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INZERCIA

V lete roku 1764 navštívili 

Banskú Štiavnicu synovia 

panovníčky Márie Terézie, 

Jozef II. -v tom čase už 

čerstvo korunovaný rímsky 

kráľ, jeho brat veľkovojvoda 

Peter Leopold a ich budúci zať 

princ Albert. 

Ubehlo odvtedy už 250 rokov. 

19. júla 2014 ale oživíme spo-

ločne túto významnú historic-

kú udalosť pri znovupostave-

nej replike jednej z pôvodných 

slávobrán, ktoré sa pri takýchto 

návštevách v mestách v tej dobe 

bežne stavali. Cieľom podujatia 

je širokej verejnosti pripomenúť 

významné výročie, udalosť, kto-

rá zasiahla do novodobých dejín 

nášho mesta, pretože odštarto-

vala procesy, 

Kráľovská návšteva Banskej Štiavnice

Rímsky kráľ Jozef II. a jeho brat veľkovojvoda Leopold 

Špeciálna 
príloha 

Program kina na 
júl a august vo vnútri čísla 

	3.str.

Banská Štiavnica počas letnej 

turistickej sezóny prináša 

viaceré novinky. Mesto, ktoré 

vlani zaznamenalo nárast 

počtu prenocovaní o 16% 

pripravuje nielen tradičné, ale 

i nové podujatia a uvádza na 

trh ďalšie materiály, ktoré budú 

slúžiť návštevníkom mesta.

Ako konštatuje riaditeľ Oblastnej 

organizácie cestovného ruch Re-

gión Štiavnica (OOCR) Igor Kuhn 

„Podľa posledného prieskumu 40% 

návštevníkov mesta sú rodiny s deťmi 

a významným segmentov z hľadiska 

geografi ckého rozloženia sú návštev-

níci z Bratislavy. Ďalšou rastúcou sku-

pinou návštevníkov sú horskí cyklis-

ti.“ Práve na tieto cieľové skupiny 

sa orientovala aj tlač nových ma-

teriálov a máp OOCR, v ktorých 

nechýbajú ani najčerstvejšie in-

formácie pre cyklistov. Okrem tla-

čených materiálov nechýbali v prí-

prave na leto ani práce v teréne, a 

tak sa pred touto sezónou môže 

región pochváliť viac ako 250 km 

cyklotrás určených nielen pre ná-

ročných, ale aj rodiny s deťmi.

Podľa predsedu Združenia turizmu 

Banská Štiavnica (ZTBS) Martina 

Macharíka môže Banská Štiavnica 

ponúknuť bohatý program až na 

10 dní, mnoho atraktivít je však 

stále neznámych. Aj preto ZTBS 

pripravilo na sezónu druhé, ino-

vované vydanie sprievodcu Kam v 

Banskej Štiavnici. „Ide o dvojjazyčný 

bedeker, kde návštevník nájde všetky 

potrebné informácie pre pobyt v mes-

te a okolí.  

Štiavnica s bohatou letnou sezónou

	3.str.

Redakčná 
prestávka
Vážení čitatelia Štiavnických 

novín! Oznamujeme Vám, že 

redakcia Štiavnických novín 

bude mať od 30.6. – 4.8.2014 

redakčnú prestávku. Najbližšie 

číslo vyjde vo štvrtok 7.8. popo-

ludní. Je tu čas letných prázd-

nin a dovoleniek. Preto Vám 

chceme zaželať príjemné pre-

žitie týchto dní a veľa prekrás-

nych zážitkov z dovoleniek so 

svojimi najbližšími. Ďakujeme 

Vám všetkým za doterajšiu spo-

luprácu a priazeň! S úctou

Michal Kríž, 

šéfredaktor ŠN 

a členovia RR ŠN

Pozvánka
Znovuotvorenie detského 

ihriska na Drieňovej

Detské ihrisko na sídlis-

ku Drieňová bolo dlhodo-

bo v nevyhovujúcom stave. 

Jeho obnova v mesiaci jún 

bola možná zásluhou pod-

pory spoločnosti Tidly, s.r.o. 

a finančných prostriedkov 

z rozpočtu mesta. V rám-

ci úprav došlo k odstráne-

niu nevyhovujúcich prvkov, 

úpravám terénu a osadeniu 

nových prvkov tak, aby spĺ-

ňali všetky aktuálne bezpeč-

nostné normy na prevádzku 

detských ihrísk. Slávnostné 

znovuotvorenie sa uskutoč-

ní symbolicky v prvé hodi-

ny letných prázdnin, v pia-

tok 27.6.2014 o 15:00 hod. 

na Pátrovskej ulici, v priesto-

roch samotného ihriska. Sr-

dečne pozývame!

Rastislav Marko
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z programu
primátorky

23.6.

ČriepokČ

„Mnohí v aktívnom živote pri výchove 

detí si odopierajú pohodlie a zábavy. 

Hovorievajú, že si ich užijú „potom“, 

hoci nevedia, či nejaké „potom“ bude.“

Ján Petrík

Zubná pohotovosť v 
mesiacoch júl a august

Pracovné rokovanie so zástup- 

cami spoločnosti Akutrade, 

s.r.o. k napojeniu sietí - zber-

ný dvor. 

Riešenie problematiky vybudo- 

vania stojísk v rámci projektu 

Zavedenie efektívneho systé-

mu separovaného zberu odpa-

dov v meste Banská Štiavnica.

Posledná rozlúčka s občiankou  

nášho mesta pani Františkou 

Haviernikovou.

Uskutočnilo sa Valné zhromaž- 

denie spoločnosti Bytová sprá-

va, s.r.o. 

24. 6.

Kontrolný deň - zberný dvor.  

Pracovné rokovanie k rieše- 

niu projektu vybudovania ob-

chvatovej komunikácie Banská 

Štiavnica - Banská Belá.  

25. 6.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Zasadnutie Mestského zastupi- 

teľstva v Banskej Štiavnici. 

Pracovná večera pri príleži- 

tosti návštevy Jeho Veličen-

stva Simeona Sachsen-Cobur-

ga Gotha.

26. 6.

Účasť na slávnostnom podu- 

jatí pri príležitosti odovzdania 

certifi kátu k udeleniu čestného 

názvu školy „Základná škola s 

materskou školou Ferdinanda 

Coburga“ vo Svätom Antone. 

27. 6.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.

28. 6.

Účasť na programe v rámci 6.  

ročníka podujatia Silver Vete-

ran Rallye. 

 Bc. Andrea Benediktyová

Letná žurnalistická 
škola (LŽŠ)
Centrum Vysočina Havlíčkov Brod 

ponúka mladým ľuďom zo Slo-

venska vo veku od 16 – 26 rokov 

účasť na týždennom kempe záuj-

mecov z rôznych krajín Európy. V 

Havlíčkovom Brode sa uskutočňu-

je už desiatykrát.

Akcia je určená pre záujemcov o 

média, nie je podmienkou, aby 

študovali fakultu žurnalistiky či o 

štúdiu uvažovali.

Cieľom LŽŠ je orientácia mladých 

ľudí vo svete médií, prehĺbenie 

znalostí z českého a slovenského 

jazyka a tiež poznanie ľudí rôz-

nych krajín a kultúr.

Organizátori uhradia náklady za 

lektorov, prenájom priestorov a 

techniky, odborníkov a hostí ak-

cie.

Účastníci si hradia dopravu, škol-

né vo výške 2000 Kč (cca 70 €), 

stravu (cca9 € /deň a ubytova-

nie (cca 7 €/deň). LŽŠ sa koná od 

17. do 24.8.2014, uzávierka pri-

hlášok je 30.6.2014. Bližšie infor-

mácie: POS, Nám. sv. Trojice 7, 

B.Štiavnica, č.tel.: 0915 819 989, 

e-mail: petrova@osvetaziar.sk.

Rozpis služieb špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci 
na júl a august 2014

Dátum Názov poskytovateľa Adresa Telefón

05.07.2014 BETASTOM,  s.r.o.                   
MUDr. Jančiová Alžbeta 

Bratská 17
(nemocnica)

045/692 12 50

06.07.2014

12.07.2014 MDDr. MUDr. Kminiako-
vá Lucia

Energetikov 1 045/692 11 61

13.07.2014

19.07.2014 MUDr. Hric Dušan M l á d e ž n í c-
ka 6

045/692 12 97

20.07.2014

26.07.2014 BETHYS, s. r. o. 
MUDr. Piteková Alžbeta

Bratská 17 
(nemocnica)

045/692 10 99

27.07.2014

02.08.2014 MUDr. Kramer Rudolf Bratská 17 
(nemocnica)

045/694 22 28

03.08.2014

09.08.2014 MUDr. Gürtler Ervín Bratská 17 
(nemocnica)

045/677 21 24

10.08.2014

16.08.2014 BETASTOM, s.r.o.
MUDr. Jančiová Alžbeta 

Bratská 17
(nemocnica)

045/692 12 50

17.08.2014

23.08.2014 MDDr. MUDr. Kminiako-
vá Lucia

Energetikov 1 045/692 11 61

24.08.2014

29.08.2014 MUDr. Hric Dušan M l á d e ž n í c-
ka 6

045/692 12 97

30.08.2014

31.08.2014 BETHYS, s. r. o. 
MUDr. Piteková Alžbeta

Bratská 17 
(nemocnica)

045/692 10 99

01.09.2014

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

zdroj: BBSK oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

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 vítaný 

pre verejnosť je o občerstve-

nie postarané.

FK Sitno Banská Štiavnica

Vážení spoluobčania, dovo-

ľujeme si vás informovať o 

dopravných obmedzeniach, 

ktoré je nutné dodržiavať 

počas kultúrnych podujatí 

organizovaných na Námestí 

sv. Trojice. 

Zároveň vás žiadame o dodržiava-

nie obmedzení, ktorých cieľom je 

pokojný priebeh kultúrnych pod-

ujatí. 

Štiavnický živý šach 

(12.07.14, od 10:00)

11.7.2014  – obmedzenie rýchlos-

ti prejazdu Námestím sv. Trojice z 

dôvodu výstavby tribúny

11.7.2014  od 17:00 hod. - zákaz 

parkovania na Námestí sv. Trojice 

(do 14.7. 12:00 hod.)

12.7.2014 - Námestie sv. Troji-

ce uzavreté pre autá počas celého 

dňa

14.7.2014 - demontáž tribúny, 

návrat do pôvodného stavu do 

18:00 hod.

Festival peknej hudby 

(24. - 26.7.2014 - od 20:00 do 

22:00)

24.07.2014  od 20:00 do 22:00 

hod. - zastavená doprava okolo 

Kostola sv. Kataríny

25.07.2014 od 20:00 do 22:00 

hod. - zastavená doprava okolo 

Kostola sv. Kataríny

26.07.2014 od 20:00 do 22:00 

hod. - zastavená doprava okolo 

Kostola sv. Kataríny

Nezabudnuté remeslá 

(02.08.14, od 10:00)

1.8.2014 od 17:00 hod. - zákaz 

parkovania na Námestí sv. Trojice, 

prejazd možný

2.8.2014 - zákaz parkovania a 

prejazdu Námestím sv. Trojice (od 

6:00)

3.8.2014 - obnovenie pôvodného 

stavu

Organizátori

Dopravné obmedzenia
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ktoré v konečnom dô-

sledku zvýšili produktivitu 

miestnych baní a tým aj život-

nú úroveň Banskoštiavničanov. 

Zároveň si stavbou jednej zo slá-

vobrán podľa návrhu Antona 

Schmidta pripomenieme tvorbu 

tohto najvýznamnejšieho baro-

kového maliara stredoslovenskej 

banskej oblasti. V minulom roku 

ubehlo 300 rokov od jeho naro-

denia (1713-1773). 

Program podujatia:

17.00 - 18.30 hod.: W. A. Mozart: 

Requiem D-moll. Tridentská sv. 

omša v latinčine (vo Farskom 

kostole Nanebovzatia Panny Má-

rie)

19.00 - 19.15 hod.: Príchod prin-

cov do mesta, ich privítanie pri-

mátorkou mesta (pri replike slá-

vobrány, priestor pri historickej 

radnici)

19.15 - 19.25 hod.: Vlastný akt 

prechodu princov a ich sprievo-

du slávobránou 

19.25 - 20.00 hod.: Predstavenie 

cisárskych výsostí, komorské-

ho grófa, profesorov Akadémie, 

odovzdanie darov, Mozartova 

hudba, dobový tanec a vystúpe-

nie členov  mestského strelecké-

ho spolku 

20.00 - 20.45 hod.: Divadelno  - 

hudobné predstavenie: Nosiči 

svetla (v kostole  sv. Kataríny)

20.45 - 21.00 hod.: Uvedenie 

knihy: Denník princa Leopolda 

(v kostole sv. Kataríny)

21.00 - 24.00 hod.: Dobové di-

vadlo, živé historické obrazy (pri 

replike slávobrány)

Hlavným organizátorom poduja-

tia je Mesto Banská Štiavnica a 

Peter Danáš, spoluorganizátor-

mi: Občianske združenie ZUM, 

Spoločnosť umelcov Via Histori-

ca, Rímskokatolícky farský  úrad 

Banská Štiavnica a Banskoštiav-

nickí remeselníci. Všetkých Ban-

skoštiavničanov a návštevníkov 

Banskej Štiavnice na toto jedi-

nečné podujatie srdečne pozýva-

me!  ŠN 

NOVINKY

�1.str.

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

nica, prevádzka Mestské kúpele – 

plaváreň, oznamuje obyvateľom 

a návštevníkom mesta Banská 

Štiavnica, že v čase  od 30.6.2014 

do 1.9.2014, bude z dôvodu pra-

videlnej technickej odstávky pre-

vádzka Mestské kúpele – plaváreň 

zatvorená.

Slezáková Denisa

vedúca prevádzky

Priamy prenájom 
majetku
Mesto Banská Štiavnica zverej-

ňuje v zmysle § 9a odst. 9  Záko-

na SNR č. 138/1991 Zb. o ma-

jetku obcí v znení neskorších 

predpisov

Zámer priameho prenájmu 

majetku Mesta Banská Štiav-

nica č. NP2/2014

1/ predmet prenájmu :  

nebytové priestory – 3 spojené 

boxy garáží, nachádzajúcich sa v 

objekte súp. č. 2250 postavené-

ho na C KN p. č. 1388/2 vede-

ného  v KN Katastrálneho úradu 

Banská Bystrica, Správa katastra 

Banská Štiavnica, pre okres Ban-

ská Štiavnica, obec Banská Štiav-

nica, k. ú. Banská Štiavnica na 

LV č. 1, so spoločným vstupom 

do objektu a spoločnou vstupnou 

chodbou. Nehnuteľnosť sa na-

chádza na Ul. špitálska 6 v Ban-

skej Štiavnici. 

2/ spôsob prenájmu majetku 

uvedeného pod bodom 1/  ako 

priamy prenájom. Garáže sa 

prenajímajú spolu s prislúchajú-

cim podielom na spoločnej chod-

be,   s minimálnym mesačným 

nájomným vo  výške najmenej 

98,46 € za 3 spojené boxy,  v sú-

lade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce a 

majetkom štátu, ktorý bol zvere-

ný Mestu Banská Štiavnica. Záu-

jemcovia o prenájom uvedených 

nebytových priestorov môžu po-

dávať cenové ponuky v lehote 

do 15.7.2014. V prípade záuj-

mu bližšie informácie k organi-

zácii, zámeru a spôsobu prenáj-

mu majetku mesta môžete získať 

na tel.č.045/6949637, na e-ma-

ilovej adrese oľga.nigriniova@

banskastiavnica.sk, alebo osob-

ne na Mestskom úrade v Banskej 

Štiavnici.

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Na 68 stranách predsta-

vujeme okrem všetkých hlavných 

atraktivít aj tie menej známe. Turis-

ta tu tiež nájde otváracie hodiny a 

ceny vstupného a tipy na pešie, ale-

bo cyklovýlety po okolí. Samostat-

nou časťou sú praktické informácie 

o turistických a sprievodných služ-

bách, ktoré bude návštevník mesta 

potrebovať. KAM vychádza v nákla-

de 3000 ks v dvojjazyčnej verzii spo-

lu s angličtinou a nemal by chýbať v 

žiadnom dobrom hoteli či reštaurácii 

v regióne“, hovorí Macharík.

Leto v Banskej Štiavnici je tradič-

ne spojené aj s množstvom kul-

túrnych podujatí. Ako konštatu-

je Rastislav Marko z Mestského 

úradu v Banskej Štiavnici,  via-

ceré významné akcie sú už tra-

dičné, t.j. preukázali svoju ži-

votaschopnosť a tvoria piliere 

letnej ponuky. Pre región je veľ-

kým prínosom, že okrem nich 

sa koná stála viac menších kon-

certov, výstav a iných podujatí, 

ktoré mu dodávajú nový, pulzu-

júci život. „Teší nás, že narastá aj 

počet akcií pred top sezónou“, ho-

vorí Marko a pokračuje: „V tom-

to roku pribudol júnový festival BS 

City Beats s hviezdnym medziná-

rodným obsadením, po vlaňajšku 

pridalo mesto malý festival Umenie 

na Trojici, nové podujatia sa chys-

tajú aj pri jazere Počúvadlo. Hlavnú 

sezónu spríjemnia aj nové aktivity 

v Amfi teátri, či jej ukončenie týž-

deň po Salamandrových dňoch, kto-

rým bude druhý ročník vlani vydare-

nej akcie Turci idú! na atraktívnych 

kalvárskych lúkach. Medzi zaujíma-

vé akcie bude iste patriť aj pripome-

nutie si návštevy následníkov trónu 

Leopolda a Jozefa II. (v tom čase už 

rímskeho cisára) v Banskej Štiavnici 

z roku 1764. Pre hudobných labuž-

níkov bude zrejme vrcholom leta vy-

stúpenie člena legendárnej kapely 

YES Ricka Wakemana v rámci Fes-

tivalu peknej hudby.“ 

Príprava Banskej Štiavnice na 

leto je naozaj širokospektrál-

na. Fakt, že snaha miestnych je 

zmysluplná a kvalita služieb pre 

turistov rastie potvrdzuje sku-

točnosť, že až 75% návštevníkov 

sa do regiónu vracia opakovane, 

čo je bezpochyby výnimočné čís-

lo. Pred mestom tak najmä kvô-

li rastúcemu počtu turistov sto-

jí nová výzva, ktorou je dopravná 

infraštruktúra, ktorú bude mu-

sieť v nasledujúcich rokoch vý-

razne skvalitniť.

Rastislav Marko

Štiavnica s bohatou letnou sezónou

V dňoch 18.6.- 22.6. 2014 sa 

FK Sitno Banská Štiavnica 

prípravka a mladší žiaci 

zúčastnili na pozvanie 

starostu mesta Moravská 

Třebová  JUDr. Miloša Izáka 

dvoch turnajov. Mladší žiaci 

hrali turnaj Stars Cup 2014 v 

Moravskej Třebovej, kde zo 

14 tímov obsadili 7. miesto. 

Všetko rozhodol zápas o po-

stup do štvrťfinále, ktorý sme 

prehrali nešťastne na pokuto-

vé kopy. Najlepším brankárom 

turnaja bol vyhlásený Šimon 

Machanský. Prípravka nastúpi-

la v sobotu na dvojdenný me-

dzinárodný turnaj Městečko Tr-

návka Cup 2014, kde s 19 tímov 

prehrala až  vo finále s celkom 

Ivančic, ktoré podporovalo búr-

livý rodičovský fanklub. Niek-

torí chlapci hrali menej, niek-

torí viacej, všetko to vyplývalo 

podľa fyzickej dispozície súpe-

ra. Najlepším hráčom turnaja 

podľa rozhodnutia všetkých zú-

častnených trénerov sa stal jed-

noznačne Denis Glézl. Aby sme 

nepoznali z partnerského mes-

ta len štadión, nehrajúci tím 

spoznával históriu súčasnosť 

aj budúcnosť Moravskej Třebo-

vej aj blízkeho okolia začo tre-

ba poďakovať organizátorom 

obidvoch turnajov. Ďakujeme 

vedeniu nášho mesta za zabez-

pečenie dopravy, čo sme sa my 

snažili vrátiť úspešnou repre-

zentáciou nášho mesta. 

Richard Neubauer

Turnaj Stars Cup v Moravskej Třebovej

�1.str.

Kráľovská návšteva Banskej Štiavnice



4
číslo 24 • 26. jún 2014

sn@banskastiavnica.skAKTUALITY

Centrum pedagogicko – psycho-

logického poradenstva a 

prevencie v Banskej Štiavnici si 

vás týmto dovoľuje informovať 

o preventívnych aktivitách, 

ktoré sme uskutočnili v 

školskom roku 2013/2014 

v základných školách v 

banskoštiavnickom regióne.

V rámci prevencie sociálno – pato-

logických javov sme v spolupráci s 

koordinátormi drogovej preven-

cie jednotlivých základných škôl v 

tomto školskom roku uskutočni-

li jednotný dlhodobý preventívny 

program s názvom Vzťahy medzi 

nami, ktorý bol určený pre triedy s 

problémovým správaním a pre trie-

dy, kde sme sa snažili podporiť po-

zitívne vzťahy žiakov voči sebe ako 

aj voči pedagógom. Cieľom bolo 

priblížiť žiakom problematiku ro-

vesníckym  vzťahov, problematiku 

medzigeneračných vzťahov (úcta k 

starším, prejavy slušného správa-

nia, tolerancia). Program bol tiež 

zameraný na podporu prosociálne-

ho správania sa žiakov  voči sebe a 

voči pedagógom, na podporu koo-

perácie, na asertívne prejavy v sprá-

vaní žiakov, na sebazdokonaľova-

nie, sebarefl exiu, prijatie kritiky, 

primerané reagovanie na priamu 

konfrontáciu s problémom.

Do dlhodobého celoročného 

programu sa zapojili školy: ZŠ Jo-

zefa Horáka, ZŠ s MŠ Sv. Anton, 

Cirkevná základná škola Františka 

Assiského, ZŠ s MŠ M. Hella Štiav-

nické Bane a ZŠ s MŠ Banská Belá. 

Stretnutia boli realizované raz za 

mesiac v príslušnej základnej škole, 

pričom všetkých, ktorí absolvova-

li podpornú skupinu, bolo v tomto 

školskom roku 85 žiakov druhého 

stupňa.

V rámci prevencie sociálno – pa-

tologických javov sme realizovali 

viacero programov na rôzne témy 

formou besied a prednášok. Pre 1. 

stupeň ZŠ Zdravie a zdravá výživa, 

pre 2.stupeň ZŠ to boli témy – Šika-

novanie v škole, Kyberšikanovanie, 

Prevencia včasnej sexuality, Seba-

poškodzovanie u adolescentov, Bu-

límia a anorexia.

Špeciálne pre žiakov 9. ročníkov 

ZŠ to bola prednáška na tému: Ob-

chodovanie s ľuďmi. Dobrá bola 

spolupráca s Gymnáziom Andreja 

Kmeťa, kde sme realizovali viacero 

besied so zameraním na Atmosféru 

v triede, Duševné zdravie, Eliminá-

ciu vulgárneho správania u dievčat, 

Ako sa efektívne učiť.

Prostredníctvom týchto tém sme 

žiakom ZŠ a Gymnáziu A. Kmeťa 

poskytli informácie o danej prob-

lematike načrtli možnosti jej rie-

šenia, ktoré im môžu pomôcť v 

osobnom živote i vo vzájomných 

vzťahoch.

Blíži sa koniec školského roka 

2013/2014. Pracovníci CPPPaP v 

Banskej Štiavnici sa touto formou 

chcú poďakovať za celoročnú spo-

luprácu ZŠ a Gymnáziu A. Kme-

ťa, popriať pedagógom i žiakom 

prázdniny plné zážitkov, oddychu, 

slnka a pohody a už teraz sa teší-

me na spoluprácu v školskom roku 

2014/2015.

CPPPaP Banská Štiavnica

Spolupráca so školami

V dňoch 11. a 12. júna 2014 

sa 14 žiakov 9.A a 9.B  a dve 

pani učiteľky zo ZŠ J. Horáka 

vydali na cestu do Poľska, na 

návštevu partnerskej školy v 

Minoge. 

Privítala nás učiteľka Anna, kto-

rá nás sprevádzala počas celého 

nášho pobytu. Po príchode sme 

navštívili historické centrum 

Krakowa, navštívili sme miesta 

ako Wawel, Rynek, Sukennice, 

Mariánsky kostol a ďalšie. Večer 

sme si prezreli soľnú baňu Wie-

liczka, v ktorej sme obdivovali 

výtvory z kamennej soli, lustre, 

vytvorené z drobných kryštáli-

kov soli a  páčili sa nám sochy, 

vytesané do soli. Na druhý deň 

sme navštívili našu partnerskú 

školu v Minoge, kde nás privítali 

deti v krojoch, v ktorých nám za-

tancovali a zaspievali. Aj my sme 

si pre ne pripravili krátke pred-

stavenie, v ktorom sme zachytili 

vznik nášho mesta. Prostredníc-

tvom prezentácie sme im priblí-

žili krásy Banskej Štiavnice. Po-

rozprávali sme sa s deťmi školy, 

strávili sme s nimi príjemné chví-

le  a po rozlúčke sme odišli aj s 

Annou do Osvienčimu na pre-

hliadku koncentračného tábora. 

Podvečer sme sa vydali na spia-

točnú cestu domov. Tešíme sa, že 

sme mohli ísť na tento výlet, uži-

li sme si ho! Vďaka patrí aj pekár-

ni Antol Antol, ktorá nám  svo-

jimi pekárenskými dobrotami 

spríjemnila našu cestu.  

Žiaci 9.B ZŠ J. Horáka

Comenius našimi očami
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 (Odborný semi-

nár). Referujúci: PhDr. Vladimír 

Petrík, SAV Bratislava, Prof. PhDr. 

Viera Žemberová, CSc, FFPU Pre-

šov, Prof. PhDr. Brigita Šimonová, 

CSc., UMB Banská Bystrica, Prof. 

PhDr. Karol Horák, CSc. FFPU 

Prešov, Diskusia, Prehliadka Pa-

mätnej izby Jozefa Horáka

Pondelok, 30.6.2014 o 9:00 

hod. (prezentácia účastníkov od 

8:30 hod. do 9:00 hod.), Základná 

škola Jozefa Horáka, Dobšinské-

ho 17, Banská Štiavnica

Bližšie info: Základná škola Joze-

fa Horáka, Ul. P. Dobšinského 17, 

969 01 Banská Štiavnica, tel.č.: 

045/2909030 (aj odkazovač), mo-

bil: 0911 921 463.

Tešíme sa na Vašu účasť!

„Vráťme Štiavnici jej pôvodnú 

tvár a naše činy budú mať 

zmysel....“ (motto OZ Fórum 

starej Štiavnice)

V sobotu 7. júna obyvatelia a náv-

števníci Banskej Štiavnice, strávi-

li v príjemnej spoločnosti podve-

čer plný kultúry.

OZ Fórum starej Štiavnice v spo-

lupráci s mestom Banská Štiavni-

ca pripravilo v priestore „Javiska 

Totuár“, ktorý bol vytvorený  pri 

bočnej fasáde Mikovíniho domu a 

v pasáži „Zlatý dvor“ autorské čí-

tanie úryvkov z kníh poetky Ju-

dity Kaššovicovej, prozaičky Rút 

Lichnerovej, básnikov Erika On-

drejičku a Jána Zambora, v sprie-

vode džezových tónov Elie Kačio-

vej a Ondreja Krajňáka. Čestným 

hosťom akcie operný spevák On-

drej Šaling.

„Rozprávkovanie“ je druhá ak-

cia, ktorú pripravila kaviareň Div-

ná pani v spolupráci a OZ Fórum 

starej Štiavnice, sa uskutočnilo v 

stredu 25. júna. 

Cieľom akcií je znovuoživenie kul-

túrneho vyžitia obyvateľov a náv-

števníkov Banskej Štiavnice na 

„trotuári“, bývalom banskoštiav-

nickom korze. Tešíme sa na ďalšie 

pripravované stretnutia.

Viera Göndöčová, 

predsedníčka OZ

Rozprávkovanie

Podávanie 
podnetov 

na udelenie verejných ocenení 

mesta Banská Štiavnica

Na základe Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Banská Štiavni-

ca č. 2/2009 Štatútu mesta Ban-

ská Štiavnica vyzývame občanov 

a inštitúcie na predloženie podne-

tov, odporučení na udelenie:

a/ Čestného občianstva mesta 

Banská Štiavnica

b/ Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Banská 

Štiavnica

c/ Výročnej ceny mesta Banská 

Štiavnica

Občania a inštitúcie môžu svoje 

podnety na udelenie čestného ob-

čianstva mesta a cien mesta Ban-

ská Štiavnica podať poštou ale-

bo osobne do 30.júna 2014 na 

Mestsky úrad v Banskej Štiavni-

ci, Radničné nám. 1, 969 24 Ban-

ská Štiavnica, msu@banskastiav-

nica.sk.

MsÚ
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Pred 250 rokmi navštívili 

Banskú Štiavnicu rímsky kráľ  

Jozef II.,  jeho brat veľkovoj-

voda Leopold, spoločne s 

ich budúcim  zaťom princom 

Albertom. ( Jozef II je na obraze 

vľavo a jeho brat Leopold II. 

vpravo).

Nikdy predtým a ani potom sa v 

Banskej Štiavnici nepristúpilo k 

takým nákladným a  veľkorysým 

projektom ako v súvislosti s touto 

a predchádzajúcou návštevou vr-

cholových predstaviteľov rakúskej 

monarchie. Pred trinástimi rokmi 

pred touto návštevou, v roku 1751 

totiž navštívil mesto František Šte-

fan Lotrinský, otec spomenutých 

princov.  Cesta dvoch habsburg-

ských korunných princov do Ban-

skej Štiavnice sa uskutočnila v 

dňoch 20. až 31. júla 1764. Jozef 

a Leopold, synovia Márie Terézie, 

navštívili okrem Banskej Štiavni-

ce aj Kremnicu a Banskú Bystri-

cu. Celú cestu dôkladne pripravila 

viedenská Dvorská komora v spo-

lupráci s Hlavným komorskogróf-

skym úradom v Banskej Štiavnici a 

jeho podriadenými inštitúciami v 

Banskej Bystrici a v Kremnici. Pri 

návšteve stredoslovenských ban-

ských miest mal Jozef 23 rokov a 

jeho brat Leopold 17 rokov. 

Dočasné stavby na počesť prí-

chodu princov

Návšteva vrcholných predstavite-

ľov habsbursko-lotrinského vlád-

nuceho rodu, Jozefa a Leopolda 

nebola len príležitosťou pre nich 

samotných zoznámiť sa s vtedy s 

jedným z najvýznamnejším prie-

myselno - baníckych stredísk mo-

narchie, ale zároveň od hostiteľov 

vyžadovala splniť istú primeranú 

úroveň  prijatia významných hos-

tí na pôde slovenských banských 

miest. Dvorská komora vo Vied-

ni nariadila, okrem iného, v duchu 

vtedajších zvyklostí a v intenciách 

dobovej konvenčnej predstavy o 

dekorácii miest pri príležitosti vý-

znamných návštev, postaviť efe-

mérne (čiže dočasné) slávobrány. 

Ich autorom a zároveň aj tvorcom 

bol významný banskoštiavnic-

ký maliar Anton Schmidt. Návr-

hy týchto slávobrán sa zachovali 

a časť z nich je uložená v Sloven-

skom banskom múzeu. Na základe 

týchto návrhov je možné vytvoriť 

súčasnú repliku jednej z týchto za-

ujímavých stavieb. Bude slúžiť ako 

osobitá a atraktívna dekorácia pre 

spomienkové oslavy príchodu ko-

runných habsburgských princov 

do nášho mesta.

Kto bol Anton Schmidt, tvorca 

slávobrán

V dobe, o ktorú sa zaujíma-

me, teda zhruba v druhej polovi-

ci 18. storočia, bol Rakušan a ne-

skorší banskoštiavnický občan 

Anton Schmidt (od roku 1752 

banskoštiavnický mešťan) bezpo-

chyby najvýznamnejším malia-

rom v oblasti stredoslovenských 

banských miest. Základom pre 

jeho tvorivú prácu sa stalo škole-

nie vo Viedenskej umeleckej aka-

démii a skúsenosti zo spolupráce 

s rakúskymi maliarmi ako naprí-

klad Giuseppe Gali-Bibien, ktorý 

bol cisárskym dvorným divadel-

ným dekoratérom  a architektom. 

Schmidt je tvorcom, ktorý v lokál-

nych podmienkach úspešne zužit-

koval poznatky nadobudnuté vo 

viedenskom centre  výtvarného 

menia, prispôsobil sa miestnym  

potrebám a vytváral tu svojské 

hodnoty. Jeho pôsobenie v stre-

doslovenskom regióne zapríčinilo 

pozoruhodný rozkvet miestneho 

maliarstva. K najvýznamnejším 

prácam Antona Schmidta patrí vy-

maľovanie Kostola svätého Krí-

ža na banskoštiavnickej kalvárii v 

roku 1745, fresková výzdoba pres-

bytéria piaristického Kostola Naj-

svätejšej Trojice a Nanebovzatia 

Panny Márie v Prievidzi, výzdo-

ba kaštieľa vo Sv. Antone, maľby 

v kostoloch v Kremnici a na Piar-

gu, interiérová výzdoba klenieb 

farského kostola v Banskej Bystri-

ci. Je prirodzené, že realizácia slá-

vobrán bola zadaná práve jemu. 

Slávobrány postavené pri náv-

števách cisárov a kráľov  v Ban-

skej Štiavnici

Návrhy slávobrán pre kráľovskú 

návštevu vypracoval vtedy naj-

významnejší maliar v oblasti stre-

doslovenských banských miest 

Anton Schmidt. Návrhy sú realizo-

vané ako lavírované perokresby na 

papieri podlepenom plátnom. Do-

teraz sa niektoré z ich nachádzajú 

v muzeálnych inštitúciách. Celkom 

existuje na Slovensku sedem tých-

to návrhov, päť v Banskej Štiavnici 

a dva v Kremnici. Posledný ôsmy je 

v Historickom múzeu mesta Vie-

deň. Väčšina návrhov sa viaže k 

trom slávobránam postaveným pri 

návšteve z roku 1751, iba dva z ná-

vrhov sú neskoršie, vznikli pri prí-

prave návštevy princov, ale sú pre 

mesto Kremnica. Pri návšteve Jo-

zefa a Leopolda v roku 1764 bola 

však s určitosťou v Banskej Štiav-

nici tiež postavené slávobrány, ale 

ich návrhy, okrem čiernobielej fo-

tokópie jedného, sa nám bohužiaľ 

nezachovali. Napriek tomu zacho-

vaný súbor Schmidtových návrhov 

je medzi umeleckými dielami Slo-

venska ojedinelý. Pre potreby pod-

ujatia sme sa rozhodli postaviť rep-

liku slávobrány z roku 1751, keďže 

jej návrh je verejnosti najznámej-

ší, patrí medzi najkrajšie a dokon-

ca súčasná podoba Piargskej brány 

je realizovaná práve podľa neho. 

Peter Danáš

Kráľovská vizitácia v Banskej Štiavnici 
v  roku 1764

Kam v BŠ a okolí?

26.-28.6. Envirofi lm 2014

Kino Akademik.

27.6. Schemnitiensis: Koncert 

historickej hudby, Múzeum vo 

sv. Antone, 17:00.

27.6. Dernisáž výstavy vínnych 

etikiet a dizajnu. Vstup voľný! 

Vinocentrum, 18:00.

27.6. Vernisáž výstavy. Výber 4: 

Veľké veci nežobrú o pozornosť 

Výstava potrvá do 13.7. Galéria 

Schemnitz, 19:00.  

27.6. Police party, DJ Josh-co & 

DJ Lukasss. Pražovňa. 

28.6. Deň refl exológie ako vedy , 

liečby a pomocnej liečby. Detská 

farma Gazdáčik, 10:00-17:00. 

28.6. Silver Veteran Rallye. Po-

sledná etapa súťaže historických 

vozidiel. Nám. sv. Trojice, 11:30-

15:00.

28.6. Spustenie letnej sezóny la-

novky. Vždy piatok-nedeľa, 8:30-

17:00. 

28.6. Pečené prasiatko na Terase 

u Blaškov. Hrá country skupina 

Pacipacifi k. Počúvadlianske jaze-

ro, od 18:00. 

28.6. Nočné divadelné predsta-

venia na Starom zámku 20:30, 

21:00, 21:30, 22:00

28.6. Koncert: Zuzana Suchánko-

vá. Zuzana patrí k absolútnej špič-

ke na slovenskej hudobnej scéne. 

Kaviareň Divná pani, 20:30.  

28.6. Koncert: Tibor Borský 

Trio, Funky jazz. Trotuar Cafe, 

20:00.

28.6. Koncert: Gonsofus. Art 

Cafe, 20:00

28.6. Jazz koncert: Michal Bugala 

Trio . Archanjel Cafe Bar, 21:00.  

28.6. Jánske ohne. Volejba-

lový turnaj, 9:00. Zapálenie 

vatry, 21:00.Ilija, SkiDúbra-

vy. Terra Permonia. Každý deň 

13:00-17:00. 

3.7. Koncert: Ludvik Kašuba, Po-

čúvadlianske jazero, 19:00. 

1.-5.7. Bach Tribute, www.bach-

tribute.com

5.7. Komorný koncert. Múzeum 

vo sv. Antone, 17:00

5.7. Príbeh jazzu. Trotuar Cafe, 

20:00.   

5.-6.7. Víkend s historickým 

združením Tormen na Starom 

zámku

6.-9.7. Seminár inovatívneho 

vzdelávania

Nové vzdelávacie programy a 

INTU hry s Petrom Živým. Info: 

surkova@daphne.sk.

Terra Permonia, Skautský dom. 

Región Banská Štiavnica
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Blahoželanie
„Pri krásnom vý-

ročí slzy sa tis-

nú do očí, srdce 

sa láskou rozbú-

ši, radosť nám 

vchádza do duší, 

bozky sa snúbia 

s objatím a pery šepcú s dojatím. Ži 

dlho mamka medzi nami, kým teba 

máme, nie sme sami“.  

Gitke Beňovej k 70-temu výro-

čiu životného jubilea všetko naj-

lepšie praje manžel František, 

deti Gitka, Valika a Ferko s rodi-

nami a pravnúčik Janík babku za 

všetkých bozkáva.

Pravidelné stretnutie 

baníkov

Pozývame Vás dňa 27.6.2014 o 

16:00 hod. do baníckej krčmy pri 

štôlni Glanzenberg u p. Karabelly-

ho na pravidelné stretnutie baní-

kov a ich priateľov. 

Na stretnutie sa tešia 

organizátori. 

Verejná 
obchodná súťaž

Spojená škola, Kolpašská 1586/9, 

969 56 Banská Štiavnica vyhla-

suje: Verejnú obchodnú súťaž na 

prenájom nebytových priestorov. 

Verejnú obchodnú súťaž na pre-

nájom priestorov za účelom pre-

vádzkovania školského bufetu. 

Podrobnejšie informácie na we-

bovej stránke www.sosbs.sk v čas-

ti Dokumenty,  prípadne na vcho-

dových dverách do hlavnej budovy 

školy  v budove Spojenej školy, 

Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská 

Štiavnica.

Dňa 21.júna 2014 na štadióne FK 

v Banskej Štiavnici, za pekného 

počasia sa konala Krajská súťaž 

mladých hasičov. Stretli sa tu 

víťazné kolektívy MH v kategórii 

chlapcov a dievčat z jednotlivých 

okresov Banskobystrického 

kraja. 

Hasičská mládež sa stretla v našom 

meste, aby preukázali ako sú pokro-

čilí pri rozvíjaní svojich schopností v 

činnostiach hasiča v rámci hasičskej 

súťaže, ktorú pre nich organizoval 

Krajský výbor DPO Banská Bystrica 

so sídlom vo Zvolene, Územný vý-

bor DPO v Žiari nad Hronom a DHZ 

okresu Banská Štiavnica. O 9:30 

hod. bol slávnostný nástup druž-

stiev a rozhodcov. Jozef Ižip, hlav-

ný rozhodca súťaže, podal hlásenie 

Mgr. Ing. Ivanovi Chromekovi, PhD, 

veliteľovi súťaže, predsedovi KV 

DPO.  Po odznení Slovenskej hym-

ny, boli privítaní zúčastnení hostia 

súťaže: plk. Ing. Dušan Sľúka - riadi-

teľ KR HaZZ v Banskej Bystrici. Ing. 

Miroslav Belička – zástupca Bansko-

bystrického samosprávneho kraja. 

JUDr. Dušan Lukačko – zástupca 

primátorky mesta B. Štiavnica. mjr. 

Ing. Milan Hrudka, veliteľ HaZZ v B. 

Štiavnici. mjr. Róbert Melcer – OR 

HaZZ Žiar nad Hronom. vrch. inšp. 

Vladimír Poprac – okrskový inštruk-

tor OV DPO, predseda DHZ Banská 

Štiavnica s manželkou. Nasledovala 

samotná súťaž, ktorá sa riadila pod-

ľa pravidiel hry Plameň v nasledujú-

cich disciplínach. Hlavný rozhodco-

via disciplín:

1. požiarny útok s prekážkami – me-

dzinárodný -  Ján Kulich.

2. štafeta na 400 m s prekážkami – 

medzinárodný – Marián Medveď

 3. požiarny útok s vodou –  Ing. Ján 

Kobelár. 

Postúpili do Celoštátneho kola hry 

Plameň 2014:

Kategória chlapci DHZ Bartošova 

Lehôtka. Kategória dievčat DHZ Pi-

telová. Srdečne blahoželáme. Toto 

cestou ďakujeme usporiadateľom za 

prípravu podmienok pre uskutoč-

nenie tohto podujatia, DHZ okresu 

B. Štiavnica, členom organizačného 

a rozhodcovského štábu, zástupcov 

samosprávy, ale aj sponzorov, ktorí 

si našli čas a priestor podporiť toto 

mládežnícke podujatie. Srdečne ďa-

kujeme za zdravotnú službu MUDr. 

Otílii Zigovej a dobr. zdr. SČK,  Mi-

roslavovi Petrželovi a v neposled-

nom rade vrch.inšp. Vladimírovi 

Slezákovi, promovanému právniko-

vi  - predsedovi organizačnej komi-

sie, ktorý to mal  všetko na starosti.          

Vladimír Poprac, 

okskový inštruktor OV DPO

Krajské kolo hry Plameň 2014 
v Banskej Štiavnici

* 22.6.1929 v Zohore. Veliteľ 

dobrovoľného hasičského 

zboru v Banskej Štiavnici i 

nežný otec.

Zoznámme sa aspoň v stručnosti 

s jedným z tých, ktorí príkladnou 

prácou ochraňujú výsledky usilov-

ných rúk pred požiarom, haváriami 

a výbuchmi. Hľadáme v okresnom 

veliteľovi Matejovi  Havranovi uras-

teného, silného muža, s mocnými 

rukami, ktorý v prípade potreby je 

odhodlaný za akejkoľvek  situácie 

zasiahnuť? Veliteľ má také morál-

ne a fyzické vlastnosti, až na malú 

výnimku: tie mocné ruky dokážu 

byť nesmierne jemné. Podmieňuje 

to jeho zamestnanie v podniku Kle-

noty, (na hornom trotuári), kde na 

jeho zručnosť chodia chvály od ľudí, 

ktorým kvalitne opravuje veľké ho-

diny, budíky i miniatúrne pánske a 

dámske hodinky. Nezabudnime na 

chválu nežnosti a jemnosti jeho rúk 

otcovských, ktorý statočnou prácou 

vychovali pre spoločnosť štyri deti, 

všetko schopných odborníkov. 

Z pracovných i otcovských povin-

ností sa opäť vráťme k človeko-

vi ako k okresnému veliteľovi , aby 

nám povedal niečo o tom, čo ho pri-

viedlo do hasičského zboru.

- Bolo to v roku 1954, keď sa rušil v 

Banskej Štiavnici útvar PO. Pozvali 

nás na MNV a vysvetlili, prečo bude 

potrebné založiť (vtedy tak nazýva-

ný) požiarny zbor mesta.  Tak som 

sa stal členom zboru a o rok neskôr 

miestnym veliteľom. V tej funkcii 

som pracoval do roku 1975. Keď-

že môjmu predchodcovi sa v prá-

ci nedarilo, požiadali ma, aby som 

vykonával funkciu okresného ve-

liteľa. K tomu mi pribudla i prepo-

žičaná hodnosť obvodného veliteľa 

– mladší inšpektor. Azda zo skrom-

nosti veliteľ zamlčal, že jeho rov-

nošatu zdobia taká vyznamenania, 

ako za príkladnú prácu, Vzorný po-

žiarnik, Za zásluhy o výcvik. Čest-

né vyznamenanie UV ZPO SSR a 

ďalšie. Vyznamenania zdobia hruď 

skromného človeka, ktorý obetuje 

veľa času na výchovu mladých ha-

sičov, na riadiacu a organizátorskú 

činnosť a zabezpečovanie všetkých 

úloh organizácie. Toľko zo spomie-

nok z roku 1979.

Pán Matej Havran bol aj veliteľom 

Dobrovoľného hasičského zboru 

v Banskej Štiavnici od r. 1961 do 

1980. Od r. 1980 do r. 1984 pred-

sedom DHZ. Vo februári 1984 pre-

vzal funkciu predsedu DHZ Vladi-

mír Poprac. Dobrovoľný hasičský 

zbor v Banskej Štiavnici, bol založe-

ný dňa 24.júla 1873.

Náš oslávenec pán Matej Havran sa 

zúčastňoval dlhé roky ako rozhod-

ca na hasičských súťažiach až do r. 

2013. Na jeho hruď pribudli vysoké 

hasičské vyznamenania, Za mimo-

riadne zásluhy, titul Zaslúžilý člen 

DPO SR, Mesto Banská Štiavni-

ca mu udelilo Výročnú cenu Mesta 

Banská Štiavnica, za dlhoročné pô-

sobenie v Dobrovoľnom hasičskom 

zbore, Prezídium DPO SR udelilo 

vyznamenanie medailu sv. Floriá-

na. Povýšenie do hasičskej hodnosti 

vrchný inšpektor. 

Dňa 21. júna 2014  na futbalovom 

štadióne FK Sitno v Banskej Štiav-

nici sa uskutočnilo Krajské kolo hry 

Plameň 2014, kde pánu Matejovi 

Havranovi bol slávnostne odovzda-

ný Pozdravný list Prezídia DPO SR 

v Bratislave, pri príležitosti jeho vý-

znamného životného jubilea 85 ro-

kov. K tomuto životnému jubileu 

prajeme všetko len to najlepšie. 

Vladimír Poprac,

predseda DHZ

Žije medzi nami – 
pán Matej Havran, majster hodinár, hasič

Kostoly
Rímskokatolícky farský kos-

tol Nanebovzatia Panny Má-

rie

Rímskokatolícky kostol sv. 

Kataríny Alexandrijskej

Otvorené pre návštevníkov

Júl – august:

Pondelok – sobota: 

9:00 – 17:00

Nedeľa: 

13:00 – 17:00
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

So začiat-

kom leta si 

obzvlášť spo-

míname na 

našich nebo-

hých. Na 17 

rokov chýbajúcu mamu pani 

Katarínu Maruškovú a na 

skvelého brata Vlada Ma-

rušku z Klingera, od ktoré-

ho náhleho úmrtia uplynulo 

už 13 rokov. Dňa 3. augus-

ta bude už tiež dlhých 45 ro-

kov ako nám zomrel náš otec 

Štefan Marušku. Naveky 

stíchla jeho harmonika. Kaž-

dodenná spomienka na nich 

posilňuje náš život v rodičov-

skom dome. 

S úctou a láskou Zdenka 

s bratmi a celou rodinou.

Spomienka

Dňa 

11.7.2014 si 

pripomína-

me smutné 

výročie, keď 

nás navždy 

opustil náš manžel, otec, 

brat, švagor, príbuzný a zná-

my pán Jaroslav Remeň. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. 

Spomína celá rodina.

Prímestský 
letný tábor

Centrum voľného času v B.Štiavni-

ci organizuje ďalší turnus prímest-

ského denného letného tábora v 

termíne od 14.07. – 18.07.2014. 

Poplatok je 20 eur na týždeň (5 

eur/deň). Rodičia môžu prihlásiť 

svoje deti na tel.č. 0907 598 567, 

najneskôr do 30.06.2014. Uvede-

ný turnus sa uskutoční v prípade, 

že sa prihlási najmenej 5 detí.

J.Machilová

Prezentácia novej knihy banskoštiav-

nického rodáka, spisovateľa, cestova-

teľa, historika umenia Milana Augus-

tína  Neznáma história zeme baníkov 

a pôvodu striebra rádu templárov sa 

konala 20. 6. 2014 v ZUŠ v Banskej 

Štiavnici za účasti milých hostí - pri-

mátorky mesta Banská Štiavnica  N. 

Babiakovej, prednostky MsÚ v BŠ I. 

Ondrejmiškovej, starostu Obecné-

ho úradu v Štiavnických Baniach S. 

Neuschla, riaditeľa Múzea vo Svä-

tom Antone M. Číža, predsedu MS v 

Kremnici M. Rybárskeho, vedúceho 

autorského klubu Dúha v Leviciach 

J. Cintuľu, členov Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku, 

bývalých "rudobancov", profesorov 

i študentov bývalej Baníckej ško-

ly, priateľov a známych autora ale aj 

priaznivcov histórie a literatúry.

V preplnenej koncertnej sále privíta-

la prítomných najprv pani riaditeľka 

ZUŠ I. Chovanová, po nej za organi-

zátorov M. Petrová. Slovo o autoro-

vi a úryvky z knihy predniesla p. K 

Kissová z mestskej knižnice,. členka 

Autorského klubu v BŠ. Knihu uvie-

dol do života poklepaním fokošom 

a posypaním "strieborného prachu" 

predseda BŠH baníckeho spolku R. 

Kaňa a na cestu k čitateľom ju vy-

prevadili milými slovami, úvahami, 

spomienkami primátorka mesta N. 

Babiaková, bývalá námestníčka bý-

valých Rudných baní š.p. v B.Štiavn-

ici D. Štepáneková, riaditeľ Múzea vo 

Svätom Antone M. Číž a bývalý pán 

profesor bývalej Baníckej školy, kto-

rý svojho času au-

tora na tejto škole 

učil, J. Siládi. Doja-

tý autor všetkým 

úprimne  poďako-

val a povedal zau-

jímavé informácie  

o vzniku knihy a 

niektorých jej čas-

tí. Kniha vyšla ako 

"bibliofi lské vyda-

nie v 300 exemplá-

roch. Je venovaná 

pamiatke zniče-

nia rádu templár-

skych rytierov v povestný piatok 13. 

októbra 1307 a 700. výročiu upálenia 

veľmajstra rádu Jacquesa de Molaya 

a jeho zástupcu pre Normandiu Ge-

off roia de Charney v Paríži 14. mar-

ca 1314. Zhrňuje na slovenské po-

mery neobyčajne širokým oblúkom 

historické poznatky autora a dáva ich 

do kontextu európskych dejín. Priná-

ša nové poznatky na vývoj histórie 

nášho baníctva od čias antického sve-

ta až do obdobia príchodu byzantskej 

misie na naše územie. Tu objasňu-

je fenomén Sv. Klimenta Rímskeho, 

ktorému bola misia zasvätená a kto-

rý bol aj prvým známym patrónom 

baníkov. Takto sa k nám dostala ba-

nícka klopačka, ale aj rímsko-byzant-

ská technológia takzvaných kresa-

níc – nahladko otesaných banských 

štôlní. Na takejto ekonomicko-spo-

ločenskej základni vyrástol Uhorský 

štát, ale aj jeho ekonomika, ktorá zá-

konite svojím neobyčajným rudným 

bohatstvom oslovila aj príslušníkov 

templárskeho rádu". Ostatné, často 

prekvapujúce dejinné udalosti a ich 

dôsledky si čitateľ prečíta na strán-

kach knihy, ktorá má vyše 300 strán 

s ČB fotografi ami, na tmavomodrom 

tvrdom prebale je fotografi a L. Lu-

žinu. Po autogramiáde na prezentá-

cii knihy nasledovali, ako to už v po-

dobných prípadoch býva, príjemne 

strávené chvíle pri občerstvení a spo-

mienkach. Autorovi blahoželáme a 

prajeme veľa ďalších tvorivých úspe-

chov, divákom ďakujeme za účasť a 

všetkým, ktorí pomohli pri prípra-

ve podujatia, za pomoc. Za organi-

zátorov (BBSK – Pohronské osvetové 

stredisko Žiar nad Hronom – Praco-

visko Banská Štiavnica,  Mesto Ban-

ská Štiavnica, Mestská knižnica v 

Banskej Štiavnici, Banskoštiavnic-

ko-hodrušský banícky spolok, Autor-

ský klub v Banskej Štiavnici a SC PEN 

klub)   Mária Petrová

Neznáma história zeme baníkov 
a pôvodu striebra rádu templárov

 11. júna 2014 uplynulo 40 

rokov od smrti štiavnického 

spisovateľa, dramatika, 

učiteľa, autora literatúry pre 

deti a mládež, zostavovateľa 

čítaniek a učebníc... Jozefa 

Horáka.

Žiaci Základnej školy Jozefa Horá-

ka na neho nezabúdajú ani dnes. Na 

hodinách literatúry sa učia o jeho ži-

vote, čítajú a poznávajú mnohé die-

la, ktoré čerpajú z banskoštiavnic-

kého prostredia, vedia, že ako učiteľ 

pôsobil aj v ich škole, písaním rôz-

nych príbehov v autorskej súťa-

ži Horákova Štiavnica sa tiež chcú 

stať „veľkými spisovateľmi“, pravidel-

ne mu vzdajú úctu návštevou mies-

ta jeho posledného odpočinku. Aj 

v týchto júnových dňoch si niekoľ-

ko žiakov našej školy uctilo pamiat-

ku Jozefa Horáka  položením venca 

a zapálením sviečok na jeho hro-

be. Na významných ľudí nezabúda-

me...

 Monika Tisovčíková

Nezabúdame na Jozefa Horáka

Pomník štiavnického spisovateľa a učiteľa J.Horáka foto archív autora

Prezentácia novej knihy banskoštiav-

nického rodáka, spisovateľa, cestova-

teľa, historika umenia Milana Augus-

tína  Neznáma história zeme baníkov 

a pôvodu striebra rádu templárov sa

konala 20. 6. 2014 v ZUŠ v Banskej

Štiavnici za účasti milých hostí - pri-

mátorky mesta Banská Štiavnica  N.

Babiakovej, prednostky MsÚ v BŠ I.

Ondrejmiškovej, starostu Obecné-

ho úradu v Štiavnických Baniach S.

Neuschla, riaditeľa Múzea vo Svä-

tom Antone M. Číža, predsedu MS v 

Kremnici M. Rybárskeho, vedúceho

autorského klubu Dúha v Leviciach

J. Cintuľu, členov Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spolku,

bývalých "rudobancov", profesorov 

i študentov bývalej Baníckej ško-

ly, priateľov a známych autora ale aj

priaznivcov histórie a literatúry.
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Z knihy Poklady slovenskej ku-

chyne od Silvie Pilkovej

Chrenový šalát 
s jablkom 
a so zelerom 
Potrebujeme:

150 g zeleru, 150 g čerstvého 

chrenu, 300 g jabĺk, 50 g vlaš-

ských orechov, posekaných, 1 

biely smotanový jogurt, šťa-

va z 1 citróna, 1 lyžička cuk-

ru, štipka soli, štipka mletého 

čierneho korenia 

Postup:

Ošúpaný zeler nastrúhame na-

hrubo, sparíme v horúcej vode 

a precedíme. Očistený chren a 

jablká nastrúhame nadrobno 

a zmiešame so zelerom. Pridá-

me orechy, zalejeme jogurtom 

a šťavou z citróna, ocukríme, 

osolíme  a okoreníme podľa 

chuti. 

Dobrú chuť!

Žijeme také zvláštne časy: 

fi nancie chýbajú a médiá mýlia 

ľudí. 

Z televízie, tlače i z počítačov sa 

na nás usmievajú celebrity, ktoré 

okrem toho, že vedia vulgárne vy-

stupovať, veľa toho nedokážu (česť 

výnimkám), hrdinami sa stávajú tí, 

ktorí ubližujú, „mocní“ tohto sve-

ta sa nám snažia nahovoriť, že naj-

dôležitejšie sú zisky a následky krí-

zy najviac pociťujú  práve tí, ktorí sú 

prirodzene skromní. V týchto pomý-

lených časoch, je veľmi málo vzác-

nych ľudí, ktorí sa dokážu zoriento-

vať a myslieť pri všetkých dnešných 

problémoch na to najdôležitejšie - 

na budúcnosť našich detí, našej prí-

rody a krajiny. Takýmito vzácnymi 

ľuďmi sú aj všetci, ktorí v dňoch 18. 

a 19. júna pomohli pripraviť a re-

alizovať  v areáli svätoantonského 

kaštieľa výnimočné kultúrno-náuč-

né podujatie – už tretí ročník Det-

ských dní sv. Huberta. Podujatie sa 

uskutočnilo v rámci júna – mesiaca 

poľovníctva a ochrany prírody a zú-

častnilo sa na ňom 2271 návštev-

níkov (1915 detí a 356 dospelých).  

Bohatý program pripravilo a realizo-

valo 126 organizátorov z 25 ustano-

vizní: Lesy SR, š. p.- OZ Levice, OZ  

Žarnovica, Vojenské lesy a majetky 

SR, š. p. Pliešovce, Stredná odbor-

ná škola lesnícka Banská Štiavni-

ca, Mestské lesy Banská Štiavnica, 

Obecný úrad Svätý Anton,  ZŠ s MŠ 

Svätý Anton, ZŠ s MŠ Maximiliána 

Hella Štiavnické Bane, Firma Šomek 

Bratislava, Obvodná poľovnícka ko-

mora Žiar nad Hronom, Lesy Ban-

ská Belá s.r.o., Slovenské múzeum 

ochrany prírody a jaskyniarstva Lip-

tovský Mikuláš, TV magazín Halali 

Považská Bystrica, Slovenská poľov-

nícka komora, Slovenský poľovnícky 

zväz, Stredná odborná škola lesníc-

ka Liptovský Hrádok, Klub trubačov 

SR, Klub slovenských poľovníčok,  

Ranč Nádej Svätý Anton, časopis 

Poľovníctvo a rybárstvo, Národné 

lesnícke centrum Zvolen, Detská 

lesnícka univerzita Zvolen, Sloven-

ský červený kríž Banská Štiavnica i 

Svätý Anton a Obecný podnik Svä-

tý Anton. Aj takouto formou vyjad-

rujem úctu a vďaku všetkým dob-

rým ľuďom, ktorí pomohli. Osobne 

patrí naše poďakovanie vedúcemu 

sprievodcov Vladimírovi Majerské-

mu  zo Svätého Antona. S myšlien-

kou  uskutočniť toto podujatie pri-

šiel pred tromi rokmi dobrý priateľ 

nášho múzea, výborný sokoliar 

Mgr. Pavel Michal – riaditeľ ZŠ  s MŠ 

Maximiliána Hella v Štiavnických 

Baniach. Lesníci, poľovníci a štu-

denti zo SOŠL v Banskej Štiavnici – 

ako sprievodcovia postupne sprevá-

dzali vybrané skupiny – triedy ZŠ a 

MŠ z celého Slovenska po stanoviš-

tiach, kde sa dozvedeli všetko o prí-

rode, mohli sa zabaviť, zasúťažiť si i 

poučiť sa. Dozvedeli sa o tom, ako si 

zvieratá pomáhajú s rastlinami, kto-

ré zvieratá  nosia rohy, ktoré paro-

hy, uvideli poľovnícku expozíciu, 

ukážky sokoliarstva, divadlo „Le-

genda o sv. Hubertovi“ (pripravili a 

zahrali žiaci zo ZŠ vo Svätom Anto-

ne), poľovnícke fi lmy, zhotovovali 

kŕmidlá, zastrieľali si na  laserovej 

strelnici, poznávali lesné zvieratá, 

poľovnícke psíky, súťažili v hode 

fl inty do žita, učili sa ktoré zvierat-

ko kam až doskočí, dozvedeli sa o 

práci jaskyniarov, kŕmili „medve-

ďa“, mohli si zatrúbiť na lesný roh, 

zajazdiť na koníkovi, učili sa vá-

biť zvieratá a rozoznávať ich hla-

sy -  jednoducho domov si odnies-

li pekné zážitky a veľa vedomostí o 

prírode. Každá trieda dostala sade-

ničku stromčeka, kŕmidlo pre vtá-

čiky, ktoré si sami zhotovili a každé 

dieťa  vstupenku na Dni sv. Hu-

berta 2014 (6. a 7. 9.). Vo štvrtok 

- 19. 6. predviedol na nádvorí svoje 

umenie aj najmladší slovenský vá-

bič jeleňov a imitátor zveri – 7ročný 

Marko Dubovec zo Sučian. Na pod-

ujatí sa páčilo aj slniečku a my sa už 

teraz tešíme na návštevníkov Det-

ských dní sv. Huberta v roku 2015.

Marian Číž 

Detské dni sv. Huberta 2014

Podujatie pripravené pre deti na nádvorí kaštieľa foto MSA

Pozvánka na  koncerty 

do kaštieľskej kaplnky

V rámci dobrej spolupráce Hu-

dobnej a umeleckej akadémie 

Jána Albrechta v Banskej Štiav-

nici a Múzea vo Svätom Antone 

sa uskutočnia v kaštieľskej kapln-

ke dva koncerty, ktoré sú súčas-

ťou hudobného festivalu Schem-

nitiensis.

V piatok 27. júna o 17.00 hod. 

to bude Koncert historickej hud-

by. Účinkujú: Katarína Dučai, Lu-

cia Kekeňáková, Štefan Tokár – 

zobcové fl auty, Tomáš Kardoš 

– violončelo a Agi Ferienčíková – 

čembalo.

V sobotu 5. júla o 17.00 hod. to 

bude Komorný koncert. Účinku-

jú: Adam Marec – klasická gita-

ra, Peter Tomko –klasická gitara, 

lutna, mandolína a Eva Cáhová – 

klavír. 

Na oba koncerty srdečne pozýva-

me  i všetkých čitateľov Štiavnic-

kých novín.

Marian Číž

Tohtoročné Detské dni 

sv.Huberta ako vždy 

pritiahli pozornosť mnohých 

návštevníkov z rôznych kútov 

nášho regiónu. Medzi nimi 

samozrejme nechýbali ani 

členovia denného stacionára 

Margarétka.

Areál kaštieľa vo Svätom Antone 

bol tento týždeň otvorený predo-

všetkým deťom, tak ako zdravým, 

rovnako aj tým so zdravotnými 

problémami, ktoré svojho ,,súťaživé-

ho ducha“ rozhodne nenechali v sebe 

driemať. Dokázali to najmä v rôz-

nych disciplínach, napríklad pri ,,há-

dzaní fl inty do žita“ sa nikto neostal 

len tak nečinne prizerať, čo platilo 

aj v ,,skákaní do diaľky“ a takisto na 

laserovej strelnici, kde sa to zaobiš-

lo bez ,,vážnych zranení“. Dovolíme si 

povedať, že ich k tomu nemotivova-

la len ,,sladká odmena“ ale aj odhod-

lanie. Nudným sa nedá nazvať ani 

vábenie zvierat, na ktorom sa naši 

klienti nielen pobavili, ale trošku 

aj potrápili mozgové závity, preto-

že sem-tam museli aj hádať o kto-

rý druh jedinca sa jedná. Okrem sú-

ťaženia nepohrdli ani poľovníckou 

expozíciou, ktorá ich veľmi zaujala. 

Ich pozornosti neuniklo ani diva-

dielko, ktoré v nich určite nevzbu-

dilo smutnú náladu. Veľká vďaka 

patrí aj pánovi riaditeľovi Ing. Mari-

ánovi Čížovi, ktorý sa nám venoval 

s mimoriadnou ochotou a porozu-

mením.  OZ Margarétka

Margarétka na návšteve vo Sv. Antone
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Pozývame Vás na najnovšie fi lmy

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. Bliž

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 15 min.MP 15 
Automechanik Cade Yager (Mark Automechanik Cade Yager (Mark 
Wahlberg)  sa snaží uživiť seba Wahlberg)  sa snaží uživiť seba 
a svoju dospievajúcu dcéru Tes-a svoju dospievajúcu dcéru Tes-
su (Nicola Peltz) opravovaním su (Nicola Peltz) opravovaním 
vrakov áut. Zúfalo sa mu nedarí, vrakov áut. Zúfalo sa mu nedarí, 
ale len do doby, než sa z jedného ale len do doby, než sa z jedného 
roztrieskaného náklaďáku stane roztrieskaného náklaďáku stane 
Transformer a práve ten najdô-Transformer a práve ten najdô-
ležitejší – Optimus Prime. Cade ležitejší – Optimus Prime. Cade 
z toho len ťažko môže mať radosť, z toho len ťažko môže mať radosť, 
pretože Amerika sa ešte úplne ne-pretože Amerika sa ešte úplne ne-
spamätala zo súboja „dobrých“ spamätala zo súboja „dobrých“ 
Autobotov so „zlými“ Decepti-Autobotov so „zlými“ Decepti-

konmi, ktorý na konci tretieho konmi, ktorý na konci tretieho 
dielu zlikvidoval polku Chicaga. dielu zlikvidoval polku Chicaga. 
Vstupné:4€Vstupné:4€

Sobota 28.6. o 19:30 hod.Sobota 28.6. o 19:30 hod.

Detektív DownDetektív Down

Komédia ,Nórsko ,ČR,Dán-Koméd ia ,Nórsko ,ČR,Dán-
sko,2013,90 min,MP12sko,2013,90 min,MP12
Hlavný hrdina Robert Bogerud Hlavný hrdina Robert Bogerud 
(Svein Andre Hofsø) prevádzkuje (Svein Andre Hofsø) prevádzkuje 
jednočlennú súkromnú detektív-jednočlennú súkromnú detektív-
nu kanceláriu, ale zatiaľ sa nikdy nu kanceláriu, ale zatiaľ sa nikdy 
nedostal k žiadnemu skutočnému nedostal k žiadnemu skutočnému 
prípadu. Všetci jeho potenciálni prípadu. Všetci jeho potenciálni 
zákazníci vždy zmiznú v okamihu, zákazníci vždy zmiznú v okamihu, 
keď Robert zloží svoj detektív-keď Robert zloží svoj detektív-
ny klobúk. Nikto neverí, že ten-ny klobúk. Nikto neverí, že ten-
to mladík, postihnutý Downovým to mladík, postihnutý Downovým 
syndrómom, môže vôbec niečoho syndrómom, môže vôbec niečoho 

v detektívnej brandži dosiahnuť. v detektívnej brandži dosiahnuť. 
Nakoniec sa ale Robertovi podarí Nakoniec sa ale Robertovi podarí 
zohnať prvý prípad. Legendárny zohnať prvý prípad. Legendárny 
korčuliar Olav Starr záhadne zmi-korčuliar Olav Starr záhadne zmi-
zol. A príbuzní si vybrali pre jeho zol. A príbuzní si vybrali pre jeho 
nájdenie práve Roberta. Na takúto nájdenie práve Roberta. Na takúto 
úlohu im Robert pripadá ako ide-úlohu im Robert pripadá ako ide-
álny týpek. Ale keď im predvedie álny týpek. Ale keď im predvedie 
svoj spôsob vyšetrovania, sú pre-svoj spôsob vyšetrovania, sú pre-
kvapení. kvapení. 
Ďalší z fi lmových počinov režiséra Ďalší z fi lmových počinov režiséra 
fi lmu Kurz negatívneho myslenia.fi lmu Kurz negatívneho myslenia.
Vstupné:4€Vstupné:4€

Nedeľa 29.6. o 16:00 hod.Nedeľa 29.6. 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 €

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup tovaru 

v hodnote 10,-eur v predajni ALL-

COM, Radničné nám. 11, Banská 

Štiavnica si výherca môže vyzdvih-

núť v redakcii ŠN. Správne znenie 

krížovky z č.22/2014: „Ľudia nema-

jú radi žart, ak je v ňom trocha pravdy.“ 

Výhercom sa stáva Elena Šimková, 

Hviezdoslavova 4, Banská Štiav-

nica. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na ná-

kup tovaru v hodnote 10,-eur v 

predajni Afasion, Radničné nám. 

14, Banská Štiavnica. Vašou úlo-

hou je správne vylúštiť krížovku a 

zaslať ju spolu s kupónom do redak-

cie ŠN v termíne do 4.8.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Goethe-

ho: „Sme zvyknutí nato, že ... (dokon-

čenie v tajničke) 

A.,  Výpravná báseň, sú im známe, 

sklenené hrnčeky,       

B., 2. časť tajničky, doska na vaľka-

nie, cesta, gén, 

C., Ruská rieka, žltokvetá rastlina, 

nebdel, opuch česky, muž anglicky,   

D., Partner Júlie, spojenie, pozdrav 

mladých, pani, 

E., Nádoba na pečenie, meno herca 

Horvátha, zomri, drobný hmyz,  

F., Africká rieka, druh motor. vozi-

dla, koniec tajničky,     

G., Ozn. áut Sloven-

ska, zbav chlpov, mier 

maďarsky, zväčšovacie 

sklo, zbieraj zobákom,         

H., Meter, bál, dá do 

ruky, domáce zviera, 

česká TV,      

I., Časť ruky, číra te-

kutina, čistič na autá, 

slávnostný spev, 

J., Citoslovce volania 

na kuriatka, časová 

otázka, sláčik, turecká 

hora,

K., 1. časť tajničky, 

3.časť tajničky,

L., Ako, Marian robil 

step.

1., Cudzie muž. meno, poštová no-

vinová služba, 1600 v Ríme, želez-

ničná stanica, 

2., Posluha, čistiť od buriny,    

3., Zostal sám, oblap, zvratné záme-

no, 

4., Usmievanie, vatra, kde, 

5., Horký alkoholický nápoj, epická 

skladba, mnoho,    

6., Samohlásky v slove novela, mo-

hol, požeň,       

7., Závodný výbor, opil, detská bieli-

zeň, 501 v Ríme,

8., Natiahol tetivu, nedá s preho-

deným prízvukom, maďarský po-

zdrav,   

9., Povzdych, tne, mužské meno,          

10., Letný mesiac, plošné miery v 

Anglicku, znamienko násobenia, 

síra,            

11., Povinnosť niečo vykonať, pou-

žíva sa pri murovaní, tona,         

12., Ponor pod hladinu, Zuzana, 

stred slova kameň,

13., Očar, krhla, zuby,

14., Kotva, v byte, citoslovce nezá-

ujmu – je mi to jedno,

15., Plošná miera, vlastníme, pat-

riaci Zorrovi,

16., Mária, patriaca máju, lovkyňa 

perál,

17., Ernestína, sekal, ozn. áut Th aj-

ska, Uruguaja, Luxemburska.

Pomôcky: Evor, Arva, Oka, Id, Man, 

Pikolík 

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 24
Krížovka
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Deň letného slnovratu je 

najdlhším dňom v roku aj pre 

svetlo v duši, pre krásu, dobro, 

lásku, umenie, pre púť človeka 

k človeku…

V sobotu 21.júna 2014 sa pri prí-

ležitosti hornorovňanskej púte v 

miestnom kultúrnom dome usku-

točnila milá slávnosť, ktorej sym-

bolickým slnečným svetlom bolo 

práve umenie detí. Výstavu ich 

prekrásnych obrázkov s neskrý-

vanou radosťou a nadšením pri-

pravili PhDr. Bohumír Bachratý, 

CSc., s manželkou, pražskou vý-

tvarníčkou Evou B. Linhartovou. 

Hudobno-poetické pásmo s deťmi 

a priateľmi citlivo zostavila Zden-

ka Turáneková. Podujatie, kto-

ré sa stretlo s neskrývaným nad-

šením ľudí, ktorí úprimne milujú 

tento malebný kút zeme pod Sit-

nom, podporil aj pán starosta Sta-

nislav Neuschl a všetkých srdeč-

ne privítal. O slnovrate, o Jánovi 

Krstiteľovi, ktorému je zasvätený 

hornorovňansky kostolík, ale aj o 

význame púte človeka k Bohu, člo-

veka k človeku, k umeniu, obohatil 

zaujímavým rozprávaním Bohu-

mír Bachratý. Anjelsky hlas Kat-

ky Šebeňovej orosil dojatím nejed-

no citlivé srdce. Dojemná bola aj 

poetická spomienka na priateľa a 

človeka s veľkým ,,Č“ JUDr. Joze-

fa Beneša. Prostredníctvom ukáž-

ky z úspešnej rozhlasovej hry pre 

deti a mládež ,,Kam odlietajú kolo-

toče na zimu“ bol aspoň symbolic-

ky prítomný aj známy spisovateľ a 

rozprávkár Radek Bachratý. Lyric-

kým slovom prispeli Zdenka Tu-

ráneková, Janka Bernáthová, So-

fi nka Valnerová, Livka Hrubšová, 

Janka Šebestová a Viktor Emanu-

el Turánek alias Pipo, ktorý pote-

šil aj hrou na bongách. Veľký spe-

vácky talent ,,odchovaný“ krásou 

Hornej Rovne, Paulínku Turáne-

kovú, ktorá v tom čase koncerto-

vala na inom mieste, sprítomňo-

vali jej vystavené kresby. Hudobné 

darčeky ponúkli Katka Šebeňová a 

Janko Konečný, a zlatým klincom 

programu bola najmenšia a naj-

milšia tancujúca dvojica, Miška a 

Dodko. V ovzduší sály bolo cítiť 

lásku a radosť ešte dlho po dozne-

ní záverečného potlesku a organi-

zátori museli divákom sľúbiť, že 

ich na ďalšie stretnutie s umením 

nenechajú dlho čakať.

Janka Bernáthová

Deň letného slnovratu na Hornej Rovni

Obec Podhorie opäť otvorilo 

dvere ľudovým tradíciám. 

V sobotu, 21.6.2014 sa už po nie-

koľkýkrát na miestnom amfi teát-

ri stretli nadšenci folklóru z blíz-

keho i vzdialeného okolia. Celé 

podujatie prebiehalo od rána s 

množstvom sprievodných akcií a 

súťaží.   V jeho priebehu sa záro-

veň uviedla do života publikácia 

o vzniku a vývoji obce  „Podhorie-

Teplá a Žakýl“. 

Poobede sa zas diváci mohli tešiť 

vystúpeniu detských a dospelých 

folklórnych súborov (FS). V spleti 

ľudových tancov a piesní nám po-

hladili srdcia zvyky z Horehronia, 

Podpoľania, Tekova a iných regi-

ónov. Už úvodný detský blok sľu-

boval príjemný zážitok. Stretli sa 

v ňom deti z B. Štiavnice (ZUŠ a 

MŠ pri ZŠ Sv. Františka Assiské-

ho), Hodruše Hámrov,  Podhoria 

a hosťom bola rodina Melicher-

číkovcov z Detvy. Pokračovanie v 

podobe dospelých súborov svojou 

gradáciou nadchlo celé publikum. 

Veď okrem domácich FS ako sú 

Podhorčan, Sitňan a Hron, mohli 

diváci vidieť aj také zvučné mená 

ako sú FS Hriňovčan a hosťom 

tohto bloku bol FS Železničiarov 

Marína zo Zvolena. Na záver sa 

prezentoval FS Podhorčan so svo-

jím vystúpením Top tance, vrám-

ci ktorých zaspievala aj veľmi ta-

lentovaná, malá speváčka Miška. 

Celá akcia pokračovala tanečnou 

zábavou a dobrou náladou až do 

bieleho rána.

Hlavným organizátorom poduja-

tia bolo OZ Teplá – Žakýl, v spolu-

práci s obcou Podhorie, za fi nanč-

nej podpory MK SR, VUC BBSK a 

ostatných fi nančných a vecných 

sponzorov, ktorým organizátori 

ešte raz touto cestou ďakujú.

Daniela Sokolovičová

Folklórne slávnosti  Podhorie  2014

Malé talenty potešili publikum foto J. Bernáthová

Výlet do ZOO

Dňa 12.6.2014 sme sa vybrali na 

koncoročný výlet do Zoologickej 

záhrady v Lešnej, pri Zlíne. Cesto-

vali sme krásnym autobusom. Po 

príchode nás zaujalo rozmiestne-

nie zvieratiek v Zoo podľa konti-

nentov. Videli sme žirafy, pštrosy, 

nosorožce, tigre, rôzne druhy pa-

pagájov, slony, tulene, tučniaky a 

veľa ďalších zvierat. Vyskúšali sme 

si niektoré atrakcie a obzerali priam 

rozprávkový zámoček v strede veľ-

kej Zoo. Veľmi sa nám tam páčilo 

a dúfame, že sa nám niečo podob-

né podarí podniknúť aj o rok. Zá-

roveň by sme chceli poďakovať za 

krásny výlet a nezabudnuteľné zá-

žitky p. primátorke Mgr. Babiako-

vej za sponzorský príspevok, vďa-

ka ktorému sme sa mohli výletu 

zúčastniť. Ďakujeme aj p. Antalovej 

za zdravú desiatu na cestu. 

Žiaci a učitelia ŠZŠ v BŠ

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na stret-

nutie podpornej skupiny príbuz-

ných, starajúcich sa o blízkeho s 

Alzheimerovou chorobou, ktorá 

sa  uskutoční dňa 02. 07. 2014 o 

14.00 hod. v spoločenskej miest-

nosti Domova Márie, ul. Špitálska 

3, Banská Štiavnica.

Téma: Depresia, nepokoj, delíriá a 

halucinácie.

Prednášajúci: Mgr.Chovanová 

Zuzana

Kontakt: e-mail: riaditel@do-

movmarie.sk, Tel.: 045/6921401, 

6921366, zdravdm@domovmarie.

sk, 0903/266 212

Tešíme sa na vás!

Letný tábor v múzeu

Tradičné i netradičné zážitky  v po-

dobe hier,  remesiel i prehliadky 

atraktívnych priestorov Slovenské-

ho banského múzea  ponúka deťom 

vo veku 8-12 rokov  už 6. ročník 

Letného tábora v múzeu v termíne 

od 7. – 11. Júla 2014. Bližšie infor-

mácie: tel. 045/6949451, e-mail: 

enviro@muzeumbs.sk. SBM

Folklórny súbor Podhorčan foto L. Lužina
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TJ Delfín Nitra usporiadal dňa 15.6. 

na kúpalisku na Sihoti majstrov-

stvá Slovenska v akvatlone. 

Súťaž bola vypísaná pre všetky kate-

górie od žiackych až po veteránske. 

Najviac prihlásených pretekárov bolo 

v žiackych kategóriách, čo je poteši-

teľné. V kategórii žiačok narodených 

v rokoch 2003 – 2004 štartovala Ale-

xandra Nemčoková, keď v kombiná-

cii 100m plávanie a 600m beh obsa-

dila medzi staršími súťažiacimi pekné 

6.miesto. Medzi takmer 200 pretekár-

mi v hlavnej kategórii mužov v kombi-

nácii 900m plávanie a 4,8 km beh bol 

najrýchlejší Pavlík z Banskej Bystrice. 

Túto doplnkovú športovú discípnínu 

si vybrali aj štiavnickí pretekári Rado 

a Tomáš Nemčokovci, ktorí slušne 

obstáli, Rado dobehol na dobrom 5. 

mieste, hneď za ním na 6.mieste    To-

máš.

V Spišskej Novej Vsi sa 21.6. uskutoč-

nilo ďalšie kolo Slovenského pohá-

ra v duatlone. V súťaži veteránov nad 

50 rokov v kombinácii 10 km beh, 

40 km cyklistika a 5 km beh sa dob-

re držal Daniel  Matis, keď v cieli bol 

klasifi kovaný na výbornom 3.mieste. 

Všetkým pretekárom patrí poďakova-

nie  za dobrú reprezentáciu mesta. 

Vlado Nemčok

Republikové majstrovstvá v Nitre

Podobne ako v minulých rokoch, tak 

i v tomto sa členovia Základnej orga-

nizácie Slovenského zväzu telesne po-

stihnutých z B. Štiavnice 17.6.2014 

zúčastnili Športového dňa SZTP vo 

Zvolene. 

V širokej konkurencii kolegov zo su-

sedných okresov našu organizáciu re-

prezentovala tradičná zostava: Jozef 

Bradovka, Ivan Lisý, Daniel Matis a au-

tor tohto článku. Aj keď sme tentoraz 

museli bojovať nielen proti zdatným 

súperom, ale i proti domácim rozhod-

com, ktorí sa všemožne snažili pomá-

hať svojim kolegom, zostali sme verní 

našim tradíciám a so ziskom 4 medai-

lí sme sa opäť zaradili medzi najúspeš-

nejšie ZO SZTP v rámci tohto regiónu. 

Výsledky našich reprezentantov:

J. Bradovka: 1 miesto a zlatá medaila v 

disciplíne kolky. 

I. Lisý: 2.miesto a strieborná medaila 

v disciplíne hod granátom na cieľ

3.miesto a bronzová medaila v dis-

ciplíne šípky

R.Kuruc: 3.miesto a bronzová medai-

la v disciplíne hod granátom na cieľ 

Roman Kuruc

Telesne postihnutí opäť úspešní

Prvý vľavo D.Matis, I.Lisý, 

R.Kuruc, J.Bradovka foto J. Bradovka

Prvý vľavo T.Nemčok, V.Nemčok a R.Nemčok foto archív autora

Pozvánka
Vážení športoví priatelia, futbalo-

vý klub FK Sitno Banská Štiavnica 

Vás pozýva na XIII. ročník doras-

teneckého turnaja „O Pohár Mariá-

na Bosáka“ in memoriam.

Turnaj sa uskutoční v sobotu 28. 

Júna 2014, s fi nančnou podpo-

rou Mesta Banská Štiavnica, na 

futbalovom ihrisku FK Sitno Ban-

ská Štiavnica za účasti družstiev : 

FK Sitno Banská Štiavnica, MFK 

Nová Baňa, OTJ Hontianske Ne-

mce, MFK Strojár Krupina

Program turnaja : 

10:00 – 10:15 otvorenie turnaja

10:30 – 12:00 Zápas : FK Sitno B. 

Štiavnica – MFK Nová Baňa

12:15 – 13:35 Zápas : OTJ Hon-

tianske Nemce – MFK Strojár 

Krupina

14:00 – 15:30 Zápas : o celkové 

III. miesto

15:40 – 17:10 Zápas : fi nálový zá-

pas turnaja

17:15  vyhodnotenie turnaja

Technické ustanovenia k doraste-

neckému turnaju : Hrá sa 2 x 40 

minút s 10 minútovou prestáv-

kou.  V prípade nerozhodného vý-

sledku nasledujú pokutové kopy. 

Rozhodcovia : rozhodcovia s SsFZ 

a ObFZ

Ocenenia :  Víťazné mužstvo si 

odnesie okrem pohára určeného 

pre víťaza aj putovný pohár. Muž-

stvá na ostatných pozíciách si od-

nesú poháre a diplomy za umiest-

nenia. Vyhodnotenie najlepšieho 

hráča a brankára turnaja. Občer-

stvenie zabezpečí usporiadateľ 

(obed + nealko nápoje). Kontakt-

né osoby :      

Ľubomír Barák   0903 501 562, 

Ivan Javorský  0908 916 922

FK Sitno

Hralo sa 20.6.2014 v Žarnovici

Zostava: Augustín - Weis, Vanko, No-

vák, Pavlenda, Kováčik, Valovič, Bar-

toš, Pelachy

Semifi nále: ŽARNOVICA - BANSKÁ 

ŠTIAVNICA 2:1 (1:0)

Góly: Valovič

V boji o fi nále naše mužstvo prehralo 

nešťastne, keď rozhodujúci gól dostali 

minútu pred koncom zápasu, keď lop-

ta nešťastne vypadla nášmu branká-

rovi z rúk a domáci hráč loptu dotlačil 

do brány. 5 minút pred tým vyrovnal 

prekrásnou strelou Valovič.

o 3.miesto: NOVÁ BAŇA - BANSKÁ 

ŠTIAVNICA 2:2 (1:2) p.k. 3:1

Góly: Bartoš 2

Úvod zápasu vyšiel nášmu mužstvu a 

dvomi gólmi Bartoša sme sa ujali ve-

denia 2.0. Novobancom sa podarilo 

skóre vyrovnať, keď naše mužstvo ne-

premenilo tutovky. O umiestnení roz-

hodli pokutové kopy, pri ktorých boli 

šťastnejší Novobančania. Treba vy-

zdvihnúť snaživý výkon nášho muž-

stva. Dokázali byť i v silne oslabenej 

zostave (mnoho hráčov je na turnaji 

v ČR), viac ako vyrovnaným súperom. 

Richard Neubauer

Miniliga Adama Nemca - Finálový turnaj prípraviek 

Futbalisti prípravky z Banskej Štiavnice foto archív autora
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Máte zem, 
hlinu?

Môžete doviesť 
na Štefultov.

Tel.č.:  
0903 121 901

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 + ga-

ráž, 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. tehlový  

byt  na Križovatke. Cena 34 tis. €. Tel. 

0907 791 861

Taxi nonstop 0940 747 999 

„Pôžičky Provident“ – BŠ a oko- 

lie, tel.č.: 0908 570 157

Pôžičky Provident aj nezamest- 

naným, tel.č.: 0907 693 596

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-

mail: madar@dobrereality.sk. 

Výmena PB fl iaš v centre BŠ  

A.Sládkoviča 3, 2/10/33 kg,  tel.č.: 

0949 116 166

Predám staršie sekretáre vhodné  

na chalupu, tel.č.: 0902 494 750

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

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 

zásypový kameň a 

dunajský štrk

Tel.: 0911 343 051

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

V sobotu 21.6.2014 sa v telocvični 

SOŠ Greinera konal bedmintonový 

turnaj žiakov základných škôl okre-

su Banská Štiavnica. Súboje sa odo-

hrávali vo dvojhrách a štvorhrách, v  

troch kategóriách. Spolu sa turnaja 

zúčastnilo 21 hráčov ZŠ J. Horáka B. 

Štiavnica, ZŠ Št. Bane a ZŠ J. Kollá-

ra B. Štiavnica. Turnaj mal výbornú 

úroveň vo všetkých kategóriách, vi-

deli sme zaujímavé zápasy a hlav-

ne tí, najmenší, hrali s veľkým nasa-

dením a mali z hry očividnú radosť. 

Týmto turnajom bola ukončená se-

zóna 2013/2014, prajeme všetkým 

príjemné prázdniny a v septembri sa 

opäť tešíme na stretnutie na bedmin-

tonových kurtoch.

Výsledky:

Mladší žiaci a žiačky - štvorhra

1. miesto  Sebastián Lužina, Samu-

el Vazan

2. miesto  Matej Štefanka, Šimon 

Štefanka

3. miesto  Branko Jakubík, Tomáš 

Zorvan

- dvojhra

o 3. miesto: Tomáš Zorvan – Samuel 

Vazan 15:14

fi nále: Lola Soldanová – Branko Ja-

kubík  15:10

Staršie žiačky - štvorhra

1. miesto  Ivana Rončáková, Lucia 

Hudecová (ZŠ M. Hella Štiavnické 

Bane)

2. miesto Veronika Ferenčíková, Bro-

ňa Melcerová

3. miesto Simona Petrášková, Pavlí-

na Gregáňová

- dvojhra

o 3. miesto: Lucia Hudecová – Broňa 

Melcerová 21:17

fi nále: Veronika Ferenčíková – Ivana 

Rončáková 9:21

Starší žiaci - štvorhra

1. miesto  Tomáš Hanuska, Teodor 

Husarčík

2. miesto  Samuel Mihalčík, Richard 

Žember

3. miesto  Viktor Kašiar, Boris Nur-

ko

- dvojhra

o 3. miesto: Teodor Husarčík – Ri-

chard Žember 21:12

fi nále: Viktor Kašiar – Tomáš Ha-

nuska 21:14

Touto cestou by sme chceli poďako-

vať  SOŠ Greinera za poskytnutie te-

locvične, p. Machilovej z CVČ Banská 

Štiavnica za zabezpečenie turnaja a 

vecné ceny, potravinám STABON – 

Stanislav Neuschl Št. Bane za občer-

stvenie a všetkým zúčastneným mla-

dým športovcom za ich predvedené 

výkony a snahu. 

Miloš Janovský

Víťazi bedmintonového turnaja foto archív autora

Bedmintonový turnaj žiakov
V sobotu 21.6.2014 sa v telocvični

SOŠ Greinera konal bedmintonový 

turnaj žiakov základných škôl okre-

su Banská Štiavnica. Súboje sa odo-

hrávali vo dvojhrách a štvorhrách, v  

troch kategóriách. Spolu sa turnaja

zúčastnilo 21 hráčov ZŠ J. Horáka B.

Štiavnica, ZŠ Št. Bane a ZŠ J. Kollá-

ra B. Štiavnica. Turnaj mal výbornú

úroveň vo všetkých kategóriách, vi-

deli sme zaujímavé zápasy a hlav-

ne tí, najmenší, hrali s veľkým nasa-

dením a mali z hry očividnú radosť.

Týmto turnajom bola ukončená se-

zóna 2013/2014, prajeme všetkým

príjemné prázdniny a v septembri sa

opäť tešíme na stretnutie na bedmin-

tonových kurtoch.


