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Kancelária Centra právnej 
pomoci funguje v Žiari nad 
Hronom od otvorenia 15. 
mája 2014, no už poskytla 
právnu pomoc desiatkam 
ľudí v materiálnej núdzi, ktorí 
nemajú prostriedky na to, aby 
si zabezpečili právnu pomoc 
sami. 

Už za tento krátky čas môžeme kon-
štatovať, že otvorenie kancelárie v 
Žiari nad Hronom bolo opodstat-
nené a cieľ Centra právnej pomo-
ci, ktorým je zlepšovanie prístupu k 
spravodlivosti pre osoby v materiál-
nej núdzi, sa darí napĺňať práve po-
stupným približovaním sa k ľuďom 

v každom regióne. Už dnes totiž po-
čet žiadostí podávaných v žiarskej 

kancelárii atakuje rekordné čísla ko-
šickej kancelárie. 

Centrum právnej pomoci 

Prijatie na radnici JUDr. Nikitinová, JUDr. Borec a Mgr. Babiaková 
foto I.Ondrejmišková

Špeciálne: 
Letný fi lmový seminár Letný fi lmový seminár 
na tému Moc.na tému Moc.
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Štvrtok – Nedeľa Štvrtok – Nedeľa 
7. 8. – 10.8. od 10:00 hod.7. 8. – 10.8. od 10:00 hod.

4 živlY4 živlY

Po rokoch čakania sa 
banskoštiavnická verejnosť 
dočkala. Mesto v tomto roku 
vyčlenilo na obnovu detských 
ihrísk Drieňová a Križovatka 
dostatok prostriedkov na to, 
aby sa mohla začať ich zásadná 
zmena a úprava tak, aby 
nemuseli byť zatvorené a spĺňali 
všetky bezpečnostné normy. 

Mesiac jún bol preto pre mnohých 
náročný, keďže obe ihriská boli vý-
znamnú časť mesiaca uzatvorené, 

ale nakoniec to iste stálo za to.
Hlavným problémom existujúcich 
ihrísk boli necertifi kované a poško-
dené prvky, hroziace úrazom pre 
deti. Všetky takého prvky boli v pr-
vej fáze z oboch ihrísk odstránené. 
V prípade sídliska Drieňová došlo 
k úprave (zmenšeniu) pieskoviska 
a osadeniu nových prvkov. V prí-
pade Križovatky bola rekonštruk-
cia náročnejšia z dôvodu osadenia 
prvkov do problematického terénu 
s viacerými sieťami, umiestnenými 
relatívne plytko pod povrchom. Na-

koniec sa však aj táto rekonštrukcia 
podarila. Radosť detí pri otvorení 
drieňovského ihriska bola najlep-
ším dôkazom toho, že táto práca 
i vynaložené fi nančné prostried-
ky mali zmysel. Veľká vďaka okrem 
primátorky mesta a poslancov 
Mestského zastupiteľstva patrí spo-
ločnosti Tidly, s.r.o., ktorá zakúpila 
centrálny multifunkčný prvok na 
ihrisku Drieňová. Ten bol nielen-
že fi nančne najnáročnejší, ale záro-
veň sa okamžite stal aj najpopulár-
nejší medzi deťmi. 

Obnovené detské ihriská sú realitou
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Pozvánka
Mesto Banská Štiavnica a Živena 
– Spolok slovenských žien v Ban-
skej Štiavnici srdečne pozývajú na 
uvedenie do života zbierku básní 
autorky Katky Kissovej „Vidieť srd-
com“, ktoré sa uskutoční 20. au-
gusta o 16:00 hod. v Základnej 
umeleckej škole v Banskej Štiavni-
ci s príjemným programom a od-
predajom zbierky. Ďakujeme Vám 
za hojnú účasť! 

Organizátori. 

Poďakovanie
Vážená pani Primátorka.
Dovoľte mi ešte raz poďakovať za 
iniciatívu pri príprave aj samot-
nom otvorení konzultačného pra-
coviska CPP v Banskej Štiavnici.
Verím, že bude prínosom pre oby-
vateľov z celého okolia, ktorí nájdu 
u našich pracovníkov potrebné in-
formácie, radu a prípadne aj práv-
ne zastúpenie. S pozdravom,

Nataša Nikitinová
Riaditeľka Centrum právnej 

pomoci
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ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica na poprednom mieste v celoslo-
venskom hodnotení škôl
Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy (INECO), vypracoval rebríček 
najlepších škôl na Slovensku. Zohľadnil v ňom o.i. nové údaje z meraní 
Národného ústavu certifi kovaných meraní vzdelá-vania - výsledky žiakov 
v celonárodných testoch – Testovanie 9 za školský rok 2013/14 a mimo-
riadne výsledky žiakov (olympiády). Na prvom mieste v rámci celého Slo-
venska sa umiestnila ZŠ Slobodného slovenského vysielača (SSV)v Ban-
skej Bystrici.
Rebríček najlepších základných škôl v rámci Banskobystrického 
kraja  - hodnotenie z celkového počtu 283 škôl.

Zriaďovateľ školy – Mesto Banská Štiavnica ďakuje vedeniu, pedagógom a 
žiakom školy za vynikajúcu prácu, zúročenú v dosiahnutom výsledku, kto-
rým nielen dokazujú dlhoročnú vynikajúcu úroveň školy , ale aj príkladne 
reprezentujú naše mesto.                 Viera Ebert, Školský úrad

1. ZŠ SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica 8,1

2. ZŠ P. Jilemnického, Zvolen 6,3

3. ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen 6,2

4. ZŠ Komenského 34, Polomka 6

5. ZŠ Hodžova 9, Zvolen 5,8

6., 7. ZŠsMŠ Žiar nad Hronom, ZŠ Selce 5,6

8. ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica 5,5

Hodnotenie škôl INECO

Požívanie alkoholu 
Dňa 12.7.2014 o 08.30 hod. v 
Banskej Štiavnici na Ul. Kam-
merhofská príslušníci MsPo zis-
tili, že sa tu nachádza osoba, kto-
rá na verejnom priestranstve 
požíva alkoholické nápoje. Bola 
zistená totožnosť priestupcu a za 
priestupok proti verejnému po-
riadku s poukazom na VZN mes-
ta Banská Štiavnica č. 2/2014 
ktorým sa zakazuje požívanie al-
koholu na verejne prístupných 
miestach na území mesta Banská 
Štiavnica mu bola uložená blo-
ková pokuta. Následne miesto 
opustil. 
Nález fi nančnej hotovosti
Dňa 18.7.2014 bola na MsPo 
odovzdaná peňaženka s fi nanč-
nou hotovosťou 257.04,-€ a pla-
tobnými kartami. Príslušníci 
MsPo stotožnili  majiteľa uve-
denej peňaženky a následne mu 
veci boli vrátené na útvare MsPo 
v Banskej Štiavnici, kde si ich dňa 
18.7.2014 osobne prevzal. 
Voľný pohyb psa 
Dňa 24.7.2014 o 07.00 hod. v 
Banskej Štiavnici na Ul. L. Svo-
bodu hliadka MsPo zistila, že 
sa tu voľne pohybuje pes, ktorý 
ohrozuje svoje okolie. Bol vyko-
naný odchyt psa a následne bol 
zistený jeho majiteľ, ktorý bol za 
priestupok proti verejnému po-
riadku postihnutý uložením blo-
kovej pokuty.   

Vladimír Kratoš, náčelník MsPo 

Zubná pohotovosť 
Rozpis služieb špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci 

na august a september 2014

Dátum Názov poskytovateľa Adresa Telefón

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

Okres Banská Štiavnica
1. Murár, strojník stavebného stro-
ja, vodič nákladného motorového 
vozidla s prívesom, ťahač, COMBIN 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysi-
hýbeľská 29, 96901 B.Štiavnica, tel.: 
045/694 90 32, e-mail: hubacova@
combin.sk, USO – 5 VPM, nástup 
ihneď
2. Mzdový účtovník, ERB-Finanč-
né služby, s.r.o., Novozámocká 2, 
96901 B.Štiavnica, /tel.č.: e-ma-
il: lglezgova@horniny.sk, USO  – 1 
VPM, nástup ihneď.
3. Čašníčka, čašník, NES FOR-
TUNE s. r. o., Nám. sv. Trojice 17, 
96901 B.Štiavnica, , Štefan Marko/
tel.:0903 766 224, e-mail: nespen-
zion@gmail.com, SOU - 1 VPM, ná-
stup ihneď.
4. Predavačka, Štefan Halaj - DAN-
HAL, Kolpašská 1, B.Štiavnica, 
96901, p. Halaj Štefan, tel.: 0903 
510 945, e-mail: duzina@duzina.sk, 
SOU – 6 VPM, nástup ihneď.
5. Technik počítačovej siete, PO-MA, 
spol., Antolská 33, 96901 B.Štiavn-
ica, Stanislav maruniak, 045/692 19 
45, e-mail: stanislav.maruniak@ipo-
ma.eu, USO, 1 VPM, nástup ihneď
6. Pôrodná asistentka, Nemocnice a 
polikliniky, a.s., Bratská 17, 96901 
B.Štiavnica, Ing. Marianna Sobotko-
vá, 045/6709113, e-mail: sobotko-
va@nemocnicazh.sk, USO, 3 VPM, 
nástup ihneď
7. Chyžná, pomocná sila, údržbár, 
pomocný údržbár, čašník, čašníč-
ka, HGM, s.r.o., Kammerhofská 5, 
96901 B.Štiavnica, p. Kaníková Da-
rina, 0903 518 316, e-mail: kani-
kova@grandmatej.sk, SOU, 5 VPM, 
nástup ihneď 
8. Frézar-obsluha sústruhu, obrá-
bač kovov – horizontár, sústruž-
ník-obsluha sústruhu, Štiavnické 
strojárne, spol. s r.o., Trate mláde-
že 1, 96901 Banská Štiavnica, p. 
Hrivňáková, 045/6920472, e-mail: 
stiavstroj@sknet.sk, SOU – 4 VPM, 
nástup ihneď
9. Ochrana objektov, Patriot SBS, 
s.r.o., 1. mája 1176/6, 96901 B.Štia-
vnica, p. Petráš, 0911 968 158, zá-
kladné vzdelanie, 15 VPM, nástup 
ihneď
10. Vodič nákladného motorového 
vozidla s prívesom, ťahač, STD DO-
NIVO, a.s., Dolná 5, 96901 B.Štia-
vnica, p. Telepun, 0917 628 261, 
e-mail: telepun@std.sk, základné 
vzdelanie, 1 VPM, nástup ihneď

ÚPSVaR BŠ

ponuka
práce

Poďakovanie 
primátorky mesta 
Pri príležitosti obnovenia detských 
ihrísk v meste Banská Štiavnica mi 
dovoľte sa srdečne poďakovať naj-
mä spoločnosti Tidly, s.r.o., ktorá 
zakúpila centrálny multifunkčný 
prvok na ihrisku Drieňová. Záro-
veň by som sa chcela poďakovať p. 
Čamajovi, p. Kašíkovi, p. Krkoško-
vi, p. Vavrekovi a zamestnancom 
Technických služieb m.p. Ďaku-
jem všetkým sponzorom a ľuďom, 
ktorí nám podali pomocnú ruku, 
a tak prispeli k obnove detských 
ihrísk v meste Banská Štiavnica. 
Mesto Banská Štiavnica má záu-
jem a bude aj v budúcnosti zlepšo-
vať stav ihrísk v našom meste. 

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta 

Ulica Krčméryho sa nachádza 
v mestskej časti takzvanej 
„Nový Štefultov“, ktorá sa 
nachádza v južnej časti mesta 
Banská Štiavnica. 

Mesto sa rozhodlo túto komuniká-
ciu zrekonštruovať, a tak z rozpočtu 
mesta vyčlenilo 65 000 eur s DPH na 
realizáciu tohto projektu. Následne 
bola vypísaná výzva na zhotoviteľa 
rekonštrukcie Ulice Krčmérýho. Ví-
ťazom sa stala fi rma Renovia, s.r.o., 
Zvolen, s ktorou bola aj uzatvorená 
zmluva. Cena za dielo bola vyčíslená 

na 64 449,76 eur s DPH. Rekonštruk-
cia Ulice Krčméryho pozostávala z re-
alizácie  1. etapy, ktorá tvorila úsek v 
celkovej dĺžke 218,34m. Z tohto úse-
ku boli odstránene všetky pôvodné 
vrstvy a následné vytvorená nová 
spevnená komunikácia ukončená as-
faltovým krytom. Odvodnenie je za-
bezpečené dláždením krajnicovým 
rigolom, pod ktorým sa nachádza po-
zdĺžna drenáž. Šírka jazdného pruhu 
je v rozmedzí od 2 x 2m  – 2 x 2,3m. 
Na tejto komunikácií sa predpokladá 
najvyššia povolená rýchlosť 30km/
hod.  Marek Ruščák

Nová ulica na Štefultove
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Vďaka fi lozofi i približo-
vania sa k občanom a v neposled-
nom rade vďaka eminentnému zá-
ujmu a podpore Mesta Banská 
Štiavnica mohlo byť 29. júla 2014 
otvorené v Banskej Štiavnici Kon-
zultačné pracovisko Centra práv-
nej pomoci. Otvorenia sa okrem 
zástupcov mesta, občanov a médií 
zúčastnili aj minister spravodlivosti 
SR JUDr. Tomáš Borec a riaditeľka 
Centra právnej pomoci JUDr. Nata-
ša Nikitinová.
Toto konzultačné pracovisko bude 
poskytovať tzv. predbežné konzultá-
cie. Na Centrum sa v rámci predbež-
ných konzultácií môže obrátiť kaž-
dý občan. Podmienkou je zaplatenie 
poplatku vo výške 4,50 €. Účelom 
tejto hodinovej predbežnej konzul-
tácie je jednak vysvetlenie podmie-
nok na uplatnenie nároku na po-
skytnutie právnej pomoci a pomoc 
pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie 
právnej pomoci, ale predovšetkým 
aj oboznámenie sa s právnym prob-
lémom občana a poskytnutie zá-
kladnej právnej rady, a to aj v prí-
pade, ak občan nespĺňa podmienku 
materiálnej núdze.
Centrum právnej pomoci však po-
skytuje aj komplexné právne služ-
by (či už zastupovanie alebo určenie 
advokáta) a to v občianskoprávnych, 
obchodnoprávnych a pracovnopráv-
nych veciach, v konaní pred súdom 

v správnom súdnictve a v týchto ve-
ciach aj v konaní pred Ústavným 
súdom SR. Nárok na poskytnutie 
právnej pomoci Centrom má kaž-
dý, kto je poberateľom dávky a prí-
spevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
a tiež každý, koho príjem a príjem 
spolu posudzovaných osôb nepre-
sahuje 1,6-násobok sumy životného 
minima, ak si nemôže využívanie 
právnych služieb zabezpečiť svojím 
majetkom. Životné minimum pre 
jednu dospelú osobu v súčasnosti 
predstavuje sumu vo výške 198,09 
€. Centrum poskytuje právnu po-
moc buď bezplatne, alebo v určitých 
prípadoch s malou fi nančnou spo-
luúčasťou občana. Ak však príjmy 
prevyšujú zákonom určenú hranicu 
materiálnej núdze, Centrum môže 
poskytnúť právnu pomoc len zried-
kavo, a to z dôvodov hodných oso-
bitného zreteľa.
Konzultačné pracovisko Banská 
Štiavnica má konzultačné hodiny 
každý druhý piatok, v čase od 8.30 
hod. do 13.30 hod. Na konzultácie 
je pre veľký záujem potrebné vopred 
sa objednať na tel. č. 045/242 00 
21. Konzultačné pracovisko sídli na 
ul. Dolná 2, v priestoroch Bytového 
podniku. Najbližší konzultačný deň 
je piatok 15. august 2014.
Chod konzultačného pracoviska za-
bezpečuje žiarska kancelária Centra 
právnej pomoci, ktorá sídli v budove 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodi-
ny na Ulici SNP 124 v Žiari nad Hro-
nom. Na Centrum sa môžete obrátiť 
aj telefonicky, prípadne prostredníc-
tvom e-mailu na adrese: info.zh@
centrumpravnejpomoci.sk. Spádo-
vú oblasť žiarskej kancelárie mo-
mentálne tvorí 7 okresov – Žiar nad 
Hronom, Žarnovica, Partizánske, 
Prievidza, Banská Štiavnica, Krupi-
na a Veľký Krtíš. Konzultačné pra-
covisko Banská Štiavnica pokrýva 
okresy Banská Štiavnica a Krupina.
Prvoradým cieľom našej práce je 
pomoc ľuďom často v ťažkých ži-
votných situáciách pri riešení ich 
právnych problémov. Spokojnosť 
občanov – ľudí v materiálnej núdzi, 
ktorým sme poskytnutím právnej 
pomoci sprístupnili ústavné právo 
na súdnu ochranu, je dôvod, pre-
čo má naša práca zmysel. I napriek 
tomu dúfame, že Vás budú problé-
my obchádzať, a nebudete musieť 
vyhľadať našu pomoc.
Týmto sa ešte raz chceme poďako-
vať mestu Banská Štiavnica, meno-
vite pani primátorke Mgr. Nadežde 
Babiakovej za podporu myšlienky 
Centra v Banskej Štiavnici, ktorú len 
v novembri minulého roka prezen-
tovala primátorke Mgr. Naďa Kva-
ková a taktiež za pomoc pri jej rých-
lej realizácii.

Kancelária CPP
Žiar nad Hronom

NOVINKY
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ČriepokČ

„Oko za oko, zub za zub, ale čo s 
bezzubými?“

Ján Petrík

Centrum právnej pomoci 

Rovnako patrí poďa-
kovanie aj p. Čamajovi za po-
skytnutie piesku a zľavy pri ob-
starávaní zeminy na ihrisku v 
lokalite Križovatka, ako aj môj-
mu kolegovi zodpovednému 
za detské ihriská M. Kašíkovi, 
jeho pomocníkom P. Krkoško-
vi, J. Vavrekovi, zamestnancom 
Technických služieb a každému 
ďalšiemu, kto akokoľvek prispel 
k úspešnej realizácii diela. 
Na záver neostáva nič iné ako 
skonštatovať, že celková in-
vestícia do ihrísk dosiahne v 
tomto roku viac ako 27 000 €. 
Náš zámer je neskončiť, ale po-
stupne najmä na Drieňovej ih-
risko rozširovať, aby sa sta-
lo plnohodnotnou oddychovou 
zónou pre deti i mamičky. Je už 
na obyvateľoch Banskej Štiav-
nice, ako si budú verejný maje-

tok vážiť a istým spôsobom aj 
strážiť. Každé úmyselné poško-
denie totiž odčerpáva financie, 
ktoré by mohli byť použité na 
ďalší rozvoj. Nech teda správ-

cami ihrísk nie sú len poverení 
dobrovoľníci, ale aj každý, kto 
ich akýmkoľvek spôsobom vy-
užíva!

Rastislav Marko

Obnovené detské ihriská sú realitou
�1.str.

Detské ihrisko na sídlisku Drieňová foto M. Kríž

Krádeže
Dňa 11.7.2014 poverený policajt 
OO PZ Banská Štiavnica začal 
trestné stíhanie pre prečin "Krá-
dež" podľa § 212 ods. 2 písm. a)
Trestného zákona preto, že dopo-
siaľ nezistený páchateľ v čase od 
dňa 10. 07. 2014 do  dňa 11. 07. 
2014 v obci Vysoká sa vlámal do 
predajne COOP Jednota, odkiaľ 
odcudzil cigarety ako aj fi nanč-
nú hotovosť ku škode spoločnosti 
COOP JEDNOTA Žarnovica. Polí-
cia po páchateľovi krádeže pátra.

Dňa 17.7.2014 poverený poli-
cajt OO PZ Banská Štiavnica za-
čal trestné stíhanie pre prečin 
"Krádež" podľa § 212 ods. 2 písm. 
a)Trestného zákona nakoľko v 
dobe od  dňa 12.07.2014 do  dňa 
17.07.2014 nezistený páchateľ v 
Banskej Štiavnici na Ul. J. K. Hel-
la  vykonal vlámanie do garáže, 
kde odcudzil krovinorez , čím ma-
jiteľovi P. D. zo Žiaru nad Hronom 
spôsobil škodu viac ako 700.- €. 
Polícia po páchateľovi krádeže 
pátra.

Dňa 22.7.2014 poverený prísluš-
ník OO PZ Banská Štiavnica začal 
trestné stíhanie za prečin "Krá-
dež" podľa §-212 ods. 2 písm. a) 
Trestného zákona, nakoľko ne-
známy páchateľ v dobe od  dňa 
21.7.2014 do  dňa 22.7.2014 v 
obci Štiavnické Bane časť Pod 
hôrkou sa vlámal do rozostava-
nej chalupy bez popisného čísla, 
odkiaľ odcudzil rôzne pracovné 
elektrické  prístroje, čím spôso-
bil škodu P. D. zo Zvolena  vo výš-
ke1600.-€. Polícia po páchateľovi 
krádeže pátra.

Milan Kašiar, 
zástupca riaditeľa OO PZ BŠ
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Z júnového rokovania MsZ
Primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková zvolala na 25.6.2014 
rokovanie MsZ.
Neprítomní: JUDr. Dušan Lukač-
ko, Ing. Juraj Čabák
MsZ schválilo:
- program rokovania zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v B.Štia-
vnici s dátumom 25.6.2014 bez 
zmien
- Správu o inventarizácii majetku 
mesta k 30.11.2013, vykonanú v 
zmysle Príkazu primátorky mesta 
č. 2/2013
- záverečný účet mesta Banská 
Štiavnica, škôl a školských zaria-
dení zriadených mestom Banská 
Štiavnica za rok 2013
- rozbor hospodárenia TS, m. p., 
Banská Štiavnica za rok 2013 
- zvýšenie dotácie na originálne 
kompetencie pre Základnú ume-
leckú školu 
- Memorandum o spolupráci pri 
zriadení a činnosti detašovaného 
pracoviska VŠ 
- pokračovanie spolupráce medzi 
Mestom Banská Štiavnica a spo-
ločnosťou PO – MA, s.r.o., vo veci 
vysielania VIO TV, na obdobie do 
31. 12. 2014 s vyčlením sumy 12 
500 €, ktorá bude zapracovaná 
do úpravy rozpočtu mesta na rok 
2014
- návrh plánu práce hlavného kon-
trolóra Mesta Banská Štiavnica na 
II. polrok 2014 
- plat primátorky Mesta Banská 
Štiavnica
MsZ vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení zo za-
sadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v B.Štiavnici,  konaného dňa 
7.5.2014,
- zadanie pre spracovanie „Urba-
nistickej štúdie – obytná zóna v lo-
kalite Principlac“ 
- Správu o ďalšej spolupráci na fi -
nancovaní VIO TV
- návrh plánu práce MsZ na II. pol-
rok 2014 
- Správa o stave a využití objektov 
v majetku Mesta Banská Štiavnica 
- Informatívna správa o postupe 
prác na realizácii projektu zberné-
ho dvora 
- Informatívna správa z členskej 
schôdze Kalvárskeho fondu a za-
sadnutia Kalvárskeho  fondu
- Informatívna správa o konaní 
Valného zhromaždenia spoločnos-
ti Mestské lesy Banská Štiavnica, 
spol. s r.o. 

- Informatívna správa z Valného 
zhromaždenia Prima banky Slo-
vensko, a. s. 
- Informatívna správa o konaní 
riadneho valného zhromaždenia 
spoločnosti Stredoslovenská  vo-
dárenská spoločnosť, a.s. 
- Informatívna správa zo zahra-
ničnej služobnej cesty primátor-
ky mesta
MsZ uznieslo sa: 
- Dodatok č.1 k VZN Banská Štiav-
nica č.2/2009 Štatút mesta Ban-
ská Štiavnica 
- Dodatok č.3 k Všeobecne záväz-
nému nariadeniu č.5/2011 o pod-
nikateľskej činnosti a určení pravi-
diel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnica 
- Dodatok č.1 k Všeobecne zá-
väznému nariadeniu č.3/2011 o 
niektorých podmienkach držania 
psov 
Majetkové veci mesta Banská 
Štiavnica:
a) Prevod nehnuteľnosti na Ulica 
údolná v Banskej Štiavnici – od-
predaj pozemkov parcela 4373/4 
a 4373/5 (žiadateľ Ján Vician s 
manž.)
b) Prevod pozemkov pod účelo-
vou komunikáciou vo vlastníctve 
Ing. Jána Kovára s manž.  formou 
zámeny za pozemok vo vlastníc-
tve mesta Banská Štiavnica v k. ú. 
Banská Štiavnica – Ulica J. Horáka
c) Zámer na prevod nehnuteľnos-
tí na Ulica križovatka v Banskej 
Štiavnici ako prípad   hodný oso-
bitného zreteľa parcela 1956/2, 
1958/2 – žiadateľ MCNET.SK, 
s.r.o. 
d) Zámer na odpredaj nehnuteľné-
ho majetku Mesta Banská Štiavni-
ca – Bártov dom

Z júlového rokovania MsZ 
Primátorka mesta Mgr. Nadežda 
Babiaková zvolala na 29.7.2014 
rokovanie MsZ.
Neprítomní: Ing. Slavomír Palovič, 
Mgr. Helena Chovanová 
MsZ schválilo:
- program rokovania zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v B.Štia-
vnici s dátumom 29.7.2014 bez 
zmien
- určenie počtu poslancov MsZ 
mesta Banská Štiavnica a vo-
lebných obvodov v meste Ban-
ská Štiavnica na volebné obdobie 
2014 – 2018 nasledovne: 3 voleb-
né obvody, pričom vo volebnom 

obvode č.1 sa volia 6 poslanci, vo 
volebnom obvode č.2 sa volia 6 po-
slanci, vo volebnom obvode č. 3 sa 
volí 1 poslanec
- určenie rozsahu výkonu funk-
cie primátora pre volebné obdo-
bie 2014 - 2018 na plný pracovný 
úväzok
- návrh na udelenie cien mesta 
Banská Štiavnica v roku  2014 na-
sledovne: podľa VZN mesta Ban-
ská Štiavnica č. 2/2009 – Štatútu 
mesta Banská Štiavnica: MsZ ude-
ľuje v zmysle § 15 Cenu za záchra-
nu kultúrneho dedičstva a rozvoj 
mesta Banská Štiavnica: 
Ivanovi Celderovi
Ing. Richardovi Kaňovi
Mgr. Elene Kašiarovej
Ing. Eduardovi Radovi 
a 
v zmysle § 16 Výročnú cenu mesta 
Banská Štiavnica:
Ing. Dominikovi Kútnikovi   
Ing. Rudolfovi Valovičovi
- Správu k úprave verejných 
priestranstiev Ulíc akademická a 
mierová:
MsZ žiada primátorku mesta:
1. podpísať dodatok č. 5 v sume 67 
239,51 € v rozsahu Ul.mierová od 
staničenia  0,8788 po koniec úse-
ku Ul.mierová, staničenie 0,92640 
vrátanie súvisiacich objektov.
2. podpísať dodatok č. 6 v sume 
52 758,80 € na opravu oporného 
múru.
Ukladá MsÚ:
1. zapracovať do rozpočtu mesta 
na rok 2015 sumu 67 239,51 €.
2. zapracovať do rozpočtu mesta 
na rok 2015 sumu 52 758,80 €. 
MsZ vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení zo za-
sadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Banskej Štiavnici zo dňa 25. 
06. 2014
- udelenie ceny primátorkou mes-
ta podľa VZN mesta Banská Štiav-
nica č. 2/2009 – Štatútu       mes-
ta Banská Štiavnica v zmysle § 17 
Cenu primátora mesta Banská 
Štiavnica: Jurajovi Červenákovi
- Informatívna správa k verejnému 
obstaraniu na dodanie 2 ks osob-
ných motorových vozidiel 
Po interpeláciách a dopytoch po-
slancov primátorka mesta rokova-
nie MsZ ukončila. 

Kompletné znenia schválených 
uznesení sú zverejnené na 
www.banskastiavnica.sk. 

ŠN

Rokovania Mestského zastupiteľstvaNeviditeľná 
Štiavnica 
- newest media workshop 2 
(2014) 

Čas konania workshopu: 2. - 
12.8.2014, verejné výstupy: 7. 
- 10. 8. 2014 (počas fi lmové-
ho seminára 4 Živly), účastní-
ci: Boris Vitázek (Stx) - lektor, 
Amalia Roxana Filip, Jan Nále-
pa, Arthur Nácar, Peter Račko, 
Filip Ruisl
Neviditeľná Štiavnica - newest 
media workshop - je projekt za-
meraný na zapojenie najnovších 
technológií do umenia vo verej-
nom priestore. Interaktívne vi-
zuálne performance a inštalácie 
pre verejnosť budú realizova-
né počas celého trvania fi mo-
vého seminára 4 Živly v Ban-
ská Štiavnici. Pracovať na nich 
budú vizuálni umelci, progra-
mátori a performeri (ideálne v 
jednej osobe) na niekoľko-dňo-
vom sústredenom pobyte. Vý-
sledkom workshopu sú verej-
né interaktívne performance 
vo verejnom priestore najmä v 
centre mesta, s priamym zapo-
jením divákov. Okrem vizuálne-
ho zážitku si návštevníci môžu 
niektoré z technológií vyskúšať 
naživo. Účastníci workshopu 
diela vytvárajú pre konkrétny 
priestor, no ich povaha je virtu-
álna. Existujú mimo fyzickej re-
ality, alebo na jej (digitál-nych) 
hraniciach. Cieľom je využitie 
čo najširšieho spektra možností 
nových technológií a ich in-te-
raktivity so širokým publikom 
(prostredníctvom smartfónov, 
tabletov, počítačov, ale i vlast-
ného hmatu, zraku a sluchu). 
Miesta a časy projekcií (a iných 
výstupov) sú prispôsobené 
programu fi lmového seminára.  
Účastníci pracujú s technológa-
mi ako vvvv, pd, unity3D, pro-
cessing, blender, kinect, x360 
gamepad,… Nič vám to neho-
vorí? Nevadí. Verejné výstupy 
sú určené každému, kto bude v 
správny čas na správnom mies-
te. Projekt je divácky prispôso-
bený náročným návštevníkom 
seminára, počíta však aj s ná-
hodným okoloidúcim. Vedenie 
workshopu má na starosti Bo-
ris Vitázek (Stx), medzi zapoje-
nými je výber tvorcov z „digitál-
nej” umeleckej  komunity.

Diana Majdáková 
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Program Festivalu európskej kultúry 
v Banskej Štiavnici (od 13.-16. augus-
ta 2014). Európsky festival poézie, di-
vadla, hudby a výtvarného umenia sa 
stal veľkým lákadlom pre návštevní-
kov starobylej Banskej Štiavnice a ne-
odmysliteľnou súčasťou jej bohatého 
kultúrneho leta.V dňoch 13.-16. au-
gusta 2014 sa uskutoční v poradí už 
XII.ročník, ktorý sa tentokrát pone-
sie v znamení ohnivého španielske-
ho fl amenga. A tu je stručný prehľad 
bohatej ponuky festivalu: 
Skice zo Španielska a diaľav - Jacqu-
es Bibonne – vernisáž a stretnutie s 
autorom 2.a 15. augusta, Kultúrne 
centrum Kammerhofská 1
13. august
Prednáška - Rudolf  Steiner a ume-
nie (Perla Perpetua Voberová) 10:30, 
Kino Akademik
Generácia O (básnici z Banskej Bys-
trice)19:30, Kaviareň Archanjel

14. august
Capalest deťom, aktivity a hry pre 
deti po francúzsky, 10:30, Botanic-
ká záhrada
Prednáška - Rudolf Steiner a peda-

gogika (Renáta Blashke) 9:30, Kino 
Akademik
Prednáška - Rudolf  Steiner a 
jeho obraz človeka (Robert Bla-
schke)11:15, Kino Akademik
Babylon jazykov – (Francisco Leon, 
Guy Goff ette, Aksinia Mihajlova, Pe-
ter Bílý, Ján Zambor, Dana Podrac-
ká, Rút Lichnerová, Anton Hykisch) 
14:00, Kaviareň Archanjel
Nahý blesk – (Dana Podracká, Ján 
Zambor, Peter Bílý)16:00, Kaviareň 
Gavalier
Francúzsky šanson - Anne- Ma-
rie Bélime, 18:00, Kaplnka v kaštieli 
Svätý Anton
Flamengo - (Helena Cueto-tanec,-
Guillermo Guillen-gitara,Raul Micó
-spev) 20:30, Starý zámok, vstupné: 
12 / 8,50 €

15. august
Capalest deťom, 10:30,  Botanická 
záhrada
Ten druhý (španielska poézia Ján 
Zambor a kapela Ponte Pardo) 
O absolútne (G.Goff ette, Aksinia 
Mihailova, Francisco Leon, Ponte 
Pardo), 15:00, Kultúrne centrum

Jacques Bibonne – vernisáž a stret-
nutie s autorom 18:30, Kultúrne 
centrum
Francúzsky šansón  (Anne- Marie 
Bélime a Rajmund Kákoni) 20:00, 
Starý zámok,12/ 8,50€

16. august
Capalest deťom 10:30, Botanická 
záhrada
Okrúhly stôl (úloha kultúry v ko-
munálnej politike)11:00, Nádvorie 
Kammerhofu
Tajomstvo rovnováhy (Anton Hy-
kisch a RútLichnerová) 15:00, Ka-
viareň Divná pani
Ikarus (Francisco Leon, Guy Gof-
fette, Dana Podracká, Peter Bílý, Ak-
sinia Mihailova) 17:00, Art Café
Španielska a argentínska hudba v 
podaní svetových virtuózov (Patrick 
Chemla husle, Sayat Zaman piano) 
20:00, Kostol sv. Kataríny , vstupné 
12/ 8,50€
Pohár vína s priateľmi festivalu, 
21:45 , Grand Hotel Matej
Viac informácií o programe festivalu 
nájdete na: www.capalest.com.

Janka Bernáthová

AKTUALITY

Program Festivalu európskej kultúry
v Banskej Štiavnici (od 13.-16. augus-
ta 2014). Európsky festival poézie, di-
vadla, hudby a výtvarného umenia sa
stal veľkým lákadlom pre návštevní-
kov starobylej Banskej Štiavnice a ne-
odmysliteľnou súčasťou jej bohatého
kultúrneho leta.V dňoch 13.-16. au-
gusta 2014 sa uskutoční v poradí už4
XII.ročník, ktorý sa tentokrát pone-
sie v znamení ohnivého španielske-
ho fl amenga. A tu je stručný prehľad
bohatej ponuky festivalu:

Cap á l’Est 2014 ,,Fiesta od Dunaja až po Tajo“

Hudobný festival Osmidiv sa 
uskutoční v Banskej Štiavnici  na 
amfi teátri v nedeľu 17. augusta 
po piaty krát. 

Benefi čné podujatie je venovaný 
mentálne a zdravotne postihnutým 
deťom a klientom zo zariadení a do-
movov sociálnych služieb zo stred-
ného Slovenska. Aj tento rok pôjde 
o jednodňové podujatie plné hudby 
na dvoch pódiách spojeného s pes-
trým sprievodným programom. Na 
hlavnom pódiu vystúpia kapely už 
od 15tej hodiny. Ako prvý sa pred-
stavia mladá nádejná kapela z Levíc 
Easy Peasy, energický východnia-
ri Smola a Hrušky predvedú svo-
ju strhujúcu šou. Domáca speváč-
ka Zdenka Predná zaspieva piesne 
a poteší hendikepovaných aj novým 
hitom Dýcham. Z Nových Zámkov 
prídu zatancovať detičky zo Základ-
nej umeleckej školy Tanečný súbor 
Flames pod vedením choreografky 
Petry Pilekovej. Po nich roztancujú 
správne naladené publikum struhjú-
cimi hitmi na čele s aktuálnym son-
gom Keď sme sami a na záver 
programu sa predstaví krehká krás-

ka Katarína Knechtová so svojími 
jemnými piesňami. Pódium v pod-
kroví dá priestor ako v predchádza-
júcich ročníkoch mladým talentom. 
Punk rockový východniari z Prešova 
Odtiaľ potiaľ predvedú rezké pies-
ne plné energie. Tradične ako aj kaž-
dý ročník festivalu Osmidiv ukončia 
chlapci od Tatier až po Karpaty ,, Fi-
delovi banditi,, spolu s excluzívnymi 
hosťami Šulesom a Orestem. Zmys-
luplným podujatím vás bude spre-
vádzať ostrieľaný moderátor a vyni-
kajúci zabávač Jožo Pročko. Bohatý 
sprievodný program ponúkne náuč-
né workšopy  Enkaustiku – maľova-
nie horúcim voskom, prútikárstvo, 
výroba doplnkov z kože a šperkov z 
drôtu, historické atrakcií ako strie-
ľanie z kuše a luku, či razenie min-
cí. Združenie šikovných maliarok s 
názvom Bod G namaľúje spolu s de-
tičkami počas podujatia 100 + 1 ob-
razov s motívom Banskej Štiavnice. 
Exotické Zumba tance príde hendi-
kepovaným detičkám predviesť až 
z ďalekej Dominikánskej republi-
ky úspešná Zumba zin inštruktorka 
Michelle. Pre najmenších návštevní-
kov festivalu sú pripravené krásne 

obrázky, ktoré si nechajú  namaľo-
vať na tváričky, detský svet a nanu-
ky.  Vstupné je bezplatné pre osoby 
s mentálnym a zdravotným postih-
nutím, pre držiteľov preukazov ZŤP, 
deti z detských domovov a pre deti 
do 140cm v sprievode dospelej oso-
by. Vstupné pre verejnosť je 12,-€ v 
predpredaji a 15,-€ na mieste. Pred-
predaj lístkov je v sieti Ticketportal, 
v Čajovni klopačka a v Informačnom 
centre v Banskej Štiavnici. Program 
bude prebiehať od 14.00 hod. Zum-
ba tancami a od 15.00 hod. hudob-
nými vystúpeniami do 20.30 hod. 
Zmena programu je vyhradená. 

Milan Štefánik, OZ

Festival Osmidiv daruje pestré zážitky

Kam v BŠ a okolí?
Do 10.8. Letný fi lmový seminár 4 
živly: Moc. 
Program na: www.4zivly.sk
7.8. Prázdninové tvorivé dielne 
pre šikovné rúčky. Vytvor si ori-
ginálnu potlač na tričku. Kaviareň 
Divná pani, 17:00-19:00, 3 €.
7. / 14.8. Koncert: Ludvik Kašuba
Počúvadlianske jazero, 19:00.
7.8. Sv. omša v Dolnom kostole
Banskoštiavnickej kalvárie, 17:00. 
7.8. Jokebox: DJ Ricky Fitz 
8.8. Trip to Brazil: DJs Kinet & 
SA-MU-RAI
9.8. Haçienda : DJs Nowhereman 
& Galaprogram, Art Cafe, 21:00.
7.8. Koncert: Katarzia a jej frajeri.
9.8. Koncert Sanyland, Archanjel 
Caff e Bar, 20:00. 
8.8. Nočné prehliadky Staré-
ho zámku. Vstupy: 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00.
8.8. Koncert: Bratia Bírovci
Počúvadlianske jazero, 19:00. 
8.8. Bidlomania, Pražovňa, 21:00.
8.8. Koncert: LSG music, Cafe bar 
Jašterice, 20:00 
9.8. Súťaž dobrovoľných hasič-
ských družstiev o pohár starostu 
obce Ilija, Futbalové hrisko, Ilija.
9.8. Podsitnianske dni hojnosti
www.prencov.sk, 
Prenčov na rínku
9.-10.8. Príbeh zo Starého zám-
ku: Vojenský tábor. Vstupy: 9:00, 
10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30.
9.8. Zábava pri cimbálovke, Šteful-
tov, podnik Spolok 2012, 17:00. 
9.8. Pečené prasiatko na Terase u 
Blaškov, Počúvadlianske jazero, 
od 18:00
9.8. Ochutnávka ružových vín: 
Drink pink. Vstupné: 13 €, rezer-
vácie: 045 692 11 13. Penzión Co-
smopolitan - vežička, 19:00.
9.8. Koncert Zuzany Suchánkovej
Kammerhof, 19:00. 
9.8. Koncert: Ivan Mihok Band
Kaviareň Divná pani, 19:30.
10.8. Sakrálne piesne a operetné 
melódie Gejzu Dusíka, Kostolík sv. 
Alžbety, 10:00.
10.8. Maliarske sympózium B. 
Štiavnica, ukončené vernisážou v 
KC, 15:00.  
12.-16.8. Remeselná dielnička v 
Kammerhofe, Kammerhof - ná-
dvorie, 045 694 94 51.

13.-16.8. Festival Cap a l´Est. 
Európsky festival poézie, divadla   
a hudby. 
www.capalest.com.

Región Banská Štiavnica 
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Mestská knižnica v Banskej Štiavni-
ci usporiadala 24.júla 2014 v krás-
nych priestoroch Penziónu Vitali-
ta v Banskom Studenci prezentáciu 
knihy ,,Z Rijádu do sveta“, obohate-
nú pútavým rozprávaním jej autor-
ky Soni Bulbeck - Lužinovej.
Kniha je voľným pokračovaním 
úspešného románu Ženy z Rijádu, 
takže sme sa stretli ,,do roka a do dna“ 
tak, ako nám to sympatická autorka 
prisľúbila pri vlaňajšej prezentácii. 
Vrátila sa k nám s novým románom 
a novými zážitkami z arabského 
sveta, ktoré nám chvíľami pripada-
li ako orientálne rozprávky situova-
né do súčasnosti a chvíľami sme boli 
úprimne radi, že žijeme na Sloven-

sku. Rozhovor s autorkou viedla ve-
dúca Mestskej knižnice pani Vierka 
Luptáková. Ukážky z novej knihy 
čítali bývalé žiačky ZUŠ Janka Sen-
dreiová a Timea Hudecová. Dozve-
deli sme sa, že  je to už sedem rokov, 
čo sa pani Soňa rozhodla opustiť 
Banskú Štiavnicu, aj o dôvodoch jej 
cesty z Anglicka do Saudskej Arábie, 
kde žije so svojím manželom, ktorý 
tam pracuje. Pani Soňa okrem písa-
nia vyučuje angličtinu. Vďaka úžas-
nému pozorovaciemu a rozprávač-
skému talentu si prostredníctvom 
jej kníh, blogov, ale i takýchto mi-
lých osobných stretnutí aj my roz-
širujeme obzory vedomostí o Saud-
skej Arábii. 

S veľmi zaujímavým nápadom pri-
šiel v závere diskusie PhDr. Bohu-
mír Bachratý, CSc., ktorý navrhol 
písomné spracovanie životných prí-
behov slávnych Štiavničanov žijú-
cich vo svete. Prvým z adeptov by 
mohol byť diplomat a spisovateľ 
Ing. Anton Hykisch, ktorý nechýbal 
medzi vzácnymi hosťami podujatia.
Príjemné popoludnie v Penzióne Vi-
talita, kde prežívajú spokojnú jeseň 
života aj rodičia našej autorky, nám 
dotvárala okolitá príroda, krásne in-
triéry, umelecké diela, milý a ochot-
ný personál, štedro prestreté stoly, 
ale najmä priatelia, ktorých sa člo-
vek nikdy nepresýti. 

Janka Bernáthová

ZAUJÍMAVOSTI

Mestská knižnica v Banskej Štiavni-
ci usporiadala 24.júla 2014 v krás-
nych priestoroch Penziónu Vitali-
ta v Banskom Studenci prezentáciu
knihy ,,Z Rijádu do sveta“, obohate-
nú pútavým rozprávaním jej autor-
ky Soni Bulbeck - Lužinovej.

Z Rijádu do sveta

17. Náckov štiavnický pochod, 
ktorý sa uskutočnil 1.8.2014 mal 
opäť inovovanú a výnimočnú 
podobu.

Slávnostné otvorenie sa tradične 
uskutočnilo krátko po siedmej ho-
dine večernej na terase Baníckej krč-
my pri štôlni Glanzenberg. Po hu-
dobnom naladení z CD spevokolu 
Štiavničan privítal účastníkov jeho 
moderátor Ing. Milan Durbák, me-
dzi nimi bol tradičný interpret štiav-
nického Nácka, Ján Furinda. Nác-
kovi tentokrát sekundovala aj jeho 
žena Lénka, ktorú stvárnila Eva Vo-
dičková. Nechýbali ani členovia spe-
vokolu Štiavničan, ktorých posilnil 
Ing. Sárinec zo Starých Hôr a vyše 
päťdesiatky ďalších účastníkov, kto-
rých počet sa v priebehu pochodu 
zvyšoval.  Po baníckej hymne „Zdar 
Boh hore!“ nasledovalo priehrštie 
náckovských vtipov, po ňom rezká 
pieseň  „Stávaj Handzo hore“ a po ná-
ležitom občerstvení sa účastníci  na 
čele s vlajkonosičom M. Špuntom 
a „pivným servisom“ so sudom piva 
Steiger na vozíku, vydali smerom 
k druhej zastávke. Tou bola miest-
nosť komorských grófov v Kammer-
hofe, kde  účastníkov privítal a ná-
ležitým spôsobom občerstvil Ing. 
Peter Zorvan, PhD., zástupca riadi-
teľ múzea. Po piesni „Nad Maxšach-
tou na tej Rovni“ a  ďalších náckov-
ských vtipoch sa účastníci pobrali k 
novej zastávke, ktorú bola Nácko-
va socha na Hornom trotuári. Tu sa 
im Nácko posťažoval,  že bol okrad-
nutý, keďže mu neznámy páchateľ 

ukradol palicu. Taktiež sa posťažo-
val, že napriek viacerým urgenciám 
sa ešte stále musí pozerať na oko-
loidúcich z piedestálu, hoci má prí-
sľub od radných mesta, že ho zosa-
dia z vysokého podstavca, na ktorý 
ho postavil jeho autor, akademický 
sochár Anton Gábrik, mylne sa do-
mnievajúc, že keď je postavy malej, 
mal by vyčnievať nad ostatných. Po 
ďalších vtipoch a piesni „Na hutman-
skej Handzo sám“ sa účastníci pobra-
li k ďalšej zastávke, ktorou bola Piz-
zeria pri šachte Kaufhaus. Tu ich 
privítal jej majiteľ Peter Ernek aj so 
štyrmi permoníkmi, ktorí odhali-
li ďalšiu pamätnú tabuľku na šach-
tovej budove, pripomínajúcu tohto-
ročný pochod. Po zaspievaní piesne 
„Išla Pepa z ringu“, odznení ďalších 
vtipov a občerstvení,  sa suita pobra-
la k Pizzerii „Black-M nad Kozákom“, 
kde ju privítala slečna Daniela, zá-
stupkyňa jej majiteľa, pána Mariá-
na Čierneho. Tu sa účastníci opätov-
ne posilnili a po zaspievaní piesne 

„Starý študent“ sa vydali na Nám. sv. 
Trojice, pri prechode popri moro-
vom stĺpe bolo pripomenuté, že aj 
autor súsošia Dionýz Ignác Stanetti 
(1710-1767) má jedno z mien spo-
ločné s Náckom. Pochod bol ukonče-
ný vo dvore pred Štiavnickým betle-
hemom, kde účastníkov privítal Ing. 
Peter Chovan, po zaspievaní piesne 
„Dolnú bránu“ nasledovalo priehrštie 
vtipov a špásov, nielen od Nácka, ale 
priestor dostali aj samotní účastní-
ci pochodu.  Po baníckej hymne „Ba-
nícky stav“ si viacerí účastníci prezre-
li Štiavnický betlehem a potom sa v 
pokoji rozišli do teplej letnej noci.  
Za vydarené podujatie, ktoré sprí-
jemnilo teplý letný večer, prináleží 
poďakovanie jeho organizátorom, 
navštívenej inštitúcii a majiteľom 
navštívených pohostinných zaria-
dení, ktorí Nácka a jeho suitu náleži-
te pohostili. Osobitné poďakovanie 
prináleží P. Ernekovi za jeho osobit-
ný fi nančný príspevok. 

Milan Durbák

Štiavnický Nácko stále živý

Účastníci pochodu pri Náckovi  foto L. Lužina

Seniorské 
talentárium
BBSK – POS Žiar nad Hronom 
– Pracovisko Banská Štiavni-
ca, Klub dôchodcov v B.Štiav-
nici a Mesto Banská Štiavnica 
vyhlasujú  nesúťažnú  pre-
hliadku  záujmovo-umelec-
kej činnosti  a tvorivosti se-
niorov Seniorské talentárium 
(vlastná tvorba, interpretač-
ná činnosť, prednes umelec-
kého slova, vtipov, príbehov, 
anekdot,  hudba,  spev,  tanec 
... a iné formy záujmovo-u-
meleckej činnosti)
Podujatie sa koná pod zášti-
tou primátorky Mesta Banská 
Štiavnica a s finačnou podpo-
rou Mesta Banská Štiavnica

Podmienky súťaže:
Nesúťažnej prehliadky sa 
môžu zúčastniť dôchodcovia, 
pracujúci dôchodcovia zo Slo-
venska i zahraniční Slováci
Prihlášky do nesúťažnej pre-
hliadky treba zaslať (poštou 
alebo mailom) najneskôr do 
20.8.2014 v kategóriách: 
a) jednotlivci  (dĺžka vystúpe-
nia max. 5 minút)
b) skupiny, súbory (dĺžka vy-
stúpenia max. 8 minút)

Termín podujatia: 4. 9. 
2014, pozvánky s upresne-
ným programom pošlú orga-
nizátori na základe prihlášok

V prihláške treba uvieť: 
Meno, priezvisko, vek (pri 
skupnách a súboroch sta-
čí meno a priezvisko vedúce-
ho) adresu trvalého bydliska, 
číslo telefónu prípadne mobil 
účinkujúceho (účinkujúcich), 
adresu klubu dôchodcov – ak 
sú členmi klubu, kategóriu 
(jednotlivci, skupiny), názov 
vystúpenia

Prehliadka je nesúťažná. Kaž-
dý účinkujúci  (skupina, sú-
bor) obdrží ďakovný list a 
malú pozornosť za účasť!

Prihlášky posielajte na ad-
resu: Pohronské osvetové 
stredisko, Nám. sv. Trojice 7, 
969 01 Banská Štiavnica, e-
mail: petrova@osvetaziar.sk. 
Bližšie info na č.t.: 0915 819 
989 

Mária Petrová



7číslo 25 • 7. august 2014
sn@banskastiavnica.sk

oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka
S hlbokým zármutkom sme 
si dňa 11.7.2014 pripome-
nuli 7. výročie úmrtia p. He-
leny Amzlerovej. Venujte 
jej spolu s nami tichú spo-
mienku. 

Dcéry Darina a Alena 
s rodinami. 

Poďakovanie
Chcem povedať jedno veľké "Ďa-
kujem" viacerým osobám. Prečo? 
Že sa zachovali ozaj tak, ako sa na 
poriadnych ľudí patrí. V pondelok 
23.6. sme ako vždy čakali pri Bille 
na domáce mlieko, tvaroh a mas-
lo, ktoré nám nosia zo Štefulto-
va. Každý si vzal to svoje a odchá-
dzal. Zrazu som len počula Evča: 
"poď pomôcť"! Nevedela som čo sa 
robí, len som tam odbehla, ale to 
už p. Jojka a p. Vierka podopie-
rali p. Otka, ktorý bol celý biely a 
samozrejme mu prišlo zle (má na 
srdci strojček). Rýchlo som ho po-
doprela a p. Jojka zbehla do Bil-
ly pre vodu. To, ale bola bleskov-
ka, von vybehol Dominik Ciglan s 
vodou a p. Janka Koreňová so sto-
ličkou. Ale čo nás veľmi milo pre-
kvapilo, že úplne neznáma pani z 
mobilu zavolala záchranku a tá p. 
Otka vzala do nemocnice. A preto 
chcem všetkým týmto ľuďom po-
ďakovať. Veď sa to mohlo skončiť 
aj úplne inak, nebyť ich rýchlej re-
akcie, ale vidno, že mnohí ľudia 
majú charakter a záleží im na ľu-
ďoch, či sú zdraví, chorí, starí, ale-
bo mladí. 

E.U.

Maďarský veľmajster 
Richard Rápport sa stal 12. 
júla 2014 kráľom štiavnic-
kého živého šachu, počas 
jubilejného desiateho 
ročníka tohto podujatia. 

Najlepší šachista sveta do 18 
rokov (podľa oficiálneho rebríč-
ka) porazil pomaly „domáceho“ 
Sergeja Movsesiana v bleskovej 
partii po pôvodnom nerozhod-
nom výsledku na živej šachov-
nici.
Príjemný slnečný deň prilákal 
do Banskej Štiavnice aj v tom-
to roku tisícky návštevníkov zo 
všetkých kútov Slovenska. Ce-
lodenný jarmok dopĺňal boha-
tý kultúrny program, v ktorom 
svoje umenie predvádzali šer-
miari, hudobníci, sokoliari, ta-
nečníci či majstri ohňovej šou. 
Desiaty ročník akcie prinie-
sol aj dvoch špeciálnych hostí 
– šermiarsku skupinu Zubři s 
ich gladiátorským programom a 
zrejme najlepšiu slovenskú oh-
ňovú šou Aratron Aspis, zná-
mu aj z účinkovania v talento-
vej šou. Tradičnou lahôdkou 
bolo nočné sokoliarske vystú-
penie skupiny Sv. Bavona pod 
vedením Pavla Michala, zába-
va s Erikom, veselá dáma s Mi-
rom Kasprzykom či módna pre-

hliadka historických kostýmov 
spojená s pútavým rozprávaním 
Kamila Fojtíka.
Nočná partia bola už tradične 
plná napätia a vzruchu. Súboje 
na šachovnici sa odohrávali za 
potlesku divákov, ktorí oceňo-
vali nielen ich prevedenie, ale 
aj divadelné nadanie mladých 
šermiarov z Banskej Štiavnice 
a okolia Prievidze. Viac ako 6 
mesiacov tréningu sa pretavilo 
do jedného vystúpenia, v kto-
rom nakoniec na všetkých ani 
nedošlo. Napriek tomu musí-
me oceniť partiu skvelých mla-
dých ľudí, ktorá sa za niekoľko 
rokov sformovala v našom mes-
te a ktorá nadšene pracuje na 

tom, aby svoje šermiarske a di-
vadelné umenie naďalej zlepšo-
vala. Kráľovskú korunu nako-
niec primátorka mesta Nadežda 
Babiaková nasadila maďarské-
mu veľmajstrovi, no víťazom sa 
stali všetci, ktorí sa vydareného 
podujatia zúčastnili – šachis-
ti, účinkujúci, diváci i partne-
ri podujatia (o ktorých píšeme 
na inom mieste – v článku o sú-
bežne konanom šachovom tur-
naji).  
Spoločne si teda zaželajme, 
nech sa táto akcia zachová ešte 
minimálne ďalších desať rokov 
s ešte väčším úspechom, ako 
doteraz!

Rastislav Marko

Svetový talent Richard Rápport 
kráľom živého šachu

Banská Štiavnica bola 
v dňoch 12. – 13.7.2014 
dejiskom medzinárodného 
šachového turnaja s názvom 
Štiavnica rapid open. 

Zišlo sa tu 66 hráčov zo Sloven-
ska, Českej republiky, Maďar-
ska a Arménska. Zúčastnili sa 
ho aj hlavné hviezdy štiavnické-
ho šachového víkendu, veľmaj-
stri Richard Rapport a Sergej 
Movsesian. Okrem sledovania 
ich exhibičného súboja na ná-
mestí mali teda ostatní šachis-
ti možnosť zmerať si s nimi 
sily aj v turnajovej partii. Súťaž 
mala veľmi pestré vekové zlo-
ženie, keďže najmladšia účast-

níčka Sára Šimalčíková má len 
7 rokov. Najstarší hráč, skúsený 
domáci matador Štefan Bosák, 
oslávi tohto roku 83 rokov.
Úlohu favoritov jednoznač-
ne splnili obaja hviezdni veľ-
majstri, keď obsadili prvé dve 
miesta. Podobne ako v par-
tii so živými figúrkami na ná-
mestí, bol aj tentoraz úspeš-
nejší maďarský reprezentant 
Richard Rapport. Aktuálne naj-
lepší hráč sveta do 18 rokov tak 
v Banskej Štiavnici slávil dvoj-
násobný úspech. Druhé miesto 
obsadil Sergej a bronz vybojo-
val Zsolt Rigó. Seniorskú kate-
góriu ovládol extraligový hráč 
Peter Petrán, najlepšou ženou 

bola olympijská reprezentant-
ka Olga Sikorová z Českej re-
publiky. Z banskoštiavnických 
šachistov sa najlepšie umiest-
nil Július Hipszki, keď vybojo-
val solídne 41.miesto.
Turnaj a Štiavnický živý šach 
sa uskutočnili s podporou Ban-
skobystrického samosprávne-
ho kraja. Medzi partnerov pat-
rili spoločnosti Spectrum Art, 
Eset, Cora geo, K cero Invest, 
Nad-ress, Combin, SimKor, 
ZUŠ Banská Štiavnica a me-
diálni partneri Rádio Expres, 
TASR, MY Noviny Žiarskej kot-
liny, SAD Zvolen a Štiavnické 
noviny.

Milan Maroš

Dvojnásobný úspech najlepšieho 
juniora sveta

Víťaz šachového turnaja foto M. Garai

Klientske centrum
Nám. sv. Trojice 1/A, 
Banská Štiavnica
Úradné hodiny:
Pondelok: 7,00 - 15,00
Utorok: 7,00 - 15,00
Streda: 7,00 – 16,30
Štvrtok: 7,00 – 13,30
Piatok: 7,00 – 15,00
Obedňajšia prestávka: 
11,30 – 12,00
E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel.: 045 694 96 40
Fax: 045 692 12 07
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Pre veľký divácky úspech Ne-
tradičných víkendov na Starom 
zámku v podaní Historického 
hudobného a divadelného zdru-
ženia Tormen, Vás Slovenské 
banské múzeum a skupina Tor-
men pozývajú zažiť netradičné 
sprevádzanie aj počas Nočných 
prehliadok Starého zámku, kto-
ré sa uskutočnia 8. augusta a 
5. septembra 2014 na Starom 
zámku v Banskej Štiavnici.
Termíny nočných prehliadok: 8. 
august, 5.september 2014.
Vstupy: 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00.
Miesto konania: Slovenské ban-

ské múzeum -Starý zámok, Ban-
ská Štiavnica
Vstupné: v predpredaji (Pred-
predaj končí deň pred začiatkom 
podujatia o 16.00 hod.)
deti (5-18 rokov)3,00€, dospe-
lí 4,00€, v deň podujatia: deti 
(5-18 rokov) 3,50€, dospelí 
5,00€.
Predpredaj končí v deň pred za-
čiatkom podujatia o 16:00 hod.
Rezervácie: Starý zámok, 
045/694 94 72, marketing@mu-
zeumbs.sk.
Mediálny partner: Rádio Expres
Web podujatia: www.muzeumbs.
sk. SBM

KALEIDOSKOP

 Dnes varí
Z knihy Každý recept do 400 kcal

Cesnakovo-
paradajková polievka
Potrebujeme:
4-5 veľkých strúčikov cesnaku, 1 
l mlieka (1,5%), 250 g paradajok, 
lyžička paradajkového pretlaku, 
lyžička repkového oleja, 2-3 po-
lievkové lyžice nasekanej petrž-
lenovej vňate, štipka cukru, štip-
ka soli 
Postup:
Cesnak ošúpte a dôkladne roztlač-
te so štipkou soli. Mlieko prevar-
te. Paradajky obarte, ponorte do 
studenej vody a olúpte šupku. Po-
tom ich nakrájajte a poduste na 
oleji. Pretlak vymiešajte s malým 
množstvom horúceho mlieka a 
spolu s cesnakom pridajte k para-
dajkám. Všetko duste 2-3 minúty 
na miernom ohni a potom preli-
sujte cez sitko. Postupne a za stá-
leho miešania nalejte zvyšné ho-
rúce mlieko. Dosoľte podľa chuti a 
pridajte štipku cukru. Pred podá-
vaním každú porciu polievky po-
sypte petržlenovou vňaťou. 

Dobrú chuť!

Nočné prehliadky Starého zámku 

Aj v roku 2014 Banská 
Štiavnica opäť zaznela 
klasickou hudbou a to najmä 
z pera Johanna Sebastiana 
Bacha. III. ročník festivalu 
Bach Tribute priblížil vážnu 
hudbu všetkým ľuďom na 
nástrojoch od akordeónu a 
fl auty až po čembalo a organ. 

Napriek tomu, že je to festival 
Bachovej hudby, mali sme mož-
nosť vypočuť si aj diela mno-
hých iných skladateľov, ako sú 
Beethoven, Schubert, Franck, no 
i menej známych, ako napríklad 
Dilermando Reis, Miguel Llobet, 
William Walton, Georg Muff at, 
alebo Louis Vierne. 
Festival Bachovej hudby Bach 
Tribute chce ponúknuť široký 
výber z Bachovej hudby na kva-
litnej úrovni v podaní profesio-
nálnych interprétov. Program je 
zložený najmä zo skladieb J. S. 
Bacha, ktoré nemôžu chýbať na 
nijakej súťaži, ani koncerte. Poc-
ta Bachovi, Bach Tribute chce 
priniesť nový pohľad na Bacho-
ve skladby. Chce ukázať na krá-
su skladieb a ponúknuť návštev-
níkom veľkolepú atmosféru.
Johann Sebastian Bach (* 21. 
marec 1685, Eisenach – † 28. júl 
1750, Lipsko) bol nemecký baro-
kový skladateľ. Už za svojho ži-
vota bol slávnym organistom a 
čembalistom, no jeho diela sa 
preslávili až po jeho smrti. Skla-
dal hudbu pre mnohé nástroje, 

ale najviac ho preslávila organo-
vá tvorba. Najmä vďaka nej do-
stal prívlastok majster kontra-
punktu (viachlasu). Bachove fúgy 
spoznáte podľa toho, že sa tam 
takmer dokonale prelína nesku-
točné množstvo hlasov a každý 
z nich v inom čase opakuje hlav-
nú tému, ktorá bola na začiat-
ku jednohlasne predvedená. Aj 
za toto jeho majstrovské umenie 
mu chce občianske združenie Ars 
é vitae vzdať poctu a hold práve 
festivalom Bach Tribute.
Rada by som vám priblížila 
dvoch interprétov, ktorí sa nám 
predstavili v III. ročníku. Prvým 
z nich je mladý organista, čerstvý 
absolvent Košického konzerva-
tória, Tomáš Mihálik, a druhý je 
svetoznámy viedenský organista 
Peter Friseé.
Tomáš Mihálik (1992) sa hudbe 
venoval spočiatku ako samouk, 
neskôr sa necelé dva roky vzde-
lával na ZUŠ v Gelnici. V súčas-
nosti je absolventom Konzerva-
tória v Košiciach v odbore hra 
na organe v triede Mgr. Art. Jo-
zefa Podprockého. Účinkoval na 
celoslovenských Prehliadkach 
mladých slovenských organistov 
(Košice 2009, 2011, 2013; Bra-
tislava 2010, 2012), na Festiva-
le sakrálneho umenia v Košiciach 
(2009, 2010, 2011), na 4. Medzi-
národnom mládežníckom festi-
vale organovej hudby v Užhorode 
(2011) a na 8. Festivale talentov 
v Katowiciach (2012). V roku 

2011 sa zúčastnil kurzu organo-
vej interpretácie s francúzskym 
organistom Vincentom War-
nierom v Bratislave. Svoje kom-
pozície predstavil na festivale 
súčasného umenia Hudobné re-
zonancie (Košice 2011). Vystúpil 
počas otváracieho ceremoniálu 
EHMK 2013. Účinkoval na otvá-
racom koncerte Prešovskej hu-
dobnej jari roku 2013. Na tom-
to festivale účinkoval aj v roku 
2014. Účinkoval tiež na festivale 
Organové dni v Piešťanoch 2013. 
V roku 2013 získal 1. miesto v 2. 
kategórií a titul Absolútny víťaz 
na Súťaži slovenských konzerva-
tórií v hre na organe.
V podaní Tomáša Mihálika sme si 
mohli vypočuť Prelúdium a fúgu 
Es Dur BWV 552 od J.S.Bacha; 
Toccatu duodecima et ultima od 
Georga Muff ata; Prelúdium, fúgu 
a variáciu h mol op.18, 4 od Cé-
sara Francka; Prelúdium a fúgu 
D Dur BWV 532 od J. S. Bacha a 
časti Scherzo a Final zo Sixieme 
symphonie, op.59 od Louia Vier-
na.
Tak aj takýchto skvelých, talen-
tovaných a významných hudob-
níkov môžete stretnúť a vypočuť 
si na Festivale Bachovej hudby v 
Banskej Štiavnici. Verím, že sa 
budúci rok všetci spolu stretne-
me na IV. ročníku Bach Tribute a 
spolu si vypočujeme ďalšie gran-
diózne skladby v podaní ďalších 
šikovných interprétov.

Lucia Švecová

Festival Bachovej hudby 
v Banskej Štiavnici

Pozvánka
3. ročník obnovenej „Šmintorínskej  
púte“, ktorý sa uskutoční 15. au-
gusta 2014 (piatok) o 15,30 hod 
pred kaplnkou pri Šmintorín štôl-
ni na Hornej Resle v Banskej Štiav-
nici.
Program:
1. Banícke piesne z CD – pred za-
čiatkom podujatia, o 15,30 rozo-
zvučanie zvona na Starom zámku 
na 5 minút
2. Otvorenie, privítanie hostí, mo-
derovanie podujatia - V. Poprac
3. Banícka hymna „Zdar Boh hore!“ 
– spoločne, resp. z CD
4. Slávnostné odhalenie pamätnej 
tabule – Ing. Durbák + Ing. E. Som-
bathy
5. Pobožnosť + požehnanie pamät-
nej tabule – Mgr. Pikala, dekan
6. Príhovor primátorky mesta, 
Mgr. Babiaková
7. Pieseň „Nad Šmintorínom na tej 
rovni“ – spoločne, resp. z CD
8. Ukončenie, poďakovanie - V. Po-
prac
9. Banícka hymna – spoločne, 
resp. CD
10. Občerstvenie 
Na Vašu hojnú účasť sa tešia orga-
nizátori!                   Vladimír Poprac
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Pozývame Vás na najnovšie fi lmy
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Štvrtok – Nedeľa, Štvrtok – Nedeľa, 
7. 8. – 10.8. od 10:00 hod.7. 8. – 10.8. od 10:00 hod.
4 živlY4 živlY
Letný fi lmový seminár na tému Letný fi lmový seminár na tému 
Moc.Moc.

Utorok, 12.8. o 20:00 hod.Utorok, 12.8. o 20:00 hod.
fi lMový klUb s fi lMový klUb s 

ANTikvAriÁTikoM: ANTikvAriÁTikoM: 

Le HAvreLe HAvre
Romantický / komédia, FIN /Romantický / komédia, FIN /
FRA / GER, 2011, 93 min., FRA / GER, 2011, 93 min., 
vstupné: 1,80 €vstupné: 1,80 €
Príbeh sympatického čističa to-Príbeh sympatického čističa to-
pánok, ktorý dávno rezignoval na pánok, ktorý dávno rezignoval na 
svoje umelecké literárne ambície svoje umelecké literárne ambície 
sa odohráva vo francúzskom prí-sa odohráva vo francúzskom prí-
stavnom meste Le Havre. Hlavný stavnom meste Le Havre. Hlavný 
hrdina Marcel Marx žije šťastne hrdina Marcel Marx žije šťastne 
vo svojej štvrti s milovanou že-vo svojej štvrti s milovanou že-
nou, ktorá trávi čas vo svojom ob-nou, ktorá trávi čas vo svojom ob-
ľúbenom bare až do chvíle, kedy ľúbenom bare až do chvíle, kedy 
mu osud vrhne do cesty trinásť-mu osud vrhne do cesty trinásť-
ročného mladíka na úteku. Marcel ročného mladíka na úteku. Marcel 
sa rozhodne zachovať ako správny sa rozhodne zachovať ako správny 
muž a chlapca uchrániť pre polí-muž a chlapca uchrániť pre polí-
ciou a deportáciou.ciou a deportáciou.

Štvrtok, 14. 8. o 20:00 hod.Štvrtok, 14. 8. o 20:00 hod.
Sex TApeSex TApe
Komédia, USA,  2014, 110 min., Komédia, USA,  2014, 110 min., 
vstupné: 4,00 €  vstupné: 4,00 €  
Manželský pár (Cameron Diaz, Manželský pár (Cameron Diaz, 
Jason Segel) sa jedného večera Jason Segel) sa jedného večera 
rozhodne okoreniť si svoj sexuál-rozhodne okoreniť si svoj sexuál-
ny život tým, že svoj akt lásky na-ny život tým, že svoj akt lásky na-
krúti na video. Ráno však zistia, že krúti na video. Ráno však zistia, že 
inkriminovaná páska chýba. Oba-inkriminovaná páska chýba. Oba-
ja preto po nej začnú zbesilo pát-ja preto po nej začnú zbesilo pát-
rať. Podarí sa im dolapiť človeka, rať. Podarí sa im dolapiť človeka, 
čo im pásku zobral, skôr, než bude čo im pásku zobral, skôr, než bude 
neskoro a všetko sa prezradí?neskoro a všetko sa prezradí?

Piatok, 15.8., Sobota, 16.8. Piatok, 15.8., Sobota, 16.8. 
o 20:00 hod.o 20:00 hod.
ExpeNdAbles 3 ExpeNdAbles 3 
Akčný / triler, USA, 2014, 126 Akčný / triler, USA, 2014, 126 
min., vstupné: 4,00 €min., vstupné: 4,00 €
Tím Expendables bude čeliť pria-Tím Expendables bude čeliť pria-
mo jednému zo svojich zakladate-mo jednému zo svojich zakladate-
ľov a bývalých šéfov. Conrad Sto-ľov a bývalých šéfov. Conrad Sto-
nebanks stál pri ich zrode, potom nebanks stál pri ich zrode, potom 
sa však z neho stal odpadlík a do-sa však z neho stal odpadlík a do-
konca jeden z Barneyho zadaní na konca jeden z Barneyho zadaní na 
zabitie. Prežil a teraz má tento bez-zabitie. Prežil a teraz má tento bez-
citný obchodník so zbraňami, čo sa citný obchodník so zbraňami, čo sa 
ničoho neštíti, jediný cieľ: zniesť zo ničoho neštíti, jediný cieľ: zniesť zo 

sveta niekdajšieho parťáka a celý sveta niekdajšieho parťáka a celý 
ten tím postrádateľných veterá-ten tím postrádateľných veterá-
nov. Ibaže plány Expendables sú nov. Ibaže plány Expendables sú 
presne opačné.presne opačné.

Sobota, 16. 8., Nedeľa, 17. 8. Sobota, 16. 8., Nedeľa, 17. 8. 
o 18:00 hod.o 18:00 hod.
PošTÁr PAT vo fi lMePošTÁr PAT vo fi lMe
Animovaný / Rodinný / Detský,  Animovaný / Rodinný / Detský,  
GB, 2014, 85 min., vstupné: 4,00 €GB, 2014, 85 min., vstupné: 4,00 €
Poštár Pat, skromný a obľúbený Poštár Pat, skromný a obľúbený 
doručovateľ pošty, žije so svojou doručovateľ pošty, žije so svojou 
ženou Sárou a ich mladým synom ženou Sárou a ich mladým synom 
Juliánom idylický život na brit-Juliánom idylický život na brit-
skom vidieku, v svojráznej dedin-skom vidieku, v svojráznej dedin-
ke Zelené údolie. Potom, ako Pat ke Zelené údolie. Potom, ako Pat 
uvidí epizódu televíznej talentovej uvidí epizódu televíznej talentovej 
show „Si ten pravý“, hodí rukavi-show „Si ten pravý“, hodí rukavi-
cu do ringu a pustí sa do súťaže o cu do ringu a pustí sa do súťaže o 
veľkú cenu, ktorá zahŕňa aj nahrá-veľkú cenu, ktorá zahŕňa aj nahrá-
vaciu zmluvu a výlet do Talianska. vaciu zmluvu a výlet do Talianska. 
Pat je vynikajúcim spevákom a v Pat je vynikajúcim spevákom a v 
súťaži to dotiahne až do veľkého súťaži to dotiahne až do veľkého 
londýnskeho fi nále. Čaká na neho londýnskeho fi nále. Čaká na neho 
výlet do veľkého mesta, šialeného výlet do veľkého mesta, šialeného 
sveta celebrít a televíznych osob-sveta celebrít a televíznych osob-
ností. Bude to pre neho veľké, no ností. Bude to pre neho veľké, no 
nebezpečné dobrodružstvo.nebezpečné dobrodružstvo.

Vážení lúštitelia!
Výhernú poukážku na nákup tovaru 
v hodnote 10,-eur v predajni Afasion, 
Radničné nám. 14, Banská Štiavni-
ca si výherca môže vyzdvihnúť v re-
dakcii ŠN. Správne znenie krížovky z 
č.23/2014: „Ľudia najväčšmi odsudzujú 
práve tie slabosti, ktorým sami najľahšie 
podľahnú.“ Výhercom sa stáva Marta 
Bálintová, Križovatka 16, Banská 
Štiavnica. Srdečne blahoželáme! 
Tento týždeň hráme o poukážku na 
nákup tovaru v hodnote 10,-eur v pre-
dajni Allcom, Radničné nám. 11, Ban-
ská Štiavnica. Vašou úlohou je správ-
ne vylúštiť krížovku a zaslať ju spolu 
s kupónom do redakcie ŠN v termí-
ne do 18.8.2014.  V tajničke sa ukrýva 
výrok Jeana Gabina: „Príbuzní sú ako 
horská ... (dokončenie v tajničke).
A., Vládca Inkov, dokonči pranie, sú 
pri pasení, Izabela,       
B., Časť Viedne, niečo rozliepané, cito-
vé rozpoloženie, 
C., Iniciálky Jančicha, patriaci Mila-
novi, slov. spisovateľ, ozn. ruských lie-
tadiel,   
D., Ruské muž. meno, pracoval plu-
hom, existovala, jednoduchá zbraň, 

E., Nenamotal, plavidlá, mier, 
spojka,  
F., Podperil, pokladnica, úde-
nársky výrobok, dusík,     
G., Všadiaľ, svieži, spál, samo-
hlásky v slove vylo,         
H., Zdraví pri príchode, ten-
ká doska, druh stupnice, to po 
anglicky, fáza mesiaca,      
I., Začiatok tajničky, bije v 
hrudi, koníky, 
J., Zn. autobusov, sluhovia, po-
lica,
K., 3.časť tajničky, papagáj
1., 49 v Ríme, patriaci Bonovi, 
vkladná knižka, kultúrny dom, 
2., 2. časť tajničky, zn. rádia a 
kyslíka,    
3., Skaly, rata naopak, jód, 
4., Arabské meno, čestná stráž, limo-
nádový, 
5., Kanón, pozná, preš, meter,    
6., Obaril, má meniny 21.8., urán,       
7., Peračník zastarane, Katarína, dok-
tor,
8., Etanol, žen. meno, spoločnosť s 
ručením obmedzeným,   
9., Krik, bez obuvi, lokaj,          
10., Počítač, číra tekutina, inštinkt, 

udieraj,            
11., Kroniky, určité množstvo jedla,          
12., Veľká miestnosť, citoslovce cap-
nutia, dvojhláska, boh Slnka, 
13., Príbytky včiel, morský lúpežník, 
kriak,
14., Prvá dvojhláska, miešanec, slo-
venský herec,
15., Koniec tajničky, stred slova ko-
náre,

16., Úhor po nemecky, ozn. áut Kam-
bodže a Rakúska, literárny útvar.

Pomôcky: Novela, Lara, Aal, Pc, Dráb, 
Pud, Joe, Noga  

Pripravuje: Anna Rihová

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Kupón č. 25
Krížovka
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O štiavnickách tajchoch, 
ktoré sú najobľúbenejším 
turistickým cieľom najmä 
v lete, vyšlo už viacero 
pekných kníh. 

Každá z nich prináša aj nové po-
znatky a najmä nové fotografie 
na tento výnimočný fenomén 
štiavnickej krajiny. Tak je tomu 
aj s najnovšou publikáciou Ban-
skoštiavnické tajchy, ktorá vyšla 
v limitovanom náklade len pred 
niekoľkými dňami. Jej auto-
ri Vladimír Bárta st. a Vladimír 
Barta ml. si tentoraz prizvali k 
spolupráci Ing. Václava Koledu 
v súčastnosti najvýznamnejšie-
ho odborníka na problematiku 
týchto nádrží i celého vodohos-
podárskeho systému. 
Autori sa tentoraz vyhli zauží-
vanému členeniu podľa povodí, 
ktoré bolo najmä pre neštiav-
ničanov veľmi zložité. Preto-
že nie každý vedel, že do Piar-
gských tajchov patrili aj tajchy 

Komorovské alebo do Vyhnian-
skych aj Bančiansky. Autori vy-
šli v ústrety čitateľom a rozhodli 
sa pre jednoduchú koncepciu za-
radiť tajchy v abecednom uspo-
riadaní. 
V novej knihe nájde čitateľ naj-
novšie informácie ako sú napr. 
rekonštrukcie tajchov. Takto sa 
v novej peknej knihe ocitli aj ak-
tuálne pohľady na novorekon-
štruovaný tajch Evička, ktoré-
ho oprava bola ukončená len 
koncom minulého roku. Auto-
ri sa snažili zaradiť do publiká-
cie aj nové fotografie s novými 
pohľadmi na tajchy. Nechýba-
jú ani unikátne zábery z lietadla 
ako aj podrobná ortofoto mapa 
Štiavnických vrchov so všetkými 
tajchami. V knihe, ale nájdeme 
aj historické snímky napr. sta-
ré pohľady na Rozgrund alebo 
Klinger, Červenú studňu, Hod-
rušské tajchy a Richnavu. Čita-
telia, ktorí obdivujú vzácne a pa-
rádne plány a kresby z archívov 

SBM a ŠUBA v tejto knihe tiež 
nebudú ukrátení.
Nazdávame sa, že autorskému 
kolektívu sa podarilo pripraviť 
krásne a hodnotné  dielo, kto-
ré poteší srdce nielen Štiavni-
čanov, ale aj ostatných návštev-
níkov, ktorí radi obdivujú tieto 
významné technické pamiatky. 
Zahraničných turistov isto milo 
prekvapí, že všetky slovenské 
texty sú preložené aj do angličti-
ny, nemčiny a maďarčiny. Autor 
foto V. Barta ml.  KFP

Nová kniha o tajchochŠláger paráda 
v Banskej 
Belej
Prevažne seniorské publikum 
si mohlo 26.7.2014 v sále KD 
v B. Belej spríjemniť sobot-
ňajší večer v štýle šláger pa-
rády. Prezentovalo sa tu totiž 
ľudové hudobné zoskupenie 
„Kysucký prameň“ z Oščadni-
ce, pod vedením Jozefa Smol-
ku. Šesťčlenná zostava troch 
mužov a troch žien sa uviedla 
známou piesňou  „Dobrý večer 
frajarečka moja“. Počas 2 –ho-
dinového vystúpenia si divá-
ci mohli vypočuť aj množstvo 
ďalších ľudových či marián-
skych piesní v ich podaní. 
Toto všetko sa dialo za dopro-
vodu až štyroch heligóniek a 
jednej basgitary. Ako som sa 
dozvedela, heligónka je pre 
tento región typický hudob-
ný nástroj, a preto ho toto 
zoskupenie využíva v takom 
počte. Pravdaže treba spo-
menúť aj známeho ľudového 
zabávača, imitátora a spevá-
ka Stanislava Vitáloša, kto-
rý  svojimi vtipnými vstupmi 
okorenil zábavný večer. Na 
záver podujatia „Kysucký pra-
meň“ venoval milý darček ob-
čanovi B. Belej, pánovi Dan-
kovi, ktorý sa dožil 100 rokov 
a takto za potlesku divákov 
ukončil celý program.

Daniela Sokolovičová

Kde sa sypala dobrá nálada a 
lialo tekuté zlato.

Naučili sme sa brať svoj život 
ako samozrejmosť. Ako niečo, 
čo nám bolo dané, bez nároku 
spätnej väzby na čokoľvek čo 
urobíme. Silu vlastnej energie 
si uvedomíme vo chvíli, keď sa 
nám vracia v podobe, akú sme 
vyslali, možno viacnásobne sil-
nejšej.
V atmosfére obojstrannej  spo-
kojnosti a nadšenia sa nies-
li tohtoročné Nezabudnuté re-
meslá, s rekordným počtom 
112 remeselníkov. Pečiatkou 
hand made boli označené skoro 
všetky ponúkané výrobky.
Počasie nám prialo, a tak téma 
Tekuté zlato oslovila snáď 
všetkých návštevníkov. Pivo-
var Steiger ponúkal za symbo-
lickú sumu chuťovky z vybra-
ných druhov pív, ochutnávači 
sa mohli dozvedieť veľa infor-
mácií zo zaujímavej histórie aj 
súčasnosti výroby tohto najla-
hodnejšieho nápoja na svete. 
Jednoznačne najviac zarezono-
val produkt nealkoholický rad-
ler tmavý, ktorý si mohli dovo-

liť aj šoféri.
Súčasťou pod-
ujatia boli aj 
v y s t ú p e n i a 
folklórnych sku-
pín. Predsta-
vila sa Ľudová 
hudba Ďatelin-
ka so sólistami, 
pod vedením 
Ondreja Molotu 
z Detvy, Ľudo-
vá hudba Hron-
sečanka so žen-
skou speváckou 
Skupinou Ra-
tolesť z Hron-
seku a Detský 
folklórny sú-
bor Ratolesť z 
Detvy, ktorý 
bol veľmi príjemným oživením. 
Tohtoročné podujatie Nezabud-
nuté remeslá si so sebou odne-
sú prívlastok žiarivé. Počasie 
návštevníkom doprialo využi-
tie všetkých zmyslov bez obme-
dzenia. A keďže bol spokojný 
remeselník, účinkujúci aj náv-
števník, účel našich snáh sa na-
plnil. Zo slnkom zaliatej Štiav-
nice posielame pozdrav a vďaku 

všetkým, ktorí sa tohtoročné-
ho podujatia zúčastnili a verí-
me, že sa v podobnej atmosfére 
stretneme aj v budúcnosti.
Osobitné poďakovanie: Pivova-
ru Steiger za skvelú spoluprácu, 
a pripravenú prezentáciu o vý-
robe piva v minulosti aj súčas-
nosti. 

Zuzka Patkošová, 
odd. KŠaMK

Nezabudnuteľné remeslá

Ľudová hudba Ďatelinka foto Z.Patkošová

Pozvánka na 
vernisáž
Združenie pre integrálne 
vzdelávanie v Bratislave uspo-
riadalo v dňoch 5.-10. augus-
ta v Banskej Štiavnici ma-
liarske sympózium. Výsledky 
sympózia budú prezentova-
né na výstave v Kultúrnom 
centre. Vernisáž s kultúrnym 
programom bude v nedeľu 
10.8. o 15:00 hod. srdečne 
Vás pozývame k novým ob-
razom, kresbám štiavnických 
motívov a voľnej tvorby čle-
nov ZIV i niektorých domá-
cich banskoštiavnických štu-
dentov. 

Iveta Slobodníková, 
riaditeľka ZIV, 

Bohumír Bachratý, 
lektor sympózia
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I.Trieda dospelí
1.kolo hralo sa v sobotu 
2.8.2014. 
FK Slaská - Sitno Banská Štiav-
nica 0:0
Zostava: Kraják - Halát, Šima, 
Kmeť, Čík, Chmelina (86.Bo-
roška), Čiliak (60.Šovčík), Číž 
(75.Binder), Beňadik (70Ži-
dik), Kminiak, Ferenčík 
Po odstúpení zo IV. ligy v mi-
nulom súťažnom ročníku bolo 
naše mužstvo preradene o dve 
súťaže do I.triedy oblastné-
ho majstrovstva. Do kádra sa 
vrátil z hosťovania z N.Bane 
Kminiak, Židík tak isto z hos-
ťovania z B.Belej a prišlo do 
mužstva niekoľko dorasten-
cov.
Úvod do nového ročníka nám 
vyšiel čo sa týka zisku bodu i 
keď herne sme veľmi neoslni-
li. Do prvých šanci sa po na-
šich individuálnych chybách 
dostali domáci, no nevyuži-
li ich. Postupne sme preberali 

hernú prevahu my, ktorá trva-
la žiaľ iba prvú polhodinu zá-
pasu. V 14.min. vystrelil spo-
za 16-ky Ferenčík jeho strela 
skončila na žrdi domácej brá-
ny. Do dobrej šanci sme sa do-
stali i v 30.min. keď Kminiako-
vu prudkú strelu z 30m domáci 
brankár vyrazil iba pred Chme-
linu, ten však prestrelil bránu. 
Záver polčasu patril znovu do-
mácim i keď v poslednej minú-
te mohol otvoriť skóre zápasu 
znovu Chmelina, no nepresadil 
sa. Do 2.polčasu naše mužstvo 
nastúpilo nekoncentrované a 
už v 46.min. domáce mužstvo 
mohlo isť do vedenia, no nepre-
menilo pokutový kop za ruku 
nášho obrancu. Domáci mali 
niekoľko vyložených šanci, ale 
na naše šťastie ich nepreme-
nilo .Nastrelili dva brvná a raz 
im tutovku zneškodnil Kraják. 
2.polčas nám herne nevyšiel až 
na poslednú štvrťhodinu, keď 
sme ako tak ohrozili domácu 

bránu. Strelecká nemohúcnosť 
domácich nám napokon dopo-
mohla k zisku bodu.

Kam za futbalom?
I.trieda juh 
2. kolo hrá s v sobotu 9.8.2014 
o 16.30 hod
Sitno Banská Štiavnica - OŠK 
Stará Kremnička
II. liga starších a mladších žia-
kov
2. kolo hrá sa v sobotu 9.8.2014 
o 10.00 hod. a 12.00 hod.
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Žarnovica

Prípravné zápasy na novú se-
zónu.
MFK Krupina - Sitno Banská 
Štiavnica 4:2 (2:1)
Góly: Kminiak, Chovan P. ml
FK Ladomerská Vieska - Sitno 
Banská Štiavnica 4 : 2 (3:1)
Góly. 45.Číž, 64.min. Židík L. z 
pokutového kopu

Ivan Javorský

Začal sa nový ročník futbalových súťaží

Sobota 26.7.2014 
Turnaja sa zúčastnili muž-
stvá:
Štart Prenčov I.
Štart Prenčov II.
Sitno Banská Štiavnica

Výsledky:
Štart Prenčov I. - Štart Prenčov 
II. 9 :4 (4:2)
Štart Prenčov II - Sitno Banská 
Štiavnica 0:0
Štart Prenčov I. - Sitno Banská 
Štiavnica 2:4 (1:2)

Góly: Číž 2, Židík L., Židík M.
Zostava: Kraják- Nedoroščik, Ži-
dík L., Binder Š., Halát, Hrabko, 
Kmeť, Číž, Javorský,
Chmelina, Židík M.
V prvom zápase nastúpil i Pajer-
ský. Naše mužstvo sa stalo víťa-
zom turnaja a v oboch zápasoch 
predviedlo dobrý futbal i keď v 
prvom zápase strelecký zlyha-
lo a nepremenilo množstvo šan-
ci a ešte Číž nepremenil pokuto-
vý kop. V druhom zápase sme sa 
ujali vedenia 2:0 a hru sme mali 

do konca zápasu pod kontrolou 
a zaslúžene sme zvíťazili a stali 
sa víťazmi turnaja
Turnaj sme odohrali iba s 12-
mi hráčmi, lebo pre dovolenky a 
pracovne povinnosti nám chýba-
li ďalší. V mužstve, ktoré hralo, 
nastúpili traja 15 roční a dvaja 
16 roční hráči a predviedli veľmi 
kvalitne výkony a potvrdili, že 
sú prísľubom do budúcnosti. Za 
predvedenú hru na turnaji treba 
celému mužstvu poďakovať.

Ivan Javorský

Turnaj v Prenčove o Pohár J.Chovana

V sobotu 28.6.2014 sa usku-
točnil na našom štadióne 
XIII. ročník dorasteneckého 
turnaja „O Pohár Mariána 
Bosáka“ in memoriam. 

Turnaja sa zúčastnili tieto muž-
stvá: Sitno Banská Štiavnica, 
MFK Nová Baňa, MFK Krupina, 
MFK Detva (nahradili Hontian-
ske Nemce). Víťazom turnaja sa 
stalo zaslúžene mužstvo z No-
vej Bane.

Výsledky turnaja:
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Nová Baňa 1:7 (0:4)
Góly: Chovan P.
MFK Detva - MFK Krupina 0 : 
2 (0:1)
o 3. miesto:
Sitno Banská Štiavnica - MFK 
Detva 8:1 (3:0)
Góly: Ďurovič 6,Chmelina, Me-
ňuš
Finále:
MFK Nová Baňa - MFK Krupina 

6 : 1 (3:0)
Najlepší hráč turnaja bol Hanák 
Richad z Novej Bane.
Najlepší brankár turnaja bol Du-
dák Peter z Banskej Štiavnice. 
Sitno Banská Štiavnica nastúpi-
la na turnaji v takomto zložení: 
Nemčok, Dudák- Boroška ml., 
Nedoroščík, Binder Š., Petro, 
Chmelina, Židik, Šemoda, Gre-
guš, Javorský, Meňuš, Ďurovič, 
Chovan, Kuma, Sovinec.

Ivan Javorský

Pohár Mariána Bosáka

Živeniarky a 
ich aktívny 
život
Členky Živeny si napláno-
vali vychádzku do prírody, 
a tak vo štvrtok 26.6.2014 
sme ju aj uskutočnili. Vytý-
čili sme si peknú, nenáročnú 
trasu: Červená studňa – Ha-
dová – Banky. Hoci ráno bolo 
zamračené, hmlisté a stude-
né počasie, neodradilo nás 
to. Nakoniec naše odhodla-
nie odmenila pekná obloha a 
teplé slnko. 
Skupinu viedla predsedníčka 
Živeny p. Jolka Šamová a Ing. 
Ján Smolka, ktorý nám po 
celej trase robil sprievodcu. 
Veľmi fundovane nám popi-
soval horské hrebene, názvy 
jednotlivých kopcov, dnes už 
nefunkčné banícke šachty, 
zoznamoval nás s jednotli-
vými drevinami a rastlinami. 
Na Hadovej sme sa na hodin-
ku zastavili, opekali slanin-
ku, špekáčiky, klobásku. Po-
čas opekačky panovala veselá 
nálada, smiech a spev. 
Keď sme sa zasýtili, oddých-
li, pokračovali sme v ceste 
smerom na Banky. Na Ban-
kách sme sa nadchýnali krás-
ne upravenými záhradami pl-
nými ruží, peknými chatami a 
jazerom. Zastavili sme sa na 
napájadle, kde sme sa osvie-
žili dobrou studenou vodou. 
Pokúšali sme sa recitovať ne-
jaké básne, tak nás očari-
la okolitá príroda. V dedine 
sme si pozreli starú evanje-
lickú školu a odvodňovaciu 
šachtu, odfotografovali sme 
sa pod nádherným jazmínom 
a pobrali sa na autobusovú 
zastávku. Celý deň sme pre-
žívali doslova ako rozpráv-
kový príbeh, v ktorom hlav-
nými postavami boli krásna 
príroda a život baníkov v mi-
nulosti. Nazbierali sme plno 
zážitkov, domov sme si pri-
niesli spomienky na spoloč-
ne prežité chvíle a úprimnú 
radosť z prežitého dňa. 
Pripomínať nám to budú fo-
tografie, na ktorých sme 
všetko zvečnili. Šťastlivo sme 
sa dopravili domov so sľu-
bom, že takýchto vychádzok 
musíme uskutočniť viac. 

členky Živeny
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služby

Predám RD v blízkosti Dudiniec,  
super cena, tel.č.: 0948 959 697

Predám  prerobený  2 – izb. teh- 
lový byt  na Križovatke. Cena 34 
tis. €. Tel. 0907 791 861

Predám 1-izbový byt v Banskej  
Štiavnici, na Križovatke. Byt je po 
kompletnej rekonštrukcii. Cena 25 
500 €. Tel.č. 0917 781 074

Prenajmem 1-izbový byt v Ban- 
skej Štiavnici, cena dohodou, tel.č. 
0910 422 167

Prenajmem 1-izbový zariade- 
ný byt v Banskej Štiavnici. Kon-
taktujete na 0905 124 948 od 
25.8.2014.

Predám 3- izbový byt v pôvod- 
nom stave na Drieňovej, ulica 
L.Svobodu 14. Cena 28.500,- €. 
Tel.č.: 0905 178 047

Dám do prenájmu 1 ½ izbový  
byt na Povrazníku. Cena dohodou, 
tel.č.: 0914 148 211

Prenajmem 1-izbový byt na Kri- 
žovatke, nájomné 150,- € + ener-
gie, tel.č.: 0903 964 689

Taxi nonstop 0940 747 999 
Pôžičky Provident aj nezamest- 

naným, tel.č.: 0907 693 596
Hľadáme na predaj, kúpu nehnu- 

teľnosti v Dobrých realitách, tel.č.: 
0948 959 697, 0918 561 181, e-
mail: madar@dobrereality.sk. 

Obnovujem písmenká na ná- 
hrobnom kameni zlatou a strie-
bornou farbou Banská Štiavnica a 
okolie. Volať od 16.00 hod. na tel.č. 
0918 235 033

reality
Máte fi nančné Máte fi nančné 
problémy a už problémy a už 

nevládzete splácať? nevládzete splácať? 
Máme pre Vás Máme pre Vás 

riešenie. riešenie. 
Kontaktujte nás na: Kontaktujte nás na: 

0944 703 7200944 703 720

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

Kameňolom Šobov
na predaj stavebný, 
zásypový kameň a 

dunajský štrk
Tel.: 0911 343 051

Majstrovský titul dvoch 
našich borcov z Banskej 
Štiavnice 

V malom oravskom mestečku 
Vavrečka sa konali už po 22. 
krát Majstrovstvá Slovenska 
seniorov. Na súťaži bojovali aj 
borci z Banskej Štiavnice. Mi-
lan Fáber nastúpil do kategó-
rie muži do 70kg. Na ľavú Mi-
lan bojoval, ale sily mu stačili 
na 5. miesto. Na pravú mal sú-
perov, ktorí štartujú na me-
dzinárodných súťažiach, a tak 
mu musí stačiť 3. miesto. Pa-
vol Gettler v kategórií do 75kg 
bol neskutočne nabitý a silný. 
Na ľavú sa prebojoval do finá-
le, ale tam narazil na vicemaj-
stra sveta a po ťažkom boji 
skončil na striebornej pozícii. 

Na pravej ruke nenechal nič 
na náhodu a bez malého zavá-
hania získal titul majstra Slo-
venska! Roman Tenkel v kate-
górií do 85kg na ľavú ruku po 
ťažkých bojoch skončil tak isto 
ako Palo na striebornej pozícií. 
Ale na pravú ruku nedal šancu 
žiadnemu súperovi a bez naj-
menšieho zaváhania, tak isto 
ako Palo, získal (mimochodom 
už po 8. krát) titul majstra Slo-
venska! Rado Dobrovič v kate-
górií do 95kg na ľavú bojoval 
čo mu sily stačili, ale skončil 
na peknom bronzovom mieste. 
Pravačka bola o čosi lepšia ,ale 
o malý chĺpok mu ušiel maj-
strovský titul, a tak skončil na 
bronzovom mieste. Chlapcom 
gratulujeme a prajeme veľa síl. 

red.

AWK Vavrečka

Naši úspešní borci foto archív šn

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999

0915 525 999

0,55/km

Záchranár
Si záchranár 
mojej duše,
ktorá stále 
rýchlo kluše.
Nepostojí,
nezamáva,
divoká je
ako riava.

Ako riava
v prúde vody,
do bláznivej 
nepohody.
Do útoku
našich tiel,
ber čo stíhaš
čo si chcel,

Daniela Sokolovičová


