré ich kamarátka pre-

pletala milým slovom pre mamičky 

a oteckov. V závere triedneho kon-

certu sa riaditeľka ZUŠ Mgr. Irena 

Chovanová poďakovala pani uči-

teľke Zdenke za dlhoročnú poctivú 

prácu s deťmi, za jej pekné pôsobe-

nie na belianskej pobočke. Znakom 

úcty a vďaky detí, za to, že vlievala  

do ich sŕdc lásku k hudbe, HUDBE, 

ktorú sama nadovšetko miluje, boli 

i malé  žlté  slnečnice.   

Irena Chovanová

Hudba, čo dá i slnečniciam rozkvitnúť

Speváčky ZUŠ foto archív ZUŠ

Folklórne slávnosti 

Podhorie 2013

Občianske združenie Teplá-

Žakýl Vás srdečne pozýva na 

Folklórne slávnosti, ktoré sa 

uskutočnia 21. júna 2014 v 

obci Podhorie. Popri hlavnom 

programe sa môžete tešiť na 

množstvo sprievodných podu-

jatí ako napr. expozíciu bábok, 

gazdovský dvor, školičku tan-

ca, fotenie v kroji, jarmok re-

mesiel, ukážku tradičných prác, 

ochutnávku domácich špecialít, 

tvorivé dielne pre deti ... Podu-

jatie sa organizuje s fi nančnou 

podporou Ministerstva kultúry 

Slovenskej Republiky, VÚC BB 

a iných sponzorov. Časový har-

monogram

13:30 – 14:30 Rozprávkové 

Podhorie 

14:30 – 15:30 Otvorenie sláv-

ností. Vystúpenie detských folk. 

súborov a sólistov Deti deťom 

(sólistka, DFS Sitňančok, ZUŠ 

BŠ, DFS Podhorčanček, DFS 

Úsmev, súrodenci Melicherčí-

kovci) 

15:30 – 16:00 Privádzanie do 

života publikácie o obci Podho-

rie a vyhodnotenie súťaží (guláš 

majster a tradične ľudovo). Sú-

bežne školička tanca na taneč-

nom javisku.

16:00 – 18:45 Vystúpenie do-

spelých folklórnych súborov a 

skupín (FS Hriňovčan, FS Sit-

ňan, FS Hron, FS Podhorčan)

19:00 – 20:00 Hosť Slávností 

FS Marína. 

20:00 Zábava, hrá HS Diamond 

z Krupiny.

OZ Teplá-Žakýl

Vernisáž 
výstavy
Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici Vás pozý-

va na vernisáž výstavy Ka-

rol Baron – Šľachtic surrea-

lizmu, ktorá sa uskutoční v 

piatok 20. júna 2014 o 17.00 

hod. v Galérii Jozefa Kollára, 

Námestie sv. Trojice 8 v Ban-

skej Štiavnici. Výstava potr-

vá od 20. júna do 15. septem-

bra 2014, od utorka do nedele 

v čase od 9.00 do 17:00 hod. 

Info: galeria@muzeumbs.sk, 

045/691 34 31. Predaj vstupe-

niek: Informačné centrum, in-

fobs@muzeumbs.sk, 045/692 

05 35.
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II.trieda juh 22.kolo hralo sa 

14.6.2014  

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA "B" - 

FK PRENČOV  5: 1 (2:0)

Góly: 48.,82.min. Meňuš,8.min. 

Kmeť,40.min.Šovčík,75.min.Čiliak

Zostava: Kraják-Šovčík (46.Meňuš), 

Číž, Žikla, Halát, Šemoda, Barák Ľ. 

(88.Sovinec), Kmeť, Javorský (23.

Greguš, 77.Sluka), Čiliak, Ferenčík 

st.

V poslednom kole súťažného roční-

ka nastúpilo naše mužstvo v derby 

zápase proti mužstvu Prenčova. Po 

dvoch vysokých prehrách v uplynu-

lých kolách, príjemne prekvapilo a 

zaslúžene zvíťazilo nad mužstvom 

z druhého miesta tabuľky. Po dlh-

šom čase sme videli i zlepšenú hru 

nášho mužstva. Úvod zápasu nám 

vyšiel veľmi dobre a v 8 min. pria-

my kop Baráka z pravej strany na-

šiel v šestnástke hlavu Kmeťa ,ktorý 

otvoril skóre zápasu. Po peknej spo-

lupráci Čiliak a Šovčika sa posledne 

menovaný v 40.min. uvoľnil na hra-

nici 16-ky a nedal šancu hosťujúce-

mu brankárovi 2:0.

Presný center Greguša v 48.min. 

našiel Meňuša L., ktorý bol na ihris-

ku len tri minúty a ten zvýšil na 3:0. 

Zaváhanie v strede našej obrany vy-

užil v 54.min. hosťujúci Blahút R. a 

znížil stav zápasu na 3:1. Po nedo-

rozumení brankára hostí so svojim 

obrancom strelil náš štvrtý gól Či-

liak. Skóre zápasu uzavrel v 82.min.

Meňuš L. I keď sa hostia snažili a vy-

pracovali si i šance, pri ktorých nás 

podržal náš brankár Kraják, naše ví-

ťazstvo je úplne zaslúžené.

14.6.2014 II. liga skupina JUH 

U13 - mladší žiaci 

FTC Fiľakovo 5 : 0 FK Sitno Banská 

Štiavnica

14.6.2014 II.liga skupina JUH 

U15 - starší žiaci 

FTC Fiľakovo 8 : 0 FK Sitno Banská 

Štiavnica

Ivan Javorský, 

Richard Neubauer

V derby možno prekvapujúce, 
ale zaslúžené víťazstvo

Dňa 13.-15.6.2014 sa v Žiline 

uskutočnili letné majstrovstvá 

13-14 ročných plavcov. 

Za účasti 44 klubov a 197 plavcov 

nás reprezentovali 3 pretekári, Ši-

mon Ernek, Timea Potančoková, 

barbora Michalová. Naši plavci sa 

v silnej konkurencii umiestnili v 

prvej desiatke plavcov na Sloven-

sku. Prinášame výsledky:

Ernek Šimon (2000): 22. 50m voľ. 

sp. 30.66, 8. 100m znak 1:11.90, 

8. 200m znak 2:37.33, 9. 100m 

prsia 1:25.59, 8. 200m prsia 

3:04.65,

Michalová Barbora (2001): 19. 

50m voľ. sp. 32.73, 21. 100m 

voľ. sp. 1:13.76, 6. 100m prsia 

1:26.07, 7. 200m prsia 3:09.46, 

11. 100m motýlik 1:25.91

Potančoková Timea (2000): 9. 

50m voľ. sp. 30.09, 15. 100m 

voľ. sp. 1:08.01, 6. 100m prsia 

1:22.68, 6. 200m prsia 3:00.22, 

10. 200m pol. preteky 2:45.59 

Plavcom z PK Banská Štiavnica 

gratulujeme.

PK Banská Štiavnica  

Letné majstrovstvá starších 
žiakov v plávaní

Už po 28 krát usporiadali športoví 

nadšenci vo Dvoroch nad Žitavou 

4. kolo Slovenského pohára. Na tie-

to obľúbené preteky sa na deň 4.7. 

prihlásilo a štartovalo viac ako 100 

triatlonových nadšencov z Čiech, 

Maďarska a celého Slovenska, vrá-

tane štiavnických triatlonistov bra-

tov Nemčokovcov. Súťažilo sa v 

objemoch 750m plávanie, 20 km 

cyklistika, 5 km beh. Žiaci súťaži-

li v kratších objemoch. Najsledo-

vanejšia kategória muži bola v réžii 

Čecha Čelůstku, ktorý aj zvíťazil. V 

kategórii muži 30-34 rokov dobre 

obstál Tomáš Nemčok – 2.miesto. 

Rado v kategórii 35-39 rokov sa v 

cieli rovnako tešil z 2.miesta.

red

Triatlonový festival

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

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom a 

návštevníkom mesta Banská Štiav-

nica, že v čase  od 30.6.2014 do 

1.9.2014, bude z dôvodu pravidel-

nej technickej odstávky prevádzka 

Mestské kúpele – plaváreň zatvore-

ná.  Slezáková Denisa

Pozvánka
Pozývame všetkých obyvateľov a 

návštevníkov mesta Banská Štiav-

nica na Krajské kolo hry Plameň, 

ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 

2014 (sobota) o 9,00 hod. na fut-

balovom štadióne v Banskej Štiav-

nici. Príďte i Vy povzbudiť mladé 

hasičské družstvá!

Vladimír Slezák

Kultúra mladých

Pri príležitosti Púte na Hornej 

Rovni Vás pozývame na priateľ-

ské stretnutie Kultúra mladých na 

Hornej Rovni Dom kultúry Horná 

Roveň, v sobotu 21. júna 2014. 

Výstava obrazov, kresieb, fotogra-

fi í, pásmo poézie, prózy, hudby, 

piesní a rozprávanie o sv. Jáno-

vi Krstiteľovi, letnom slnovrate a 

svätojánskych nociach. Účinkujú 

deti, mládež a ich hostia. Kultúr-

ny program pripravila Zdenka Tu-

ráneková, výstavu Eva B. Linhar-

tová a Dr.Bohumír Bachratý.

Organizátori

Plavkyne B.Michalová a T.Potančoková foto archív PKBS
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služby

inzercia

Predám 1,5-izbový byt, tel.č.:  

0902 494 750

Predám RD v blízkosti Dudiniec,  

super cena, tel.č.: 0948 959 697

Predám tehlový 2,5-izbový byt  

v pôvodnom stave pod Kalváriou 

+ garáž, tichá lokalita, tel.č.: 0902 

690 650, e-mail: 57marianka@

zoznam.sk 

Predám chatku so záhradkou,  

tel.č.: 0910 854 844

Predám 3-izbový byt v osobnom  

vlastníctve (6/8 poschodie) na síd-

lisku Drieňová. Cena 32 000€, tel.č.: 

0904 440 461

Predám  prerobený  2 – izb. teh- 

lový byt  na Križovatke. Cena 34 tis. 

€. Tel. 0907 791 861

Taxi nonstop 0940 747 999 

„Pôžičky Provident“ – BŠ a okolie,  

tel.č.: 0908 570 157

Klampiarske a pokrývačské prá- 

ce, pokrývanie od 5,-€/m², dohoda 

možná, tel.č.: 0903 821 370

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

Predám staršie sekretáre vhodné  

na chalupu, tel.č.: 0902 494 750

12

reality

prácappppppppppppp

Prijmeme čalúnnika/čku. Miesto  

práce: Banská Bystrica. Tel.č.: 0908 603 

312

najlepšie ceny v meste

CITYCITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

Výmena PB fl iaš v centre BŠ  

A.Sládkoviča 3, 2/10/33 kg,  tel.č.: 

0949 116 166

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 
zásypový kameň a 

dunajský štrk
Tel.: 0911 343 051

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

Masáže  Dolná 6/a v BS    Masáže  Dolná 6/a v BS    
Ponúkam rôzne druhy masáží napr: Ponúkam rôzne druhy masáží napr: 
Klasická, Refl exná chrbta, chodidiel, Klasická, Refl exná chrbta, chodidiel, 
Banková, Medová, Anticelulitídna, Banková, Medová, Anticelulitídna, 
Lávovými kameňmi, Aromaterapia, Lávovými kameňmi, Aromaterapia, 
Lymfodrenáž ručnú aj strojovú, In-Lymfodrenáž ručnú aj strojovú, In-
dickú masáž hlavy, Protimigrenóznu, dickú masáž hlavy, Protimigrenóznu, 
Relaxačnú, Kavitáciu a Rádiofrek-Relaxačnú, Kavitáciu a Rádiofrek-
venciu. Tiež môžete využiť infrasau-venciu. Tiež môžete využiť infrasau-
nu a trakčné lehátko. Stavte na tradí-nu a trakčné lehátko. Stavte na tradí-

ciu a kvalituciu a kvalitu
tel.: 0908 648 707tel.: 0908 648 707

Všeobecné zásady činnosti pri 

ohrození. 

Dôležité telefónne čísla 

tiesňového volania. 

Ak ste v ohrození života alebo zdra-

via, ak je ohrozený váš majetok, ale-

bo ste účastníkom  mimoriadnej 

udalosti, pri ktorej je ohrozený ži-

vot, zdravie, alebo majetok iných 

občanov, dožadujte sa poskytnutia 

pomoci na linke tiesňového volania: 

112 avšak stále platia aj čísla: 

Hasičský a záchranný zbor 150.  

Zdravotná záchranná služba 155. 

Polícia 158. 

Mestská polícia 159.

Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu 

má ľudský život a zdravie a až po-

tom záchrana majetku.

- Pamätajte na sebaochranu, po-

skytnutie prvej pomoci a vzájomnej 

pomoci v tiesni.

- Rešpektujte informácie poskyto-

vané prostredníctvom rozhlasu a 

televízie.

- Nerozširujte poplašné a neovere-

né správy.

- Nepodceňujte vzniknutú situáciu 

a zachovajte rozvahu.

- Netelefonujte zbytočne, aby ste 

počas mimoriadnej situácie nepre-

ťažovali telefónnu sieť.

- Pomáhajte ostaným, najmä sta-

rým, chorým a bezvládnym ľudom, 

postarajte sa o deti.

- Dodržiavajte pokyny pracovníkov 

civilnej ochrany a ďalších záchran-

ných zložiek, orgánov štátnej sprá-

vy a samosprávy. !Pozor !

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 

12:00 hod. preskúšava prevádz-

kyschopnosť systémov varovania 

dvojminútovým stálym tónom si-

rén. O pravidelnom preskúšaní 

funkčnosti sirén a o ďalších skúš-

kach mimo tohto termínu informu-

je rozhlas, televízia a tlač!

Vladimír Poprac

Hasičské okienko

Smutné nedeľné ráno 8.6.2014 

pri Počúvadle, horela chata, 

evakuovali 46 detí a 9 

dospelých.

Za DHZ mesta Banská Štiavnica sa 

požiaru zúčastnili. Miroslav Kro-

koška, Tomáš Zábudlý, Michal Bok-

roš, Pavol Pivarči, Zdeno Soldán. 

Vladimír Poprac

Požiar chaty pod Sitnom

Hasenie požiaru chaty na Počúvadlianskom jazere foto archív autora


