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INZERCIA

S príchodom zimy prišla 

konečne aj potrebná snehová 

nádielka a tak je možné 

upravovať bežkárske trate 

v oblasti Červená studňa – 

Sedlo Pleso. 

K  dnešnému dňu sú udržiavané 

prakticky všetky vyznačené bež-

kárske trasy. Po Hornohodrušskom 

banskom jarku prejdete od Červe-

nej studne k zjazdovke Salamandra 

a ďalej od zjazdovky až po Sedlo Ple-

so. Z Červenej studne rovnako mô-

žete prejsť cez Rosniarky do Veter-

ného sedla alebo ponad Ottergrund 

na Hornú Roveň. 

Mesto a princípy jeho fungo-

vania sa menia v priebehu 

času dotvárajúc pozadie spolo-

čenského vývoja.

Každá epocha formuje mesto cha-

rakteristickým spôsobom a prináša 

so sebou zákonite aj rôzne výzvy – 

ekonomické, sociálne, technologic-

ké, ekologické. Mesto žije svojim ži-

votom opierajúc sa o svoju históriu, 

žije tu a teraz. Aj keď charakter mes-

ta čiastočne podlieha meniacim sa 

trendom, vždy platilo, že mesto by 

malo primárne reagovať na potre-

by jeho obyvateľov a  zabezpečovať 

kvalitu ich života na všetkých úrov-

niach.

V súčasnosti vystupuje do popredia 

pojem Smart Cities alebo Inteligent-

né mestá – pojem nesúci v sebe dáv-

ku „inteligencie“, autonómnosti, bez-

pečnosti, dohľadu, organizácie, či 

schopnosti reagovať na vzniknuté 

problémy a situácie, no v neposled-

nom rade tiež racionalizácie spotre-

by energie a energetických zdrojov.

Smart City využíva digitálne, infor-

mačné a  komunikačné technológie 

na zvýšenie kvality života v  danom 

meste takým spôsobom, aby dochá-

dzalo k synergickým efektom medzi 

rôznymi odvetviami. Zameriava sa 

na efektívne využívanie súčasných 

zdrojov a  hľadania nových zdrojov, 

znižovanie spotreby energií, eliminá-

ciu záťaží životného prostredia, opti-

malizáciu dopravy a zdieľanie dát pre 

verejné účely.

Bežkárske trate na Červenej studni

Smart City – inteligentné mesto 
Banská Štiavnica

Bežkárske trate na Červenej studni  foto OZ Červená studňa �3.str.

�3.str.

Sobotné rozprávkovanie
Divadelné predstavenie:

Hrnček  var!
28.1. 2017 o 16:00 hod., Kino Akademik, vstupné 4 €

Fanfara Transilvania (Rumunsko) /
 Balkansambel (Slovensko)

http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Balkánska 
fašiangová veselica

Banská Štiavnica  
16. február 2017 od 19.00 hod.

Žiadosť 
o zaslanie informácie o činnosti 

športového klubu za rok 2016.

Prosím zaslať nasledovné infor-

mácie:

- zhodnotenie uplynulej sezóny 

2016

- nomináciu na najlepšieho špor-

tovca mesta Banská Štiavnica roku 

2016

- predbežný plán činnosti klubu na 

rok 2017 s orientačným plánom 

podujatí, ktoré klub usporiada ale-

bo sa ich zúčastní; na e-mail: pet-

rik@banskastiavnica.sk.

Informácie budeme určite potre-

bovať do výročnej správy mesta, 

nominácie nám prosím pošlite pre 

istotu, nevieme totiž, či sa budú 

vyhodnocovať najlepší športovci 

za rok 2016.

Za informácie vopred ďakujeme.

Ján Petrík, OKŠaMK

Oznámenie
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že bude preru-

šená distribúcia elektriny z dôvodu 

odstraňovania porúch na zariade-

niach distribučnej sústavy prevádz-

kovateľa. Bez el. energie budú v Ban-

skej Štiavnici:

- 9.2.2016 v čase od 8:30 – 16:30 

hod. na ulici: Kríková – časť Sitnian-

ska. Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár

SSE - Distribúcia, a.s.
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z programu
primátorky

23.1.

Spoločnosť Lidl v roku 2016 

postavila 10 detských ihrísk 

v mestách, ktoré získali vo 

svojich kategóriách najviac 

hlasov. 

Do hlasovania o ihrisko Žihadiel-

ko sa môžete zapojiť opäť až do 28. 

februára 2017. Desať miest s naj-

vyšším počtom hlasov získa nové 

Lidl ihrisko Žihadielko a možno 

jedno z nich bude práve v  Banskej 

Štiavnici.

Štiavnica je zaradená do kategórie 

do 10 999 obyvateľov spolu s mesta-

mi Hurbanovo, Ilava, Kráľovský Chl-

mec, Modra, Námestovo, Sobrance, 

Šurany, Tvrdošín, Veľké Kapušany, 

Veľký Meder a mestskou časťou Bra-

tislava – Lamač.

Ihrisko Žihadielko obsahuje herné 

prvky z odolných materiálov, ktoré 

spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpeč-

nostné kritériá. Hodnota jedného 

Lidl ihriska Žihadielka je 87 000 €.

Hlasovanie v roku 2016 dopad-

lo pre Banskú Štiavnicu neslávne, 

zabojujme a napravme to spolu v 

roku 2017. Aj vďaka vášmu hlasu 

môžu mať deti v Štiavnici už tento 

rok nové ihrisko. Hlasovať je možné 

na https://zihadielko.lidl.sk/ kaž-

dý deň!

Ján Petrík ml., OKŠaMK

Hlasujte za nové 
detské ihrisko!

Slávne, vysoké a neomylné 

prezídium Vás týmto pozýva 

na jubilejný „25. reprezentačný 

banícky ples – 17. celoslovenský“ 

10. februára 2017(piatok) o 19:00 

hod. v priestoroch hotela Grand-

Matej v Banskej Štiavnici.

Program:

- uvítací skok cez kožu

- otvárací príhovor predsedu spolku

- slávnostný prípitok predsedu   

 komory

- kultúrny program

- slávnostná večera

- plesová zábava pri živej hudbe/

 orchester Pavla Zajáčka 

 z Bratislavy/polnočné občerstvenie

- tombola

Účasť v  baníckych a  iných unifor-

mách vítaná!

Predpredaj vstupeniek: Kami – 

Kammerhofská 20, Banská Štiav-

nica, č. tel.: 045/692 08 66, Ho-

tel Grand-Matej Banská Štiavnica, 

č. tel.: 045/ 692 12 13. Vstupné 

33,- €.

Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,

predseda predstavenstva SBK

Ing. Richard Kaňa, predseda spolku

Mgr. Nadežda Babiaková,

primátorka mesta

Pozvánka

Pozvánka
Stredná odborná škola služieb 

a  lesníctva, Kolpašská 9, Banská 

Štiavnica Vás srdečne pozýva na 

13. Reprezentačný Ples školy, kto-

rý sa uskutoční dňa 10. februára 

2017 o 19:00 hod. v sále Strednej 

odbornej školy služieb a lesníctva 

na Kolpašskej 9. Vstupné: 33,- € / 

osoba. 

SOŠ SaL BŠ

Moje mesto, 
naše svetové dedičstvo 2017

Zapojte sa do súťaže videí Moje 

mesto, naše svetové dedičstvo, 

ktorú vyhlásila Organizácia miest 

svetového dedičstva. Súťaž je ur-

čená pre mladých ľudí v  dvoch 

vekových kategóriách: 14 - 17 

rokov a 18 – 21 rokov. Podmien-

kou je natočenie videa prezentu-

júceho mesto svetového dedičstva 

v  anglickom, francúzskom alebo 

španielskom jazyku, v  max. dĺž-

ke 5 minút a jeho zverejnenie na 

youtube.com. Autor(i) víťazné-

ho videa v kategórii 14 – 17 rokov 

získajú odmenu vo výške 1 000,- 

USD, v  kategórii 18 – 21 rokov 

2 000,-USD a víťazné video bude 

prezentované na svetovom kon-

grese OMSD, ktoré sa bude konať 

v dňoch 31.10.- 3.11.2017 v Kjon-

gdžu v  Južnej Kórei. Viacej in-

formácií o  súťaži a  podmienkach 

nájdete na internetovej stránke: 

http://www.ovpm.org/en/video_

competition. Do súťaže sa je mož-

né prihlásiť na e-mailovej adrese: 

henrieta.godova@banskastiavni-

ca.sk. Termín na zverejnenie vi-

deí je do 31.7.2017.

Henrieta Godová

Pomoc 
pre zvieratká

OZ Senior Li-

lien pomáha 

opusteným a 

týraným zvie-

ratkám (psíkom a mačkám) v nú-

dzi. Ak aj Vy patríte k tým, ktorí 

by ste chceli pomôcť, či už mate-

riálne alebo fi nančne, stačí ak sa 

obrátite na nás na tel.č.: 0904 151 

820, 0905 463 058 a 0910 903 

947, príp. pošlete hotovosť na č. 

účtu: SK29 0200 0000 0037 5445 

4459 (VÚB). Bližšie info na: www.

ozseniorlilien.sk. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

 Redakčná rada VIO TV.

 Pracovné stretnutie k  prípra-

ve osláv mestských výročí so 

zástupcami Banskoštiavnic-

ko-hodrušského baníckeho spol-

ku a s organizátorkou Salaman-

drového sprievodu.

 Uskutočnilo sa pracovné stretnu-

tie vo veci „Ochrana historických 

vodných nádrží a ich okolia“ so zá-

stupcami KPÚ Banská Bystrica 

a starostami dotknutých obcí.

 Pracovné rokovanie k  návrhu 

VZN o  parkovaní a  k  riešeniu 

statickej dopravy v meste.

24.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

 Pracovné stretnutie s  riaditeľ-

mi základných a stredných škôl 

k  čerpaniu nenávratných fi -

nančných prostriedkov z progra-

mu  IROP na  dofi nancovanie 

škôl.

 Účasť na pracovnom rokovaní 

OOCR k  riešeniu návrhov sta-

tickej dopravy v  meste Banská 

Štiavnica.

25.1.

 Riešenie problematiky úhrad 

elektrickej energie – TS, m. p. 

Banská Štiavnica.

 Posledná rozlúčka s  občiankou 

nášho mesta pani Sidóniou Šim-

kovou.

 Uskutočnilo sa zasadnutie Mest-

ského zastupiteľstva v  Banskej 

Štiavnici.

26.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

27.1.

 Práca v meste, individuálne pra-

covné stretnutia s občanmi k ich 

potrebám a požiadavkám.

Andrea Benediktyová
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Z Hornej Rovne je mož-

né pokračovať ďalej cez Faráro-

vu hôrku, Sedlo pod Kanderkou na 

Sedlo Pleso. Všetky trasy sú uprave-

né ratrakom na klasický štýl, ale je 

väčšinou možnosť prebehnúť sa aj 

voľným štýlom. Na lúkach nad Čer-

venou studňou je pripravený dvojki-

lometrový okruh pre voľnoštýliarov, 

rovnako tak aj štyristometrový ovál 

na futbalovom štadióne.

Touto cestou by sme chceli poďako-

vať za fi nančný príspevok Mesta Ban-

ská Štiavnica, rovnaká vďaka patrí aj 

všetkým tým, ktorí nám prispeli cez 

2% zo svojich daní, všetkým dobro-

voľníkom, ktorí pomáhajú pri údržbe 

týchto tratí a v neposlednom rade p. 

Erikovi Sombathymu za poskytnutie 

ratraku, bez ktorého by nebolo mož-

né prevádzkovať trate v takejto kvali-

te. Všetkým ešte raz ďakujeme a po-

zývame Vás do bežeckej stopy.

OZ Červená studňa

NOVINKY

�1.str.

Z  technického a  organi-

začného pohľadu predstavuje kon-

cept Smart City predovšetkým tieto 

prvky: Inteligentná mobilita - ria-

denie a  regulácia dopravy v meste, 

inteligentné parkovanie, využívanie 

hromadnej dopravy, využívanie eko-

logicky čistých pohonov, dobíjacia 

infraštruktúra pre elektromobily...

Inteligentná energetika a služby 

- využívanie obnoviteľných zdrojov, 

energetické hospodárstvo budov, 

efektívne verejné osvetlenie, efek-

tívne odpadové hospodárstvo...

Informačná a  komunikačná 

technológia - systémy inteligent-

ného riadenia verejného osvetlenia, 

monitorovacie a bezpečnostné sys-

témy (ochrana majetku, požiarna 

signalizácia, ochrana a  monitoring 

vážne chorých a zdravotne postih-

nutých občanov), inteligentné pla-

tobné systémy v  mestských služ-

bách...

Samospráva mesta sa snaží o väčšiu 

otvorenosť, a  to nielen zapájaním 

občanov do jej činnosti a rozhodo-

vania, ale najmä lepšou informo-

vanosťou občanov, ako aj návštev-

níkov, keďže Banská Štiavnica je 

známa aj ako stredisko cestovné-

ho ruchu s  vysokou návštevnos-

ťou domácich a zahraničných turis-

tov. Vzhľadom na zlepšenie kvality 

života, informačnej dostupnosti, 

zlepšenie životného prostredia, 

podpory v  oblasti inovácie a  prog-

resívnych technológií a podpo-

ry podnikateľských aktivít, oslovil 

nás projekt Smart City. Primátor-

ka mesta Mgr. Nadežda Babiaková 

a zástupcovia mesta sa zúčastnili 

niekoľkých workshopov predstavu-

júcich projekty Smart City. V spolu-

práci s Úradom podpredsedu vlády 

SR, Odborom implementácie a  in-

formatizácie pripravili podklady 

k pracovnému stretnutiu a možnos-

tiam zapojenia sa do pilotného pro-

jektu Smart City, ktorý tento úrad 

zastrešuje.

Dňa 11. januára 2017 sa tak stre-

tol pracovný tím za mesto Ban-

ská Štiavnica zložený zo zástupcov 

MsÚ (Mgr. Babiaková, Ing. Siska, 

RNDr. Šušková), zástupcov pod-

nikateľskej sféry (RNDr. Maďar, 

RNDr. Pauk, Mgr. Kočický, Ing. Kal-

novič), vysokého školstva (prode-

kan Fakulty prírodných vied UMB 

Banská Bystrica PaedDr. Ing. Siládi, 

PhD.) a odborníka na životné pro-

stredie (prof. RNDr. Hilbert, PhD.) 

so zástupcami Úradu podpredsedu 

vlády SR pre investície a informati-

záciu (RNDr. Kollárová, Ing. Ceize-

lová) a jeho prizvanými odborníkmi 

(Ing. Kačík, p.Morsztýn).

Riaditeľka odboru fi nančných ná-

strojov, sekcia riadenia investícií z 

RNDr. Michaela Kollárová predsta-

vila pilotný projekt Smart City, jeho 

možnosti, smerovanie a  priprave-

nosť.

Na pracovnom stretnutí predis-

kutovali navrhnuté témy, ktoré by 

bolo možné do tohto projektu pri-

praviť. Najviac diskutované témy, 

ktoré by dokázali vyriešiť problém 

s  využitím súčasných potenciálov 

boli inteligentná mobilita/smart 

doprava a  inteligentná energetika 

a služby.

Pracovné stretnutie bolo veľmi prí-

nosné a otvorilo množstvo ďalších 

tém a otázok, ktorými sa bude ten-

to pracovný tím zaoberať na ďalšom 

pracovnom stretnutí.

O  vývoji a  možnostiach zapojenia 

sa do tohto zaujímavého projektu 

vás budeme priebežne informovať.

Dúfame, že tento projekt prine-

sie mnohé zlepšenia kvality života 

v našom krásnom meste a budeme 

nielen mesto s  bohatou a  jedineč-

nou históriou, ale i  mesto, ktoré 

napreduje, využíva nové technoló-

gie a  trendy teda Smart City – in-

teligentné mesto Banská Štiavnica. 

(zdroj: časopis Smart City 5/2016, 

wikipedia.cz).

RRaMV

�1.str.

Bežkárske trate na Červenej studni

Poďakovanie
Vzhľadom na skutočnosť, že som 

bol veľmi milo prekvapený výbor-

ným stavom bežeckých lyžiarskych 

tratí, rozhodol som sa takto verejne 

poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa 

na úprave tratí podieľali. Moje poďa-

kovanie patrí členom Občianskeho 

združenia Červená studňa – p. To-

mášovi Machilovi, p. Jánovi Pivarčo-

vi, p. Rudolfovi Nečasovi, p. Jozefovi 

Šedivému, p. Milošovi Janovskému, 

ktorí sa najskôr podieľali na letnej 

príprave tratí, ktorá spočívala vo vy-

pilovaní a úprave povrchu trás a te-

raz v  zimnom období spočíva ich 

práca v  prešliapaní stôp a  úprave 

skútrom. Ďalej poďakovanie patrí 

spoločnosti ELGEO-Banská Štiav-

nica, s. r. o. menovite pánom Ing. 

Erikovi Sombathymu a  Tomášo-

vi Ihringovi za zimnú úpravu tratí 

ratrakom. No a v neposlednom rade 

si vďaku zaslúži aj Ing. Peter Múdry, 

CSc. za letnú prípravu (tabule, zna-

čenie) a  zimnú úpravu bežeckých 

trás skútrom. Môžeme teda koneč-

ne skonštatovať, že trate sú na veľ-

mi dobrej úrovni, kvalitne upravené 

a pripravené pre všetkých milovní-

kov tohto druhu zimného športu. 

S vďakou

Vladimír Gallo, Staronová 2, 

Banská Štiavnica

K poďakovaniu sa pripája aj Mesto 

Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta 

Smart City – inteligentné mesto 
Banská Štiavnica

Za zlé ovzdušie si môžeme 

sami

Určite to poznáte. Chcete večer vy-

vetrať, ale po otvorení okna zacítite 

štipľavý zápach spálených plastov 

alebo drevotriesky. Radšej ihneď za-

vriete okno, keďže to, čo prichádza 

zvonku je horšie ako vzduch vnútri. 

Povzdychnete si, že zasa niekto spa-

ľuje odpad a  uspokojíte sa s  vydý-

chaným vzduchom v dome či byte.

Situácia je kritická najmä v  týchto 

zimných inverzných dňoch, kedy 

tlaková výš a bezvetrie zapríčiňuje 

zlé rozptylové podmienky. Vyzerá 

to tak, že ráz počasia ešte niekoľko 

dní pretrvá, preto musíme byť ohľa-

duplnejší viac, ako inokedy. 

Chcel by som apelovať na občanov 

Banskej Štiavnice, najmä na tých, 

ktorí kúria pevným palivom, aby do 

pece dávali len suché drevo a nie od-

pady. Plasty, papier, drevotrieskové 

dosky z nábytku, topánky, tetrapa-

ky z mlieka a džúsov a iné odpady 

síce horia, ale pri horení vytvárajú 

množstvo jedov, ktoré potom musia 

dýchať aj ostatní. Navyše spaľova-

nie odpadov zanáša komín a môže 

spôsobiť aj požiar. Odpady nepat-

ria do pece, ale do nádob/vriec na 

triedený alebo zmesový odpad, prí-

padne na zberný dvor. Spaľovanie 

odpadov je vyslovene zakázané zá-

konom o  odpadoch a  aj nariade-

ním mesta o nakladaní s komunál-

nym odpadom a hrozí zaň pokuta. 

Preto buďme tolerantní, nakladaj-

me s odpadmi zodpovedne a trieď-

me odpad, aby sa v našom krásnom 

meste dalo aj zdravo dýchať.

Miloš Veverka, Technické služby 

m.p. Banská Štiavnica

Odpad nepatrí do pece!

Ponuka práce
Hľadáme vodiča pre Technic-

ké služby, mestský podnik Ban-

ská Štiavnica na nákladné vozidlá 

a strojníka. Súrne! Bližšie info: 

ts.referent@banskastiavnica.sk, 

mobil: 0911 523 404 - Ing. Mi-

chaela Benková. 

TS, m.p., BŠ
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Lesná zver v tomto kritickom 

zimnom období prežíva a je 

v dobrej kondícii aj vďaka 

prikrmovaniu. 

O túto činnosť sa stará a o zver v 

lese dbá spoločnosť Mestské lesy 

Banská Štiavnica. Preto nás zaují-

malo ako to v našich lesoch vyzerá 

s prikrmovaním a opýtali sme sa na 

to riaditeľa Ing. Jaroslava Dudíka a 

položili mu pár otázok:

Ako je to tento rok s prikrmova-

ním zveri?

„Tak ako každý rok na území mestských 

lesov, teda netýka sa to len našej spoloč-

nosti Mestské lesy, ale aj poľovníckych 

združení, ktoré poľujú v  týchto lesoch, 

pripravíme počas roka krmivo pre zver, 

ktoré v zime potrebuje. V prvom rade je 

to tzv. objemové krmivo, teda seno pre 

jeleniu a srnčiu zver, prípadne letninu, 

ktoré sa vynáša do krmelcov alebo sa 

iným spôsobom predkladá lesnej zveri. 

Veľkých krmelcov, ako sú v doline Dol-

ná Kýzová je málo. Alebo sa objemové 

krmivo, ktorého sme pripravili asi 30 

ton, vynáša do menších krmelcov, kto-

ré slúžia pre srnčiu zver. Prípadne my, 

ako spoločnosť Mestské lesy a aj Poľov-

nícke združenie Diana, kosíme horské 

lúky, ktoré sú buď majetkom mesta ale-

bo sme dohodnutí s majiteľom a priamo 

tam na tých lúkach staviame kopy sena, 

ktoré slúžia na prikrmovanie zveri. Zver 

oveľa radšej berie kvalitné lúčne seno z 

kôp ako z  prikrmovacích zariadení. 

Treba povedať, že niektorá zver sa bojí 

týchto stavieb a radšej chodí do prírod-

ného prostredia, kopy sú pre zver priro-

dzenejšie. Okrem tohto objemového kr-

miva, teda letniny a  sena, získavame 

pre zver aj jadrové krmivo, ktoré väčši-

nou kupujeme. Naša spoločnosť na túto 

zimu pripravila 8 ton jadrového krmiva, 

teda kukuricu a pšenicu, ktorú pravidel-

ne vynášame. Nie je zdravé pre zver vy-

niesť krmivo naraz, pretože by sa jed-

nak znehodnotilo a  jednak by mohlo 

zverine spôsobiť zdravotné problémy. 

Zver lesná, ktorá tu žije, teda, jelene, 

srny diviaky sú na zimu dobre priprave-

né vývojom v tomto prostredí. V jesen-

ných mesiacoch si zver vytvára tukové 

zásoby, ktoré jej slúžia na to, aby potom 

zimu ľahšie prežila. Tuk jej slúži ako izo-

lačná vrstva a na druhej strane aj ako 

zásoba živín. Problém zveri robia ľudia, 

pokiaľ túto zver plašia a zver pri úteku 

stráca tukové zásoby. Potrava, ktorú jej 

vynesieme alebo pripravíme slúži na to, 

aby si zver dobrú kondíciu a dobrý zdra-

votný stav cez zimu udržala a na jar sa 

dožila, síce trošku v schudnutejšom, ale 

dobrom stave a zdraví. Je to zabezpeče-

né tým, že zver je na zimu pripravená 

jednak termoregulačným systémom na-

staveným cez srsť a tukové zásoby. Na 

druhej strane tráviaci trakt u prežúvav-

cov sa v zime redukuje, pretože vývojom 

sa zver za tie desiatky tisíc rokov prispô-

sobila na to, že potravy je menej a ne-

dokáže potravu až tak kvalitne strá-

viť a spracovať. Napriek tomu potrava, 

ktorá je jej predkladaná z našej strany 

alebo zo strany poľovníckych združení, 

slúži aspoň na čiastočné udržanie zdra-

votnej kondície.“

Môžu aj ľudia zver prikrmovať?

„Potrava, ktorá je ľuďmi predklada-

ná pokiaľ je zdravá a čistá, teda nie je 

napadnutá plesňami, by nemala zve-

rine uškodiť. Môže to byť ovocie, seno, 

ale aj suchý chlieb. Aj keď chlieb a peči-

vo sú trošku problém, hlavne pre srnčiu 

a jeleniu zver. Zver nie je zvyknutá, aby 

cez kvasný proces upravené pekáren-

ské výrobky dobre strávila, ale pokiaľ je 

to obmedzené množstvo a je to vysuše-

né, teda tie kvasnice tam v podstate za-

stavili svoju činnosť, tak to nejaký veľ-

ký problém nerobí. Suchý chlieb a pečivo 

je dobré krmivo pre diviačiu zver, alebo 

pre medvede, ktoré tiež pokiaľ nespia, 

tak navštevujú prikrmovacie zariade-

nia. Pre jeleniu zver, pre mufl óny, pre 

daniele, ktoré sa tiež občas objavia v na-

šich lokalitách, a ani pre srnčiu zver to 

nie je vhodné krmivo na dlhodobé prikr-

movanie. Na také nárazové prikŕmenie, 

pokiaľ je nejaký suchý chlebík, ktorý člo-

vek nemá kde použiť a je mu ľúto ho ho-

diť do kontajnera, tak samozrejme je to 

možné použiť.“

Ako lesná zver znáša extrémne 

zimné podmienky ako sú teraz?

„Lepšie je samozrejme keď je teplo, zver 

však je na zimu v zásade dobre pripra-

vená. Vie si nájsť miesta, kde je mráz 

menší a kde stráca menej energie. Mra-

zy sa presúvajú väčšinou do dolín a do 

nižších polôh, zver si hľadá vyššie po-

ložené miesta, ktoré sú slnečné a  kto-

ré sú chránené od vetra. Vie si nájsť 

také lokality, kde si potom ľahne a má 

tam svoje kľudové zóny, tam sa väčši-

nou zdržiava cez deň a tam aj odpočíva. 

Ak ide o prežúvavú zver, tak aj prežúva. 

Tu je zase problémom človek! Pokiaľ sa 

veľmi často ľudia pohybujú v lese, tak 

môžu v  týchto kľudových zónach zver 

vyrušovať a dostávajú ju do zbytočného 

pohybu. Veľkým problémom je to v me-

siacoch február a marec, keď začnú je-

lene zhadzovať parožie a niektorí ľudia, 

neuvedomujúc si, že páchajú trestný 

čin pytliactva, pretože to je neoprávne-

né zasahovanie do poľovníctva, chodia 

zbierať parohy. Cielene zver naháňajú, 

aby čo najskôr zhodila parohy. To je pre 

všetku zver veľmi zlé, nielen pre jelene 

a zle to vplýva aj na kondíciu a celkový 

zdravotný stav zveri, ktorý je koncom 

zimy najkritickejší.“

Za zaujímavé informácie poďakoval

Michal Kríž

Prikrmovanie zveri počas 
zimného obdobia

Veľký krmelec v doline Dolná Kýzová  foto Michal Kríž 

ponuka
práce

1. Kurič, údržbár, stolár, Se-

dačky s.r.o., Tabaková 1, Ban-

ská Štiavnica, p. Zvrškovec ,tel.: 

0903405900,e-mail: sedacky@se-

dacky.com, SO ,ÚSO - 2 VPM, ná-

stup ihneď

2. Lekár záchrannej zdravotnej služ-

by, Kolpašská cesta 4, Banská Štiav-

nica, p. Vido, tel.: 0911408520, fax: 

0268206144, e-mail: vido@emer-

gency-ba.sk, VŠ 2st – 2 VPM, ná-

stup ihneď

3. Lektor sokoliarstva s ANJ, ZŠ s 

MŠ M. Hella, Štiavnické Bane č. 128, 

p. Michal, tel.: 0456929187, e-mail: 

zsmhella@pobox.sk, ÚSO – 1 VPM, 

nástup ihneď

4. Montážnik okien, pracovník vo 

výrobe drevených okien, p. Svet-

lík – Mirador, Pletiarska 20, Ban-

ská Štiavnica, p. Prokešová, tel.: 

0456920616, e-mail: l.prokesova@

mirador.eu, SO, ÚSO – 1 VPM, ná-

stup ihneď

5. Murár, betonár, Teskont s.r.o., 

SNP 1802/29, Banská Štiavnica, p. 

Mizera, tel.: 0905521938, ZV, SO – 

1 VPM, nástup ihneď

6. Pilčík, strojník LKT, Palivo 

BS s.r.o., Banská Štiavnica ,tel.: 

0908283111, e-mail: luciakuruco-

va7@gmail.com , ZV – 2 VPM, ná-

stup ihneď

7. Plastovač, Rotobalance s.r.o., An-

tolská 2, Banská Štiavnica, p. Pa-

lovičová,  tel.: 0908501963, e-ma-

il: martina.palovicova@rotobalance. 

sk , SO, ÚSO – 1 VPM, nástup ihneď

8. Pomocný kuchár, pomocná sila, 

Erb p. Rada Breweries  s.r.o., Novo-

zámocká 2, Banská Štiavnica, p. Si-

váková, tel.: 0918356744, e-mail: 

maria.sivakova@pivovarerb.sk) , SO, 

ÚSO – 1 VPM, nástup ihneď

9. Pracovník manipulácie s jemnou 

technikou pre multimediálne za-

riadenia, BSystems s.r.o., Antolská 

42, Banská Štiavnica, p. Adamišin, 

tel.: 0911058283, e-mail: adamisin.

bsystems@gmail.com, SO, ÚSO, VŠ 

1,2,3 st. – 5 VPM, nástup ihneď

10. Pracovník verejnej ochrany a 

bezpečnostných služieb inde ne-

uvedený, CBS - BOS s.r.o., Ban-

ská Štiavnica , p. Karbánek, tel.: 

0903456391, e-mail: kancelaria@

cbs-bos.sk, SO – 1 VPM, nástup ih-

neď

11. Stavebný a prevádzkový elek-

trikár, Profi  centrum, s.r.o., An-

tolská 34, Banská Štiavnica, tel.: 

0456921015, ÚSO – 1 VPM, nástup 

ihneď

Spracovala: Ingrid Kosmeľová
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kam v BŠ 
a okolí ?

Temperament, vášeň, 

uvoľnenie – to sú charak-

teristiky, s ktorými si často 

spájame južanské národy. Inak 

tomu nie je ani pri ich hudbe, 

ktorá je veselá, preplnená 

emóciami a prirodzenou 

hravosťou. 

Aj preto sme sa rozhodli, že tohto-

ročné fašiangové obdobie spestrí-

me nielen Štiavničanom skvelým 

dvojkoncertom, ktorý nám túto at-

mosféru prinesie naživo. Už 16. 

februára vystúpi v Banskej Štiavni-

ci rumunská turbodychovka Fanfa-

ra Transilvania. Desať hudobníkov 

sľubuje veľkú balkánsku párty a nie 

je dôvod im neveriť.

Fanfara Transilvania je známa a 

oceňovaná balkánska rómska dy-

chovka z historického regiónu, z 

ktorého pochádza aj legendárny 

gróf Dracula. Kapela je založená na 

rodinnom princípe, prostredníc-

tvom ktorého prechádza hudba a 

vášeň pre tradíciu z otcov na synov. 

Dych vyrážajúce tempo ich hudby 

strhlo množstvo fanúšikov na viac 

ako 500 koncertoch za posledných 

5 rokov, pričom kapela vystupova-

lo po celej Európe, vrátane Španiel-

ska, Nemecka, Rakúska, Talianska, 

Francúzska, Maďarska, Česka a Slo-

venska. Repertoár kapely zahŕňa ru-

munský folklór a osobnú interpre-

táciu rómskej hudby z Balkánu, čo 

vytvára unikátnu fúziu štýlov z rôz-

nych regiónov.

Predkapelou budú Slováci z Bal-

kansambelu. Hoci odrazovým 

mostíkom tvorivosti Balkansam-

blu je predovšetkým tradičná hudba 

balkánskych kultúr, v nemalej miere 

má táto kapela zaostrené aj na našu 

ľudovú pieseň, či na hudbu vážnu, 

alebo jazzovú. Polyžánrové skúse-

nosti jej členov umožňujú neviazané 

žonglovanie s naoko nezlučiteľný-

mi hudobnými štylistikami. Pružná 

rytmika balkánskych tancov dodáva 

ich hudbe neošúchaný esprit. Štruk-

túru jednotlivých skladieb vyvážene 

a osviežujúco dopĺňa  element im-

provizácie. A v neposlednom rade, 

zvukovosť ansámblu oživujú najrôz-

nejšie exotické nástroje balkánskej a 

blízkovýchodnej hudobnej tradície.

Skvelý dvojkoncert sa uskutoční 

v priestoroch Kultúrneho centra od 

19.000 hod. Vstupenky je možné 

zakúpiť na webe kultura.banskas-

tiavnica.sk alebo v  Informačnom 

centre na Námestí sv. Trojice v cene 

7 € (predpredaj) alebo na mieste 

v cene 9 €. Zažite s nami nefalšova-

nú balkánsku zábavu!

Rastislav Marko

Balkánska fašiangová veselica

Nasledujúce týždne sme 

pripravili bohatý program pre 

štiavnické deti.

Už v  sobotu 28. januára pokra-

čuje cyklus detských divadelných 

predstavení vystúpením divad-

la Babadlo z  Prešova. Do Banskej 

Štiavnice prichádza s  rozprávkou 

Hrnček, var!.

Stará babičkina truhlica skrýva veľa 

tajomstiev. Všetky deti sú zveda-

vé a aj babičkina vnučka Heňa je 

veľmi zvedavá a nakukne do truh-

lice. Čo tam nájde ? A čo sa stane 

ak nepoznáte tri zázračné slovíč-

ka? Na tieto otázky nájdu deti od-

povede od 16.00 hod. v priestoroch 

kina Akademik. Lístky na bábkové 

predstavenie je možné zakúpiť ale-

bo rezervovať na webe kultura.ban-

skastiavnica.sk.

18. február bude bude patriť 

druhému ročníku Detského maš-

karného bálu. Po minuloročnom 

úspechu aj v  tomto pripravujeme 

výbornú tanečnú zábavu v  spolu-

práci s Faber Dance School. Chýbať 

nebudú ani súťaže o najkrajší kos-

tým, najlepšíeho tanečníka či malé 

občerstvenie. Chystajte si kostýmy, 

budeme sa baviť! Podujatie začína 

o 15.00 hod. a miesta pri stoloch je 

už možné rezervovať prostredníc-

tvom webu.

25. februára vyvrcholí tradičné Zi-

momravenie veľkým programom 

v  Kultúrnom centre. Nebude chý-

bať ani hra po meste, fantastická 

bublinová šou, detské divadlo, tvo-

rivé dielne, Paci Pac, spoločenské 

hry a iné prekvapenia.

V tomto mesiaci čaká na deti aj roz-

šírená ponuka kina Akademik. 

Okrem tradičných nedieľ budeme 

pokračovať v  úspešnom uvádza-

ní titulov pre deti aj počas jarných 

prázdnin. To sa nám v  minulos-

ti osvedčilo a veríme, že aj v tomto 

roku sa naše útulné kino znova pek-

ne zaplní.

Viac informácií o podujatiach, pre-

daj a  rezervácie lístkov nájdete na 

FB profi le Mestská kultúra v  Ban-

skej Štiavnica alebo na webe kul-

tura.banskastiavnica.sk, prípadne 

na stránke kina Akademik.

OKŠaMK

Deti sa nudiť nebudú!

Balkánska rómska dychovka Fanfara Transilvania  foto www.centrumnews.cz 

26.1. Novinky Mary Kay. Pora-

denstvo a bezplatné testovanie 

dekoratívnej a  pleťovej kozemti-

ky.

Cosmopolitan Bowling, 16:00-

19:00.

27.1. Záverečná konferencia s 

nočným pozorovaním hviezd. 

Konferencia k obnove bašty v 

Štiavnických Baniach, večer po-

zorovanie hviezd z nádvoria bašty 

s profi  teleskopom a výkladom as-

tronóma. Kinosála, Štiav. Bane, 

od 10:00.

27.1. Vernisáž výstavy: Ivan Slo-

venčák - Plán B. Prináša výber z 

maliarskych cyklov a aktuálne sé-

rie kresieb autora. Galéria J. Kol-

lára, 16:00.

27.1. Autorské čítanie s Antikva-

riátikom aj pre deti: Zuzana Šte-

lbaská. Autorka kníh pre deti a 

mládež porozpráva o svojich kni-

hách Filipko a Zornička. Poduja-

tie aj pre deti. Moderuje Zuzka 

Lukáčová. Vstup je voľný. Anti-

kvariátik, 17:00.

27.1. Oldies party v Cosmopo-

litan I. Cosmopolitan - bowling, 

22:00.

27.1. Fašiangová zábava (bez ma-

siek) so skupinou RDS. Predaj 

lístkov na 045 699 21 25. Podho-

rie, 19:00.

28.1. Sobotné rozprávkovanie: 

Hrnček var! Stará babičkina truh-

lica skrýva veľa tajomstiev. Kino 

Akademik, 16:00.

28.1. Koncert: Especias. Fúzia 

swingu, jazzu, vážnej hudby, fol-

klóru, latina a groovu. Archanjel 

Cafe, 20:30

31.1. Temné kecy. Nové príbe-

hy a zážitky z Temného sveta, 

tých najdrsnejších a najúspešnej-

ších komikov na Slovensku. Kino. 

Akademik, 19:30.

1.-2.2. Dielnička v  Kammerho-

fe. Maľovanie na hodváb, 14:00-

16:00.

5.2. Bábkové divadlo: Huncút 

Gašpar. Na motívy hier starých 

ľudových bábkarov. Predpre-

daj Tulsi. Divadielko Concordia, 

15:00.

8.-9.2. Dielnička v Kammerhofe. 

Háčkovanie, 14:00-16:00.

11.2. Zimný country večer s ka-

pelou Pacipacifi k. Rezervácie 

0908 963 829. Terasa u Blaškov, 

19:00-23:00.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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V divadelnej sále Pohronského 

osvetového strediska v Žiari 

nad Hronom odovzdávali 

18.januára 2017 ocenenia 

tvorcom a podporovateľom 

regionálnej kultúry. 

Slávnostné podujatie Dotyky 

MÚZ už tretí rok za sebou or-

ganizovalo Pohronské osvetové 

stredisko a bolo určené tvorcom 

kultúrno-osvetových aktivít v 

okresoch Žiar nad Hronom, Žar-

novica, Banská Štiavnica, vedú-

cim a členom krúžkov záujmovej 

umeleckej činnosti, organizáto-

rom miestnej a regionálnej kul-

túry, podporovateľom a všetkým 

spolupracovníkom osvetového 

strediska.

Do Siene slávy boli uvedené dve 

osobnosti regionálnej kultúry in 

memoriam – Margita Kúšiková 

(1939-2016) jedna z trojice za-

kladateľov Pohronských folklór-

nych slávností a pedagóg, scená-

rista, režisér a dramaturg Eduard 

Drienko (1939 – 2011). Na ich 

počesť zazneli autentické ľudové 

piesne z Podhoria v podaní Ing. 

Daniely Sokolovičovej, Emílie Pu-

lišovej a Emílie Krahulcovej.

Ľudová hudba Hron s hosťom 

Mariánom Majerom rezko zaháji-

la druhú ofi ciálnu časť programu,  

odovzdávanie ocenení z rúk riadi-

teľky POS ZH Mgr. Heleny Žňavo-

vej a jej zástupkyne Mgr. Judity 

Frantovej. A tu je zoznam oce-

nených v roku 2017: Folklórny 

súbor Prenčovan, Detský folklór-

ny súbor (DFS) Úsmev Hodru-

ša-Hámre, Regionálna televízia 

ATV Žiar nad Hronom, Knauf In-

sulation Nová Baňa a deväť jed-

notlivcov: dlhoročná vedúca DFS 

Hodruša-Hámre Mária Uramová, 

starosta obce Voznica Kamil Bla-

ho, dlhoroční zamestnanci Po-

hronského osvetového strediska 

Žiar nad Hronom Štefan Schmidt, 

Jarmila Zacharovská a Mária Pet-

rová, žiarska výtvarníčka Jolana 

Palajová, režisérka, scenáristka, 

lektorka, učiteľka detského diva-

delného súboru Žiar nad Hronom 

Irena Novotná, vedúca klubu pa-

ličkovania v Žiari nad Hronom 

Pavlína Slušná a organizátorka 

a dlhoročná starostka obce Malá 

Lehota Marta Tisovská. Dojem-

ný prejav Mgr. Márie Petrovej v 

mene všetkých ocenených chytil 

za srdce tých, ktorí už dávno po-

chopili, že táto práca, práca pre 

iných, je vznešeným poslaním. 

,,Kultúra, umenie, osveta, by mali 

rozsvecovať pomyslené svetielka na 

nekonečnej oblohe človečenstva.“ Na-

sledoval úprimný potlesk, slová a 

kytice vďaky pani Petrovej, ktorá 

odovzdala pomyselné ,,žezlo“ POS 

v Banskej Štiavnici svojej nástup-

kyni Mgr. Renáte Taligovej. Sláv-

nostné fi nále večera patrilo skve-

lej temperamentnej kapele Rusín 

Čendeš orchestra Banská Bystrica 

a slávnostnej recepcii. Všetkým 

oceneným srdečne blahoželáme.

Janka Bernáthová

Dotyky múz zjemňujú dušu

Účastníci podujatia pred Sieňou slávy v ZH  foto Archív autora

Už 14.ročník prehliadky 

heligonkárov sa konal 

v Kultúrnom dome v obci 

Svätý Anton dňa 21.1.2017. 

Takmer trojhodinový program si 

pozreli a  vypočuli diváci zaplnenej 

sále. Úvod patril fujarám a  spevu 

v  podaní Alexandra Ladzianskeho 

a  pána Spišiaka zo súboru Sitňan. 

Účinkujúcich a  divákov privítala 

starostka obce pani Simona Guláko-

vá. V programe sa striedali jednot-

livci i kolektívy. Pribudli noví ,kto-

rí prekvapili svojím spevom i hrou. 

Najmladší účastník  Miško Cerov-

ský bol najväčším prekvapením. Za-

hral a zaspieval dve piesne celkom 

suverénne, čo hľadisko odmenilo 

búrlivým potleskom. Nedala sa za-

hanbiť ani malá Eliška Bradová, kto-

rá zaspievala za sprievodu svojho 

otca. Milé a pekné bolo vystúpenie 

Martina Kminiaka s dcérou Daniel-

kou a synom Jankom, aj vystúpenie 

detí zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Cobur-

ga pod vedením pani učiteliek Mgr. 

Zuzany Takáčovej, Anny Valachovej 

a Martiny Húskovej. S piesňami vy-

stúpili aj dievčatá novozaloženého 

súboru Lúčka, ktorý vedie pán Mar-

tin Kminiak. Nový repertoár za-

spievali výborne. Rastie nám mladá 

generácia, ktorá  sa určite ešte v bu-

dúcnosti rozrastie a poteší milovní-

kov folklóru. V  programe vystúpil 

aj súbor Prenčovan so svojím vtip-

ným pásmom pod názvom: V nede-

ľu na rínku. Členovia súboru Sitňan 

zaspievali pekné piesne za sprievo-

du gájd A.Ladzianskeho. Z Hodru-

še zavítali a hrou na heligónku pote-

šili: Ján Zrebený s dcérou Katkou a 

Patrik Nojber, z Vyhieň to boli: On-

drej Sliacky so sestrou a Viktor Šan-

ta, z Jergištôlne pán Matúš Mojžiš, 

zo Sebechlieb pán  Milan Skokan, 

z Drienova pán Juraj Bartoš,z Kru-

piny pán Peter Sedmák, z Prenčova 

pán Miloš Dubovský,zo Studenca 

pán Pavol Brada, z Banskej Bystri-

ce Mgr.Stanislav Bartko a z domá-

cich Ondrej Remeň a Martin Kmi-

niak. Moderátorom programu bol 

pán Ján Furinda, ktorý divákov po-

bavil aj vtipmi o  Náckovi. Predpo-

sledné vystúpenie patrilo piatim 

stálym účastníkom: Dubovskému, 

Bradovi, Sliackemu, Bartkovi, Kmi-

niakovi, ktorí spoločne zahrali a za-

spievali niekoľko  piesní. Posledné 

slovo patrilo pani starostke, ktorá 

poďakovala všetkým účinkujúcim, 

aj divákom a  pánovi Kminiakovi 

odovzdala pamätný list za jeho an-

gažovanosť v oblasti kultúry v obci 

Svätý Anton. Úplný záver patril 

všetkým účinkujúcim, ktorí si spo-

lu s divákmi zaspievali pieseň „Mám 

ja hrušku“. Tešíme sa na XV. ročník 

Svätoantonskej Heligónky. 

Anna Rihová

Heligonkári potešili

Heligonkári vystúpili v Kultúrnom dome vo Sv. Antone  foto A.Rihová
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Že čas rany za-

hojí, je len klam-

né zdanie, v srd-

ci nám zostala 

bolesť a tiché 

spomínanie.

Dňa 25.1.2017 uplynulo 9 

rokov, čo nás navždy opustil 

manžel, otec, starký, svokor a 

syn Ján Sliacky. Tí, ktorí ste 

ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku. S úctou spomína 

manželka, dcéra 

a syn s rodinami

Spomienka

V týchto dňoch 

sme si pripome-

nuli 1. výročie, 

čo nás navždy 

opustil milova-

ný syn, manžel, otec, starký Mi-

loš Spišiak. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. S 

láskou a úctou spomínajú 

mama, manželka, syn, 

vnúčik a ostatná 

smútiaca rodina 

Oznam
Slovenský zväz telesne postihnu-

tých v B. Štiavnici oznamuje svoj-

im členom, že dňa 14.2.2017 (uto-

rok) sa uskutoční rekondičný zájazd 

do Kováčovej. Odchod autobusu o 

11:00 hod. z Križovatky. Poplatok 

10,-Eur (cestovné, vstupenka) prosí-

me uhradiť v kancelárii zväzu v PO, 

ST a ŠT.  Ivan Madara

Vážené dámy, vážení páni, 

milí bratia a sestry. Spoločne 

sme prekročili prah Nového 

roku 2017 a teraz tu stojíme 

s nádejou, že bude lepší 

a krajší ako rok predchádza-

júci.

Nový rok nie je len údaj v kalendá-

ri, ale pre každého z nás znamená 

aj začiatok nových plánov, predsa-

vzatí a cieľov v súkromnom i pra-

covnom živote, ktoré by sme počas 

nastávajúceho roka chceli uskutoč-

niť.

Znamená tiež, že nastal čas pre-

hodnotiť predchádzajúci rok, jeho 

úspechy, neúspechy, prekážky, ale 

aj šťastné a  veselé dni, ktoré pri-

niesol. V ďalšom živote je dôležité 

poučiť sa z neúspechu a stavať na 

tom dobrom a  šťastnom, pretože 

toto ním dáva silu prekonávať nové 

prekážky a napriek všetkému sa te-

šiť zo života.

Naša odbočka č.106 rok 2016 

úspešný nemala, nakoľko od vzni-

ku pobočky sme každý rok plán 

splnili, až na rok 2016, kde sme 

v počte členov poklesli o 8 členov.

K  1.1.2016 sme mali 941 členov, 

získali sme 14, 2 členovia boli vy-

lúčení na vlastnú žiadosť a 20 čle-

nov zomrelých, stav k 31.12.2016 

je 933 členov, počet členských prí-

spevkov je 996, čo sa prepočítava 

podľa členských násobkov. Naša 

odbočka má 45 členov s  2-násob-

kom a  6 členov so 4-násobkom 

členského.

Za Ústredie Betliar v  roku 2016 

prijali 517 nových členov, vylúčili 

150 členov, zomrelo 1374 členov. 

K 31.12.2016 mali 47 830 členov, 

a  členská základňa klesla v  roku 

2016 o 1007 členov.

Iba v  20 odbočkách sa podarilo 

zvýšiť členskú základňu, v  28 od-

bočkách sa stav nezmenil a v 166 

odb. došlo k poklesu členskej zák-

ladne. Žiaľ, musíme konštatovať, 

že ani v roku 2016 sa nám nepoda-

rilo všetkých vylúčených a zomre-

lých členov nahradiť novými člen-

mi. Preto prosíme Vás, členovia 

PPZ, zapojte sa do získavania no-

vých členov, oslovte rodinných prí-

slušníkov alebo svojich známych.

Podmienky vstupu, prihlášky a tla-

čivá Vám poskytnú členky výboru 

a  to: pp Šajmerová, Chladná, Pec-

níková, Wágnerová.

Správna rada PPZ s  platnosťou 

od 1.1.2017 schválila zvýšenie 

členského príspevku na 15.- eur, 

ročne  a výšku pohrebnej podpo-

ry na 420.- eur, to znamená:

- členovia PPZ od 1.1.2017 platia 

základný členský príspevok 15.-eur

- členovia PPZ, ktorí si zvolili ná-

sobky, od 1.1.2017 platia ročne zá-

kladný členský príspevok 15.- eur 

násobený zvoleným násobkom

- pozostalí po členoch PPZ, ktorí 

vstúpili do združenia v termíne od 

1.12.2010, majú od 1.1.2017 ná-

rok na plnú výšku pohrebnej pod-

pory v sume 420.- eur

- pozostalí po členoch PPZ, ktorí 

vstúpili do združenia v termíne od 

1.1.2011, majú nárok na pohreb-

nú podporu podľa dĺžky členstva 

nasledovne: od 1 do 5 rokov 145.- 

eur, od 5 do 10 rokov 220.- eur, od 

10 do 15 rokov 295.- eur, nad 15 

rokov 420.- eur

- pozostalí po členoch PPZ, ktorí 

vstúpili do združenia v termíne od 

1.1.2011 a zvolili si násobok, majú 

nárok na pohrebnú podporu podľa 

dĺžky členstva nasledovne: od 1 do 

5 rokov 145.- eur, od 5 do 10 rokov 

220.- eur, od 10 do 15 rokov 295.- 

eur, nad 15 rokov 420.- eur, náso-

benú zvoleným násobkom.

Pri dvojnásobku činí podpora nad 

15 rokov 840.-eur.

Pri trojnásobku činí podpora nad 

15 rokov 1.260.-eur.

Pri štvornásobku činí podpora nad 

15 rokov 1.680.-eur.

- Násobky členských príspevkov 

a  výška pohrebnej podpory po 

1.1.2017 platí nasledovne:

Základný ročný členský príspevok 

15.-eur x zvolený násobok.

Príklad: Člen platí 3 násobok 15.-

eur x 3 = 45.-eur, nárok na pohreb-

nú podporu je 3 x výška pohrebnej 

podpory, ktorá prináleží podľa dĺž-

ky členstva.

Príklad: Člen vstúpil 1.1.2014 

a zomrie v roku 2017, pozostalí do-

stanú: 145.-eur x 3 = 435.-eur, pri-

čom člen za celé obdobie členstva 

zaplatil 135.-eur.

Rozhodnutie o  zvýšení členské-

ho príspevku a  pohrebnej pod-

pory bolo z  niekoľkých dôvodov. 

Jedným z  dôvodov bolo, že dote-

raz vyplácaná pohrebná podpo-

ra pokryla sotva polovicu nákla-

dov na pohreb dôsledkom zvýšenia 

cien a infl ácie. Na túto skutočnosť 

upozorňovali funkcionári odbo-

čiek a  tiež členovia  PPZ. Ozýva-

li sa hlavne starší členovia, ktorí si 

už vzhľadom na svoj vek nemohli 

dať násobky členského príspev-

ku a  sú členmi viac rokov. Správ-

na rada je povinná v  zmysle Sta-

nov PPZ posúdiť záujmy a potreby 

všetkých svojich členov, ako aj os-

tatné podmienky, ktoré prináša 

život. Úlohou Správnej rady PPZ 

bolo posúdiť okolnosti a  vyhovieť 

čo najväčšiemu počtu členov a toto 

rozhodnutie o  zvýšení členského 

príspevku a  pohrebnej podpory 

bolo výsledkom.

Do PPZ prijímame členov od 18 

do 55 rokov. Prihlášku treba vy-

plniť najneskôr 1 mesiac pred do-

vŕšením 55 rokov veku. Noví čle-

novia spolu so súčasnými členmi 

do veku 55 rokov si môžu zvoliť 

násobok členského príspevku. Pri 

nových členoch si v „Členskej pri-

hláške“ zvolia násobok členského 

príspevku. Nový člen platí alikvot-

nú čiastku členského príspevku ná-

sobenú zvoleným násobkom člen-

ského príspevku.

Súčasný členovia, ktorí nedovŕšili 

vek 55 rokov a chcú si zvýšiť náso-

bok členského príspevku, sú povin-

ní vyplniť tlačivo „Zmena násobku 

členského príspevku“, kde odbočka 

doplní Matričné číslo z  ústredia 

a zabezpečí všetky podpisy. Súčas-

ný člen, ktorý požiadal o  zmenu 

násobku platí celý členský príspe-

vok násobený zvoleným násobkom 

členského príspevku bez rozdielu, 

ktorom mesiaci príslušného roku 

si násobok zmenil.

Do nového roka 2017 všetkým že-

láme pevné zdravie, šťastie, silu 

a  trpezlivosť pre každodenné pre-

konávanie skúšok, ktoré prináša 

život. Želáme silu, dostatok ener-

gie a nápadov meniť veci k lepšie-

mu. Želáme nádej, že to zvládne-

me a veci sa aj skutočne k lepšiemu 

zmenia. Želáme veľa lásky, poro-

zumenia a  priateľstva, ktoré nás 

robia ľuďmi, čo najmenej bolesti, 

chorôb, strát a útrap.

Za výbor odbočky č.106 predsed-

kyňa

Matilda Šajmerová

Oznam pre členov PPZ Betliar

Ospravedlnenie
V ŠN č.2/2017 v článku „Ohliadnu-

tie za minulým rokom z  pohľadu škôl 

a  školských zariadení v  zriaďovateľ-

skej pôsobnosti Mesta Banská Štiavni-

ca“ zaúradoval novinársky škriatok 

a nesprávne bol uverejnený údaj, 

správne má byť: V roku 2016 – bola 

dotácia mesta nasledovná:…„Škol-

ský klub detí – štátne (mestské) školy: 

113,24 €.“ Za chybu sa ospravedlňu-

jeme!  red
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Na počesť Louisa Brailla (1809 

– 1852) si každoročne 4. januára 

pripomíname Svetový deň 

Braillovho písma. 

Vždy začiatkom roka si vďaka nemu 

o čosi intenzívnejšie uvedomíme ob-

rovský dosah, ktorý má vynález toh-

to reliéfneho písma na životy ne-

vidiacich na celom svete. Braillovo 

písmo rovná sa kompetencia, nezá-

vislosť a rovnosť.

Braillovo písmo bolo predstavené 

svetu v roku 1825. Pozostáva z tzv. 

šesťbodu, ktorý tvoria dva stĺpce po 

troch bodoch. Ich kombináciou (pri-

dávaním a vynechávaním jedného 

až piatich) možno zaznačiť písme-

ná abecedy (aj s diakritikou), inter-

punkčné znamienka, matematické 

a chemické symboly, dokonca noto-

vý záznam. Veľkosť jednotlivých bo-

dov, vzdialenosť medzi nimi ako aj 

medzi riadkami, sú pevne dané tak, 

aby bolo možné onen šesťbod po-

ľahky zachytiť bruškom prsta. Nee-

xistujú veľkosti písmen, ako ich po-

zná vidiaci človek, nijaké fonty, na 

zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ 

písmo, ani kurzívu. Napriek tomu je 

Braillovo písmo skutočnou abece-

dou rozmerom aj obsahom, je plne 

ortografi cké, má svoju logiku, záko-

nitosť a postupnosť. Vďaka týmto 

vlastnostiam je rovnocenné s akým-

koľvek iným písmom.

Celosvetovo sa šíri obava,  že tech-

nológie ako sú e-knihy, zvukové kni-

hy a čítače obrazovky môžu nahra-

diť Braillovo písmo. Ani takmer 200 

rokov po jeho vzniku sa však tento 

geniálny nástroj komunikácie nedo-

stáva do úzadia - študenti majú dnes 

prístup k rôznym zariadeniam, ako 

sú obnoviteľné braillovské displeje 

či braillovské zápisníky (t.j. špecia-

lizované počítače pre používateľov 

Braillovho písma). Knihy a  časopi-

sy v „bodkách“, ktoré sú pomocou 

programov na preklad čiernotlače 

do Braillovho písma často tlačené 

braillovskými rýchlotlačiarňami, ani 

iné formáty, ako sú zvukové knihy, 

(ktorých výroba je vo všeobecnosti 

lacnejšia než braillovských), ani ďal-

šie moderné technické a  technolo-

gické výdobytky nemôžu nahradiť 

informácie v Braillovom písme. Ide 

totiž o podporu braillovskej gramot-

nosti do budúcna. Technický pok-

rok je, prirodzene, vítaný, technika 

by však mala byť využívaná na roz-

šírenie používania Braillovho pís-

ma, nie ako jeho náhrada. Navyše 

prax potvrdzuje, že tí, ktorí si osvo-

ja zručnosti spojené s čítaním a písa-

ním Braillovho písma, nadobudnú 

vyššiu úroveň gramotnosti, dosahu-

jú väčšie úspechy v oblasti vzdelania 

a zamestnania v porovnaní s tými, 

ktorých učenie bolo primárne zalo-

žené na technike hovoreného slova.

Svetová únia nevidiacich dôrazne 

odporúča, aby všetky nevidiace a 

ťažko slabozraké deti dostali mož-

nosť učiť sa Braillovo písmo, získa-

vať inštrukcie od tých, ktorí sú dô-

kladne vyškolení a kvalifi kovaní ho 

učiť, a  aby si mohli osvojiť schop-

nosť prostredníctvom neho čítať 

a písať. Ďalším dôležitým odporúča-

ním je prístup k rozmanitým a hlav-

ne aktuálnym knihám a publikáciám 

v Braillovom písme pre všetkých ne-

vidiacich ľudí. Nielen pre medziná-

rodné organizácie nevidiacich (Sve-

tovú či Európsku úniu nevidiacich), 

ale aj pre tú našu sa budúcnosť gra-

motnosti nevidiacich a slabozrakých 

spája s ratifi káciou a účinnou imple-

mentáciou Marakéšskej zmluvy, 

ktorá umožňuje voľný export a im-

port sprístupnených dokumentov 

chránených autorským právom. Je 

žiaduce, aby Marakéšsku zmluvu ra-

tifi kovali všetky krajiny a následne 

jej ustanovenia uplatňovali v súlade 

s jej hlavným cieľom – posilniť práva 

ľudí s obmedzenou schopnosťou čí-

tať, presadzovať ich prístup k litera-

túre a informáciám. ÚNSS so svoji-

mi zahraničnými partnermi bude aj 

naďalej presadzovať ratifi káciu Ma-

rakéšskej zmluvy a spoločne s nimi 

bude podporovať dosiahnutie toh-

to cieľa.

Dušana Blašková, Únia nevidia-

cich a slabozrakých Slovenska

Braillovo písmo je stále nezastupiteľnéEGO versus 
EKO
Medzinárodná výtvarná súťaž 

vyhlásená!

Slovenské banské múzeum – Ga-

léria Jozefa Kollára v Banskej 

Štiavnici vyhlásili už 19. ročník 

výtvarnej súťaže s  environmen-

tálnou tematikou „My sa nevieme 

sťažovať nahlas“. Téma aktuálne-

ho ročníka „EGO versus EKO“ otvá-

ra priestor pre malých a  veľkých 

autorov k  úvahám o  hodnotách 

prírody a o vzťahu človeka k nej. 

Dokážeme citlivo vnímať krásu, 

energiu a  harmonický poriadok 

prírody? Ako sa k prírode správa 

my, ľudia? Len berieme alebo do-

káže aj dávať a pomáhať?

Súťaž sa vyhlasuje pre šesť ve-

kových kategórií:

1. žiaci MŠ

2. žiaci I. stupeň ZŠ

3. žiaci II. stupeň ZŠ

4. žiaci I. stupňa ZUŠ

5. žiaci II. stupňa ZUŠ

6. študenti SŠ, VŠ a dospelí

Výtvarné práce je potrebné do-

ručiť  do Slovenského banské-

ho múzea  do uzávierky súťaže: 

22.3.2017. Vernisáž a slávnostné 

vyhodnotenie je naplánované na 

stredu 12.4.2017.

Spoluorganizátormi súťaže je 

BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom, Sloven-

ská agentúra životného prostredia 

Banská Bystrica a Mesto Banská 

Štiavnica.

Veríme, že počas chladných týž-

dňov vzniknú energické a nápa-

dité diela, ktoré opäť rozžiaria Ga-

lériu Jozefa Kollára. Propozície 

súťaže a  viac informácii nájdete 

na www.muzeumbs.sk.

Iveta Chovanová, SBM

INZERCIA
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik
Piatok 27.1. o 18:30 hod.Piatok 27.1. o 18:30 hod.

ZAklAdATeľZAklAdATeľ

Dráma/životopisný, 115 min., Dráma/životopisný, 115 min., MP:12. MP:12. 
Vstupné: 4€. V roku 1954 dostal Vstupné: 4€. V roku 1954 dostal 
RayKroc objednávku na 6 mixérov na RayKroc objednávku na 6 mixérov na 
výrobu obľúbených mliečnych šejkov výrobu obľúbených mliečnych šejkov 
od bratov McDonaldovcov. Od tohto od bratov McDonaldovcov. Od tohto 
momentu sa začala písať história ob-momentu sa začala písať história ob-
rovského impéria McDonald. rovského impéria McDonald. 

Sobota 28.1. o 18:30 hod.Sobota 28.1. o 18:30 hod.

SpojeNciSpojeNci

Thriller/romantický/dráma, 124min., Thriller/romantický/dráma, 124min., 
MP:12. Vstupné: 4€. /ČSFD 83%/. MP:12. Vstupné: 4€. /ČSFD 83%/. 
Rok 1942. Špión britskej rozvied-Rok 1942. Špión britskej rozvied-
ky Max sa na misii v Casablance za-ky Max sa na misii v Casablance za-
miluje do francúzskej kolegyne, ktorá miluje do francúzskej kolegyne, ktorá 
je podozrivá zo spolupráce s nacista-
mi. Max dostane za úlohu podozrenie mi. Max dostane za úlohu podozrenie 
potvrdiť či vyvrátiť a prípadne zradky-potvrdiť či vyvrátiť a prípadne zradky-
ňu potrestať. ňu potrestať. 

Nedeľa 29.1. o 16:00 hod.Nedeľa 29.1. o 16:00 hod.

Divoké vlNY 2Divoké vlNY 2

Rodinný/detský/animovaný, MP. Rodinný/detský/animovaný, MP. 
Vstupné: 4€. Partia tučniakov sa opäť Vstupné: 4€. Partia tučniakov sa opäť 

vracia na plátna s ešte bláznivejším vracia na plátna s ešte bláznivejším 
dobrodružstvom.dobrodružstvom.

Nedeľa 29.1. o 18:30 hod.Nedeľa 29.1. o 18:30 hod.

ResideNT Evil: ResideNT Evil: 

PosledNÁ kApiTolAPosledNÁ kApiTolA

Horor/thriller/sci-fi /akčný,USA/Ne-Horor/thriller/sci-fi /akčný,USA/Ne-
mecko/Austrália/Kanada/Francúz-mecko/Austrália/Kanada/Francúz-
sko, MP:15. Vstupné: 4€. sko, MP:15. Vstupné: 4€. 

Pondelok 30.1. o 18:30 hod.Pondelok 30.1. o 18:30 hod.

VšeTko Alebo NičVšeTko Alebo Nič

Komédia/romantický, ČR, 107 min., Komédia/romantický, ČR, 107 min., 
MP:12. Vstupné: 4€.MP:12. Vstupné: 4€.

Streda 1.2. o 18:30 hod.Streda 1.2. o 18:30 hod.

PATersoNPATersoN

Dráma, 118 min., MP:12. Vstupné: Dráma, 118 min., MP:12. Vstupné: 
3€. /ČSFD81%/. Vodič autobusu Pa-3€. /ČSFD81%/. Vodič autobusu Pa-
terson žije so svojou ženou Laurou v terson žije so svojou ženou Laurou v 
Paterson, niekdajšom meste básnikov, Paterson, niekdajšom meste básnikov, 
ktoré dnes upadá. Patersonovi je oko-ktoré dnes upadá. Patersonovi je oko-
lo tridsať a vedie usporiadaný život po lo tridsať a vedie usporiadaný život po 
boku ženy, ktorá ho miluje a má plnú boku ženy, ktorá ho miluje a má plnú 
hlavu nápadov, ako zvýšiť ich obme-hlavu nápadov, ako zvýšiť ich obme-
dzený rozpočet. Majú anglického bul-dzený rozpočet. Majú anglického bul-

dočka Marvina, s ktorým Paterson dočka Marvina, s ktorým Paterson 
chodieva večer na prechádzku a zakaž-chodieva večer na prechádzku a zakaž-
dým sa stavia v miestnom bare. Kaž-dým sa stavia v miestnom bare. Kaž-
dý deň ráno skoro vstáva, aby sa de-dý deň ráno skoro vstáva, aby sa de-
siatou pripravenou Laurou bol včas u siatou pripravenou Laurou bol včas u 
svojho autobusu. Paterson je ale tiež svojho autobusu. Paterson je ale tiež 
básnik a denne zapisuje svoje básne do básnik a denne zapisuje svoje básne do 
zošita, ktorý má stále pri sebe. Sledu-zošita, ktorý má stále pri sebe. Sledu-
jeme každodenné rytmus života dvoch jeme každodenné rytmus života dvoch 
nenápadných ľudí.nenápadných ľudí.

Štvrtok 2.2. o 18:30 hod.Štvrtok 2.2. o 18:30 hod.

MŕTvY MUžMŕTvY MUž

Western/Dráma/Fantasy, USA/Ne-Western/Dráma/Fantasy, USA/Ne-
mecko/Japonsko, 1995, 121 min., mecko/Japonsko, 1995, 121 min., 
MP:15. Vstupné: 3€ /ČSFD 84%/MP:15. Vstupné: 3€ /ČSFD 84%/
Niekedy v druhej polovici 19. storo-Niekedy v druhej polovici 19. storo-
čia putuje William Blake do mestečka, čia putuje William Blake do mestečka, 
kde sa končia koľajnice i posledné sto-kde sa končia koľajnice i posledné sto-
py civilizácie. Prichádza ako mladý úč-py civilizácie. Prichádza ako mladý úč-
tovník – sľúbené miesto v továrni však tovník – sľúbené miesto v továrni však 
nezíska. Károvaný oblek s vestičkou a nezíska. Károvaný oblek s vestičkou a 
kovové rámy okuliarov len násobia do-kovové rámy okuliarov len násobia do-
jem človeka z jem človeka z „inej planéty“„inej planéty“, ktorým , ktorým 
pôsobí na tamojšiu komunitu. Párho-pôsobí na tamojšiu komunitu. Párho-
dinová náhodná známosť mu vypáli na dinová náhodná známosť mu vypáli na 
čelo znamenie smrti. čelo znamenie smrti. 

Bližšie info: Odd. kultúry, športu 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. 
www.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademikwww.kino.banskastiavnica.sk, FB: Banská Štiavnica-kino Akademik

Vážení lúštitelia!

Výhernú poukážku na konzumáciu 

v hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica si výherca môže 

vyzdvihnúť v redakcii ŠN. Správne 

znenie krížovky z č.1/2017: „Hoj-

nosť zdravia, pokoja v novom roku želá 

redakcia.“ Výhercom sa stáva Igor 

Truban, Vyhne 433. Srdečne bla-

hoželáme! Tento týždeň hráme o 

poukážku na konzumáciu v hod-

note 10,-eur v pizzérii, reštaurá-

cii Black M, Nám. sv. Trojice 6/2, 

Banská Štiavnica. Vašou úlohou je 

správne vylúštiť krížovku a zaslať ju 

spolu s kupónom do redakcie ŠN v 

termíne do 6.2.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok Epikte-

tosa:

A., Úder v boxe, citoslovce pri chy-

be, plť, severské zviera, Okresný 

stavebný podnik,

B., Začiatok tajničky,

C., Vyrábaj, vynálezca turbíny, 

ostrov v malých Sundách,

D., Národný podnik, malý medve-

dík, úkol, existuj,

E., Patriace Are, zn. starších bicyk-

lov, syčal,

F., Zajali, dni česky, približne, slo-

venská rieka,

G., Ozn. áut Poľska a  Rakúska, 

morský rak, diel naopak, preš,

H., Obyvateľ Ríma, cudzie ženské 

meno, vrahovia česky,

I., Pocit, celý anglicky, pripravuj 

obed, hala,

J., Umri, časť tváre, preškoluj, tylo 

česky,

K., Úhor nemecky, 3 časť tajničky, 

51 v Ríme.

1., Popravca, 2 časť tajničky,

2., Ostravsko-karvinský výbor, 

bonbón,

3., Vzala do rúk, metal bez pro-

strednej hlásky,

4., Druh papriky, spojka, kde, inici-

álky Dobšinského,

5., Zatne, šúplata trávy, áno po čes-

ky,

6., Všadiaľ, ponad, baňa na kameň,

7., Ruská rieka, cestovné  dokla-

dy, zmotaná látka, sekcia noviná-

rov skr.,

8., Pracuj rýľom, trávnatá plocha, 

kráľ zvierat, pracuj ihlou,

9., Zoťala, vidina, stred slova 

haken,

10., Poodnášaj, VII naopak, hrob,

11., Šál z peria, slávna pieseň, zo-

dierala,

12., Chytil dookola, lopta mimo 

hry, jód,

13., Spoločnosť s  ručením obme-

dzeným, Koniec tajničky, liter,

14., Červenala, dávali semeno do 

pôdy.

Pomôcky: Aal, All, Drn, Sn, Boa, 

PCR, Alor

Pozn. aut.: Interpunkčné zna-

mienka sa neberú do úvahy!

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 3
Krížovka
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V sobotu 14.1.2017 sa v obci 

Podhorie konala tretíkrát 

domáca zabíjačka. 

Šikovní mäsiari už deň predtým na-

porcovali prasiatko, z  ktorého od 

včasného sobotňajšieho rána pri-

pravovali šikovné ženičky domáce 

špeciality ako: hurky, klobásy, pap-

rikovú podbrušinu, kapustnicu, 

oškvarky, plnené mäso a pod. Kaž-

dý, kto sa zastavil, si nielen pochu-

til na týchto jedlách, ale si mohol 

pohladiť aj dušu pri ľudovej hud-

be z  Banskej Štiavnice, pod vede-

ním heligónkára Andreja Hudeca. 

Veru, dalo sa zajesť, zaspievať si aj 

čo to vypiť. Horúci čaj, varené víno 

ani grog nechýbali. Počas poobedia 

sa vystriedalo viacero záujemcov 

stretli sa ľudia z  obce, z  okolitých 

dedín, ako aj ich starostovia, či cel-

kom cezpoľní návštevníci, ktorí sa 

nebáli priložiť ruku k dielu. Aj takto 

sa dá spríjemniť mrazivá sobota. 

Daniela Sokolovičová

Zabíjačka na domáci spôsob

Prvé domáce špeciality na stole  foto Lubo Lužina

Zvuk historického organu 

v Kostole nanebovzatia Panny 

Márie a fanfára lesného rohu 

otvorili tradičný slávnostný 

„Adventný koncert“ žiakov 

a učiteľov Základnej umeleckej 

školy v Banskej Štiavnici. 

Pani zástupkyňa Mgr. Katarína 

Tuhárska po privítaní prítomných 

rodičov, žiakov, pedagógov a  priate-

ľov banskoštiavnickej ZUŠ a vzácnych 

hostí odovzdala slovo pánovi farárovi 

ICLic., Ing. Ľudovítovi Frindtovi. Ten 

v príhovore obrátil naše mysle, myš-

lienky a modlitby aj na tých mnohých 

vo svete trpiacich ako i deň pred kon-

certom tragicky usmrtených nevin-

ných ľudí v Berlíne. Na tomto pred-

vianočnom pozastavení sa s hudbou 

a  umením odzneli skladby rôznych 

autorov od Bacha, Šostakoviča, de Bo-

ismortiera, Charpentiera, Trnavské-

ho, Clarka, či Händla.

Tematicky adventne pokračoval kon-

cert piesňou „Adventná svieca“, v ktorej 

Danielka Kminiaková spievala o oča-

kávaní príchodu Ježiška „...čaká Ťa 

duša moja, na jasličky Betlehema preme-

nená“ . Vzápätí adventným príbehom 

žiaci speváckej triedy p. uč. Voberovej 

symbolicky znázornili biblickú tému 

Zvestovania Pána. V nej  Panna Mária 

(Natália Turcelová) kľačiac oslovená 

archanjelom Gabrielom prijala zvesť, 

že bude matkou Božieho Syna.

Organové čísla našich terajších žia-

kov organu pani učiteľky Tuhárskej 

(Ondríka Cánika, Mareka Drozda 

a Róberta Zacharovského) doplnila aj 

naša šikovná absolventka Lucia Šve-

cová „Prelúdiom D-dur, BuxWV 139 

od Dietricha Buxtehudeho. Zo srdca 

jej blahoželáme, že sa jej vďaka talen-

tu a zanietenosti pre hru na organ po-

darilo dostať na prestížne štúdium na 

Oxfordskej univerzite v Anglicku. 

Farebnosť organu striedali klasické 

i netradičné vianočné koledy a piesne 

žiakov speváckeho oddelenia pani uči-

teľky Weisovej i Chovanovej. Nechý-

bala známa štiavnická koleda „Ježišku 

v  jasličkách“, „Dobrý pastier sa narodil“, 

„Do mesta Betléma“, „Aký je to svit“, „Na-

rodil sa Spasiteľ“ „Nebo sa sklonilo k zemi“, 

“Dnes sa stalo „Zaspau bača náš“, či mo-

derejšia pieseň G Michaela „Last Chris-

tmas“. Žiaci dychového oddelenia 

ZUŠ z triedy pána učiteľa Aleša Tur-

čana a  Zuzky Kovárovej-Ladzianskej 

prispeli do slávnostnej atmosféry 

koncertu skladbami pre priečne fl au-

ty, zobcové fl auty, lesné rohy a trubku. 

Historicky po prvýkrát interpretovali 

žiačky našej ZUŠ (Zuzana Marunia-

ková - p. uč. Ševcová, Júlia Balážová 

a Henrieta Dudáková - p. uč. Jánošík) 

„Tri koledy pre šesťručný klavír“ mladého 

skladateľa a pedagóga Petra Špiláka.

Tanečníci prispeli jedným dobovým 

tancom na skladbu „Tri oriešky pre po-

polušku“ a  scénickým tancom „Zimná 

rozprávka“ na hudbu z baletu Luskáčik.

Milým oživením v  mrazivom kosto-

le bolo ľudové pásmo kolied a vinšov 

malých koledníčok (Tatianka Chova-

nová, Sofi a Dávidová, Hanka a Nelka 

Buzalkové, Stela Solivarská a Amálka 

Paškayová), ktoré v šávolkách, šatôč-

kach, krojoch a s darmi v rukách pri-

blížili atmosféru a  posolstvo tradič-

ných slovenských Vianoc.

Po slávnostnom príhovore pani pri-

mátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. 

Nadeždy Babjakovej, v  ktorom po-

priala škole, farnosti, mestu pokoj-

né, radostné, požehnané sviatky, sa v 

päťhlasnej úprave vianočnej uspávan-

ky „Búvaj dieťa krásne“ zjednotili spe-

vom ZUŠ-kárski páni učitelia.

Za pomoc pri organizácii ďakujeme 

páni farárovi Frindtovi, p. kapánovi 

Lojanovi, za občerstvenie po koncer-

te mestu Banská Štiavnica, za tech-

nickú pomoc pánovi Kartíkovi a Cho-

vancovi.

Za fotodokumentáciu Lubkovi Luži-

novi a Martinovi Jánošíkovi, za vidie-

ozáznam Petrovi Ivaškovi a Vio-Tv.

Za ozvučenie a  osvetlenie ďakujem 

pánovi učiteľovi Matúšovi Piatrovi, 

všetkým pedagógom a deťom za ich 

pekné a srdečné výkony.

Irena Chovanová

Kostol ožil spevom detí

Biblická scéna "Zvestovanie Pána"  foto Lubo Lužina

Ivan Slovenčák 
„Plán B“
autorský výstavný projekt

Galéria Jozefa Kollára Banská 

Štiavnica, Námestie Sv. Trojice 8

Vernisáž: piatok 27. 1. 2017 

o 16.00 

Trvanie výstavy: 27.1. 2017 - 

25.3.2017

Ivan Slovenčák /*1980/ je absol-

ventom katedry maľby Akadémie 

umení v  Banskej Bystrici /prof. F. 

Hodonský a  prof. S. Balko/. Slo-

venčák tvorí najmä prostredníc-

tvom konvenčného výtvarného 

jazyka, nezlákali ho konceptuál-

ne formy. V  námetoch tematizu-

je súčasnosť, v obsahoch nachádza 

priestor na experiment. Intenzív-

ne, so zaujatím pozoruje malé aj 

veľké dejiny prítomnosti, skúma 

kontexty. Prirodzený tempera-

ment autora ho núti vytvárať rých-

le pohotové záznamy, nápady - si-

tuácie kreslí, sumarizuje, vrství do 

denníka. Realistické impulzy a úva-

hy spracováva hravo, s  nadhľa-

dom. Odľahčený výraz diel dosahu-

je zapojením vrodeného zmyslu pre 

grotesku, absurdno a iróniu.

Výstavný projekt Ivana Slovenčá-

ka „Plán B“ v štiavnickej Galérii Jo-

zefa Kollára prináša výber z  ma-

liarskych cyklov a aktuálne série 

kresieb autora.

Iveta Chovanová, SBM
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Mestské kúpele 
– plaváreň

Otváracie hodiny:

Plavecký bazén

PO: Zatvorené, UT: 11:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

ST – PI: 13:00 – 20:30 

(15:00 – 17:00 – celý bazén PK)

SO – NE: 14:00 – 20:00

PK – Plavecký klub B. Štiavnica

Poskytuje služby:

- plávanie v plaveckom bazéne pre 

širokú verejnosť, deti, mládež, dô-

chodcov a  osoby so zdravotným 

postihnutím

- prenájom plaveckého bazénu 

formou objednávok pre školy, fi r-

my, organizácie a súkromné osoby

- oddelenú aj zmiešanú saunu pre 

ženy a  mužov s  odpočivárňou a 

ochladzovacím bazénom

- predaj jednorázových vstupe-

niek a permanentiek

Cenník bazén:

Dospelí: 2,-€/hod., Deti 3 – 10 ro-

kov 1,-€/hod., Žiaci 10 – 18 rokov,

členovia SZPB, ZŤP 1,50€/hod.

Sauna

PO: Zatvorené

UT: muži – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ST: ženy – 14:00 – 19:00, 

zmiešaná: 19:00 – 20:00

ŠT: muži – 14:00 – 20:00

PI: ženy – 14:00 – 20:00

SO: muži – 14:00 – 18:00, 

zmiešaná: 18:00 – 20:00

NE: zmiešaná: 14:00 – 20:00

Bytová správa, BS

Mladší žiaci sa 22.1.2017 

zúčastnili pretekov o Pohár 

predsedu MFK Strojár Krupina 

za účasti 10 tímov stredoslo-

venského futbalového zväzu. 

Úvodný zápas sme odohrali proti 

výberu OBFZ Veľký Krtíš v pokoj-

nom režime. Od začiatku sme na ih-

risku dominovali a súpera nepustili 

pred našu bránu. Výsledok 2:0 nás 

upokojil a potešil. Druhý zápas sme 

nastúpili proti namotivovaným Du-

diciam, ktorým to čo chýbalo po 

futbalovej stránke, nahradili úžas-

nou bojovnosťou a 100% výkonom 

brankára. Výsledok 0:0 nám skom-

plikoval postup do semifi nále a po-

trebovali sme bodovať proti MFK 

Detva. Od úvodného hvizdu naši 

chlapci zaradili piaty prevodový 

stupeň a náš súper sa stal iba smut-

ným štatistom. Výsledok 7:0 hovo-

rí za všetko. V semifi nále sme opäť 

narazili na nášho odvekého rivala 

Šk Novovohrad Lučenec. Hneď na 

začiatku sme inkasovali gól a začalo 

dobíjanie brány súpera, čo sa nám 

podarilo s Parillom v infarktovom 

závere. Rozstrel osem metrových 

kopov Glézl - Neubauer premeni-

li súpera. Dvakrát vychytal Šimo a 

boli sme vo fi nále, kde sme dosta-

li možnosť reparátu proti Dudin-

ciam. Vo fi nálovom zápase sme sa 

okamžite ujali vedenia krásnym gó-

lom Glézla a súper musel začať tvo-

riť a hrať futbal. Naši chlapci si zača-

li hru užívať, čo súpera dohnalo ku 

kolapsu. 3:0 je veľmi pekný fi nálo-

vý výsledok.

Päť dôvodov výhry na turnaji:

1. Herný systém

Dobre organizovaná a cieľavedomá 

hra nášho tímu založená na účel-

nosti, podoprená dobrým výkon 

brankára a celej defenzívy. Disciplí-

na hráčov.

2. Kolektívny výkon

Dobrá súčinnosť medzi formáciami 

i jednotlivými hráčmi, rýchly pre-

chod do útoku, využívanie krídel-

ných priestorov. Vzorný kolektívny 

výkon, rozvážna hra, nepodľahnu-

tie atmosfére.

3. Kapitán Denis Glézl

Stal sa králom strelcov turnaja, naj-

lepším hráčom a dvorným nahráva-

čom snajpera Parillu.

4. Draví mladíci

Individuálne ťahy Kováčika a Knie-

bugla. Títo dvaja hráči zariadili, že 

súper musel aj druhú našu štvori-

cu pokrývať svojimi top obrancami. 

Prvý využil najmä svoje mimoriad-

ne technické danosti. Druhý dra-

vosť, a obaja vyťažili zo svojej nebo-

jácnosti.

5. Bez chýb

Hráči sa vyhýbali individuálnym 

chybám, hrali s rozumom, pokojne, 

nepanikárili. Takticky zvládli zápa-

sy bravúrne.

Chcem poďakovať všetkým chlap-

com bez rozdielu: Šimo, Neubauer, 

Hikl, Glézl, Parilla, Adamov, Červe-

nák, Kováčik, Kniebugl. Za všetko 

hovorí rozhovor medzi trénermi sú-

perov: „urobme všetko preto vyhnúť sa 

Štiavnici, lebo tá dnes roztrhá všetkých.“

Richard Neubauer

Mladí futbalisti valcovali 
ako starí rutinéri

Suverénne prvenstvo pre FK Sitno BŠ  foto Archív autora 

V roku 2016 sme sa zúčastnili 

101 pretekov v behoch, 

atletike, cyklistike, triatlone, 

spartan race.

Na Majstrovstvá Slovenskej re-

publiky v atletike sme chceli zís-

kať 10 medailí, ale získali sme až 

12.Majstra Slovenska 3x získal  

Marko, 1x B. Švenková. Ďalej sme 

získali 4x druhé a 4x trerie miesto. 

Na  majstrovstvách kraja sme zís-

kali 3x prvé miesto, 2x druhé a 2x 

tretie miesto. /Gibala, Marko, B. 

Švenková, Hudecová, Ursíny/. Sa-

mozrejme, dôležitosť pretekov 

Sparťan race pri účasti 3000 štar-

tujúcich nemôžem spomenúť 2x 

prvé miesto v  družstvách /Počai, 

Hudec, Rudinský, Prokeš, Horto-

bágyiová/. V  cyklistických prete-

koch sme v rámci Slovenska získa-

li 3x prvé miesto, 4x druhé miesto 

a  2x tretie miesto/ Petro, Gibala, 

Dobrovič/. Na pretekoch v  hor-

skom crosstriatlone sme získa-

li dve tretie miesta (aj v štafete) 

a jedno druhé miesto /Petro, Mar-

ko, Potančoková, Ernek, Gibala/.

Najlepší výsledok pre klub, 

jeho reprezentáciu a mesto pri-

niesol Peter Ursíny, ktorý na 

dorasteneckých Majstrovstvách 

sveta v Behu dom vrchu v Ján-

skych Lázňach skončil na skve-

lom 12. mieste a  Marko na 19. 

mieste. V družstvách skončili 7. 

na svete...

Nemenej dôležitý je výsledok 

v  cezpoľnom behu na Školských 

majstrovstvách sveta v  Budapeš-

ti, kde Marko skončil na 41.mies-

te /145 štartujúcich z 28 štátov/.

Na medzištátnom 5. stretnutí 

v  Brne reprezentovali v  behu na 

3000m Slovensko Ursíny a Marko. 

Obaja bežali osobné rekordy. Do-

behli: na 8. mieste Ursíny a na 4. 

mieste Marko.

Počet bežeckých pretekov v  roku 

2016, ktoré sme absolvovali je 

55. Okrem majstrovských súťaží 

sme reprezentovali mesto po ce-

lom Slovensku od Medzinárodné-

ho Maratónu Mieru v  Košiciach , 

až po preteky v  Bratislave. Dobré 

meno sme šírili vo ZV, BB, DT, TT, 

Dubnica, NZ, Budča, Sielnica, H, 

H.Ždaňa, LV, LC, NR,...

Štartovali sme na Sparťan race 

v Maďarsku a Poľsku. Maratón-

sku trať sme odbehli v Benátkach. 

Sparťan race Družstvá: 23.1. Svit 

zimný Sprint - 4. miesto, 19.3. Do-

novaly zimný Beast - 5. miesto, 

4.6. Nitra Sprint - 6. miesto, 6.8. 

Valča Super - 1. miesto, 17.9. Re-

vište Beast - 1. miesto. Jednotlivci 

Sparťan race: Ester Hortobágyiová 

vyhrala v apríli zvolenský Drevák 

Race, 11.6. Tvrďák na Králikoch a 

ešte 20. augusta nočný Epic v Ko-

kave.

Získali sme vyše 110 umiestnení 

na stupňoch víťazov v športových 

súťažiach, na ktorých sme štarto-

vali.

Do reprezentácie Slovenska na rok 

2017 sú z  nášho klubu zaradení: 

Matúš Verbovský, Ján Marko, Pe-

ter Ursíny a tréner Róbert Petro.

Za úspechy všetkým zúčastneným 

gratulujeme.

ŠK Atleti BS

Dosiahnuté výsledky ŠK Atléti BS v roku 2016
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služby

  Prenajmem prerobený byt na 

Drieňovej. K dispozícii ihneď, tel.č.: 

0905 834 176

  Prenajmem zariadenú izbu v Š. 

Baniach, tel.č.: 0915 169 422

  Kúpim byt pod Kalváriou, tel.č.: 

0905 148 574

 Hľadáme spoľahlivú osobu na 

upratovanie penziónu a práce okolo 

domu. Požadujeme samostatnosť, 

predošlé skúsenosti výhodou. Kon-

takt: 0915 779 620

reality

najlepšie ceny v meste

CITY
TAXITAXI

0910 525 999
0915 525 999

0,55/km
v BS

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

U nás máte pizze už od 2,80 € 
a denné menu od a denné menu od 3,00 €.3,00 €. 
Rozvoz v Banskej Štiavnici Rozvoz v Banskej Štiavnici 
zdarma. Objednávky tel.č.: zdarma. Objednávky tel.č.: 

045/6920202045/6920202 alebo  alebo 
online www.blackm.sk.online www.blackm.sk.

á ž

  51 ročný hľadá priateľku na zo-

známenie, prosím poslať SMS na 

t.č.: 0903 034 686

zoznamka

Harmonizačný relaxačný víkend 
              10. - 12.2. v penzióne Ister, Š. Višňovského 4, B. Štiavnica
Víkend plný muzikoterapie, arteterapie, cvičenia a základov relaxačnej 

meditácie s profesionálnymi lektormi pre každého. Rozvoj koncentrácie, 
vizualizácie, kreativity, posilnenie sebaúcty a sebadôvery, objavovanie 

vlastných talentov. Je možné zúčastniť sa programu aj bez ubytovania. 
Viac informácií: Združenie pre integrálne vzdelávanie, 0903 275 335, 

0905 255 585, ziv@ziv.sk, www.ziv.sk. 

Sociálna – SeniorSociálna – Senior
prepravná služba Banská Štiavnicaprepravná služba Banská Štiavnica

Pre seniorov a návštevníkov Pre seniorov a návštevníkov 
nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.nemocnice. Pre seniorov a ZŤP.
Pre ZŤP na invalidnom vozíkuPre ZŤP na invalidnom vozíku

0948 460 7000948 460 700
Pracovná doba:Pracovná doba:

Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00Pondelok – Piatok 6:30 – 17:00


