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Piatok pre dospelých, sobota 

pre deti

O kultúrnom programe Salaman-

drových dní sme sa porozprávali s 

vedúcim oddelenia kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie MsÚ Ras-

tislavom Markom.

Na čo sa môžeme tešiť v progra-

me tohtoročných Salamandro-

vých dní?

Program je podobne, ako v minu-

losti pomerne pestrý. Tvoria ho 

podujatia slávnostnejšieho i zábav-

nejšieho rázu a som presvedčený o 

tom, že na svoje si bude môcť prísť 

každý – od detí až po seniorov. Celý 

program akcie je súčasťou Štiavnic-

kých novín, stačí si ho pozorne pre-

študovať.

Medzi hlavné dni aktivít pre ve-

rejnosť patria piatok a sobota. 

Čo zaujímavé sa bude diať počas 

týchto dní?

Blížiace sa Salamandrové dni 

každoročne otvárajú mnoho 

otázok. Je potrebné ich 

organizovať ročne? Aký majú 

vlastne význam? Chceme si 

vôbec pripomínať banícku 

minulosť v našej „nebaníckej“ 

prítomnosti? Nie je lepšie dať 

peniaze na niečo iné?

Odpovede môžu byť rôzne a určite 

si ich viacerí z vás aj v duchu hovo-

ria. Pre mňa sú tieto dni istým za-

stavením sa zo „všedných“ pracov-

ných povinností, momentmi, kedy 

ku nám na úrad prichádza veľa hos-

tí, v meste stretávam mnoho zná-

mych i tých, ktorých som roky nevi-

dela. Slávnostné chvíle v Kostole sv. 

Kataríny dokonale spomalia ryt-

mus dňa a dajú priestor na zamys-

lenie sa nad tým, ako mnohí po-

máhajú k tomu, aby sa naše mesto 

i región postupne menili, stáva-

li známejšími i krajšími. Momen-

ty strávené so staršími i súčasnými 

baníkmi mi zase pripomínajú dôs-

tojnosť a význam baníckeho stavu. 

Ťažkú prácu, z ktorej povstalo toto 

mesto i mnohé osudy, ktoré s ňou 

boli spojené. A nakoniec Salaman-

drový sprievod je pre mňa dôvo-

dom na úprimnú radosť z toho, že i 

dnes sa nájdu desiatky dobrovoľní-

kov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do 

neho a spraviť tak krajší deň mno-

hým návštevníkom podujatia.

Salamandrové dni sú pre mňa dňa-

mi hrdosti. Hrdosti na to, že k nám 

prichádza množstvo hostí a náv-

števníkov nielen zo Slovenska. 

Pestré Salamadrové dni 2014

�3.str.

�2.str.

Špeciálne:

Utorok 9. 9. o 18:30 hod.Utorok 9. 9. o 18:30 hod.

MAgický hlAs MAgický hlAs 

rebelkYrebelkY

PreMieTANie PreMieTANie 

s FK OKOs FK OKO

Buďme hrdí Štiavničania!

Čelo Salamandrového sprievodu  foto M. Garai, www.mgphoto.sk

Pozvánka  
6. Stretnutie priaznivcov Klubu 

slovenských turistov Dr. Téryho v 

B.Štiavnici

Program: 

Piatok 19.9.2014

15,00 hod. - Sitno fi lagória: Odha-

lenie pamätnej tabule k 140. vý-

ročiu turistického značkovania na 

území Slovenska                

Sobota 20.9.2014

8,00 – 9,00 hod. - IC  Nám. sv. Tro-

jice Banská Štiavnica: Registrá-

cia účastníkov (účastnícky popla-

tok 2€).

9,15 – 9,45 hod. - Slávnostné otvo-

renie podujatia. Odchod účastní-

kov po jednotlivých trasách. (Ta-

nád, Veterné sedlo, Horná Roveň)                                  

13,30 hod. - Horná Roveň: Ofi ci-

álny program a odovzdanie štafe-

ty zástupcovi 

7. stretnutia priaznivcov KST. Ob-

čerstvenie

Nedeľa 21.9.2014 – individuálny 

program:

9,00 – 11,00 hod. - IC Nám. sv. 

Trojice v Banskej  Štiavnici: Pre-

hliadka Banskej Štiavnice so sprie-

vodcom.    

9,00 – 15,00 hod. - Slovenské ban-

ské múzeum v Banskej Štiavnici: 

Prehliadka vybraných expozícií.

Štiavnický betlehem – Prehliadka 

najväčšieho pohyblivého betlehe-

mu na Slovensku. Bližšie info: Ing. 

Róbert Melcer, 0907 522  840

KST Dr. Téryho  
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Čriepok

„Niektorí ľudia majú vlasy, niek-

torí len hlavu.“

Ján Petrík

Hrdosti na to, že stále 

existujú ľudia, ktorí zveľaďujú toto 

mesto a dávajú mu nádej na lepší ži-

vot. Hrdosti na banícky stav, ktorý 

priniesol tomuto mestu slávu, bo-

hatstvo i bohatý materiálny i du-

chovný odkaz. A nakoniec aj hrdos-

ti na Štiavničanov, ktorí tu napriek 

všetkým ťažkostiam ostávajú žiť, 

pracovať a na svoje mesto nedajú 

dopustiť.

Mojím želaním je, aby ste si aj vy, 

milí Štiavničania, užili tieto dni a po-

čas nich sa cítili hrdí na svoje mesto 

a na ľudí, s ktorými v ňom žijete. Že-

lám vám krásne prežitie mestských osláv – Salamandrových dní! Mgr. Nadežda Babiaková

Banská Štiavnica sa každým 

rokov stáva lákadlom 

pre viac a viac turistov a 

návštevníkov nielen zo 

Slovenska, ale aj zahraničia. 

Početnú skupinu tvoria aj rusky 

hovoriaci turisti, ktorí sa pri prí-

prave turistického sprievodcu 

pre turistov cestujúcich autom z 

Ukrajiny a Ruska s názvom Ces-

tujeme Slovenskom zúčastnili 

prieskumu o obľúbenosti sloven-

ských destinácii CR. Do priesku-

mu sa zapojilo šesťdesiattisíc 

respondentov z Ukrajiny, Ruska 

a Bieloruska, ktorí aspoň raz 

navštívili Slovensko. V tomto 

prieskume získalo naše mesto 

1. miesto v kategórii Turistic-

ká atrakcia v Banskobystrickom 

kraji. Toto vysoké umiestnenie 

medzi zahraničnými turistami 

nás veľmi teší, pretože je dôka-

zom, že Banská Štiavnica sa stá-

va známou a obľúbenou turis-

tickou destináciou, a to by malo 

byť motiváciou pre všetkých 

obyvateľov mesta.

Henrieta Godová

Certifikát vynikajúcej kvality

Rozpis služieb špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci na 
september  2014

Dátum Názov poskytovateľa Adresa Telefón

01.09.2014 MUDr. Piteková Alžbeta 

BETHYS, s. r. o.

Bratská 17

(nemocnica)

045/692 10 99

06.09.2014 MUDr. Kramer Rudolf Bratská 17

(nemocnica)

045/694 22 28

07.09.2014

13.09.2014 MUDr. Gürtler Ervín Bratská 17

(nemocnica)

045/677 21 24

14.09.2014

15.09.2014 BETASTOM,  s.r.o. 

MUDr. Jančiová Alžbeta 

Bratská 17

(nemocnica)

045/ 692 12 50

20.09.2014 MDDr. MUDr. Kminiaková 

Lucia

Energetikov 1 045/692 11 61

21.09.2014

27.09.2014 MUDr. Hric Dušan Mládežnícka 6 045/692 12 97

28.09.2014

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

v ambulancii službukonajúceho lekára.

Zubná pohotovosť

zdroj: BBSK oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Buďme hrdí Štiavničania!

Významní hostia Salamandrových dní  foto M. Garai, www.mgphoto.sk
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Spomienková...
Roky plynú, časy sa menia,

v minulosti hľadaj poučenia.

Sedemdesiat rokov uplynulo,

čo čudo ľud môj tak zjednotilo,

čo Sitno dalo svetu partizána,

buď všetkým padlým večná sláva.

Každý inak ten deň si pripomína,

Váhovanka na oslavu jeho spieva,

ja úctu k tomu ľudu skladám

a pred nim na kolená padám.

Benedikt Bučík 

Odstávka el. 
energie
Oznamujeme Vám, že dňa 

30.9.2014 od 8:30 - 17:30 

hod. bude prerušená distri-

búcia el. energie z dôvodu vý-

meny el. zariadenia. Bez el. 

energie budú v B.Štiavnici na 

Ul. A. Trúchleho Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny, An-

tolská č.d. 28, 1000, Dr.V.C-

lementisa, J.Horáka, K.Šmid-

keho, L.Exnára, M.Benku a 

Na Mária šachtu 5,6.

Dispečing SSE, a.s., divízia ZH 

Účasť na zahájení nového škol- 

ského roka 2014/2015 na ZŠ J. 

Horáka.

Účasť na slávnosti pri príleži- 

tosti ukončenia rekonštrukcie 

národnej kultúrnej pamiatky.

Uskutočnilo sa 10. zasadnutie  

Zastupiteľstva BBSK. 

3. 9.

Riešenie stavebných akcií:  

zberný dvor, úprava ciest Aka-

demická, Mierová.   

Riešenie problematiky vybudo- 

vania ihriska.

Pracovné stretnutie k riešeniu  

obmedzenia dopravy a parko-

vania. 

Riešenie problematiky odvod- 

nenia Ul. Kukučína.

4. 9.

Účasť na zahájení podujatia Se- 

niorské talentárium.  

Príprava a organizačné zabez- 

pečenie podujatia Salamandro-

vé dni 2014. 

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

5. 9.

Účasť na prezentácii nového  

lesného kolesového traktora 

EQUUS.

Práca v meste, individuálne  

pracovné stretnutia.  

Andrea Benediktyová
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Oba dni budú môcť náv-

števníci zažiť program na Námes-

tí sv. Trojice, doplnený jarmokom. 

Piatkový program je zameraný skôr 

na dospelé publikum – bude sa tan-

covať, hrať i spievať. Nosnou té-

mou hudobnej dramaturgie je „(Ne)

známe hity“. Kapely, ktoré vystúpia 

budú hrať známe skladby vo vlast-

ných úpravách. Ešte pred nimi si 

prídu na svoje milovníci tanca a 

medzinárodného folklóru.  Vrcho-

lom bude bezpochyby Salamandro-

vý sprievod, ktorý začína o 19:00 

hod. pri Technických službách. 

Jeho predvoj – sprievod banským 

miest a spolkov sa bude formovať 

pri bývalej Tabakovej továrni a po-

hne sa zhruba o 19:30 hod.

Sobotný program bude tradične ve-

novaný deťom. Vystúpia v ňom kú-

zelník Wolf, Sisa Michalidesová a 

jej kolegovia veľkí herci so svojím 

projektom pre deti, či obľúbené Ba-

badlo. Chýbať nebude ani populár-

ny Erik s jeho hrami a súťažami.

Je ešte niečo, na čo by ste chceli v 

rámci programu upozorniť?

Určite zaujímavé budú aktivity Slo-

venského banského múzea, deň 

otvorených dverí v Štátnom ústred-

nom banskom archíve, burza mine-

rálov a pod. Pre fanúšikov populár-

nej hudby bude jedným z vrcholov 

akcie koncert IMT Smile v Amfi te-

átri – začiatok od 18:00 hod. 

Na čo by si mali návštevníci dá-

vať počas podujatia pozor?

Našťastie, Salamandrové dni nie 

sú akciou, počas ktorej by dochá-

dzalo k zvýšenému počtu krádeží. 

Napriek tomu odporúčame nosiť 

so sebou len nutnú hotovosť, reš-

pektovať dopravné obmedzenia a 

zmeny, pokyny štátnej a mestskej 

polície a alkohol užívať v primera-

nom množstve. Nie je totiž nič ne-

príjemnejšie, ako prehnaným uží-

vaním alkoholu pokaziť deň nielen 

sebe, ale aj ľuďom vo svojom oko-

lí. 

Program Salamandrových dní:

10. 9. 2014 (streda), Kammerhof-

ská 2, Argenti Fodina, Medziná-

rodná konferencia k dejinám ba-

níctva a montánnej archeológie. 

Viac informácií na www.muze-

umbs.sk.

10. 9. 2014 (streda), 18:00 hod., 

(vernisáž), Berggericht, Nám. sv. 

Trojice 6, Ich veličenstvá pri-

chádzajú!, Výstava k 250. výročiu 

návštevy Habsburgovcov – synov 

Márie Terézie a Františka Štefana 

Lotrinského – rímskeho kráľa Jo-

zefa II., jeho brata arcivojvodu Le-

opolda a princa Alberta v Banskej 

Štiavnici, Kremnici a Banskej Bys-

trici. 

11. 9. 2014 (štvrtok), 19:00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, Slávnostný šachtág, Otvo-

renie baníckych slávností tradič-

ným podujatím pre pozvaných 

hostí.

12. 9. 2014 (piatok), 9:00 hod., 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1, Valné zhromaždenie  Slo-

venskej banskej komory so 

sídlom v Banskej Štiavnici, Pod-

ujatie pre pozvaných hostí v garan-

cii Slovenskej banskej komory.

12. 9. 2014 (piatok), 9:00 - 18:00 

hod., Štátny ústredný banský ar-

chív, Radničné nám. 16. Deň otvo-

rených dverí v Štátnom ústred-

nom banskom archíve, 6. ročník 

náučno - zábavného podujatia 

spojeného s výstavou archívnych 

dokumentov a možnosťou vyskú-

šania dobových detských hier a 

barokového písma. Podujatie je 

venované 250. výročiu  návšte-

vy rímskeho kráľa  Jozefa II., jeho 

brata arcivojvodu Leopolda a prin-

ca Alberta v Banskej Štiavnici, ale 

prostredníctvom banských akade-

mikov si pripomenieme aj 100. vý-

ročie začatia prvej svetovej vojny.

12. 9. 2014 (piatok), 13:00 hod., 

Kostol sv. Kataríny. Slávnostné 

zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva. Slávnostné zasadnutie je 

spojené s udeľovaním výročných 

cien mesta. Po slávnostnom za-

sadnutí Mestského zastupiteľstva 

bude nasledovať vztýčenie zástavy 

Organizácie miest svetového de-

dičstva.

12. 9. 2014 (piatok), 15:00 hod. 

Kultúrne centrum, Kammerhof-

ská 1. Oslavy Dňa baníkov, ge-

ológov, hutníkov a naftárov, 

Slávnostné podujatie v réžii Minis-

terstva hospodárstva SR, Minis-

terstva životného prostredia SR, 

Zväzu hutníctva, ťažobného prie-

myslu a geológie SR, Odborového 

zväzu pracovníkov baní, geológie a 

naftového priemyslu SR a Sloven-

skej banskej komory.

12. 9. 2014 (piatok), Kammerhof-

ská 2, Argenti Fodina. Medziná-

rodná konferencia k dejinám ba-

níctva a montánnej archeológie. 

Viac informácií na www.muze-

umbs.sk.

12. 9. 2014 (piatok), 14:00 – 

19:00 hod., SPŠ S. Mikovíniho. 

Burza minerálov. Tradičná burza 

minerálov.

12. 9. 2014 (piatok), 15:00 – 

23:30 hod., Námestie sv. Trojice. 

Salamandrové pódium. Hlavný 

tanečno – hudobný program v cen-

tre mesta, tentoraz na tému foklór 

a jeho podoby. Tancujú, spievajú a 

hrajú: DFS Matičiarik, Fáber Dan-

ce, Banda Americano, October, 

Sherpa Band, Replay Band, Dru-

žina.

12. 9. 2014 (piatok), 18:00 hod., 

Amfi teáter pod Novým zámkom. 

IMT Smile. Koncert jednej z naj-

populárnejších slovenských sku-

pín. Predkapela o 17:00 hod. Easy 

Peasy. Vstupné 20 € v predpredaji, 

25 € na mieste (predpredaj Ticke-

portal a Informačné centrum Ban-

ská Štiavnica).

12. 9. 2014 (piatok), 19:00  – 

21:00 hod., Salamandrový sprie-

vod. Tradičný vrchol programu. 

Výnimočný a jedinečný sprievod, 

ktorý zabáva celé generácie Štiav-

ničanov i hostí mesta. Pred týmto 

sprievodom si budú môcť návštev-

níci podujatia pozrieť sprievod ba-

níckych spolkov, ktorý sa bude 

formovať pri bývalej Tabakovej to-

várni a do centra sa pohne približ-

ne o 19:30 hod. ako predvoj tradič-

ného Salamandrového sprievodu.

12. 9. 2014 (piatok), 10:00 – 23:30 

hod., Námestie sv. Trojice

Salamandrový jarmok, tradičné 

trhy na Námestí sv. Trojice.

13. 9. 2014 (sobota), 10:00 – 

16:00 hod., kino Akademik, Ná-

mestie sv. Trojice. Grand Prix Sa-

lamander

Súťaž v pretláčaní rukou. Súťaž vr-

cholí o 15:00 hod. na Námestí sv. 

Trojice.

13. 9. 2014 (sobota), 9:00 – 16:00 

hod., SPŠ S. Mikovíniho, Burza 

minerálov, Tradičná burza mine-

rálov.

13. 9. 2014 (sobota), 10:00 – 

15:00 hod., Námestie sv. Trojice. 

Salamandrové detské pódium. 

Program pre deti na hlavnom 

pódiu. Moderuje Erik Forgáč v 

programe Babadlo, Veľkí herci ma-

lým deťom, kúzelník Wolf a iné 

prekvapenia.

13. 9. 2014 (sobota), 10:00 – 

18:00 hod., Námestie sv. Trojice. 

Salamandrový jarmok. Tradičné 

trhy na Námestí sv. Trojice. ŠN

NOVINKY
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Pestré Salamadrové dni 2014

REGIONÁLNE NOVINY

podujatie .sk
zisti, kde sú všetci

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Návštevníci Salamandrového sprievodu foto M. Garai, www.mgphoto.sk
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Oznámenie
Mesto Banská Štiavnica poskytu-

je obyvateľom nášho mesta infor-

mácie: 

a/ o vymenovaní zapisovateľa 

mestskej volebnej komisie

V zmysle § 11 ods. 2 písm. c zákona č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov Mgr. Nadežda Babiako-

vá, primátorka mesta Banská Štiav-

nica vymenovala dňom 13.8.2014 

JUDr. Janu Kollárovú za zapiso-

vateľku mestskej volebnej komi-

sie pre voľby do orgánov samosprá-

vy mesta Banská Štiavnica, ktoré sa 

budú konať dňa 15. novembra 2014 

a b/ o spôsobe, mieste a termí-

noch podávania kandidátnych 

listín na primátora mesta  a po-

slancov Mestského zastupiteľ-

stva mesta Banská Štiavnica

1. Kandidátne listiny na primátora 

mesta Banská Štiavnica a poslancov 

Mestského zastupiteľstva Banská 

Štiavnica sa podávajú zapisova-

teľke mestskej volebnej komisie 

mesta Banská Štiavnica

2. Miestom podávania kandidát-

nych listín je oddelenie právne 

a správy majetku na I. poschodí 

Mestského úradu Banská Štiav-

nica, Nám. sv. Trojice č.1, t.č. 

045/6949641, e-mail : jana.kollaro-

va@banskastiavnica.sk

3. Kandidátne listiny sa podávajú 

najneskôr do 21. septembra 2014 

do 24,00 hod. (vrátane nedele) a to 

v pracovné dni nasledovne :

počas mesiaca august – september 

2014 - Pondelok 7,00 hod. – 15,00 

hod., Utorok 7,00 hod. – 15,00 hod., 

Streda 7,00 hod. – 16,30 hod., Štvr-

tok 7,00 hod. – 13,30 hod., Pia-

tok 7,00 hod. – 15,00 hod. V dňoch 

20.9.2014 – 21.9.2014 ( sobota a 

nedeľa ) - Sobota – 20.9.2014 

12,00 hod. – 18,00 hod., Nedeľa – 

21.9.2014 , 12,00 hod. – 24,00 hod.

c/ o spôsobe, mieste a termínoch 

delegovania členov a náhradní-

kov do mestskej volebnej komi-

sie 

1. Kandidátne listiny členov a ná-

hradníkov do mestskej volebnej ko-

misie možno odovzdať na oddelení 

organizačnom, VSaSV – Klientske 

centrum pracovníčke ohlasovne 

pobytov Mgr. Jane Beňovej, tel.č. 

045/6949639, e-mail: jana.beno-

va@banskastiavnica.sk

2. Kandidátne listiny sa podávajú 

najneskôr do 21. septembra 2014 

do 24,00 hod.  Rozpis v predchá-

dzajúcom bode platí aj k bodu c).

Jana Beňová, MsÚ

Dopravné obmedzenie počas 

osláv Salamandrových dní 2014 

bude nasledovné:

Vo štvrtok 11.09.2014

Autobusová doprava bude bez zmien. 

Ostatná doprava bude mať obmedze-

ný vjazd len na Námestie sv. Troji-

ce. V popoludňajších hodinách bude 

zrušené parkovanie na Námestí sv. 

Trojice.

V piatok 12.09.2014

Autobusová doprava bude premávať 

do centra mesta len do 8.00 hod. Po 

tejto hodine budú všetky autobusové 

spoje, ktoré majú zastávku MsÚ, ale-

bo prechádzali mestom budú končiť 

na zastávke Križovatka alebo sídlisko 

Drieňová.

Od rána od 6.00 hod. bude úplná 

uzávierka Námestia sv. Trojice a časti 

Radničného námestia – vjazd bude 

povolený len stánkarom a usporiada-

teľským vozidlám.

Na uliciach Kammerhofská, Dolná, 

A. Sládkoviča dôjde k celodennému 

zrušeniu parkovania a aj tu bude pla-

tiť zákaz státia.

Od 12.00 hod. sa uzatvorí vjazd do 

centra mesta v križovaní ulíc A. Kme-

ťa, Akademická a Kammerhofská a z 

opačnej strany na ulici A. Sládkoviča 

pri Frauenbergu. Do priestoru centra 

mesta budú púšťané vozidlá len po-

zvaných hostí a usporiadateľské vo-

zidlá s povolením.

Od 14.00 hod. sa uzatvorí na Akade-

mickej ulici jeden jazdný pruh komu-

nikácie nad penziónom Matej a bude 

možné parkovanie na pravej strane 

až po ulicu Mierová.

Od 16.00 hod. sa uzatvorí aj vjazd z 

v Mládežníckej ulice na Dolnú ulicu 

a Križovatka za druhým „kruhovým 

objazdom“, tak aby sa ulice Dolná a 

Kammerhofská stali bezpečným kor-

zom pre chodcov, čo bude aj od 19.00 

hod. trasa Salamandrového sprievo-

du.

V sobotu 13.09.2014

Bude uzatvorené len Námestie sv. 

Trojice a časť Radničného námestia 

pod kostolom a za „Hríbom“. Auto-

busová doprava bude premávať pod-

ľa platného CP.

Doprava bude riadená štátnou a 

mestskou políciou, ako aj usporiada-

teľskou službou a bude osadené prí-

slušné dopravné značenie.

Dušan Vahlandt, MsÚ

Doprava počas Salamandrových dní

Tradičný historický Salamad-

rový sprievod počas Salaman-

drových dní 2014 sa uskutoční 

v piatok 12.septembra od 

19:00 hod. 

O vrcholiacich prípravách sme sa 

opýtali hlavnej organizátorky Ing. 

Dalmy Štepánekovej: „Prípravy na 

Salamadrové dni sú v plnom prúde. 

Nosným programom Salamandro-

vých dní je Salamandrový sprievod. 

Tento úzko súvisí s Baníckou akadé-

miou, ktorú v roku 1762 založila pa-

novníčka Mária Terézia a vychovala 

množstvo kvalifi kovaných odborní-

kov, technikov, vedcov, ktorí šírili jej 

dobré meno nielen doma, ale aj na ce-

lom svete. Treba pripomenúť, že sa-

lamandrové sprievody organizova-

li Rudné bane, Banská Štiavnica až 

do roku 1988. Najzaujímavejší bol v 

roku 1964, keď poslední absolventi 

Baníckej akadémie so slzami v očiach 

kráčali ulicami Banskej Štiavnice a 

spomínali na krásne prežité roky v 

tomto meste. Po likvidácii Rudných 

baní organizuje Salamandrový sprie-

vod Mesto Banská Štiavnica. Musím 

pripomenúť, že poďakovanie patrí 

Ing. Marianovi Lichnerovi, ktorý ma 

oslovil, aby som sa ujala organizova-

nia Salamandrového sprievodu, pre-

tože som už mala skúsenosti z Rud-

ných baní. Snažila som sa vždy riešiť 

všetky problémy tak, aby náklady na 

Salamandrový sprievod boli čo naj-

nižšie. Preto som sa zamerala na vy-

budovanie vlastnej šatnice, nakoľ-

ko predtým sme si požičiavali šaty 

až z Martina a náklady boli pomer-

ne vysoké. Dnes môžem s hrdosťou 

povedať, že za 23 rokov budovania 

tejto šatnice máme všetky kostýmy 

vlastné. Vybudovanie šatnice nie je 

len mojou zásluhou, ale aj obyvate-

ľov tohto mesta, sponzorov a Mesta 

Banská Štiavnica, za čo im všetkým 

ďakujem. V súčasnosti sa dopĺňa-

jú do šatnice ďalšie kostýmy, hlavne 

obuv, ktorú sa nám podarilo zabez-

pečiť pre postavy aušusníkov. Chcem 

sa poďakovať sponzorom, menovite 

Milošovi Šimekovi, Ľudke Blaškovej, 

Gizke Triebušníkovej, Erikovi Som-

bathymu a majiteľke čínskeho ob-

chodu na Križovatke. Okrem kostý-

mov treba zabezpečiť aj vhodných 

účastníkov do sprievodu prevaž-

ne z obyvateľov Banskej Štiavnice, 

ale i priľahlých obcí ako Štiavnické 

Bane, Banská Belá, Sv. Anton, Pre-

nčov začo im patrí poďakovanie. Vy-

žaduje si to neustálu „mravenčiu“ 

prácu už od  začiatku júna. Poďa-

kovanie patrí aj vedeniu MŠ na Ul. 

1.mája ako aj rodičom, ktorí vedú 

svoje deti k histórii a baníckym tra-

díciám nášho mesta, aby si ich váži-

li. Obraciam sa na obyvateľov nášho 

mesta, aby sme spoločnými silami 

riešili všetky problémy, ktoré máme 

a aby sme urobili všetko preto, aby 

naše mesto prekvitalo, aby sme sa v 

ňom dobre cítili a aby naši potomko-

via s úctou spomínali na nás tak, ako 

aj my spomíname na obdobie rozvo-

ja baníctva v Banskej Štiavnici, kto-

ré položilo základ tomuto mestu.“

Za rozhovor poďakoval 

Michal Kríž 

Salamandrový sprievod

Ing. Dalma Štepáneková v šatnici  foto M. Kríž
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Pripomenuli sme si 70. výročie SNP

Mesto Banská Štiavnica 

prenajala amfi teáter pred 

rokom spoločnosti IMT Smile, 

s.r.o., na 20 rokov za symbo-

lické euro na jeden rok. 

Havarijný stav amfi teátra bol dl-

hodobo neudržateľný a Mesto 

Banská Štiavnica túto situáciu 

muselo riešiť prenájmom alebo 

priamym predajom tohto objek-

tu. Spoločnosť sa zaviazala pre-

investovať za toto obdobie do 

tejto nehnuteľnosti nemalé fi -

nančné prostriedky. V tejto sú-

vislosti sme oslovili jedného z 

konateľov spoločnosti IMT Smile 

Miroslava Táslera a položili sme 

mu pár otázok:  

1. Vaša spoločnosť vlastní Am-

fi teáter už rok. Aké práce ste 

na ňom zatiaľ vykonali a aká 

je približne doterajšia investí-

cia?

Rekonštruovali sme prvú bu-

dovu. Vymenili sme kompletne 

obklad, dlažbu, vymenili umý-

vadlá, batérie, pisoáre, dali sme 

nové omietky a vymaľovali sme. 

Vymaľovali sme taktiež okenice. 

Vybrúsili sme a natreli lavičky. 

Vyspravili sme poškodené ste-

ny a vymaľovali sme ich. Nasadi-

li sme okrasné bylinky do kveti-

náčov na pódiu. Zatiaľ sme tam 

dali materiál a práce za cca 25 

000 EUR.

2. Aké stavebné úpravy vás ča-

kajú ešte v tomto roku?

Plánujeme vymeniť strechu a 

opraviť krov na prvej budove. 

Chceme spraviť WC pre vozíčka-

rov a vymeniť a opraviť osvetle-

nie amfi teátra za LEDkové.

3. Aké najväčšie riziká vidíte 

pri realizácii vášho projektu 

oživenia Amfi teátra?

Banská Štiavnica je krásne mesto, 

ale mimo sezónu je v meste málo 

ľudí. Amfi teáter je krásny, keď je 

pekné krásne. Počasie je najväč-

ší headliner.

4. Ako vnímate perspektívu 

amfi teátra po prvom roku náj-

mu? Zmenili sa niektoré vaše 

pôvodné plány, alebo sa veci 

dejú tak, ako ste predpokla-

dali?

Myslím si, že si ľudia postup-

ne zvykajú chodiť na Amfi teá-

ter a obľúbia si ho. Tento rok 

sme mali každú akciu úspešnú. 

Na Amfi teátri sa konali naprí-

klad tieto akcie: Vítanie jari pre 

mentálne postihnutých, BS City 

beats, Folklórny festival, 4 živly, 

Osmidiv...

V rámci Salamandrových dní vy-

stúpi v Banskej Štiavnici skupina 

IMT Smile. 

Ďakujeme za rozhovor 

ŠN

Amfiteáter v novom šate

Povestné Sitno pri Banskej 

Štiavnici a 70. výročie Sloven-

ského národného povstania.

Za pekného slnečného dňa 

28.augusta 2014 o 14.00 hod. sa 

členovia ZO SZPB schádzali v Klu-

be seniorov na Námestí sv. Trojice 

v Banskej Štiavnici. Bol som veľ-

mi rád, že prišiel na oslavu pán 

Jozef Kopčan, priamy účastník  

II. svetovej vojny. V našom zo-

zname je vedený ako zahraničný 

vojak. Pani M. Lukáčová prišla s 

vnučkou a ospravedlnila manže-

la Martina Lukáča, vojaka SNP zo 

zdravotných dôvodov. Ospravedl-

nili sa zo zdravotných dôvodov: p. 

Jozef Ferenčík, nar. 30.8.1923, 

vojak SNP z Banského Studen-

ca, MUDr. Filip Danninger, nar. 

10.5.1928 domáci odboj, Ján Ko-

reň z Banskej Štiavnice a Pavel 

Adámy z Prenčova.  Prajeme im 

skoré uzdravenie.

Úderom  zvona na mestskej veži 

o 15.00 hod. začala sa oslava 

70.výročia Slovenského národ-

ného povstania pri pomníku SNP 

oproti Mestskému úradu. Po za-

znení slovenskej hymny nasledo-

vala báseň, ktorú nám prednies-

la Katarína Kissová. Moderátor 

oslavy Ing. Jaroslav Dudík, priví-

tal účastníkov osláv Mgr. Nadež-

du Babiakovú, primátorku mesta, 

JUDr. Dušana Lukačku, zástupcu 

primátorky, poslancov MsZ, člen-

ky a členov ZO SZPB a zástup-

cov politických a spoločenských 

organizácií. Slávnostný príhovor 

predniesla pani primátorka Mgr. 

Nadežda Babiaková a Vladimír 

Poprac, predseda ZO SZPB.

V ďalšom bode programu Mgr. 

Ľubomír Jančo, tajomník ObV 

SZPB v Žiari na Hronom odo-

vzdal Čestné uznanie Mestu Ban-

ská Štiavnica, Antonovi Gregus-

sovi, Vladimírovi Popracovi, za 

rozvoj tradícií SNP v duchu de-

mokracie, humanizmu a proti fa-

šizmu. Hymnickou piesňou „Kto 

za pravdu horí“ sa oslava skončila. 

Členovia ZO SZPB a hostia sa pre-

miestnili do Klubu seniorov, kde 

sa konalo spoločenské posedenie 

s občerstvením a bol podaný vy-

nikajúci guláš, ktorý sponzoroval 

p. Ľubomír Barák, mesto Banská 

Štiavnica, Mestské lesy a p. Gitka 

Straková upiekla vynikajúce pagá-

čiky.  Srdečne im ďakujeme. Ing. 

Jaroslav Dudík, RNDr. Pavel Ba-

čík, pdpl. Ing. Vladimír Kotilla, 

Júlia Popracová a Vladimír Poprac 

sa zúčastnili položenia kytice pri 

pamätníku Ladislavova Exnára na 

Sitne ako aj pri pamätníkoch SNP 

na Počúvadlianskom jazere. 

Vladimír Poprac

Pamätník Ladislava Exnára na Sitne  foto V. Poprac

Kam v BŠ a 
okolí?

5.-6.9./12.-13.9.  Haraburdy 

...alebo bazár nepotrebných 

vecí. Nádvorie Kammerhofu, 

10:00 – 16:00 

5.9. Výstava Jozefa Pituka a 

Igora Faška: Ilúzie. Penzión Co-

smopolitan-vežička,  17:00  

5.9. Vernisáž výstavy Aleny 

Adamíkovej: Ležiace, spiace. Vý-

stava potrvá do 13.10.2014. Ga-

léria Schemnitz,  19:00.  

5.9. Koncert: Tramontana. Art 

Cafe, 20:00 

5.9. Nočné prehliadky Staré-

ho zámku: Upálenie bosorky. 

Vstupy: 20:30, 21:00, 21:30, 

22:00.

5.9. Western party. Pražovňa, 

21:00.

6.-7.9. Dni svätého Huberta. 

Kaštieľ a park vo Svätom Anto-

ne   

6.-7.9. Príbeh zo Starého zám-

ku: Vojenský tábor. Víkend s his-

torickým združením Tormen. 

6./13.9. Pečené prasiatko na Te-

rase u Blaškov. 

6.9. Hrá ľudová hudba Kováčov-

ci a hosť Baďančianka.

13.9. Country skupina Pacipa-

cifi k. Počúvadlianske jazero, od 

18:00.

6.9. Koncert: Bluesraiders. Tro-

tuar cafe, 20:00. 

6.-7.9. Slovenský pohár-Univer-

ziáda SR-Majstrovstvá Sloven-

ska v letnom biatlone. Za účasti 

reprezentačných družstiev Slo-

venska s Anastasiou Kuzmino-

vou a Matejom Kazárom. Biatlo-

nový areál Vyhne, so: od 12:00, 

ne: od 10:00.

10.9.–12.10. Výstava: Ich veli-

čenstvá prichádzajú... Otvore-

nie výstavy 10.9., Berggericht,  

18:00. 

10.-14.9. Salamandrové dni  

2014.

12.9. DOD v Štátnom ústred-

nom banskom archíve. ŠUBA, 

9:00 – 18:00.

12.9. Burza minerálov. SPŠ S. 

Mikovíniho, pia: 14:00-19:00, 

so: 9:00-16:00.

12.9. Salamander edition: Deep 

in the heArt. Art Cafe, 21:00.

12.9. Koncert:  IMT SMILE. 

Amfi teáter, 18:00. Predpredaj: 

ticketportal.sk. 

13.9. Koncert: Lamačské chvály 

na Kalvárii. Sv. omša v Dolnom 

kostole 17:00, koncert 18:00. 

Región Banská Štiavnica 
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Študentom zostávajú necelé 2 

mesiace, na získanie fi nančnej 

podpory z AXA Fondu 

Presne do 17. októbra 2014 sa 

môžu uchádzať o fi nančnú podporu 

z grantového programu AXA Fond 

talentovaní študenti. Všetci tí, kto-

rých zaujímajú vedy ako fyzika, ché-

mia, či biológia, sú vo veku do 26 ro-

kov, majú výborné študijné výsledky 

a celkový príjem ich domácnosti ne-

presahuje 1 000 eur. Ak uvedené 

podmienky študent spĺňa, stačí ak 

sa zaregistruje prostredníctvom in-

ternetovej stránky: http://www.

axafond.sk/registracia/.

V poradí už štvrtý ročník grantové-

ho programu chce pomôcť nadaným 

študentom, ktorých sociálna situ-

ácia neumožňuje naplno rozvinúť 

svoj talent. O fi nančnú podporu pre 

svoje výskumné a vedecké projekty 

sa môžu uchádzať mladí ľudia z ce-

lého Slovenska, ktorí chcú načerpať 

skúsenosti v zahraniční, vzdelávať 

sa a rásť. Doteraz AXA Fond podpo-

ril 36 šikovných mladých ľudí a pre-

rozdelil im na projekty vzdelávania 

celkovo viac ako 85 000 eur. „Vďa-

ka podpore z AXA Fondu som si mohla 

nakúpiť odbornú literatúru potrebnú k 

štúdiu neurovied,“ uviedla Silvia Hná-

tová z Topoľčian, ktorá sa ako jed-

na z mála Sloveniek dostala na pre-

stížnu Cambridgeskú univerzitu vo 

Veľkej Británii a druhý ročník štúdia 

ukončila so známkou Upper Second, 

teda druhou najlepšou v rámci brit-

ského systému.

V tomto ročníku je znova priprave-

ných viac ako 25 000 eur. Uchádzať 

sa o ne je veľmi jednoduché. Po re-

gistrácii na internetovej stránke je 

potrebné navrhnúť projekt, čo zna-

mená opísať, na čo prípadnú fi nanč-

nú podporu študent využije, zosta-

viť predpokladaný rozpočet a doložiť 

potrebné potvrdenia, ktoré si vyža-

duje štatút grantového programu. 

Všetky informácie nájdu záujemco-

via na www.axafond.sk. Podporu z 

AXA Fondu je možné využiť naprí-

klad na realizáciu konkrétneho vý-

skumného, či vedeckého projektu, 

štúdia na zahraničnej univerzite, na 

účasť na vedeckých konferenciách a 

seminároch a ďalšie aktivity súvisia-

ce s realizáciou predloženého pro-

jektu. O najzaujímavejších projek-

toch rozhodne porota, jednotlivé 

projekty však môže podporiť aj širo-

ká verejnosť, a to prostredníctvom 

facebookovej stránky AXA Sloven-

sko do konca novembra 2014. 

Viac informácií o podmienkach na 

www.axafond.sk alebo facebook.

com/AXASlovensko.

Andrea Devánová

Finančná pomoc pre študentov

Každoročne, spravidla raz za 

rok v letnom období, aj napriek 

tomu, že mám svoju kaderníčku 

s ktorou som spokojná, si 

doprajem „kadernícky úlet“. 

Takto sa chodím vyblázniť ku ka-

derníkovi Jozefovi Brhlíkovi (alias 

Brhel), ktorý je na takéto niečo ako 

stvorený. Farebné vlasy, asymetric-

ké strihy, vyholené hlavy, hair tat-

too a iné. Pri príležitosti môjho se-

denia v jeho kresle som mu položila 

zopár otázok na telo.

Kam ste sa posunuli za posledné 

2 roky vo vašom profesionálnom 

živote?

Zväčšila sa mi klientela rôznych ve-

kových skupín, najmä ženy stred-

ného veku. Aj napriek tomu, že sa 

možno obávali názvu Extravagance, 

čo zrejme okolie považuje za veľkú 

kadernícku výstrednosť. Ale tento 

názov je spojený s pojmom elegan-

cia, ktorá spočíva v konečnej úprave 

vlasov. Možno práve  toto si niekto-

ré zákazníčky uvedomili a našli ces-

tu do môjho salóna.

Čo je pravdy na tom, že chodíte 

strihať celebrity do Bratislavy? 

Ako ste sa k tomu dostali? Zlé ja-

zyky tvrdia, že si to vymýšľate?

Jedna moja zákazníčka ma v roku 

2013 odporučila do studia Inzone. 

Ide o kadernícke štúdium v Bratisla-

ve v Starom Meste, ktoré spolupra-

cuje s TV Markíza. Chodia do neho 

zamestnanci televízie ako aj rôzni 

herci. Niektorí z nich boli aj mojimi 

zákazníkmi.

Ako ste dokázali zosúladiť svoj 

pracovný čas, aby ste stíhali B. 

Štiavnicu aj Bratislavu? 

Týždeň som bol v BS a ďalší týždeň 

v BA. Ale vzhľadom na to, že to už 

bolo časovo aj organizačne nároč-

né, Bratislavy som sa vzdal. Keďže 

kadernícky salón v B. Štiavnici som 

dosť dlho rozbiehal, za podporu 

vďačím najmä mojej mame. Nechcel 

som sklamať ju, ani domácu kliente-

lu, ktorá sa zvyšovala. Veď nakoniec 

mám stále zákazníčky z Bratislavy, 

ktoré si vždy nájdu priestor, aby pri-

šli sem za mnou. Nehovorím, že BA 

je týmto pre mňa uzavretá. Dostal 

som ešte ponuku do ďalšieho kader-

níckeho štúdia s názvom studio Re-

bel. Či sa preň niekedy rozhodnem, 

je hudba budúcnosti.

Ako vnímate názor okolia, že 

„striháte na jedno kopyto“?

Je to môj kadernícky rukopis a zrej-

me sa zákazníkom páči. Ak za mnou 

príde niekto a želá si  nejaký strih, 

možno sa ho aj snažím nasmerovať 

inam, ale nemôžem ho presviedčať, 

keď je sám rozhodnutý. Napríklad 

ešte stále veľmi letí vlasové teto-

vanie. Uvedomujem si, že takých-

to chlapcov a dievčat odíde z môjho 

kaderníctva veľa, ale je to nakoniec 

moja živá reklama. To však nezna-

mená, že nevytváram aj iné strihy 

podľa želania zákazníkov.

Z vašich odpovedí som pochopila, 

že kadernícky svet je nielen vaša 

práca ale aj veľká vášeň. Existuje 

ešte niečo, čomu sa venujete?

Mojou veľkou vášňou je aj automo-

tošport. Jazdím rekreačne na pre-

tekárskom aute, ktoré si vo voľných 

chvíľach sám upravujem v autoser-

vise u môjho dobrého známeho R. 

Pivarčiho v B. Štiavnici.

Čo plánujete do blízkej budúc-

nosti, alebo čím nás ešte prekva-

píte?

Chystám sa na súťaž hair tattoo 

(vlasové tetovanie) do Prahy, pre-

tože v SR sa takáto súťaž neorgani-

zuje. Môj štýl vlasového tetovania 

je totižto iný ako u väčšiny podob-

ných kaderníkov. Ja tetujem tzv. 

3D obrazce z vlasov, ktoré v ko-

nečnom dôsledku pôsobia na hlave 

plasticky. Tým, že sa odmalička ve-

nujem kresleniu aj moja predstavi-

vosť je posunutá iným smerom. V 

budúcnosti ju budem určite apliko-

vať aj v mojom kaderníctve.

Milí čitatelia, toľko z rozhovoru s 

kaderníkom „Brhelom“, ale nemusí 

byť jediný. Redakcia ŠN aj v budúc-

nosti rada uverejní profi ly mladých, 

zaujímavých a talentovaných ľudí z 

B. Štiavnice a blízkeho okolia.

Daniela Sokolovičová 

Účesy, účesy, ach tie účesy...Spoločenská 
kronika 

Banská Štiavnica – moje ro-

disko 

9.8. Miroslava Kandráčová, 

14.8. Tereza Paštrnáková, 

15.8. Filip Binder, 25.8. Ri-

chard Kálman.

Na spoločnú cestu životom 

sa vydali 

1.8.2014 Tomáš Pieružek a 

Miroslava  Mazúrová, 9.8. 

Radoslav Glezgo a Ladislava 

Schniererová, 16.8. Martin  

Ďurica a Ivana Astlová, 16.8. 

Tomáš Feherpataky a Jana 

Kuzmová, 22.8. Ing. Tibor 

Koreň a Andrea Číková, 23.8. 

Mgr. Vladimír Rádik a Simo-

na Frndová, 23.8. Milan Čer-

veň a Katarína Hrčiarová.

Navždy nás opustili 

9.2.2014 Jozef Bernáth vo 

veku 65 rokov 12.8. Jozef Ja-

rábek vo veku 84 rokov,  18.8. 

Ján Hrivňák vo veku  77 ro-

kov,  23.8. Lukáš Kopčan vo 

veku 23 rokov.

J. Simonidesová

Poznávací 
zájazd
21.8. v ranných hodinách sa 

niektorí členovia Klubu se-

niorov vybrali na poznávací 

zájazd do Brhloviec – domy 

v skalách zapísané do UNE-

SCO. Hoci Brhlovce sú ne-

ďaleko Banskej Štiavnice, 

málokto tam z nás bol. Po 

príchode do Brhloviec sa nás 

ujala pani, ktorá nám poroz-

právala o histórii kamenných 

obydlí, ktoré 3 z nich sú ešte 

obývané. Po prechádzke po 

kamenných domoch sme ob-

divovali skromnosť obyva-

teľov, ktorí žili v týchto do-

moch. V Brhlovciach sme 

navštívili ešte obecné mú-

zeum, kde sa nás ujal p. sta-

rosta Kuhajda a ochotne nám 

ukázal nástroje, kroje, škol-

ské potreby, motorky, kto-

ré sa používali v 19. stor. Po-

kračovali sme do Dudiniec, 

kde sme sa okúpali a vo ve-

selej nálade, spokojní sme sa 

vrátili domov. 

p. Krovinová, členka KD
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dňa 8. sep-

t e m b r a 

2014 si pri-

pomenieme 

7. výročie 

smrti Petra Pelachyho, 

dobrého manžela, otca, 

starého otca a brata. Kto 

ste ho poznali, prosíme, 

venujte mu tichú spo-

mienku. 

S láskou a úctou 

spomínajú manželka Hana, 

synovia Peter a Jozef, 

dcéra Andrea, sestra Oľga 

a brat Pavel s rodinami.

Zaujíma vás ako ušetriť 

energiu a ktoré obnoviteľné 

zdroje energie by ste mohli 

využiť u vás doma? 

Príďte sa bezplatne poradiť a pozrieť, 

ako dokážu "zelené" zdroje zásobovať 

energiou domácnosť. Zobrať môže-

te aj deti, pripravené sú atraktívne 

súťaže pre malých a veľkých. Bez-

platné energetické poradenstvo "Žiť 

energiou", ktoré poskytuje Sloven-

ská inovačná a energetická agentú-

ra (SIEA), bude priamo v Banskej 

Štiavnici k dispozícii v piatok 12. 

septembra 2014.

Svoje otázky môžete konzultovať s 

energetickými expertmi od 12.00 h 

do 16.00 h na Námestí sv. Trojice a 

v budove Základnej umeleckej ško-

ly v Banskej Štiavnici. Nenechajte si 

ujsť návštevu "zeleného domčeka" s fo-

tovoltickou a veternou elektrárňou 

a ďalšími technickými novinkami, 

ktoré vám umožnia znížiť spotre-

bu energie v domácnosti a využívať 

obnoviteľné zdroje energie. Priamo 

v domčeku môžete sledovať ako za-

riadenia pracujú a koľko energie vy-

robia. Prezrieť si môžete aj názorné 

ukážky moderných zatepľovacích 

systémov a okien. Keďže sa pripra-

vujú pre domácnosti dotácie na vy-

užívanie obnoviteľných zdrojov 

energie, k dispozícii bude aj množ-

stvo ďalších informácií o solárnych 

kolektoroch, kotloch na bioma-

su a tepelných čerpadlách. Každý z 

účastníkov získa užitočné návody s 

odporúčaniami, ako využívať ener-

giu efektívnejšie. Spolu s deťmi si 

môžete vyskúšať, koľko elektriny 

vyrobíte pedálovaním, ale aj či sa 

viete vyhnúť prekážkam.

Návšteva energetických expertov 

SIEA priamo v Banskej Štiavnici 

patrí medzi 80 poradenských pod-

ujatí, ktoré SIEA organizuje pria-

mo v mestách a obciach v rámci pro-

jektu bezplatného energetického 

poradenstva "Žiť energiou". SIEA je 

príspevkovou organizáciou Minis-

terstva hospodárstva SR. Poskytova-

nie poradenstva je spolufi nancované 

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. Kontaktovať energetických 

expertov SIEA môžete aj na bezplat-

nej telefónnej linke 0800 199 399, 

e-mailom alebo osobne v poraden-

ských centrách v Trenčíne, Banskej 

Bystrici alebo v Košiciach. Podrob-

nejšie informácie aj s odporúčania-

mi, ako ušetriť energiu, sú k dispozí-

cii na stránke www.zitenergiou.sk. 

(SIEA)

Bezplatné energetické 
poradenstvo v Banskej Štiavnici

Energetickí experti SIEA so sebou vozia po Slovensku "zelený" 

domček, v ktorom môžete  sledovať, koľko elektriny vyrobia tri 

druhy fotovoltických panelov a veterná turbína.  foto SIEA

Výstava relikvií
Pozývame Vás na vernisáž Vý-

stavy relikvií buddhov, ktorá 

sa uskutoční v Žiari nad Hro-

nom v Mestskom kultúrnom 

centre v dňoch 6. - 7. sep-

tembra 2014. Návštevníci si 

relikvie veľkých východných 

majstrov môžu prísť pozrieť v 

sobotu aj v nedeľu od 9.00 do 

17.00 hod.. Vstupné je dobro-

voľné. 

Martin Svatuška

Oznam
Výbor Slovenského zväzu te-

lesne postihnutých v BŠ ozna-

muje svojim členom a priaz-

nivcom, že jesenné prechádzka 

prírodou sa uskutoční dňa 17. 

septembra 2014. odchod au-

tobusom z križovatky o 8,10 

hod. Prejdeme sa krásnymi zá-

kutiami Klingera a jeho oko-

lia. Históriu tamojších šácht 

nám priblíži ostrieľaný Jozef 

Osvald. 

Ivan Madara  

Oznam
Staršia vdova sa obracia na 

ochotných sponzorov a prosí 

o finančnú pomoc pri vydaní 

jej knihy poézie a mikro povie-

dok, adresa v redakcii ŠN. 

Ďakujem!

Vážení občania, mesto 

Banská Štiavnica vypracovalo 

komunitný plán sociálnych 

služieb (ďalej len KPSS) v 

zmysle zákona č.448/2008 

Z.z. o sociálnych službách, na 

roky 2014 - 2020.

Cieľom komunitného plánovania 

bolo naplánovať také služby, ktoré 

zlepšia situáciu cieľových skupín. 

Je to metóda, ktorou sa plánujú 

sociálne služby tak, aby zodpove-

dali miestnym špecifi ckým požia-

davkám a potrebám jednotlivých 

občanov. 

Na spracovaní KPSS pracovala pra-

covná skupina v zložení siedmich 

členov, zástupcov poskytovateľov 

sociálnych služieb v meste Banská 

Štiavnica, Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny a Mestského úradu. 

Komunitný plán obsahuje analý-

zu stavu poskytovaných sociál-

nych služieb na území mesta Ban-

ská Štiavnica, analýzu požiadaviek 

prijímateľov sociálnych služieb a 

ďalších obyvateľov v územnom ob-

vode, analýzu sociologických a de-

mografi ckých údajov, časový plán 

realizácie, určenie cieľov a priorít a 

spôsob vyhodnocovania KPSS.

Do tvorby komunitného plánu 

ste sa mali možnosť zapojiť aj vy, 

prostredníctvom dotazníkového 

prieskumu, ktorý prebiehal v čase 

od 01.03.2014 do 15.04.2014.

Vaše podnety, návrhy boli zapraco-

vané do samotných cieľov a prio-

rít komunitného plánu, kde sú sta-

novené reálne ciele, ktoré chceme 

v priebehu monitorovaného obdo-

bia v oblasti sociálnych služieb na-

plniť. Budeme venovať pozornosť 

otázke informovanosti v tejto ob-

lasti,  ľuďom bez domova, róm-

skej problematike, seniorom, rodi-

nám s deťmi v spolupráci s inými 

organizáciami, ktoré majú záujem 

o riešenie sociálnej problematiky v 

našom meste.

Občanom, ktorí sa vyjadrili v rám-

ci prieskumu k tvorbe KPSS ďaku-

jeme za ich názory a odporúčania. 

Budeme radi keď pri realizácii vý-

stupov plánu bude samospráve ná-

pomocná aj široká verejnosť nášho 

mesta.

Návrh komunitného plánu je v sú-

časnosti predložený na verejnú 

diskusiu a pre záujemcov je sprí-

stupnený na internetovej strán-

ke mesta a v Klientskom centre 

pre občana v čase úradných hodín 

tohto pracoviska mestského úra-

du. Eva Gregáňová

Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Banská Štiavnica
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Z knihy Každý recept do 400 kcal     

Kapustový 
šalát s ľahkým 
dressingom

Potrebujeme:

½ hlávky malej kapusty (500 

– 600g), 1 veľká mrkva, 4 jar-

né cibuľky, 2 stonky stonko-

vého zeleru, soľ, cukor

Dresing: ¼ šálky bieleho vín-

neho octu, 2 polievkové lyži-

ce hrubozrnnej horčice

Postup:

Zeleninu dôkladne umyte. 

Kapustu nadrobno nakrájaj-

te, posypte soľou a cukrom, 

silno vyžmýkajte, prikry-

te a na 10 minút odložte do 

chladničky. Mrkvu oškrabte 

a postrúhajte na strúhadle 

na zeleninu s veľkými oč-

kami. Jarnú cibuľku a zeler 

nakrájajte na tenké plátky. 

Zmiešajte kapustu, mrkvu, 

zeler a jarnú cibuľku. Pri-

pravte dressing: Ocot zmie-

šajte s horčicou a polejte ním 

šalát. 

Dobrú chuť!

Pre veľký divácky úspech Netra-

dičných víkendov na Starom zám-

ku v podaní Historického hudob-

ného a divadelného združenia 

Tormen Vás Slovenské banské 

múzeum a skupina Tormen pozý-

vajú zažiť netradičné sprevádza-

nie aj počas Nočných prehliadok 

Starého zámku, ktoré sa uskutoč-

nia 5. septembra 2014 na Sta-

rom zámku v Banskej Štiavnici.

Termíny nočných prehliadok: 

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@muzeumbs.sk

Mediálny partner: Rádio Expres

Web podujatia: www.muzeumbs.

sk SBM

Nočné prehliadky Starého zámku

Dni sv. Huberta 6. - 7. septembra 2014: Odchody autobusov (sobota) - Kyvadlová doprava

Banská Štiavnica, križ. - 

Svätý Anton

6:25 8:00 9:00 10:00 11:00 12:22 14:00 15:00 15:25 16:00 17:00 18:34

Svätý Anton - 

Banská Štiavnica, križ.

8:30 9:30 9:45 10:30 12:00 13:21 14:30 15:30 16:30 17:30 17:44 -

Odchody autobusov (nedeľa)

Banská Štiavnica, križ. - 
Svätý Anton

6:25 9:00 12:22 15:25 18:34

Svätý Anton - 
Banská Štiavnica, križ.

8:30 9:45 13:21 17:44 -

Hubertova 
kvapka krvi
Slovenský Červený kríž  v Banskej 

Štiavnici v spolupráci s múzeom    

vo Svätom Antone a NTS Banská 

Bystrica,Vás pozýva na Huberto-

vu kvapku krvi , ktorá sa uskutoč-

ní dňa 6.9.2014 so začiatkom o 

7.30 hod. v priestoroch kaštieľa . 

Spravte všetko pre to, aby ste krv 

prišli darovať a tak pomohli tým, 

čo sú na vašu tekutinu odkázaní. 

Prineste si občiansky preukaz, po-

istenecký preukaz - je to potreb-

né pri registrácii darcu krvi. Dobre 

sa zavodnite, nejedzte nič mastné 

nepite alkohol, nefajčite 12 hodín 

pred odberom krvi. Ak tak spraví-

te, vopred Vám ďakujeme.

Organizátori odberu 

6. – 7. septembra 2014, Mestské 

kultúrne centrum Žiar nad Hronom

Čo sú relikvie buddhov?

Relikviami buddhov nazývame všet-

ko, čo ostalo po veľkých východných 

majstroch, ktorí svoje životy zasvätili 

pomoci iným. Časti ich odevov, kúsok 

z fyzického tela (napr. vlasy, kosti,...), 

popol vložený do sošiek. Najpopulár-

nejšie sú však ringsely, malé perlič-

ky, ktoré sa našli po smrti Budhu Šá-

kjamuniho v jeho popole. Moderná 

veda dodnes nevie vysvetliť, čo rin-

gsely predstavujú, ako vznikajú, a ako 

je možné, že sa tieto maličké guľôčky 

dokážu rozmnožiť. Vysokí lámovia to 

vedia presne. Ide o zhmotnenie tých 

najjemnejších energií, ktoré Budd-

ha a jeho nasledovníci dokázali počas 

svojho života zrealizovať. Ak teda vi-

díme ringsel, vidíme vlastne majstra 

a dôkaz nesmiernej duchovnej kvality, 

ktorú zrealizoval. Dosiahnuť v živote 

plnú duchovnú dokonalosť (otvoriť sa 

tým najjemnejším energiám a ostať s 

nimi natrvalo v kontakte) je takmer 

zázrak. Aj preto sa hovorí, že relikvie 

vznikli zázrakom.

Prečo navštíviť výstavu relikvií 

buddhov?

Relikvie nám zanechali ľudia, ktorí sa 

dokázali spojiť s energiami absolútnej 

lásky a súcitu a ostať s nimi natrvalo 

v kontakte. Počas svojho života dali 

sľub, že budú robiť všetko pre dob-

ro všetkých cítiacich bytostí. Energia 

láskyplného súcitenia, ktorou prepl-

nili celé svoje vedomie, tu ostala aj po 

tom, čo dávno opustili svoje fyzické 

telá. Títo majstri nám preto aj dlho po 

svojej smrti dokážu pomôcť nájsť har-

móniu a vnútorný pokoj.

Aké relikvie budú mať návštevníci 

možnosť vidieť?

Vystavené budú desiatky relikvií 

mnohých veľkých východných maj-

strov. Jeden ringsel pochádza pria-

mo z tela historického Buddhu Šákja-

muniho a návštevníci tak budú môcť 

pobudnúť v jednom priestore priamo 

s pôvodcom náuk o šťastnom živote.

V čom je výnimočnosť výstavy re-

likvií buddhov?

Výnimočnosť celého podujatia tkvie 

v možnosti stretnúť sa s mnohými 

veľkými majstrami minulosti. Náv-

števníci sa dostanú do kontaktu s ne-

smiernymi energiami lásky a súcitu, 

ktoré títo majstri zrealizovali. Takú-

to výstavu má možnosť vzhliadnuť 

iba málo ľudí a práve na Slovensku 

to bude možné. Je nesmierne ťažké 

získať čo i len jedinú relikviu ktoré-

hokoľvek osvieteného majstra, v Žia-

ri nad Hronom bude možnosť vidieť 

ich desiatky.

Koľko stojí vstupné na výstavu re-

likvií buddhov?

Hoci výstava relikvií buddhov je bez-

platná, návštevník bude mať mož-

nosť priamo v jej priestoroch prispieť 

dobrovoľnou sumou. Celý výťažok 

následne pôjde na podporu výstav-

by nového meditačného centra, kto-

ré vzniká v Nových Zámkoch. Ho-

vorí sa, že ak jednotlivec zo srdca, 

akoukoľvek čiastkou prispeje na ak-

tivity motivované snahou o šťastie 

pre všetky cítiace bytosti, vytvorí ne-

smiernu pozitívnu energiu zásluh. A 

táto mu môže byť v budúcnosti veľmi 

nápomocná. 

Martin Svatuška

Výstava relikvií buddhov
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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/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. a MK, tel.č.: 045/ 694 9651, e-mail: zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk. B

Štvrtok 4. 9. o 18:30 hod.Štvrtok 4. 9. o 18:30 hod.
NA viNe sú hviezdYNA viNe sú hviezdY
Dráma, 2014, USA, 125 min. MP Dráma, 2014, USA, 125 min. MP 
12, Vstupné: 4 €12, Vstupné: 4 €
Film podľa knižnej predlohy Johna Film podľa knižnej predlohy Johna 
Greena sa točí okolo príbehu šest-Greena sa točí okolo príbehu šest-
násťročnej Hazel Grace Lancaster, násťročnej Hazel Grace Lancaster, 
ktorej pred tromi rokmi diagnosti-ktorej pred tromi rokmi diagnosti-
kovali rakovinu štítnej žľazy. Hazel kovali rakovinu štítnej žľazy. Hazel 
sa na schôdzke podpornej skupiny sa na schôdzke podpornej skupiny 
zoznámi s Augustom Watersom, zoznámi s Augustom Watersom, 
vyliečeným pacientom leukémie, vyliečeným pacientom leukémie, 
ktorý tam chodí ako podpora svoj-ktorý tam chodí ako podpora svoj-
ho kamaráta. ho kamaráta. 

Piatok 5. 9. o 18:30 hod.Piatok 5. 9. o 18:30 hod.
ChlApčeNsTvoChlApčeNsTvo
Dráma, 2014, USA, 166 min. MP Dráma, 2014, USA, 166 min. MP 
12, Vstupné: 4 €12, Vstupné: 4 €
Chlapčenstvo je výnimočný fi lm. Chlapčenstvo je výnimočný fi lm. 
Príbeh o dospievaní jedného oby-Príbeh o dospievaní jedného oby-
čajného chlapca chcel režisér Ri-čajného chlapca chcel režisér Ri-
chard Linklater (Pred súmrakom, chard Linklater (Pred súmrakom, 
Pred polnocou) natočiť čo najpoc-Pred polnocou) natočiť čo najpoc-
tivejšie, a preto na ňom pracoval tivejšie, a preto na ňom pracoval 
dvanásť rokov. Každý rok sa na tri dvanásť rokov. Každý rok sa na tri 
až štyri natáčacie dni zišla rovnaká až štyri natáčacie dni zišla rovnaká 
zostava hercov a tvorcov, aby na-zostava hercov a tvorcov, aby na-
točila ďalší kúsok do jednej život-točila ďalší kúsok do jednej život-

nej mozaiky.nej mozaiky.

Sobota 6. 9. o 18:30 hod.Sobota 6. 9. o 18:30 hod.
Kúzlo MesAčNého sviTUKúzlo MesAčNého sviTU

Romantický, komédia, dráma, Romantický, komédia, dráma, 
2014, USA, 110 min. MP 12, 2014, USA, 110 min. MP 12, 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Príbeh zasadený do 20 - tych rokov Príbeh zasadený do 20 - tych rokov 
na honosnej riviére na juhu Fran-na honosnej riviére na juhu Fran-
cúzska, “Kúzlo mesačného svitu” cúzska, “Kúzlo mesačného svitu” 
od Woodyho Allena je romantic-od Woodyho Allena je romantic-
kou komédiou o majstrovi kúzel-kou komédiou o majstrovi kúzel-
níkovi (Colin Firth), ktorý sa snaží níkovi (Colin Firth), ktorý sa snaží 
označiť psychické médium (Emma označiť psychické médium (Emma 
Stone) za podvrh. Čínsky mág Wei Stone) za podvrh. Čínsky mág Wei 
Ling Soo je najoslavovanejším kú-Ling Soo je najoslavovanejším kú-
zelníkom svojej doby, ale len málo-zelníkom svojej doby, ale len málo-
kto vie, že v skutočnosti ide o Stan-kto vie, že v skutočnosti ide o Stan-
leyho Crawforda (Firth), mrzutého leyho Crawforda (Firth), mrzutého 
a arogantného Angličana s neko-a arogantného Angličana s neko-
nečne vysokou mienkou o sebe sa-nečne vysokou mienkou o sebe sa-
mom a averziou na falošné tvrde-mom a averziou na falošné tvrde-
nia spiritualistov, ktorí si myslia, že nia spiritualistov, ktorí si myslia, že 
dokážu predvádzať skutočné čary.dokážu predvádzať skutočné čary.

Nedeľa 7. 9. o 16:00 hod.Nedeľa 7. 9. o 16:00 hod.
ÚTek z plANéTY zeMÚTek z plANéTY zeM
Animovaný, 2014, USA, 89 min. Animovaný, 2014, USA, 89 min. 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €

Počuli ste už o planéte Baab? A ve-Počuli ste už o planéte Baab? A ve-
deli ste, že tam žijú zábavní mod-deli ste, že tam žijú zábavní mod-
rí ufóni, ktorí majú dokonca svojho rí ufóni, ktorí majú dokonca svojho 
národného hrdinu? Je ním astro-národného hrdinu? Je ním astro-
naut Scorch Supernova, expert na naut Scorch Supernova, expert na 
nebezpečné záchranné misie, pri nebezpečné záchranné misie, pri 
ktorých mu nenápadne pomáha ktorých mu nenápadne pomáha 
jeho super inteligentný brat Gary. jeho super inteligentný brat Gary. 
Keď na vesmírnej stanici zachytia Keď na vesmírnej stanici zachytia 
SOS volanie z obávanej temnej pla-SOS volanie z obávanej temnej pla-
néty Zem, Scorch neváha ani mi-néty Zem, Scorch neváha ani mi-
nútu a vydá sa v ústrety neznáme-nútu a vydá sa v ústrety neznáme-
mu svetu v hlbinách vesmíru.mu svetu v hlbinách vesmíru.

Nedeľa 7. 9. o 18:30 hod.Nedeľa 7. 9. o 18:30 hod.
SiN CiTY, žeNskÁ pre SiN CiTY, žeNskÁ pre 

kTorú bY soM vrAždilkTorú bY soM vrAždil

Akčný, USA, 103 min. MP 15, Akčný, USA, 103 min. MP 15, 
Vstupné: 4 €Vstupné: 4 €
Je dusná noc. Bezvetrie a horúča-Je dusná noc. Bezvetrie a horúča-
va . Dwight (Josh Brolin) dumá o va . Dwight (Josh Brolin) dumá o 
tom, koľkokrát to už v živote zbab-tom, koľkokrát to už v živote zbab-
ral a čo by dal za to, keby dostal ral a čo by dal za to, keby dostal 
šancu začať znovu a s čistým ští-šancu začať znovu a s čistým ští-
tom. Vtom mu zavolá jeho osudo-tom. Vtom mu zavolá jeho osudo-
vá žena Ava (Eva Green) a požiada vá žena Ava (Eva Green) a požiada 
ho, aby ju ochránil pred násilníc-ho, aby ju ochránil pred násilníc-
kym manželom. Dwight však ne-kym manželom. Dwight však ne-
tuší, že Ava má úplne iné úmysly...tuší, že Ava má úplne iné úmysly...

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na nákup tovaru v 

hodnote 10,-eur v predajni ALLCOM, 

Radničné nám. 14, B. Štiavnica si vý-

herca môže vyzdvihnúť v redakcii ŠN. 

Správne znenie krížovky z č.27/2014: 

„Nikdy tak zle nebolo byť horšie.“ Výher-

com sa stáva Stanislav Trenčan, L. 

Svobodu 14, B. Štiavnica. Srdečne 

blahoželáme! Tento týždeň hráme o 

poukážku na konzumáciu v hodnote 

10,-eur v pizzérii, reštaurácii BLACK 

M, Nám. sv. Trojice 6/2, B. Štiavnica. 

Vašou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupónom do 

redakcie ŠN v termíne do 15.9.2014. 

V tajničke sa ukrýva výrok Demokri-

tosa: Jednotlivec pre mňa znamená... 

(dokončenie v tajničke) 

A., Úhor po nemecky, koniec tajnič-

ky, papagáj,        

B., 1051 v Ríme, podopri, prístavné 

skladisko, malé písmeno R, počet pre-

žitých rokov, 

C., Ponad, spisovateľ z USA, účet, 

kladne nabitý atóm, farba na vajíčka,  

D., Kyslík, exotické zviera, zvratné zá-

meno, pomoc, neodlamujem,   

E., Kosil, autor Winnetua, steblá obi-

lia, plurál mólo, osobné zámeno,  

F., Detská výživa, značí, horúco po 

rusky,     

G., Ozn. vozidiel Toba-

go a Španielska, druh li-

terárneho diela, mužské 

meno, pán, 

H., Sprevádzal, zhoríte, 

meno kráľa, síra,

I., Otvorenie po anglicky, 

okovala, nie veľa, trať bez 

mäkčeňa,

J., Argón, malé dieťa, pat-

riaca murovi, Obvodný lu-

dový výbor skr., 

K., 4. časť tajničky, 

1.časť tajničky, kyslík, 

L., Idyla, stred slova las-

tan, nástroj na kosenie, 

bodavý hmyz

1., 3.časť tajničky, arab-

ské muž. meno,  

2., Moslimský boh, voz, predložka,    

3., 51 v Ríme, doktor, je prítulný, bed-

ne, 

4., Prezývka Poláčka, patriaca Mane, 

tálium,

5., Odborník na epochy exp., otravné 

látky, opuchlina česky,      

6., Športové úbory, hlas, Oľga,       

7., Výklenok v stene, snehulienka,

8., Poslalo, štát v Ázii,    

9., Anton domácky, horský žalúdočný 

liek, prehra v šachu,           

10., Lesný kolesový traktor, smetie, 

pomleté obilie,              

11., Dvojhláska, osobné zámeno, 

stred slova sanitári, v poriadku,    

12., Varím sa, brat Kaina, mužské 

meno, 

13., Človek venujúci sa ekológii, okres 

Levice skr., obilnina,

14., Uhlík, nejaká, kaplnka, hľa bás-

nicky,  

15., Iniciálky sochára Astla, druh Fati-

my, štát v Afrike,

16., Kričí, odd. kontroly, ruské poho-

rie, oska,

17., 2.časť tajničky, ampér.

Pomôcky: Laos, Maroko, Av, Ural, 

Hroch, Amara, Lear.   

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C
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F

G

H

I

J

K

L

Kupón č. 29
Krížovka
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Milan Augustín 
a B. Štiavnica
Je všeobecne známe, banskoštiav-

nický rodák, historik, umelecký 

historik a autor už 24 publikácií li-

teratúry faktu PhDr. Milan Augus-

tín, PhD. výrazným spôsobom vy-

čleňuje svoj priestor dávnovekej či 

súdobej Banskej Štiavnici. Nebo-

lo tomu inakšie ani v jeho posled-

nej publikácii Neznáma história 

zeme baníkov a pôvodu striebra 

rádu templárov. Zemou baníkov 

myslí nezvyčajne bohatú rudo-

nosnú oblasť  Banskej Štiavnice a 

okolia, kde už od stredoveku mala 

významnú dominanciu práve ťaž-

ba striebra. O tomto všetkom, i 

o tom, čo toto striebro znamena-

lo v európskych dejinách, hovoril 

autor publikácie na Rádiu Sloven-

sko dňa 30. 8. 2014 v relácii Oka-

mihy knihy, najprv v raňajších ho-

dinách a v repríze aj popoludní. 

Záujemcovia si môžu publikáciu 

zakúpiť v predajni KAMI u p. Ka-

rabellyho, ako aj v predajni Knihy 

– darčeky u p. Drbohlavovej.

Ján Novák

Na každoročnej slávnosti 

baníkov v Banskej Štiavnici 

tento rok vystúpi aj jedna z 

našich najlepších a naznámej-

ších kapiel IMT Smile.

12. septembra o 18:00 hod. 

sa muzikanti zoskupení okolo 

lídra a speváka Ivana Táslera 

predstavia fanúšikom na štiav-

nickom amfiteátri. Návštevní-

kom najkrajšieho slovenského 

baníckeho mesta zahrajú v zo-

stave Ivan Tásler - spev, gita-

ra, Miro Tásler - klávesy, Lukáš 

Kolja Kolivoška - basa, Dano 

Šoltis - bicie, Tomáš Slávik - gi-

tara a Mário Gapa Garbera - sa-

xofón. Na pódiu zaznejú naj-

väčšie hity IMT Smile ako Opri 

sa o mňa, Viac, ale aj novinka 

Cesty II. triedy, ktorá je v sú-

časnosti jednou z najhranej-

ších skladieb v slovenských rá-

diách.

Na toto vystúpenie sa celá ka-

pela nesmierne teší, špeciálne 

Ivan Tásler: “Banskú Štiavni-

cu mám rád, je to krásne mesto 

a právom je zapísané v UNE-

SCO. Verím, že atmosféru Sala-

mandrových dní, mesta i nášho 

koncertu si príde vychutnať čo 

najviac ľudí. Štiavničania, ale 

aj fanúšikovia z celého Sloven-

ska. Veď je to skvelý tip na vý-

let, či už s rodinou, alebo aj vo 

dvojici,” dodáva Ivan s úsme-

vom.

Vstupenky na koncert sú do-

stupné v predpredaji v sie-

ti Ticketportal, ako aj v In-

formačnom centre Banská 

Štiavnica za 20 € (v deň kon-

certu na mieste konania za 25 

€). Úlohy predskokana sa zhos-

tí mladá kapela Easy Peasy.

Milan Štefánek, IMT Smile

IMT SMILE vystúpia na Amfi teátri

Členovia hudobnej skupiny IMT Smile foto archív IMT Smile

Učitelia SPŠ S. Mikovíniho 

navštívili ojedinelú výstavu 

Leto. 

Synonymum oddychu, ciest, neza-

budnuteľných zážitkov. Práve za 

nimi sme sa vypravili do najjužnej-

šej župy Maďarska, do malebného 

mesta Pécs. Cieľom našej dlhej púte 

bola výstava technických vynálezov 

renesančného génia Leonarda da 

Vinciho, právom označená za kul-

túrnu udalosť roka 2014 v Maďar-

sku i v strednej Európe. Pécs, Päť-

kostolie, sa nachádza blízko hraníc s 

Chorvátskom, preto si vás okamži-

te podmaní mediteránnou klímou, 

milými  ľuďmi, čarovnými zákutia-

mi. Sídli tu i najstaršia maďarská 

univerzita s neuveriteľným počtom 

študentov - 30 000 ! Vinárske tradí-

cie, 150 ročná porcelánka a pamä-

tihodnosti, ktoré nemožno nenav-

štíviť. V duchu múdrych výrokov, 

ktoré sa snažíme si osvojiť, že dob-

rý učiteľ vysvetľuje, výborný uka-

zuje a najlepší inšpiruje, sme sa išli 

pokochať výstavou, ktorú by mal 

zhliadnuť snáď každý študent. Niet 

nad vlastnú skúsenosť. Uvidieť na 

vlastné oči, precítiť, to vás motivuje 

a robí slobodnejšími. Učiteľ má svo-

jim žiakom ukázať, ako veľmi miluje 

svet. Ak chcem učiť, musím poznať 

a zažiť, pootvoriť dvere, do ktorých 

vstúpi žiak sám. 

Interaktívna výstava je inštalova-

ná vo dvoch múzeách na 1500 m2. 

Magnetom a vstupenkou výstavy je 

monumentálna 8,5 m vysoká socha 

koňa na hlavnom námestí. Počas 

prehliadky výstavy doslova vrastiete 

do zeme a neveríte, čo jeden umelec, 

vedec, dokázal vytvoriť. Do najjem-

nejších detailov premyslel, skon-

štruoval. Fascinujúce. Leonardo da 

Vinci nikdy nebol spokojný, neustá-

le skúmal, bádal. A práve tieto as-

pekty podčiarkuje výstava v Pécsi. 

Dátum otvorenia výstavy, 16. apríl 

2014 nebol náhodný, je to  562. vý-

ročie narodenia Leonarda da Vinci-

ho a zároveň 110. výročie založenia 

Janus Pannonia múzea. Renesanč-

né vynálezy získali vďaka moder-

nej interaktívnej technike punc ne-

všedného zážitku. Akoby ste sa ocitli 

uprostred tvorivého nepokoja génia. 

Necháte sa unášať obdivom, emó-

ciami. Leonardov svet vychádza zo 4 

živlov. Vzduch - túžba dobyť oblohu 

pomocou lietajúcich strojov: uvidíte 

predchodcu padáka, vetroňa, vrtuľ-

níka... Jeho vynaliezavosť nepozná 

hraníc. Oheň - bol poverený zostro-

jiť aj vojnové stroje, ktoré mali slúžiť 

obranným účelom / katapult, obr-

nený voz a i./. Obdivujete architek-

tonické návrhy, v inom oddelení vi-

zuálne efekty odrazu predmetu v 

zrkadlách... anatomické štúdie, su-

gestívne kresby grimás a všetkých 

odtienkov pocitov. Úžasné! Repli-

ky geniálnych strojov v skutočnej 

veľkosti, zostrojené podľa originál-

nych návrhov Leonarda da Vinci-

ho. A to si musel vystačiť s drevom, 

plátnom, silnými povrazmi a plátka-

mi kovu. Návštevníkov výstavy čaká 

impozantná cesta za tajomstvom 

zrodu modernej techniky,  aj preto 

dokáže  udržať pozornosť všetkých 

vekových kategórií a jednoznač-

ne stojí za to vycestovať, pretože jej 

brány sa zatvárajú 30. septembra 

2014. Ako povedal Cicero, história 

je svedkom doby, majstrom života, 

poslom dávnych čias. V prípade Le-

onarda da Vinciho  však nekoneč-

ne inšpirujúca a moderná. Ďakujem 

v mene účastníkov zájazdu vedeniu 

školy,  že nás motivuje, nabáda ces-

tovať a poskytuje priestor. Opustili 

sme Pécs nadšení, naplnení endor-

fínmi a plní obdivu...  

Beata Chrienová

Fascinujúci svet vynálezov Leonarda da Vinciho

Učitelia SPŠ S.Mikovíniho v Pécsi foto archív SPŠ SM
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Nedá nám nezverejniť príbeh z 

tohto leta aj tu v Štiavnických 

novinách.

Skupina detí naťahovala mača, 

tigrovaného kocúrika, na sídlis-

ku Drieňová v Banskej Štiavnici, 

naťahovali mu nohy, pohadzo-

vali... Jedno z detí malo aj ná-

pad, hodiť ho o stenu. Ani jeden 

človek, čo šiel okolo ich neza-

hriakol, nepomohol. Až na jed-

nu pani, čo to videla z balkóna a 

išla kocúrika detiskám vziať. 

Kocúrik išiel hneď v ten večer na 

kliniku do BB, podstúpil vyšet-

renia a operáciu vykĺbenej labky, 

liečil sa zhruba 3 týždne, nákla-

dy na liečbu a ošetrovanie boli 

nemalé!

Našťastie sa kocúrik z toho 

otrasu dostal a je už v poriad-

ku. 

Nie je to prvý prípad týchto is-

tých detí. Už v minulosti vytrá-

pili mačatá. Rodičia, ktorí boli v 

minulosti oslovení a upozorne-

ní, samozrejme na to kašlú. 

Je smutné, kde to všetko spe-

je, čo z takýchto detí vyrastie? 

Rozhodli sme sa zatiaľ rodiny 

nemenovať, no veríme, že rodi-

čia budú mať aspoň štipku rozu-

mu a začnú viesť deti k úcte k 

prírode a k zvieratám. Veď to je 

len krôčik k úcte k človeku!

Ak dieťa dokáže ublížiť živej by-

tosti, čo bude ďalej? 

Kocúrik, s krycím menom Ig-

nác, mal tento raz šťastie. Na-

šiel sa jeho majiteľ a kocúrik je 

už doma. 

Veríme, že podobné prípady sa 

už nebudú opakovať! 

OZ Túlavá labka

Mačiatko v rukách detí!? 

S desiatimi hráčmi sme otočili 

znovu nepriaznivý stav zápasu

I.trieda dospelí

SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA - FK 

LOVČA  3:2 (0:1)

Góly: 65., 82., 85.min. Čík

Vylúčený: 43.min. Pastier I.

Zostava: Kraják - Pastier M. (79.Ži-

dík M.)., Číž, Beták (63.Hrabko), 

Ferenčík, Beňadik, Kmeť, Zuber-

ník, Pastier I., Chmelina (46.Bin-

der), Čík.

V zápase nášho mužstva s 2. muž-

stvom minulého ročníka videli di-

váci dramatický zápas, na konci 

ktorého sme sa tešili my. Hral sa 

obojstranne útočný futbal, zo za-

čiatku s našou miernou prevahou 

.Naši hráči  i keď sa dostávali do 

šanci, ale chýbalo im  však gólové 

zakončenie. Hostia postupne hru 

vyrovnali a začali sa dostávať i  oni 

do gólových príležitostí. V 20.min. 

nechala naša obrana voľného hráča 

hostí, ktorý krížnou strelou otvoril 

skóre zápasu. V 37. min sa vyzna-

menal brankár Kraják, ktorý vyra-

zil prudkú strelu hostí a zabránil 

tak čistému gólu. V  závere pol-

času v 43.min. bol vylúčený Pastier 

I. Druhý polčas sa nezačal pre naše 

mužstvo dobre a v 55.min po nedo-

rozumení našej obrany s branká-

rom hostia zvýšili gólom na  hro-

zivých 0:2.Naše mužstvo i za takto 

nepriaznivého stavu bojovalo s de-

siatimi hráčmi a do zápasu ich vrátil 

gól v 65.min. Keď Zuberník (prišiel 

na hosťovanie z Vyhieň) peknou 

prihrávkou našiel Pastiera a ten z 

pravej strany presnou prihrávkou 

pred bránou hostí našiel Číka, kto-

rý znížil na 1:2. Potom naše muž-

stvo vyvinulo ešte väčšiu snahu 

o vyrovnanie, čo sa mohlo  poda-

riť v 75.min zápasu striedajúce-

mu Hrabkovi ,ktorého prudkú stre-

lu hosťujúci brankár vytiahol spod 

brvna. Na druhej strane mohli o 

dve minúty defi nitívne položiť naše 

mužstvo hostia, ale ich šanca skon-

čila na brvne našej brány. Dokona-

lý obrat v zápase prišiel v poslednej 

desať minútovke. V 82.min. unikol 

po ľavej strane Čík a jeho strela na 

bránu prekĺzla pomedzi ruky bran-

károvi hosti do siete 2:2. Víťazstvo 

nášho mužstva nám zabezpečil v 

86.min svojim tretím gólom v zá-

pase znovu po úniku z ľavej strany 

krížnou strelou po zemi Čík. Treba 

poďakovať našim hráčom, že i za 

veľmi nepriaznivého stavu a s de-

siatimi hráčmi, bojovali a snažili sa 

otočiť skóre zápasu, čo sa i na ra-

dosť nás všetkých podarilo.

Kam za futbalom?

I.trieda dospelí

6.kolo hrá sa 7.9.2014 o 15.30 hod

FK HLINÍK NAD HRONOM - SIT-

NO BANSKÁ ŠTIAVNICA

II.liga starších a mladších žiakov

FK PLIEŠOVCE - SITNO BANSKÁ 

ŠTIAVNICA

6. kolo hrá sa 6.9.2014 o 10.00 hod 

a 12.00 hod. 

Ivan Javorský, 

Richard Neubauer

Výhra na domácom ihrisku

1. Horná Ves 5 4 0 1 17:8 12

2. Brehy 5 3 2 0 16:8 11

3. Tekovská Breznica 5 3 2 0 7:2 11

4. Hodruša-Hámre 5 3 0 2 10:7 9

5. Bzenica 5 3 0 2 8:5 9

6. Veľká Lehota 5 2 2 1 8:5 8

7. Banská Štiavnica 5 2 1 2 5:12 7

8. Hliník nad Hronom 5 1 3 1 12:12 6

9. Slaská 5 1 3 1 9:9 6

10. Kremnica 5 1 3 1 6:8 6

11. Lovča 5 1 1 3 10:11 4

12. Lutila 5 1 1 3 9:10 4

13. Janova Lehota 5 0 1 4 5:14 1

14. Stará Kremnička 5 0 1 4 8:19 1

Leharo
Helenine oči si pod-

manili fanúšikov.
V sobotu 30.8. sa končilo leto pri 

jazere Počúvadlo. Končilo sa tak, 

aké celé bolo – v nevľúdnom po-

časí, ale napriek tomu dobrej at-

mosfére.

Keď sme v apríli plánovali nové 

koncertné podujatie v tejto lokali-

te s názvom Leharo, ani nám ne-

napadlo, že leto sa vyvinie tak, aké 

nakoniec bolo. Lákala nás pred-

stava kúpania, relaxu a popritom 

príjemných podvečerných a večer-

ných koncertov, ktoré by boli dôs-

tojnou rozlúčkou s hlavnou turis-

tickou sezónou. Nakoniec bolo 

počasie proti, a tak tanečné kreá-

cie Faber Dance, či koncert Jergu-

ša Oravca sledovalo len niekoľko 

desiatok divákov. Našťastie toto 

leto i Leharo malo aj svetlé mo-

menty. Po 20:00 sa počasie umúd-

rilo a tak najväčšie hviezdy akcie 

– Komajota a Helenine oči – vy-

stúpili pred príjemne zaplnenou 

plážou. Obe kapely odohrali všet-

ky svoje hity, ku ktorý sa neraz 

pridávali aj diváci. Koncert sku-

piny Helenine oči bol správnym 

vyvrcholením podujatia, keďže 

najmä mladé publikum nešetrilo 

hlasivkami od úvodného akordu. 

Mnohými festivalmi ostrieľaná 

kapela pridávala energiu od sklad-

by ku skladbe, a tak si podmaňo-

vala publikum až do posledne pes-

ničky.

Naše poďakovanie patrí všetkým, 

ktorí akokoľvek pomohli: ob-

chodu Antikvariatik.sk za skvelé 

spestrenie podujatia, pani Blaško-

vej a pánovi Ivaničovi za podporu 

a spoluprácu. Veríme, že budúce 

leto bude všetkým dovolenkárom 

priať viac, ako tohtoročné a počet 

slnečných dní priláka k najväčšie-

mu štiavnickému tajchu ešte viac 

návštevníkov.

Rastislav Marko

Oznam 
Bytová správa, s.r.o., oznamu-

je návštevníkom mestskej pla-

várne v Banskej Štiavnici, že 

z technických príčin je zatvo-

rená až do odvolania. O otvo-

rení prevádzky plavárne Vás 

budeme informovať prostred-

níctvom Štiavnických novín. 

Ďakujeme za pochopenie!

Denisa Slezáková, 

vedúca plavárne
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sn@banskastiavnica.skINZERCIA

služby

inzercia

Predám RD v blízkosti Dudiniec,  

super cena, tel.č.: 0948 959 697

Predám 3- izbový byt v pô- 

vodnom stave na Drieňovej, uli-

ca 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 

Predám /prenajmem 2- izbový  

byt s pekným výhľadom na mesto, 

na sídl. Drieňová, tel.č. 0915 777 

765 

Predám veľký, slnečný, zrekon- 

štruovaný 3-izbový byt v OV na 

Drieňovej, Ul. Straku 5 – 2 posch. 

s veľkým balkónom a veľkou piv-

nicou. Ihneď voľný. Len seriózne. 

Cena: dohodou. Tel.č. 0915 297 

645.

Predám 2-izbový byt na Mierovej  

ulici pod Kalváriou, cena dohodou, 

tel.č.: 0904 259 436

Prenajmem garáž v Banskej Štiav- 

nici v časti Križovatka. Tel. č. 0948 

192 193

Prenajmem zrekonštruované ale- 

bo nezrekonštruované skladové, 

výrobné a obchodné priestory od 20 

m² v areáli Plety v Banskej Štiavnici. 

Tel.č. 0910 949 501

Predám 1-izbový prerobený byt  

na ulici L.Exnára, cena 15 900,-€. 

Voľný ihneď, tel.č.: 0948 195 172

Prenajmem priestory v hostinci  

Blarazini, info: 0908 922 057

Prenajmem 1-izbový byt v RD,  

tel.č.: 0903 976 862

Predám 3-izbový byt na Povrazní- 

ku v zateplenom paneláku, súrne, 

cena dohodou, tel.č.: 0907 871 694

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-ma-

il: madar@dobrereality.sk. 

JAWA, ČZ kúpim tieto staré mo- 

torky, môžu byť aj nepojazdné, ale-

bo len diely. Tel.č.: 0949 505 827 

Predám biely Ford Escort Combi,  

1.8 benzín r. výr. 1998, cena doho-

dou, tel.č.: 0905 220 986

reality

prácapppppppppp

Prijmeme čašníka, barmana do ho- 

tela Kerling v B.Štiavnici, ubytovanie 

zdarma, tel.č.: 0904 456 789 

Prijmem čašníčku a krupierku, ná- 

stup ihneď, tel.č.: 0911 828 427

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km

U nás máte pizze už od U nás máte pizze už od 2,50 €2,50 € 
a denné menu od a denné menu od 2,65 €2,65 €. . 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 

zdarmazdarma. Objednávky tel.č.: . Objednávky tel.č.: 
045/6920202 alebo 045/6920202 alebo 

online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.
Telefón:Telefón: 

0911 906 932

- Plávanie – zápis detí v CVČ 

04.09.2014. /štvrtok/ od 15,00 – 

16,00 hod.

- Futbal / FK Sitno / - zápis detí na 

štadióne 05.09. / piatok / od 14,30-

16,00 hod. a 09.09.2014./utorok/ 

štadión od 14,30-16,00 hod.

- Strelecký ZK pre žiakov od 10 do 

14 rokov

- Atletika so všeobecným zamera-

ním pre žiakov II. stupňa

- Florbal žiakov I. stupňa 

- Športový I a II pre žiakov II.stupňa 

- Pohybovo športový pre žiakov I. 

stupňa

- Bedminton I,II pre žiakov I. a II. 

stupňa

- Zumba pre žiakov I. stupňa

- Šach pre žiakov I. a II.stupňa zápis 

09.09.2014.v budove  KASS-u /kul-

túra/ Kammerhofská 

- Turistický ZK pre žiakov I. a II. 

stupňa

- Putujeme po okolí pre žiakov I. a II. 

stupňa

- Kamarátka matematika pre žiakov 

8. a 9. Roč.

- Lego pre žiakov I. a II. stupňa

- Prírodovedný ZK pre žiakov II. 

stupňa

- Pestré všeličo z geografi e pre žia-

kov II. stupňa

- Veselé maľovanie pre žiakov 

I.stupňa 

- Výtvarný ZK – Šikovné ruky pre 

žiakov II. stupňa

- Hudobno-dramatický I,II,III pre 

MŠ

- Latinsko-americké tance–zápis v 

CVČ 10.09.2014 od 14,00-16,00 

hod.pre žiakov II.stupňa

- Hip-hop + step -  zápis v CVČ 

10.09.2014 / streda /od 14,00-

16,00 hod. pre žiakov I.a II. stupňa

- Aplause – tanečný súbor - zápis v 

CVČ 10.09.2014 / streda/ od 14,00-

16,00 hod.pre žiakov II, stupňa – 

pokračovanie detského tanečného 

súboru

- Spoločenské tance Juraj Fáber - zá-

pis v CVČ 09.09.2014/ utorok /od 

14,00-16,00 hod. pre deti od MŠ po 

15 rokov

- Francúzsky jazyk I,II pre žiakov I a 

II.stupňa-zápis v CVČ 08.09.2014/

pondelok/od 14.00-16.00 hod.

- Anglický jazyk pre žiakov I.stupňa

- Anglický jazyk hrou pre MŠ

Zápisné za ZK je podľa platného VZN 

mesta B.Štiavnica 2 eur/mesačne 

v prípade záujmu o ďalší ZK  6eur/

mesačne.Posledný možný termín 

na prihlásenie v CVČ je 11.09.2014. 

Bližšie informácie v Centre voľného 

času, L.Svobodu 40, B.Štiavnica, č.t. 

0907598567, 0456911626 

Záujmová činnosť Centra 
voľného času 2014/2015.

Pozvánka
SITTRANS, s.r.o. Vás srdečne pozý-

va na prezentáciu nového lesného 

traktora EQUUS dňa 5. septembra 

2014 od 10.00 do 19.00 hod. v Ban-

skej Štiavnici pod Novým zámkom.


