
Pripomíname si
sviatok

zaľúbených

str. 6

Zimný
fi lmový festival

4 živly

str. 8

Činnosť
Rómskeho klubu

v našom meste

str. 4

T Ý Ž D E N N Í K 
M E STA 
BAN S K Á 
ŠTIAVN I C A

11. február 2016 číslo 5 ročník XXVII cena 0,40 €
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V dňoch 28. – 31. 1. 2016 

sa v bratislavskej Inchebe 

uskutočnil už 22. ročník 

veľtrhu cestovného ruchu ITF 

Slovakiatour 2016. 

Tento veľtrh cestovného ruchu patrí 

medzi najvýznamnejšie veľtrhy CR 

v  regióne strednej Európy. Každo-

ročne prináša rozmanitú ponuku 

pre ľudí, ktorí majú záujem spozná-

vať krásy Slovenska alebo zahrani-

čia. Prezentujú sa tu združenia ces-

tovné kancelárie, kúpele, hotely, 

regióny Slovenska, Čiech, Maďar-

ska, Rakúska a  iné krajiny lákajúce 

potenciálnych návštevníkov. Banská 

Štiavnica sa na ITF Slovakiatour pre-

zentuje každoročne a  od minulého 

roka už s novými kolorovanými ku-

lisami zobrazujúcimi jednotlivé do-

minanty Banskej Štiavnice a okolia. 

Úľava na tento rok do konca 

februára! Máte lístie, trávu, či 

každodenné zvyšky z ovocia 

a zeleniny a neviete čo s 

tým? Nebaví vás už vynášať 

neustále plné a zapáchajúce 

smeti? Kompostujte! 

Zapojte sa do programu podpory 

domáceho kompostovania do kon-

ca februára a ešte aj ušetríte.

Ak bývate v rodinnom dome, môže-

te ušetriť na poplatku za odpad až 

10 % na každého člena domácnos-

ti. Stačí len kompostovať bioodpa-

dy, ktoré v domácnosti každodenne 

vznikajú. Ak podáte žiadosť do kon-

ca februára, získate úľavu na po-

platku už tento rok. Ďalším bene-

fi tom bude kompost, ktorý si takto 

vyrobíte a ktorý ocení vaša záhrada.

Pre získanie úľavy je potrebné 

splniť 2 hlavné podmienky:

- mať funkčné kompostovisko, 

v  ktorom sú kompostované všet-

ky bioodpady z  domácnosti, ktorá 

o úľavu žiada

ITF Slovakiatour 2016

Chcete ušetriť na poplatku za odpad? 
Kompostujte!

Stánok Regiónu Štiavnica  foto Tibor Benčič �3.str.

�3.str.

Japonsko 
a jeho kultúra

19.2. o 17:00, 
Kultúrne centrum

Beseda o krajine vychádzajúceho slnka
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/

Sobota venovaná deťom
Divadlo na Hojdačke:

Kráska a zviera
20.2.2016 o 16:00 v kine Akademik

 Vstupné: 3 €

Pozvánka
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, §-u 

12 odst. 1 a §-u 13 ods. 4 a) zvo-

lávam zasadnutie Mestského za-

stupiteľstva v Banskej Štiavnici 

na deň 17. februára 2016 (stre-

da) o 13 hod. Zasadnutie sa usku-

toční v zasadacej miestnosti his-

torickej radnice, prízemie č.dv. 4. 

Priestor pre občanov je od 15:00 

hod. Srdečne Vás pozývam! 

Mgr. Nadežda Babiaková, 

primátorka mesta

Oznámenie 
o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v dňoch 

2.3.2016 v čase od 7:30 – 15:30 

hod. bude prerušená distribúcia 

elektriny z dôvodu plánovaných 

prác na zariadeniach distribučnej 

sústavy. Bez el. energie budú v B.

Štiavnici na uliciach: Botanická, Dol-

ná ružová, Horná ružová a Vilová.

Oznamujeme Vám, že dňa 4.3.2016 

v čase od 7:30 – 15:30 hod. bude 

prerušená distribúcia elektriny z dô-

vodu odstraňovania poruchy na za-

riadeniach distribučnej sústavy. Ob-

medzená distribúcia elektriny bude 

pre odberné miesta na uliciach: Bo-

tanická, Horná ružová, Malá okruž-

ná, Staromestská, Úvozná a Vodá-

renská. Ďakujeme za porozumenie!

Pavol Pekár, SSE - Distribúcia, a.s. 
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  Práca v mes-

te, individu-

álne pracov-

né stretnutia 

s občanmi 

k ich potre-

bám a požiadavkám.

 Riešenie žiadostí o podávanie 

projektov na získanie fi nanč-

ných prostriedkov.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie k riešeniu problematiky 

výstavby v meste.

 Riešenie problematiky fi nanco-

vania základných škôl.

9.2.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnila sa gremiálna po-

rada zástupcov mestských spo-

ločností a vedúcich oddelení 

MsÚ.

10.2.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Uskutočnilo sa zasadnutie 

Mestskej rady v Banskej Štiav-

nici.

 Riešenie problematiky dofi nan-

covania rekonštrukcie Gymná-

zia A. Kmeťa na Úrade BBSK.

11.2.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie so zástup-

cami spoločnosti Envi-Pak, a. s. 

k uzatvoreniu zmluvy týkajúcej 

sa zberu, zhodnocovania a re-

cyklácie odpadov z obalov a od-

padov z neobalových výrobkov.

 Riešenie problematiky posky-

tovania zdravotnej starostlivos-

ti v našom meste.

12.2.

  Práca v meste, individuálne 

pracovné stretnutia s občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Účasť na zasadnutí Zastupiteľ-

stva BBSK.

 Občianske obrady – sobáš.

  Slávnostné prijatie športovcov 

v obradnej sieni.

 Účasť na prezentácii novej kni-

hy autorky Rút Lichnerovej 

„Láska je jabĺčko“.

13.2.

 Občianske obrady – uvítanie 

do života.

Bc. Andrea Benediktyová

NOVINKY

z programu
primátorky

8. 2.

Vydarený banícky ples
Dňa 5.2.2016 sa uskutočnil 

v hoteli Grand - Matej v 

Banskej Štiavnici „24. repre-

zentačný banícky ples –16. 

celoslovenský“ za účasti 104 

platiacich osôb, medzi ktorými 

boli aj viaceré významné 

osobnosti Slovenskej 

republiky a významné banícke 

osobnosti: 

Ing. Ľudovít Kanik, poslanec NR 

SR, Ing. Vojtech Ferencz, štátny ta-

jomník MŽP SR, JUDr. Ing. Peter 

Kúkelčík, predseda Hlavného ban-

ského úradu, Ing. Ján Hrabovský, 

riaditeľ úradu Slovenskej banskej 

komory, Ing. Richard Kaňa, pred-

seda Banskoštiavnicko-hodrušské-

ho baníckeho spolku, Ing. Mari-

án Beňovský, prezident Slovenskej 

spoločnosti pre trhacie  a  vŕtacie 

práce, Ing. Ivan Bača, riaditeľ Slo-

venskej banskej, s.r.o. Hodruša-

-Hámre a Ing. Erik Sombathy, pred-

seda Združenia baníckych spolkov 

a  cechov SR. Podujatie sa začalo 

tradičným uvítacím prípitkom,  zá-

pisom do plesovej kroniky, založe-

nej na Slovenskom banskom úrade 

v  Bratislave v  roku 1975, prefára-

ním banskými svietidlami vysvie-

tenej banskej štôlne a uvítacím „sko-

kom cez kožu“ vo vestibule hotela. 

Slávnostné otvorenie plesu vyko-

nal zaklopaním na banícku klopač-

ku JUDr. Kúkelčík a potom už mo-

derátor podujatia, Ing. Peter Paulík, 

ohlásil začiatok slávnostného 

programu, ktorého prvým bodom 

bola intonácia baníckej hymny „Ba-

nícky stav“ v podaní operného spe-

váka Mgr. art. Stanislava Bartku. 

Po ňom nasledovali príhovory Ing. 

Kaňu a Ing. Hrabovského. Slávnost-

ný prípitok predniesol Ing. Ferencz.

Po prípitku nasledoval kultúrny 

program, recitál Mgr. Bartku, kto-

rého na klavíri sprevádzal Mgr. art. 

Martin Jánošík s repertoárom ária 

„Pieseň Variažskeho hosťa“ z  ope-

ry Sadko od N.R. Korsakova a ária 

„Leporella“ z  opery Don Giovanni 

od W.A. Mozarta. Potom nasledo-

valo predtancovanie, ktoré zabez-

pečila tanečná skupina "Anna dance" 

zo Žarnovice  a po ňom sa už zača-

lo otváracie plesové valčíkové kolo 

pod vedením hudobnej skupiny 

„Black Band“ z Prievidze.

Za vydarené spoločenské podujatie 

patrí poďakovanie personálu hote-

la Grand-Matej, organizačnému vý-

boru a hlavným sponzorom podu-

jatia, ktorými boli: Mesto Banská 

Štiavnica, Hornonitrianske bane 

Prievidza, a.s. Prievidza, Engas, 

s.r.o. Nitra,  LB Minerals SK, s.r.o. 

Košice,  Slovenská banská komo-

ra, Slovenské magnezitové závo-

dy, a.s. Jelšava, Luvema, s.r.o. Nová 

Baňa, Slovenská banská, s.r.o., Slo-

venská banícka spoločnosť a  Slo-

venská spoločnosť pre trhacie a vŕ-

tacie práce. Za mediálnu podporu 

parí poďakovanie Štiavnickým no-

vinám. Poďakovanie patrí aj všet-

kým ďalším nemenovaným spon-

zorom, ktorí prispeli cenami do 

zlosovania vstupeniek v  celkovej 

sume vyše 2 700 €. Na podujatí bola 

uskutočnená aj dražba dvoch vzo-

riek rudy z Bane Rozália v Hodruši-

-Hámroch, z ktorej sa získalo 270,00 

€. Z predaja tombolových lístkov sa 

získalo 505,00 €. Získané fi nančné 

prostriedky budú použité na novú 

publikáciu: „Hodruša-Hámre- technic-

ké a  kultúrne pamiatky a  pamätihod-

nosti“, ktorej vydanie pripravuje ba-

nícky spolok v roku 2016.

Milan Durbák

Valentínska kvapka krvi na Gymnáziu A. Kmeťa  foto Michal Kríž

Záhradkárske 
okienko

Pomaly začíname rezom strom-

kov. Úpravy korún začíname pri-

bližne pri teplotách 10 stupňov, 

keď pri reze neprebieha delenie 

buniek. Na konci zimy znižuje rez 

nebezpečenstvo vyschnutia kam-

bia, teda časti stromu s cievny-

mi zväzkami, ktoré sa nachádza-

jú medzi kôrou a drevom. Ak by 

sa rez konal v neskorých jarných 

dňoch alebo už v kvete, mohlo by 

sa stať, že strom vyschne. Pri reze 

stromov nezabúdame rezať tak, 

aby sme nepoškodili druhé čas-

ti stromu alebo neurobili väčšiu 

ranu. Známe pravidlo je, že po-

škodiť môžme len ten konár, kto-

rý chceme odrezať. Preto hrub-

šie konáre podpílime odspodu a 

až potom spílime, aby nám neod-

trhlo ďalší kus kôry. Ranu zatrie-

me stromovým balzamom, štepár-

skym voskom, alebo latexom, aby 

sa rana skorej zahojila. Ak nie ste 

spokojný s úrodou na ovocných 

stromkoch môžeme ich pripraviť 

už v tomto období na preštepenie. 

Strom upravíme hlbokým rezom a 

asi jednu tretinu necháme nezre-

zanú a ponecháme zvyšky rezných 

konárov na dĺžku 20 alebo 30 cm, 

do ktorých budeme vrúbľovať a až 

pri vrúbľovaní ich upravíme. Takto 

bude vrúbľovanie úspešné a strom 

nebude mať veľký šok z rezu. Ďalej 

nezabúdame na zasadené semiač-

ka teplomilných rastlín a rosíme 

ich, aby povrch nezaschol. Môže-

me ich aj prikryť sklom alebo fó-

liou, ale pozor - treba ich prevetrať 

alebo na fóliu urobiť zopár dierok, 

aby mali vzduch. 

Michaela Mojžišová

O najkrajšiu 
kraslicu

Oravské kultúrne stredisko Dol-

ný Kubín vyhlasuje 15. ročník 

celoštátnej výtvarnej súťaže O 

najkrajšiu kraslicu 2016. Veko-

vé kategórie súťaže: 5 – 11 ro-

kov, 12 – 18 rokov, nad 18. rokov.                          

Uzávierka súťaže 1.3.2016

Bližšie info: BcA. Peter Ko-

váč, Oravské kultúrne stredisko, 

ul. Bysterecká ul. 1263/55, Dol-

ný Kubín, č.tel.: 043/5 864 978, 

0905 6370 53, email: vytvarnic-

tvo@osvetadk.sk.

Mária Petrová, POS
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Mesto a  región sa ten-

to rok prezentovali pod hlavičkou 

OOCR Región Banská Štiavnica. 

Banská Štiavnica naďalej zostáva vy-

hľadávanou a obľúbenou destináciou 

turistov. Presvedčila nás o tom aj vy-

soká návštevnosť stánku a  rekord-

né množstvo rozdaných propagač-

ných materiálov. Naše mesto a okolie 

podľa nich patria medzi najkrajšie na 

Slovensku. Návštevníkov už neláka-

jú iba pamiatky, ale aj kultúrne pod-

ujatia, aktívny oddych počas celého 

roka, kúpele, gastronómia a  iné za-

ujímavosti. Svedčí o  tom aj každo-

ročný nárast slovenských a  zahra-

ničných turistov v meste. Atraktivity 

regiónu sa prezentovali aj prostred-

níctvom výstavných stánkov Múzea 

vo Svätom Antone, Kúpeľov Sklené 

Teplice, Strednej odbornej školy les-

níckej, Hotela Sitno, Vodného raja 

Vyhne a dokonca aj špeciálnej edície 

paštéty Boženka v  zaujímavej dóze 

s  motívom banskoštiavnickej kal-

várie (z predaja ktorej putuje jedno 

euro na jej rekonštrukciu) a vyrába 

ju Banskoštiavničanka žijúca v Brne 

Katarína Cibulová. 

Henrieta Godová

NOVINKY

�1.str.

jazykové
okienko

Aa
iy

Názvy sviatkov.

Názvy sviatkov píšeme s veľkým 

začiatočným písmenom, lebo sú 

to vlastné podstatné mená. Napr. 

Nový rok, Vianoce, Štedrý deň, Veľ-

ká noc,Veľký piatok, Veľkonočná ne-

deľa, Kvetná nedeľa, Turíce, Sviatok 

všetkých svätých, Prvý máj a pod. V 

dvojslovných spojeniach - vianočné 

sviatky, veľkonočné sviatky, sa obe 

slová píšu s malým začiatočným pís-

menom, lebo nejde o vlastné mená. 

(Vlastnými menami sú názvy Via-

noce, Veľká noc.). Slovo sviatky, ak 

sa použije namiesto pomenovania 

vianočné sviatky alebo veľkonočné 

sviatky, sa tiež píšu - s malým začia-

točným písmenom. Prídavné meno 

- nový -  v spojení šťastný nový rok 

sa píše s malým písmenom, lebo 

označuje celý nasledujúci rok. Slov-

né spojenie Nový rok s veľkým za-

čiatočným písmenom v prídavnom 

mene je názov sviatku a označu-

je iba jeden deň - 1.január. Teda pí-

šeme: Prajeme Vám šťastné a vese-

lé Vianoce a nový rok. (To znamená 

celý rok a nielen jeden deň). Môže-

me pridať aj rok, napr. 2016.

Jazykovedný ústav, Ľ. Štúra SAV

ITF Slovakiatour 2016

- nehádzať bioodpad do 

nádoby na zmesový komunálny od-

pad

Je potrebné uzavrieť dohodu o do-

mácom kompostovaní, vyplniť žia-

dosť o  úľavu a  obe tlačivá zaniesť 

na Technické služby, m. p. (E. M. 

Šoltésovej 1 – pri železničnej sta-

nici) alebo odovzdať na Informač-

nom centre (Nám. sv. Trojice 6 

– oproti Mestskému úradu). Kon-

trolór následne overí, či sú splnené 

obe uvedené podmienky – funkčné 

kompostovisko a bioodpad sa nena-

chádza v nádobe na zber zmesové-

ho odpadu. Ak sa tento proces stih-

ne do konca februára, domácnosť 

získa úľavu 10 % už v poplatku za 

tento kalendárny rok. 

Viac informácií, najmä ako správ-

ne kompostovať, celý postup zís-

kania úľavy ako aj všetky potrebné 

tlačivá nájdete na stránke odpady.

banskastiavnica.sk v  odkaze „do-

máce kompostovanie“. V prípade otá-

zok vám poradíme na tel. č. 0904 

417  202, alebo na milos.veverka@

inter-net.sk.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

Chcete ušetriť na poplatku za odpad? 
Kompostujte!

�1.str.

Múzeum vo Svätom Antone 

sa už pravidelne zúčastňuje 

na medzinárodnom veľtrhu 

cestovného ruchu Slovakia-

tour v areáli bratislavského 

výstaviska Incheba Expo. 

Doteraz sme nevynechali ani jeden 

ročník. Na tomto najprestížnejšom 

podujatí svojho druhu v strednej Eu-

rópe, prezentujeme naše múzeum 

v rámci výstavy Poľovníctvo a oddy-

ch. Ďalšími sprievodnými poduja-

tiami sú medzinárodný veľtrh gas-

tronómie Danubius Gastro, výstava 

Wellness a  fi tness a cestovateľský 

festival Camera Slovakia. Tohto roku 

sa veľtrh konal od 28. do 31. januára 

2016. Na veľtrhu sa zúčastnilo vyše 

700 vystavovateľov z 23 krajín a na-

vštívilo ho vyše 70 tisíc návštevníkov. 

Múzeum vo Svätom Antone okrem 

výstavného stánku opäť predstavilo 

svoje aktivity spoločne s pedagógmi 

a študentmi Strednej odbornej školy 

lesníckej v Banskej Štiavnici a taktiež 

sme spoločne prispeli samostatným 

programom o poľovníctve na pódiu 

v  hale B2. SOŠL z Banskej Štiavni-

ce sa na veľtrhu zúčastňuje taktiež 

pravidelne a pod vedením Ing. Štefa-

na Petrikoviča každý rok prezentuje 

trubačov i  sokoliarstvo. Prezentácia 

s  atraktívnou laserovou strelnicou 

a výstava o sokoliarstve pritiahla do 

stánku školy snáď najviac návštevní-

kov v rámci celej výstavy Poľovníctvo 

a oddych. Tohto roku prispela aj ZŠ 

s  MŠ Maximiliána Hella v  Štiavnic-

kých Baniach, kde sa vyučuje soko-

liarstvo, ako na prvej škole na svete. 

Teší nás, že sa v hale B2 predstavila 

opäť aj Banská Štiavnica  a celý náš 

región. Realizáciu stánku zabezpe-

čila OOCR Región Štiavnica – sve-

tové dedičstvo UNESCO a  Mesto 

Banská Štiavnica. Ako zaujímavosť 

uvádzam, že v rámci veľtrhu Danu-

bius Gastro získala Natálka Húsková 

zo Svätého Antona (študentka Stred-

nej odbornej školy hotelových slu-

žieb a obchodu vo Zvolene) význam-

né ocenenie – striebornú medailu za 

vytvorenie torty v súťaži cukrárskych 

výrobkov. Stánok múzea navštívi-

lo okrem predstaviteľov nášho zria-

ďovateľa - Ministerstva pôdohospo-

dárstva a rozvoja vidieka SR i mnoho 

významných osobností: pán Ivan 

Gašparovič – bývalý prezident SR, 

minister životného prostredia SR Pe-

ter Žiga, mimoriadna a splnomocne-

ná veľvyslankyňa Brazílie v SR J. E. 

Susan Kleebank (dohodli sme sa na 

zaujímavej spolupráci) a mnohí ďalší. 

Veľmi nás teší, že nás navštívila pani 

primátorka Banskej Štiavnice Mgr. 

Nadežda Babiaková, aj jej zástupca 

Ing. Marian Zimmermann. Vo svete 

sa stále viac presadzuje turizmus ako 

priemyslové odvetvie, ktoré prináša 

do národných hospodárstiev nemalé 

zisky. Veľtrhy cestovného ruchu zís-

kavajú stále väčšiu dôležitosť a my v 

múzeu sme úprimne radi, že sme sa 

na podujatí mohli opäť zúčastniť. Po-

mohli sme zviditeľniť pred svetom 

naše múzeum, Svätý Anton i  celý 

krásny kraj pod Sitnom.

Marian Číž

Výstava Poľovníctvo a oddych 
a veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour 2016 v Bratislave

Veľvyslankyňa Brazílie v SR J. E. Susan Kleebank  foto Janka Slaná
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Unikátna výstava vo vestibule 

SPŠ Samuela Mikovíniho.

V utorok 2.2.2016 sa konala ver-

nisáž výstavy Krása knižných vä-

zieb, na ktorej môžu milovníci krás-

nych kníh uvidieť to najlepšie zo 4. 

archívnej kníhviazačskej súťažnej  

prehliadky vyhlásenej Štátnym ob-

lastným archívom v Třeboni a Po-

bočkou Českej informačnej spoloč-

nosti pri Národnom archíve.

Jedným z dôvodov, prečo sme sa 

stali jediným miestom na Sloven-

sku, kde sa vystavujú najlepšie sú-

ťažné práce je fakt, že štyria z oce-

nených autorov knižných väzieb sú 

naši absolventi umeleckého  odbo-

ru konzervátorstvo a reštaurátor-

stvo, zameranie papier, knižná väz-

ba a staré tlače. Ocenenia získali : 

Radomír Slovík - prodekan  Fakulty 

restaurování Univerzity Pardubice v 

Litomyšli: Čestné uznanie za ume-

lecké stvárnenie knižnej väzby ako 

jeden z našich prvých úspešných 

absolventov, Ivan Kopáčik -vyuču-

júci na Fakulte restaurování v Lito-

myšli, Zvláštna cena riaditeľa Od-

boru archívnej správy Min. vnútra 

ČR a Zvláštnu cenu riaditeľa Juho-

českého múzea v Č. Budějoviciach, 

Tomáš Palou/Štátny archív, Levoča/ 

Čestné uznanie za umelecké stvár-

nenie knižnej väzby a Lenka Fajmo-

nová /Univerzitná knižnica Brati-

slava/. Kníhviazačské zručnosti a 

umelecká invencia sa snúbia v ex-

ponátoch výstavy, ktorá má širo-

ký medzinárodný rozmer.  Knihá-

ri, reštaurátori, archivári a študenti 

odboru reštaurovania  z 8 krajín: 

Holandsko, Litva, Maďarsko, Ne-

mecko, Poľsko, Slovensko a ČR, 

pol roka pracovali na vytvorení ex-

kluzívnych knižných väzieb. Každý 

súťažiaci dostal jeden výtlačok kni-

hy Obrázky ze starých Budějovic - 

město a krajina v kresbách Friedri-

cha Blumentritta v surovej podobe 

/neorezané a nezviazané zložky/. 

Sami si zvolili typ väzby a výzdoby. 

Porota hodnotila remeselné spraco-

vanie/ remeselne dokonalá knižná 

väzba/ a umelecko - výtvarné po-

ňatie knih/ použité aplikácie, kniž-

né objekty ai. Súťažilo sa v troch ka-

tegóriách:  1. pracovníci archívov a 

knižníc, 2. študenti SŠ a VŠ odbo-

ru reštaurovania, 3. profesionálni a 

amatérski knihári. Výstava jedineč-

ných knižných väzieb je inštalovaná 

v priestoroch vestibulu SPŠ Samue-

la Mikovíniho v B. Štiavnici a potrvá 

do piatku 27. 2. 2016. V prípade 

záujmu o odborný výklad kontak-

tujte radovan.blaho@gmail.com.

Beata Chrienová

Krása knižných väzieb

Vernisáž výstavy v SPŠ S. Mikovíniho  foto Archív autora

Rómsky klub v lokalite Šobov 

vyvíja svoju činnosť už viac 

ako rok. 

Počas celého obdobia tu občania 

nájdu pomoc pri riešení rôznych 

problémov. Deti tu majú možnosť 

prípravy na školskú dochádzku, 

zmysluplne tráviť voľný čas realizá-

ciou voľnočasových aktivít pod do-

zorom pracovníkov klubu. Dospe-

lým je poskytované poradenstvo pri 

riešení rôznych nepriaznivých soci-

álnych situáciách, pomoc pri úrad-

nom styku, je nadviazaná spoluprá-

ca s Úradom práce, sociálnych vecí a 

rodiny, Špeciálnou školou, Bytovou 

správou a v prípade potreby pra-

covníci Rómskeho klubu poskytu-

jú asistenciu pre seniorov, zdravot-

ne postihnutých a deti pri návšteve 

lekárov. Klub navštevuje v dopolud-

ňajších hodinách 7 detí vo veku 5 

rokov, ktoré pracovníci učia hygie-

nickým návykom, realizujú voľnoča-

sové aktivity, predškolskú prípravu. 

Popoludní chodia do klubu staršie 

deti na doučovanie, píšu si domá-

ce úlohy do školy a majú tu mož-

nosť tráviť voľný čas. Pracovníci po-

máhajú obyvateľom, kde sú rodinné 

problémy aj návštevou priamo v ro-

dinách, šíria zdravotnú osvetu a s 

mladými ľuďmi diskutujú na tému 

plánovaného rodičovstva. Činnosť 

Rómskeho klubu v danej lokalite je 

prospešná, o čom svedčí aj záujem 

jej obyvateľov o realizované aktivity.

Eva Gregáňová

Z činnosti Rómskeho klubu

Aktivity detí v Rómskom klube  foto Archív autora

Anketa
Od 8.-14.februára prebieha Národ-

ný týždeň manželstva na Sloven-

sku. Myslíte si, že existuje recept na 

šťastné manželstvo a koľko rokov 

funguje u vás? 

,,Milovať toho druhého viac než seba. Ak 

tento recept funguje obojstranne, je to 

najkrajší dôvod spoločného života. My 

sa z neho tešíme 37 rokov a naše man-

želské puto je každým sebamenším pre-

javom lásky pevnejšie.“                          K.P.

,,Láska, tolerancia, zmysel pre humor a u 

nás aj šport a cestovateľská záľuba. Fun-

guje nám to takto 25 rokov.“                  R.J.

,,Ja myslím, že recept ťažko, ale musí 

tam byť láska, dôvera, úcta a tolerancia 

u oboch partnerov, ináč to nefunguje. A 

čo je veľmi dôležité, mať stále čo robiť, 

niečomu sa spoločne venovať, aby ne-

nastal stereotyp. Prajem všetkým man-

želom veľa lásky, pochopenia,aby spo-

ločne prežívali ten čas, ktorý im je tu 

daný. My sme zatiaľ spolu 46 rokov a 

len Pán Boh vie, koľko máme vymera-

né.“                                                              Ľ.B.

,,Ja asi nebudem ten správny respon-

dent. Som rozvedený, ale mrzí ma, že 

sme s exmanželkou o náš vzťah nezabo-

jovali. Máme sa stále radi, no už len ako 

priatelia a rodičia nášho dieťaťa.“       S.D.

,,Šťastné manželstvo je Boží dar, partne-

ra si treba vymodliť, rešpektovať Božiu 

vôľu a žiť podľa jeho prikázaní. Nie vždy 

sa nám to darí, ale ak dokážeme milovať 

a odpúšťať, tak to je recept, ktorý vydr-

ží celý život. My sme takto spolu 55 ro-

kov.“                                                             I.P.

,,Vydržať! Nám to takto vydržalo 43 ro-

kov.“                                                                I.B.

,,Neviem, či existuje recept, ale u nás je 

to o tolerancii, dôvere, tolerujeme navzá-

jom koníčky toho druhého, všetko dôle-

žité preberáme a rozhodujeme spolu, vo 

výchove detí sme ťahali za jeden koniec, 

aj keď každé dieťa sa vydarilo inak. Asi 

sa aj stále ľúbime aj po 34 rokoch , alebo 

je to už zvyk? Nevieme, čo je to žiarliť na 

toho druhého, ale možno nebola na to ani 

príležitosť.“                                                          O.Z.

Za odpovede ďakuje 

Janka Bernáthová

IC informuje...
Dlho očakávaný bedeker „Banská 

Štiavnica + región“ je už v  predaji 

v  Informačnom centre na Trojič-

nom námestí v  slovenskej aj an-

glickej verzii. Cena publikácie je 

9,90€. Pre našich malých návštev-

níkov je v  predaji aj omaľovánka 

mesta, cena ktorej je 1€. 

Ján Sedilek, IC
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kam v BŠ 
a okolí ?

...pod takouto značkou sa 

začínajú od nového roka 

objavovať podujatia, ktoré 

organizuje Mestský úrad – 

oddelenie kultúry, športu 

a mediálnej komunikácie a ich 

obsah je vhodný pre detského 

diváka. 

Ide pritom nielen o  už existujúce 

podujatia, ale aj nové akcie, ktoré sa 

na začiatku stretávajú s priaznivou 

odozvou.

Obnovy sa dočkal cyklus uvádza-

nia detských divadelných predsta-

vení. Premiérovo sa v  kine Akade-

mik predstavilo Bábkové divadlo na 

rázcestí s  rozprávkou Dobrú chuť, 

vlk!, a  to 30. januára. Pre organi-

zátorov bola povzbudivá návštev-

nosť takmer 70 divákov, ktorá dáva 

prísľub, že o  tento typ podujatia 

bude záujem aj do budúcnosti.

V  sobotu 6.2.2016 sa konal prvý 

ročník mestského maškarného bálu 

pre deti. Veľmi nás potešila hojná 

účasť všakovakých masiek. Nechý-

bali motýliky, indiánky, rozprávko-

vé bytosti, policajti, či iné kreatív-

ne výtvory (fotoreportáž nájdete na 

facebooku Mestská kultúra). Poro-

ta nakoniec udelila aj ceny. Aj keď to 

nebolo ľahké rozhodovanie, nako-

niec sa z drobných cien tešili Char-

lie Chaplin, Hermiona, mestský po-

licajt, motýlik, kuchárik a svadobná 

dvojica. Program okrem tanca do-

tvorili vystúpenia kúzelníka Melie-

sa, ktorý rozžiaril detské oči i rozo-

smial veľkých i malých pri rôznych 

trikoch a  kúzlach. Veľké poďako-

vania patrí Jurajovi Fáberovi, jeho 

tanečnej škole i talentovaným zve-

rencom, ktorí vhodným spôsobom 

pobavili divákov i  zapojili detičky 

do tanca. Rovnako sa tešíme z po-

kračujúcej spolupráce so štiavnic-

kými skautmi, ktorí sa nielenže vo 

veľkom počte aktívne zúčastnili, ale 

aj vypomohli ako dobrovoľníci pri 

organizácii podujatia. Prvý ročník 

tejto akcie tak možno mal drobné 

chybičky, ale ako celok dopadol veľ-

mi dobre a už teraz sa tešíme na na-

sledujúci, ktorý uzavrie budúcoroč-

né fašiangy.

Už v krátkom období čakajú na deti 

ďalšie zaujímavé podujatia. 20.2. 

2016 o 16:00 hod. uvedieme v kine 

Akademik divadelnú rozprávku 

Kráska a zviera v podaní Divadla 

na Hojdačke. Táto klasická rozpráv-

ka bola spracovaná mnohokrát, no 

jej príbeh vždy očarí a každé divadlo 

ho pojme svojsky. Veríme preto, že 

aj toto spracovanie ocenia najmä 

najmenší diváci, na ktorých sa te-

šíme.

Pomaly tradičným vrcholom kul-

túrnej zimy bude Zimomrave-

nie, ktoré sa uskutoční v  týždni 

vrcholiacom 5. – 6. marca, t.j. po-

čas prázdnin. Na deti čaká boha-

tý program, ktorý bude obsahovať 

tvorivé dielne, fi lmové predstave-

nia,  výtvarné dielne, koncert Mira 

Jaroša, divadelné predstavenia, hru 

po mesta, miestnosť spoločenských 

hier, maskotov, špeciálne vstupy do 

múzeí,  programy v galériách a iné 

prekvapenia. Program zverejníme 

už čoskoro a  veríme, že si rodičia 

s deťmi nájdu čas a strávia spolu ne-

zabudnuteľné chvíle.

R. Marko

Štiavnica deťom...

V polovici januára sme 

v Kultúrnom centre otvorili  

výstavu japonského umelca 

Shinji  Takineho.

19.2. o  17:00 hod. by sme vás 

radi pozvali na besedu so zástup-

cami japonskej ambasády, na tému 

“Japonsko a  jeho kultúra“, ktorá sa 

uskutoční priamo vo výstavnej 

miestnosti. Mnoho prekvapujú-

cich zaujímavostí,inakosti bežné-

ho života, ktoré sú absolútne od-

lišné od tých našich pohľadov a 

mnoho iného vám odhalí Tomoe 

Komatsu, tajomníčka pre oblasť 

kultúry z Veľvyslanctva Japonska 

v SR. 

Veríme, že si nájdete cestu na toto 

zaujímavé stretnutie. A kto neo-

chutnal špecialtu Japonska –saké, 

bude mať ešte raz možnosť. Stačí 

len prísť. Vstup je bezplatný.

Zuzana Patkošová

Japonsko a jeho kultúra

Prvý detský maškarný bál v Kultúrnom centre  foto Ján Petrík 

Účinkujúci z tanečnej školy Fáber Dance School  foto Ján Petrík 

12.-14.2. Valentínske menu. Pen-

zion Cosmopolitan 11:00-21:00.

12.2. Rút Lichnerová: Láska je ja-

bĺčko. Prezentácia novej knihy spo-

jená s autorským čítaním. Galéria J. 

Kollára, 16:00. 

12.2. Láska nie je len slovo... Poé-

zia, hudba, spev a pampúchy lásky. 

Reštaurácia Gallery, 16:00

12.2. 2. Kerling ples. Hotel Kerling, 

19:00, rezervácie 0911 77 00 77. 

13./20.2. Terra Permonia. Vyná-

lezovňa, mašinkáreň a fosforovňa. 

Otvorené: 13:00-17:00.

13.2. Valentín v kaštieli. Romantic-

ky vyzdobené siene kaštieľa, svad-

by slávnych panovníkov, módna 

prehliadka svadobných a spoločen-

ských šiat (13:00) aj svadobné ta-

bule a oznámenia.

13.2. Valentínska degustácia. Vína, 

olivy a chutné syry. Rezervácie na 

0904 109 229. Vinocentrum 18:30.

13.2. Valentínske pikantné príbe-

hy s Mojmírom. Rezer. 045 692 11 

13. Cosmopolitan-vežička, 19:00.

13.2. Koncert: King Shaolin. New-

-age popová kapela. Trotuar Cafe, 

20:00.

13.2. Valentínska párty. Hrá Dj. 

Josh - Co a Dj. Lukasss. Pražov-

ňa,21:00

13.2. Valentínskááá pážty. Dress 

code: Deti kvetov - peace & love. 

Archanjel caff e bar, 21:00

16.2. Valentínsky koncert v ZUŠ . 

Koncert žiakov. ZUŠ, 15:30

17./18.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Pletenie košíkov z pedigu 14:00-

16:00.

18.2. Rozprávkovanie v Tulsi. Kaž-

dý štvrtok o štvrtej tie najznámej-

šie rozprávky. Tulsi, 16:00, vstupné 

dobrovoľné.

19.2. Koncert: Th e Swines Art 

Cafe, 20:00

19.2. Japonsko a jeho kultúra. Roz-

právanie o krajine vychádzajúceho 

slnka. KC, 17:00

19.2. Koncert: Majk Spirit Show. 

Rezerv.: 0948 221 213. Vstup 9 €. 

Pražovňa

20.2. Zima v  Salamandre: Retro 

party na svahu. Animátori, súťaže s 

výhrami a maskot Hugo. Salaman-

dra Resort, Hodruša-Hámre

20.2. Cosmopolitan-Bow: Švajčiar-

sko chutí. S veľvyslancom o chu-

tiach Švajčiarska, kapela Palacy, 

19:00

Zmena progranu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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Oznam
Univerzita Mateja Bela v  Banskej 

Bystrici pozýva všetkých záujemcov 

o štúdium na Dni otvorených dverí 

UMB, ktoré sa uskutočnia 12. a 13. 

februára 2016. Začiatok progra-

mu počas oboch dní je o 9:30 hod. 

na jednotlivých fakultách univerzi-

ty. Návštevníci sa dozvedia všetky 

potrebné informácie, absolvujú pre-

hliadku priestorov fakúlt, budú mať 

možnosť vidieť prednášky, seminá-

re a praktické ukážky výučbových 

aktivít (práca tlmočníka v  tlmoč-

níckej kabíne, vstup do pojednáva-

cej miestnosti na simulované súdne 

spory, otvorený výtvarný ateliér a 

iné). Pripravená je aj diskusia so štu-

dentmi UMB. Viac informácií nájde-

te na www.umb.sk.                 UMB BB

V pondelok 8. februára sme 

v Lufte na Ružovej ulici 

mali možnosť zoznámiť sa 

s programom Erasmus pre 

začínajúcich podnikateľov. 

Keďže ide o zaujímavú príleži-

tosť, predstavujeme vám ju aj 

prostredníctvom Štiavnických 

novín.

Pre mnohých je Erasmus známy ako 

Európsky výmenný program pre 

študentov. Na podobnom príncípe 

funguje aj Erasmus pre začínajúcich 

podnikateľov - "Erasmus for Young 

Entrepreneurs". Ide o cezhraničný 

výmenný program, ktorý dáva za-

čínajúcim podnikateľom príležitosť 

naučiť sa niečo od skúsených podni-

kateľov v zahraničí, ktorí podnika-

jú v rovnakej oblasti. Vďaka nemu 

môže začínajúci podnikateľ vyces-

tovať do zahraničia a  získať nové 

skúsenosti pre svoje podnikanie. 

Rovnako však už zabehnutý pod-

nikateľ môže prijať na stáž do svoj-

ho biznisu začínajúceho kolegu z 

niektorej zo zemí Európskej únie. 

Do programu sa môžu zapojiť začí-

najúci podnikatelia, ktorí nepodni-

kajú viac ako tri roky, a tiež skúsení 

podnikatelia, ktorí môžu ponúknuť 

svoje viacročné skúsenosti s  pod-

nikaním. Ich spolupráca pod zá-

štitou programu môže trvať 1 až 6 

mesiacov. Pobyt je spolufi nancova-

ný Európskou komisiou. Výhody 

z takéhoto vzťahu plynú pre obe zú-

častnené strany. Začínajúci podni-

kateľ ťaží najmä z praktického ško-

lenia priamo v malom alebo stredne 

veľkom podniku. Hostiteľ môže 

pre svoj podnik získať nové nápa-

dy a kontakty od začínajúcich pod-

nikateľov a tým rozšíriť svoje pod-

nikanie. Prostredníctvom takejto 

spolupráce môžu obaja zúčastne-

ní objaviť nové európske trhy ale-

bo obchodných partnerov, či rôzne 

spôsoby podnikania. Program ne-

obmedzuje oblasť podnikania, ne-

zisková organizácia EPIC však pri-

oritne podporuje podnikateľov, 

ktorí vo svojom podnikaní uplatňu-

jú princípy sociálneho podnikania 

alebo sociálnych inovácií.

Viac informácií: http://www.era-

smus-entrepreneurs.eu/.

Zuzana Paškayová

Európsky výmenný program 
pre podnikateľov

,,Je to ako malý zázrak, čo 

nás premieňa. Smidka chleba 

v rukách hladných detí. Dobro 

plodí dobro, bez chvály a bez 

mena, keď Boh žehná srdcia, 

kde sa svieti.“           M. Sopko

Počas akcie Tesco - Potravinová 

zbierka pre ľudí v  sociálnej núdzi, 

realizovanej od 16.do 21.novem-

bra 2015, bolo v  rámci Slovenska 

vyzbieraných 77 ton potravín a hy-

gienických prostriedkov v  78ob-

chodoch. Z uvedenej hmotnosti ED 

ECAV na Slovensku ako jeden zo 

štyroch partnerov vyzbierala 12,2 

tony v  hodnote 19,974.36 €. Cir-

kevný zbor ECAV Banská Štiavnica 

zozbieral a následne rozdal 555,13 

kg potravín v  hodnote 765,37€ a 

to vďaka ľudsky krásnemu prístu-

pu návštevníkov banskoštiavnic-

kého Tesca, ktorí darovanými po-

travinami plnili nákupné vozíky, 

vďaka   ochote zamestnancov pre-

dajne, ktorí bez nároku na odme-

nu vykonávali prácu navyše a  na 

záver každého dňa darované potra-

viny ocenili a prevážili, ale aj vďaka 

nadšeným dobrovoľníkom, ktorí sa 

pod vedením evanjelického farára 

Tomáša Valašíka postarali o to, aby 

sa pomoc dostala k  ľuďom v Ban-

skej Štiavnici a okolí, ktorí to nao-

zaj potrebujú, čím sa aj naše mesto 

na mape lásky opäť rozžiarilo vďaka 

srdciam, ktoré svietia. Dňa 3. febru-

ára 2016 sme spolu so zástupcami 

dobrovoľníkov z  iných miest prija-

li pozvanie generálneho biskupské-

ho úradu ECAV na Slovensku do 

Bratislavy, aby sme si v priateľskej 

atmosfére vymenili vzájomné po-

znatky i skúsenosti a ďalej tlmočili 

najvrúcnejšie poďakovanie i  zbož-

né prianie generálneho biskupa Mi-

loša Klátika, aby sme aj v budúc-

nosti mohli takto pomáhať našim 

blížnym, ktorí často doslova trpia 

hladom v  ťažkých životných pod-

mienkach. Skúsenosti boli rôzne, 

krásne usmievavé reakcie jednotliv-

cov i celých rodín, ale i ľahostajnosť 

a  odmietanie paradoxne od tých, 

ktorí by pomôcť mohli. Dozvede-

li sme sa, že v niektorých mestách 

pomáhali aj podnikatelia, športov-

ci, dobrovoľní hasiči, mládežníci, ba 

aj školopovinné deti. Naozaj hlboký 

zmysel našej pomoci sme si uvedo-

mili až pri jej odovzdávaní. Vrúcny 

dotyk lásky človeka k človeku sme 

pocítili aj od vás, milí spoluobčania, 

ktorí ste nás upozorňovali na núdz-

nych ľudí vo svojom okolí, ktorí by 

sa sami neodvážili požiadať o  po-

moc. Ubezpečujeme vás, že všet-

ky potraviny do posledného zrnka 

múky sme rozdali a rozvozili po do-

mácnostiach podľa najlepšieho ve-

domia a  svedomia, potichu a dis-

krétne, dbajúc na dôstojnosť citovo 

zraniteľných ľudí, ktorých vďačné 

slzy hovorili za všetko.

Janka Bernáthová

Boh žehná srdcia, kde sa svieti

Prijatie u generálneho biskupa Miloša Klátika  foto Archív autora

Valentín 
si pripomenieme 14.2.

Sviatok svätého Valentína – Deň 

zaľúbených pripadá ako vždy na 

deň 14. februára. V kaviarňach, ob-

chodných výkladoch a nákupných 

centrách vidíme vyvesené, alebo 

nalepené motívy lásky. Symbolom 

lásky je srdiečko. Zaľúbenci, kto-

rí slávia tento deň, sa snažia svo-

jej polovičke vyznať lásku a  zdô-

razniť ako ju veľmi ľúbia. Každá 

žena sa poteší ak dostane od svoj-

ho partnera kyticu krásnych ruží a 

sladké potešenie, ktoré jej dá z lás-

ky. Ako k nám začal prenikať ten-

to sviatok? Sviatok zamilovaných 

k nám začal prenikať v 90. rokoch 

minulého storočia vo svojej naj-

kontroverznejšej podobe. Trhy na 

nás všetkých tlačia s bohatou po-

nukou valentínskeho „všeličoho“, no 

a nie každý dokáže v pokoji zvlád-

nuť pulty plné plyšových hračiek 

červenej farby, srdiečok a sladkos-

tí vo valentínskych baleniach. Pre-

to sa u ľudí prejavujú aj rôzne ex-

trémy, a  to buď sa idú zo sviatku 

všetci zblázniť alebo ho úplne ig-

norujú. Myslím, že tak ako pri osla-

vách iných sviatkov, napríklad Via-

noc či Veľkej noci alebo narodenín, 

by sme si mali všetci zachovať ur-

čitý nadhľad. Láska by predsa mala 

byť naším chlebom každodenným 

a mali by sme svojej polovičke pre-

javovať lásku aj počas všedných 

dní. Milí zaľúbenci, prajem vám 

krásne prežitého Valentína, veľa 

lásky, bozkov a  milých láskavých 

slov. Príjemného Valentína vám 

všetkým praje člen RR ŠN

Filip Golian
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

,,Hoci sú chvíle, 

ktoré bez Teba 

ťažko prežíva-

me, sú okami-

hy na ktoré radi 

spomíname." Dňa 15.2.2016 

si pripomíname 8.výročie, 

keď nás náhle opustil náš 

drahý manžel, otec, syn a 

brat Jaroslav Mojžiš. Tí, čo 

ste ho poznali a mali radi, ve-

nujte mu s nami tichú spo-

mienku. S láskou spomína 

manželka, syn, dcéra, 

mama a sestra s rodinou

Oznam
Výbor Slovenského zväzu telesne 

postihnutých v Banskej Štiavnici 

oznamuje svojim členom, že dňa 

23. februára (utorok) usporiada 

rekondičný zájazd do Kováčovej. 

Odchod autobusu bude o 11 hod. 

z Križovatky. Za cestovné a vstu-

penku do areálu uhraďte v kance-

lárii zväzu. Oznamujeme všetkým 

členom SZTP, že od 1.2.2016 sú 

úradné dni v kancelárii PO, ST, ŠT 

od 8.00 – 14.00 hod. 

Ivan Madara

MDŽ
Tak, ako báseň ukrytá v slovách, 

tak, ako socha v kameni, tak láska 

je skrytá v žene, z nej všetko dob-

ro pramení…

Milé dámy! Živena – Spolok slo-

venských žien, MO Banská Štiav-

nica, Mesto Banská Štiavnica a 

Smer – SD Banská Štiavnica Vás 

srdečne pozývajú dňa 3.3.2016 

o 16. hod. na stretnutie pri príle-

žitosti Medzinárodného dňa žien 

do KASS (Kammerhofská 1). Pri-

pravený je pre Vás zaujímavý kul-

túrny program a milé darčeky. 

Uvítame, ak členky Živeny prispe-

jú k občerstveniu. Ďakujeme! 

OrganizátoriOrganiz

V dňoch 28.-31. januára 

2016 sa v Banskej Štiavnici 

konal 49. Zimný zraz Klubu 

slovenských turistov (KST) 

a stretnutie turistických 

oddielov mládeže (TOM). 

Z poverenia ústredia KST podujatie 

organizovali Regionálne združenie 

KST Žiar nad Hronom v spoluprá-

ci  s Mestom Banská Štiavnica, KST 

Dr. Téryho Banská Štiavnica, Od-

bor KST Vyhne a  Oblastná organizá-

cia cestovného ruchu Región Banská 

Štiavnica. V Štiavnických vrchoch bol 

zimný zraz organizovaný prvýkrát. 

V súvislosti s touto akciou pripravilo 

aj Slovenské banské múzeum (SBM) 

pre svojich návštevníkov špeciálnu 

ponuku – posterovú výstavu veno-

vanú  téme organizovanej turistiky 

v  Banskej Štiavnici a regióne Štiav-

nických vrchov. Návštevníci Starého 

zámku si mohli pozrieť reprodukcie 

predmetov zo zbierky SBM súvisiace 

s turistikou a  jej propagáciou (napr. 

propagačný materiál, členské preu-

kazy, s turisticky atraktívnou lokali-

tou Sitna súvisiaci nákres zobrazu-

júci najvýznamnejšie lokality, vrchy, 

jazerá, viditeľné z vrcholu Sitna, ale 

aj pamätnú knihu návštevníkov Sit-

na). Medzi najzaujímavejšie pred-

mety patrila turistická mapa Banskej 

Štiavnice a okolia v mierke 1: 14 400 

z roku 1885, ktorej skutočné rozme-

ry sú: 2 x 1,30 m. Súčasťou výstavy 

bol aj podpisový hárok určený pre 

účastníkov 49. Zimného zrazu turis-

tov a návštevníkov výstavy v priesto-

roch karnera v areáli Starého zámku 

zároveň. Hárok sa po ukončení akcie 

stal pamätným predmetom pripomí-

najúcim ich návštevu Banskej Štiav-

nice a  Starého zámku. V  priebehu 

štyroch dní ich prišlo na prehliadku 

Starého zámku takmer 270. Výsta-

va spolu so zvýhodneným vstupným 

do všetkých expozícií SBM bola prí-

spevkom nášho múzea k úspešnému 

priebehu zrazu turistov a  zároveň 

prispela k propagácii Banskej Štiav-

nice a Štiavnických vrchov.

D. Harvan

Banská Štiavnica hostila 
účastníkov zrazu turistov

Turisti na nádvorí  Starého 

zámku  foto I. Liďáková

Poďakovanie
Organizátori 49. Celosloven-

ského zimného zrazu turistov 

vyslovujú úprimné poďako-

vanie za mimoriadnu pomoc:

primátorke Banskej Štiavnica Mgr. 

Nadežde Babiakovej, zamestnan-

com Oddelenia kultúry, športu 

a  mediálnej komunikácie Ing. Ras-

tislavovi Markovi a  Zuzane Patko-

šovej, Banskobystrickému samo-

správnenu kraju, rodine Kaníkovej 

za poskytnutie občerstvenia v  Ho-

teli Grand Matej, riaditeľke SOŠ slu-

žieb a  lesníctva PhDr. Viere Gregá-

ňovej, riaditeľke Gymnázia Andreja 

Kmeťa PhDr. Renáte Mikulášovej, 

Ing. Jánovi Totkovičovi, riaditeľovi 

SPŠ Samuela Mikovíniho, PaedDr. 

Nadežde Sámel Dobrovičovej, riadi-

teľke ZŠ Jozefa Kollára, Ing. Joze-

fovi Labudovi, riaditeľovi SBM a za-

mestnancom SBM, Ing. Marianovi 

Čížovi, riaditeľovi múzea vo Svätom 

Antone a  lektorom múzea, riadite-

ľovi správy CHKO Štiavnické vrchy 

RNDr. Dušanovi Trckovi, Ing. Pet-

rovi Múdremu, CSc. za úpravu tratí 

a za podklady k lyžiarskym a peším 

mapám, pracovníkom OOCR Región 

Banská Štiavnica, Ing. Marekovi Le-

šičkovi za poskytnutie autobusov na 

dopravu účastníkov na trasy a fakul-

tatívne výlety a mestskej polícii, kto-

rá zabezpečovala organizáciu dopra-

vy pri zahájení a ukončení zrazu na 

Námestí sv. Trojice. Organizátori 

zvlášť ďakujú kolektívu pracovníkov 

SOŠ služieb a  lesníctva pod vede-

ním p. Márie Palovičovej, ktorí za-

bezpečovali stravovanie účastníkov 

(mimoriadna spokojnosť, strava na 

100% nemala chybu) ako aj zamest-

nancom ktorí sa starali o  poriadok 

a čistotu na internáte SOŠ služieb a 

lesníctva. Veľké poďakovanie patrí 

všetkým organizátorom a sprievod-

com na turistických trasách, ktorí 

na úkor svojho voľna a dovoleniek, 

bez nároku na fi nančné ohodnote-

nie boli ochotní nám pomôcť, zvlád-

nuť na trasách veľké množstvá ľudí, 

verejne propagovať Banskú Štiavni-

cu a tri dni sprevádzať účastníkov od 

skorého rána až do poobedňajších 

hodín na trasách po Štiavnických vr-

choch,  poskytovať im informácie o 

technických, prírodných a  historic-

kých zaujímavostiach Banskej Štiav-

nice a  okolia. Ďakujeme majiteľom 

ubytovacích zariadení, hotelov, pen-

ziónov za poskytnutie ubytovania 

a občerstvenia pre 1286 účastníkov 

zimného zrazu.

Róbert Melcer

Predseda KST Dr. Téryho BŠ

Podpredseda org. štábu

Účastníci zimného zrazu turistov  foto Archív autora 



8
číslo 5 • 11. február 2016

sn@banskastiavnica.skKALEIDOSKOP

Na konci zimy, v dňoch 26. - 

28. februára 2016, prinesie 5. 

Zimný fi lmový seminár 4 živly 

do Banskej Štiavnice jedinečné 

fi lmy a sprievodné podujatia, 

venované téme Rebélie. 

Na  svoje by si počas jeho trva-

nia mali prísť milovníci fi lmového 

umenia, ale tiež rebeli s príčinou i 

bez príčiny. 

Filmový program 4 živlov je vysta-

vaný z rôznorodých snímok, kto-

ré dohromady ponúkajú čo najväč-

šie množstvo pohľadov na zvolenú 

tému, ale aj viacero typov divác-

kych zážitkov. V programe preto 

nechýbajú klasické diela tzv. zlaté-

ho fondu, ktoré najmä mladšia ge-

nerácia divákov nemala možnosť vi-

dieť v kine - drámy Keby... (1968), 

Bez strechy a bez zákona (1985), či 

kultovú snímku Rebel bez príčiny 

(1955), ktorá stvorila z mladučkého 

Jamesa Deana legendu. Premietne 

tiež unikátne archívne krátke fi lmy, 

ktoré ukazujú, ako vyzerala rebélia 

v Československu pred niekoľkými 

desiatkami rokov. Snímka Jarmok 

márnosti (1974) je fi lmovou štú-

diou závislostí na drogách, alkohole 

či nikotíne, a zabudnutý fi lm Juraja 

Jakubiska Tri vrecia cementu a živý 

kohút (1976) ukazuje, že bývalému 

režimu sa podarilo zraziť hrebienok 

viacerým domácim fi lmárskym re-

belom. Československé „kraťasy“ 

ponúkne aj kuriózne zimné premie-

tanie na letnom amfi teátri, ktoré by 

4 živly chceli po vlaňajšom úspechu 

zopakovať. Venované bude zimným 

športom – hokeju a krasokorčuľo-

vaniu.

Okrem archívnych fi lmov venu-

je podujatie značný priestor aj sú-

časnej tvorbe, pričom sa sústre-

ďuje na fi lmy, ktoré sme v kinách 

nevideli, alebo nimi len rýchlo pre-

leteli. Takým prípadom je retro ko-

média Piráti na vlnách (2009), kto-

rá je po obľúbenej Láske nebeskej 

druhým režisérskym počinom brit-

ského tvorcu Richarda Curtisa. Do-

kumentárnu kinematografi u za-

stupuje pozoruhodná fi lmová esej 

Každodenná rebélia (2013), ktorej 

tvorcovia dokonca vytvorili web-

stránku, ponúkajúcu okrem infor-

mácií o fi lme aj tipy a rady všetkým, 

ktorí pre zlepšenie životnej situácie 

chcú využívať nenásilné formy re-

belantstva. Prvý raz na Slovensku 

budú uvedené fi lmy tvorcov tzv. ne-

meckého mumblecore-u, čo je pod-

žáner, ktorý charakterizuje veľmi 

nízky rozpočet, obsadzovanie ne-

hercov, dôraz na autentické dialógy 

a  najmä obrovské zanietenie tvor-

cov. 4 živly premietnu fi lmy Tuč-

né dievčatá (2012) a Luca tancuje 

potichu (2016), ktoré osobne uve-

die režisér Philipp Eichholtz, tvorca 

druhého z nich. Porozpráva o tom, 

ako si aj naši tvorcovia môžu vybu-

dovať fi lmársku kariéru bez akade-

mického vzdelania a s fi nančnou 

podporou babičky namiesto štát-

nych fondov.

Sprievodný program zimných 4 

živlov už tradične otvorí Veľký fi l-

mový kvíz, v ktorom si návštevníci 

podujatia budú môcť otestovať svo-

je znalosti, bystrosť a vynaliezavosť. 

Chýbať nebudú ani nočné párty v 

Art Cafe a koncert indie folkového 

hudobníka, ktorý si hovorí Archív-

ny Chlapec.

Aj tento rok ponúka podujatie 

Štiavničanom možnosť zorgani-

zovať premietanie pre svojich hos-

tí Priamo u seba doma. 4 živly 

zabezpečia v rámci akcie KinO-

bývačka plátno, projektor a čes-

ký dokument Jama (2014), ktorý 

premietnu v slovenskej premiére. 

Štiavnická domácnosť si pozve hos-

tí a okrem vlastného premietania 

sa členovia domácnosti môžu tešiť 

aj z voľného lístka na ktorékoľvek 

premietanie seminára v kine! Záu-

jemcovia nájdu viac informácií na 

www.4zivly.sk, hlásiť sa môžu na 

drese pr@4zivly.sk!

Akreditácie na 5. Zimný fi lmový se-

minár 4 živly si môžete zakúpiť na 

internetovom portáli Inviton.sk 

za predpredajovú cenu 12 € (zahŕ-

ňa všetkých 10 premietaní a j sprie-

vodné akcie). Na mieste podujatia 

bude stáť akreditácia, oprávňujú-

ca držiteľa na vstup na všetky čas-

ti podujatia, 15 € a lístok na jednu 

projekciu 3,5 €. 

Peter Gašparík, 4 Živly

Premietajte aj u seba doma 
– zimné 4 živly prinášajú fi lmy, aké inde neuvidíte!

Seniori sa stretávajú nielen vo 

svojich klubových miestnos-

tiach, ale snažia sa nadviazať 

družbu s inými klubmi 

dôchodcov, aby sa navzájom 

spoznávali a vymieňali si 

skúsenosti, ako si spríjemniť 

jeseň života.

Členovia Klubu dôchodcov zo Šte-

fultova sa na základe pozvania zú-

častnili v Kultúrnom dome vo Svä-

tom Antone na spoločnej schôdzi, 

ktorej súčasťou bol aj krst nového 

CD – hudobnej skupiny ,,Danyo“, 

ktorá zbiera interpretuje piesne zo 

všetkých regiónov Slovenska. Po 

uvítaní členov a  hostí, predniesol 

básne z vlastnej tvorby Milan Šten-

cl.

S  humornou scénkou ,,o zabúdaní“ 

vystúpili manželia Anka a  Milan 

Debnárovci. Štefultovské ,,jašterič-

ky“ zaspievali piesne. Po krste nové-

ho CD a pochutení si na dobrotách, 

ktoré pripravili svätoantonské dô-

chodkyne, sa pri teplom čaji rozprú-

dila živá debata, ktorá vyústila do 

spoločného tanca pri zvukoch har-

moniky vedúcej skupiny ,,Danyo“ – 

Jozefa Bomboša.

Bolo to vydarené stretnutie dvoch 

Klubov dôchodcov, ktoré utužilo 

vzájomné vzťahy a  spríjemnilo ži-

vor našich seniorov.

Milan Štencl

Družobné stretnutie

ponuka
práce

Okres Banská Štiavnica

1. Tesár, Teskont s.r.o., SNP 

1802/29, 969 01 Banská Štiavnica, 

p. Mizera, tel.: 0905521938, e-ma-

il: teskont@gmail.sk, USO – 3 VPM, 

nástup ihneď

2. Triedič, USO – 5 VPM; Údržbár 

– odlievač, USO – 1 VPM; ROTO-

Balance s.r.o., Antolská 2, Banská 

Štiavnica, tel.: 0908501963, e-ma-

il: martina.palovicova@rotobalance.

sk, nástup ihneď

3. Upratovačka, Erb – Eduard Rada 

Breweries, s.r.o., Novozámocká 

2, 969 01 Banská Štiavnica, tel.: 

0918356744, e-mail: maria.sivako-

va@pivovarerb.sk, ZŠ, USO, SOU  – 

1 VPM, nástup ihneď

4. Vodič nákladného motorového 

vozidla, kamiónu, BS Trans s.r.o., 

SNP 815/13, 969 01 Banská Štiav-

nica, tel.: 0905749355, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

5. Zlievárenský robotník - údržbár, 

Four Trade, Antolská 27, Banská 

Štiavnica, tel.: 0908676304, e-ma-

il: daniela.kazarova@ft.sk, USO – 1 

VPM, nástup ihneď

6. Čašník, servírka, barman, Divná 

pani s.r.o., A.Kmeťa 8, Banská Štiav-

nica, e-mail: divnapani@divnapani.

sk, USO – 3 VPM, nástup ihneď

7. Šička, Falco SK s.r.o., Zigmund 

šachta 13, Banská Štiavnica, tel: 

0911294198, e-mail: info@falco.sk, 

SOU, USO – 4 VPM, nástup ihneď

Spracovala: Zuzana Paškayová

Výzva: 
Správa o športe za rok 2015

Žiadame vedúcich jednotlivých klu-

bov o zaslanie stručného zhodnote-

nia činnosti športového oddielu za 

rok 2015, zároveň žiadame zaslať aj 

plán činnosti oddielu na rok 2016. 

Uvedené je možné osobne priniesť 

na odd. kultúry a športu a mediálnej 

komunikácie (Kammerhofská 1), 

poprípade zaslať emailom:  petrik@

banskastiavnica.sk. Termín doruče-

nia do 15. februára 2016. 

OKŠaMK

Oznam
Upozorňujeme našich prispieva-

teľov, že príjem príspevkov a in-

zercie do aktuálneho čísla ŠN je 

vždy v pondelok do 14:00 hod. 

Ďakujeme za porozumenie!     red.
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne filmy v kine Akademik
Piatok 12.2. o 18:30 hod.Piatok 12.2. o 18:30 hod.
Nedeľa 14.2. o 18:30 hod.Nedeľa 14.2. o 18:30 hod.

DÁNske dievčADÁNske dievčA

Dráma/Romantický/Životopisný, Dráma/Romantický/Životopisný, 
Veľká Británia/Belgicko/USA, 2015, Veľká Británia/Belgicko/USA, 2015, 
119 min. Vstupné: 4 €. Dánske dievča 119 min. Vstupné: 4 €. Dánske dievča 
hovorí o príbehu muža, ktorý sa v sna-hovorí o príbehu muža, ktorý sa v sna-
he nájsť samého seba vydal tam, kam he nájsť samého seba vydal tam, kam 
pred ním ešte nikto nikdy nevkročil. A pred ním ešte nikto nikdy nevkročil. A 
príbeh ženy, ktorá ho pri jeho hľadaní príbeh ženy, ktorá ho pri jeho hľadaní 
podporovala, hoci vedela, že ho v prí-podporovala, hoci vedela, že ho v prí-
pade úspechu navždy stratí. pade úspechu navždy stratí. 

Sobota 13.2. o 16:00 hod.Sobota 13.2. o 16:00 hod.

BellA A SebAsTÁN 2BellA A SebAsTÁN 2

Dobrodružný, Francúzsko, 2015, 97 Dobrodružný, Francúzsko, 2015, 97 
min. Vstupné: 4 €. Sebastián vyrás-min. Vstupné: 4 €. Sebastián vyrás-
tol a stal sa z neho desaťročný chlapec. tol a stal sa z neho desaťročný chlapec. 
Spoločne s divokou psou kamarátkou Spoločne s divokou psou kamarátkou 
Bellou netrpezlivo čaká, až sa vrá-Bellou netrpezlivo čaká, až sa vrá-
ti Angelina, ktorá pre neho vždy bola ti Angelina, ktorá pre neho vždy bola 
ako druhá matka. Lenže namiesto nej ako druhá matka. Lenže namiesto nej 
dorazí do Saint Martin strašná sprá-dorazí do Saint Martin strašná sprá-
va: Lietadlo, ktorým cestovala, sa zrú-va: Lietadlo, ktorým cestovala, sa zrú-
tilo a Angelina sa stratila v hlbokom tilo a Angelina sa stratila v hlbokom 
lese. Celá dedina smúti. Lepšie pove-lese. Celá dedina smúti. Lepšie pove-
dané, celá dedina okrem Césara... Se-dané, celá dedina okrem Césara... Se-
bastianov ošľahaný dedko totiž vie o bastianov ošľahaný dedko totiž vie o 

niekom, kto by jemu a Sebastianom niekom, kto by jemu a Sebastianom 
mohol pomôcť Angelinu nájsť. Veľké mohol pomôcť Angelinu nájsť. Veľké 
dobrodružstvo Belly a Sebastiána po-dobrodružstvo Belly a Sebastiána po-
kračuje.kračuje.

Sobota 13.2. o 18:30 hod.Sobota 13.2. o 18:30 hod.

Ako bYť siNgleAko bYť siNgle

Komédia/Romantický, USA, 2016, Komédia/Romantický, USA, 2016, 
109 min. Vstupné: 4 €. Existu-109 min. Vstupné: 4 €. Existu-
je správny spôsob ako byť single, ne-je správny spôsob ako byť single, ne-
správny spôsob ako byť single a po-správny spôsob ako byť single a po-
tom…je tu Alice. A Robin. Lucy. Meg. tom…je tu Alice. A Robin. Lucy. Meg. 
Tom. David. New York je plný osame-Tom. David. New York je plný osame-
lých sŕdc hľadajúcich tú správnu zho-lých sŕdc hľadajúcich tú správnu zho-
du, láskyplné spojenie, sex alebo niečo du, láskyplné spojenie, sex alebo niečo 
medzi tým. A niekde uprostred všet-medzi tým. A niekde uprostred všet-
kých tých dobiedzavých sms-iek a zná-kých tých dobiedzavých sms-iek a zná-
mostí na jednu noc, ktoré všetci títo mostí na jednu noc, ktoré všetci títo 
nezadaní majú spoločné, je potreba nezadaní majú spoločné, je potreba 
naučiť sa ako byť single vo svete plnom naučiť sa ako byť single vo svete plnom 
stále sa vyvíjajúcich defi nícií lásky. stále sa vyvíjajúcich defi nícií lásky. 

Nedeľa 14.2. o 16:00 hod.Nedeľa 14.2. o 16:00 hod.

AgeNTi deMeNTiAgeNTi deMeNTi

Animovaný/Komédia, Špannielsko, Animovaný/Komédia, Špannielsko, 
2014, 91 min. Vstupné: 4 €. Mortade-2014, 91 min. Vstupné: 4 €. Mortade-
lo a Filemón sú tí lo a Filemón sú tí „najcennejší“„najcennejší“ super- super-
špióni TIA (Tajnej vládnej agentúry) špióni TIA (Tajnej vládnej agentúry) 

povolaní riešiť zločiny, ktoré žiadny povolaní riešiť zločiny, ktoré žiadny 
iný agent nevyrieši... alebo skôr skazí iný agent nevyrieši... alebo skôr skazí 
situácie tak, ako to nikto iný nedokáže. situácie tak, ako to nikto iný nedokáže. 

Utorok 16.2. o 18:30 hod.Utorok 16.2. o 18:30 hod.

HAroldHArold

Komédia/Dráma, Nórsko, 2014, 87 Komédia/Dráma, Nórsko, 2014, 87 
min. Vstupné: 4 €. Po štyridsiatich ro-min. Vstupné: 4 €. Po štyridsiatich ro-
koch úspešného podnikania v oblas-koch úspešného podnikania v oblas-
ti predaja nábytku Haroldova fi rma ti predaja nábytku Haroldova fi rma 
skrachuje, pretože mu v tesnej blíz-skrachuje, pretože mu v tesnej blíz-
kosti postavia obchodný dom Ikea. V kosti postavia obchodný dom Ikea. V 
zúfalstve a zlosti sa rozhodne odísť do zúfalstve a zlosti sa rozhodne odísť do 
Švédska a uniesť toho, kto zapríčinil Švédska a uniesť toho, kto zapríčinil 
jeho bankrot – samotného zakladateľa jeho bankrot – samotného zakladateľa 
Ikea Ingvara Kamprada. Aké je však Ikea Ingvara Kamprada. Aké je však 
jeho rozčarovanie, keď zistí, že Kam-jeho rozčarovanie, keď zistí, že Kam-
prad nachádza v únose vlastne pote-prad nachádza v únose vlastne pote-
šenie…šenie…

Štvrtok 18.2. o 18:30 hod.Štvrtok 18.2. o 18:30 hod.

ZoolANder 2ZoolANder 2

Komédia, USA, 2016. Vstupné: 4 €Komédia, USA, 2016. Vstupné: 4 €
Dvaja odvekí módni rivali, Derek a Dvaja odvekí módni rivali, Derek a 
Hansel, musia dať hlavy dohromady, Hansel, musia dať hlavy dohromady, 
pretože nad nimi visí hrozba, že budú pretože nad nimi visí hrozba, že budú 
navždy nahradení mladšími, krajšími navždy nahradení mladšími, krajšími 
a šikovnejšími exponátmi.a šikovnejšími exponátmi.

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.3/2016: „Naj-

väčším zlom je smútiť za niečím, čo sme 

vôbec neurobili.“ Výhercom sa stá-

va Eva Holubeková, Svätý Anton 

446. Srdečne blahoželáme! Tento 

týždeň hráme o poukážku na kon-

zumáciu v hodnote 10,-eur v piz-

zérii, reštaurácii Black M, Nám. sv. 

Trojice 6/2, Banská Štiavnica. Va-

šou úlohou je správne vylúštiť krí-

žovku a zaslať ju spolu s kupó-

nom do redakcie ŠN v termíne do 

22.2.2016.

V tajničke sa ukrýva výrok Sofokle-

sa: ,,Nikto...“ (dokončenie v tajničke)

A., Politická strana SR, Závodný vý-

bor, barel, Zbor požiarnej ochrany, 

pomoc,

B., 2.časť tajničky,

C., Voľnosť, úrazové oddelenie (ná-

reč.),

D.,  Prenášala, 1550 (v Ríme), pat-

riaci Lomovi,

E., Označenie áut Španielska, 

nahá, obchodný dom, dravý vták,

F., Žena (španielsky), čistil som 

praním, Nikolas,

G., Farba na vajíčka, výrobca áut 

pri Žiline, cudzopasníci vo vla-

soch, 1049 (v Ríme), nadával (čes-

ky),

H., Úder v boxe, vlk (rusky), Otí-

lia, druh Fatimy, ozn. gramoplat-

ní,

I.,  100-metrová výmera, slovný 

spor, ohodnotí cenou,

J., Cievy, patriaci Florke, označe-

nie nemeckých vozidiel,

K., Stred slova belák, koniec taj-

ničky, čistiaci prostriedok.

1., Správa z mobilu, 1.časť tajnič-

ky,

2., Meno herca Krála, vravel,

3., Meno Romančíka, sonograf, kri-

čí,

4., Konala, vodivé látky, prvé pís-

meno abecedy,

5., Pozvoláva, sala, iniciálky herca 

Kovára,

6., Kaz, jednoduchá zbraň, opak 

dobra,

7., Ako, chovanie, obilnina,

8., Už dal údiť, začiatok pretekov,

9., Označenie áut bývalej NSR a Irá-

nu, severské zvieratá, Adriana,

10., Pozýval, Označenie práčok, ná-

pev,

11., Výstraha, vedľa, hláška pri hre 

v kratách,

12., Kanapa, Ladislav, uhlík,

13., Vytvoril, plodina,

14., Dub (anglicky), pomocný hlas 

pri speve, nie (rusky),

15., Tká, zohol, používa sa na píle-

nie.

Pomôcky: net, volk, Milo, DIR

Pripravuje: Anna Rihová

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Kupón č. 5
Krížovka
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INZERCIA

V piatok 29. januára sa 
v Divadle Pivovaru ERB 
odohralo predstavenie s názvom 

Dvaja psychológovia (Helena Kraj-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aj takáto paralela mi napadla 

po ukončení prezentácie 

knihy Vladimíra Protopopova 

o celoživotnej tvorbe a diele 

jeho otca pod názvom Sergej 

Protopopov Život a dielo. 

V  útulnom prostredí Kammerho-

fu (v pracovni komorských grófov) 

sa vo štvrtok 4.2.2016 o 16.00 hod. 

zišla široká verejnosť, aby si vypo-

čula zrod tejto publikácie. Ale hlav-

ne v spomienkach starých, vzácnych 

fotografíí sa vrátila do nedávnej mi-

nulosti. Aj ja sama som bola pre-

kvapená, ako Banská Štiavnica ke-

dysi vyzerala, najmä čo sa týka jej 

historických dominánt. Starší zas 

s nostalgiou spomínali na časy dáv-

no zašlé, ale spomienky ostali a te-

raz sa im v  podobe fotografi í opäť 

vynorili. Nie nadarmo túto knihu 

napísal syn o  svojom otcovi. Bolo 

medzi nimi vrelé puto, syn otca mi-

loval, vážil si jeho prácu. Od ôsmich 

rokov mu pomáhal vo fotolaborató-

riu a neskôr aj ako asistent pri prá-

ci v exteriéri. Od jeho smrti spravu-

je celý archív, ktorý mu otec venoval, 

vrátane fotografi í, negatívov, odbor-

ných časopisov a  vedeckých publi-

kácií. Hoci je pôvodne elektrotech-

nický inžinier, všetko čo po otcovi 

zdedil, sa mu stalo veľkou záľubou 

a naďalej tvorbu svojho otca rozví-

ja a prezentuje. Ako sa vyjadril, bolo 

jeho dávnym snom spracovať o ňom 

ucelené dielo, lebo síce o jeho tvor-

be sa prezentovalo veľa, ale nikdy to 

nebolo komplexné. Vlada poznám 

už dlhšie ako svojho bývalého kole-

gu. Vášeň k fotografi i a k umeniu sa 

v ňom nezaprie. Kto vlastne bol Ser-

gej Protopopov, čím teda preslávil aj 

naše mesto, keďže v ňom prežil väč-

šiu časť svojho života.

Akademický maliar a fotograf po-

chádzal z  Ukrajiny, ale zvláštnou 

rukou osudu skončil v B. Štiavnici. 

V  30. rokoch minulého storočia si 

v  meste otvoril vlastný fotografi c-

ký ateliér pre modernú portrétnu 

a detskú fotografi u. Počas života vy-

tvoril rozsiahly fond fotografi í, dia-

pozitívov a  krátkometrážnych do-

kumentárnych fi lmov. V  tej dobe 

natočil napr. farebný 16 mm fi lm 

– Senoseč v Teplej, ktorým sa sna-

žil zachovať prchajúce znaky ľudo-

vých tradícií. Venoval sa aj fotografi i 

dedinského folklóru a práci obyčaj-

ného ľudu. Niektoré jeho fotogra-

fi e  baníkov pri práci sa stali známe 

po celom svete. Odborná verejnosť 

ho však vysoko hodnotí ako prie-

kopníka sociálno-kritickej repor-

táže a mikrofotografi e drevín v bý-

valom Československu a v  Európe. 

Jeho umelecký pohľad na fotografo-

vanie mikroštruktúr drevín odkryl 

úplne iné dimenzie. Objavil v  nich 

umeleckú krásu a ornamenty. Mik-

rofotografi e ako zväčšeniny mali aj 

cenu obrazovej kompozície, ktoré 

pôsobili ako abstraktné dekoratívne 

obrazce z  čipky. Preto sa aj známa 

spisovateľka a  teoretička umenia – 

Rút Lichnerová vyjadrila, že umelec 

pravdepodobne ako prvý na svete 

publikoval mikrofotografi u drevín 

a povýšil ju na umelecký výtvor.

Za prítomnosti spoluorganizáto-

rov, ktorými boli Slovenské banské 

múzeum, Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom – pracovisko 

B. Štiavnica sa postupne v príhovo-

roch vystriedali zástupcovia jed-

notlivých inštitúcií. Podujatie mo-

derovala Mária Petrová a  o  krásny 

kultúrny program sa postarali žiaci 

domácej základnej umeleckej ško-

ly pod vedením p. riaditeľky Ireny 

Chovanovej, ktorí si špeciálne pri-

pravili aj jednu ruskú pieseň. Autor 

diela, ktoré je rozdelené na 3 časo-

vé obdobia, bol s priebehom podu-

jatia veľmi spokojný. Ešte raz touto 

cestou všetkým ďakuje za jeho zdar-

ný priebeh, ako aj divákom, ktorí ho 

prišli podporiť a zapojili sa do živých 

diskusií.

Daniela Sokolovičová

Otec a syn v spojení fotografi e

Uvedenie novej publikácie do života  foto Lubo Lužina

Ján Koleník 
v Štiavnici
Kto zhasol svetlo? Túto otázku si 

dávajú herci v  divadelnej komé-

dii, ktorú uvedieme v Kultúrnom 

centre 7. apríla o 19.00 hod. Ob-

sadenie je vskutku hviezdne: Ján 

Koleník, Mária Kráľovičová/Zde-

na Studenková, Zuzana Tlučková, 

Kristína Svarinská a Braňo Deák. 

Predpredaj lístkov už začal v  In-

formačnom centre na Námestí sv. 

Trojice a  na kultura.banskastiav-

nica.sk, kde sa dozviete o predsta-

vení aj viac informácií.

R. Marko

Zatvorená 
knižnica
Oznamujeme prijímateľom slu-

žieb mestskej knižnice, že v dňoch 

9.2.-15.2.2016 bude mestská 

knižnica v budove ZŠ J. Kollára na 

Drieňovej z technických príčin za-

tvorená.              Mestská knižnica
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1. Zimný MTB 
maratón
8. ročník Stupava 2016

Dňa 16.1.2016 sa konal už 8.roč-

ník zimného MTB maratónu 

v Stupave. Na štart 25 km trati sa 

postavilo približne 260 preteká-

rov. Náš klub reprezentoval nový 

člen Pavol Dobrovič, pre ktorého 

to bola premiéra za Atletov BS.V 

kategórií Muži 19-29 rokov sa po 

nepodarenom štarte, pri ktorom 

mal kolíziu s českým pretekárom, 

umiestnil na peknom 9. mieste. V 

jeho kategórií štartovalo 35 prete-

károv.  RP

Biela Stopa 
43.ročník Kremnica - Skalka

V  sobotu 

30.1.2016 sa 

konal už 43 

ročník Bie-

lej stopy na 

Skalke pri 

Kremnici. Po-

čas týždňa 

sa radikálne 

zmenilo po-

časie až na-

toľko, že organizátori boli nútení 

skrátiť trasu preteku. Znamena-

lo to, že už tradičnú trať na Se-

vernom okruhu organizátori ne-

dokázali upraviť kvôli nedostatku 

snehu. A tak boli nútení celý pre-

tek pripraviť v  areáli bežeckého 

štadióna na Skalke a v okolí. Trať 

sa skrátila z 25-tich kilometrov 

na 14, pričom sa bežali dva 7 ki-

lometrové okruhy. Na štart v ka-

tegórii M19 sa v prvom koridore 

postavil Pavol Dobrovič, ktorý sa 

umiestnil na 9-tom mieste a v cel-

kovom poradí mu patrilo 23. 

miesto zo 154 pretekárov.  RP

ŠPORT

Koncom januára sa začala 

spoločná zimná príprava 

mužstiev dospelých a dorastu. 

Po jesennej časti nastalo v kádri muž-

stva dospelých niekoľko zmien. Do 

mužstva sa vrátil z Novej Bane Kmi-

niak a brankár Pažout zo Bzenice, 

káder naopak opustil brankár Seku-

la. Kombinované mužstvo zložene 

z hráčov oboch tímov, (lebo mnohí 

hráči z dôvodu pracovných a štúdij-

ných povinností sa niekedy nemôžu 

zúčastniť prípravného zápasu) odo-

hralo doteraz dva prípravné zápasy:

5.2.2016 sa odohral zápas na umelej 

tráve v ZH

Sitno Banská Štiavnica - MFK Nová 

aňa "B" 4:3 (2:2)

Góly: Kušión, Kminiak, Hanzlik A., 

Beňadik

Zostava: Kuma - Binder Š., Šima, 

Roško, Nedoroščík (55.Meňuš), Be-

ňadik, Hanzlík P.(46.Hanzlík A.), Ne-

uschl P., Kušión, Kminiak, Chmelina

30.1.2016 sa hral zápas na umelej 

ploche v ZH

Banská Štiavnica - FK Pukanec 4:6 

(2:3)

Góly: Meňuš L.2,Chmelina,Pastier 

M.

Zostava: Kuma – Beňadik, Šima, La-

dický, Ferenčik st., Pastier, Barák Ľ. 

(65.Hanzlík P.), Barák N.,Chmelina, 

Meňuš L., Neuschl A. (38.Javorský)

Ivan Javorský

Začala sa príprava našich mužstiev 
na jarnú časť súťaží

Plavecký klub Banská 

Štiavnica mal v roku 2015 

celkom 58 členov, z toho 31 

aktívnych plavcov.

Plavci nášho klubu sa v  roku 2015 

zúčastňovali súťaží tak v blízkom re-

gióne, ako aj v  zahraničí. Zúčastni-

li sa tiež Majstrovstiev Slovenska vo 

všetkých vekových kategóriách.

Na úrovni regiónu Banskobystrické-

ho kraja sa už tradične úspešne zú-

častňujeme celosezónnych 5 kolo-

vých pretekov o  Banskobystrický 

pohár 2015. Za rok 2015 tento po-

hár vyhrali vo svojich kategóriách Ti-

mea Potančoková za juniorky, Matej 

Ernek za juniorov a Ján Čamaj v ka-

tegórii mužov. Druhý bol u juniorov 

Šimon Ernek a  u  žiačok A  Barbora 

Michalová, tretí skončil Andrej Ber-

lanský v kategórii žiakov B. Celkom 

na 5 pretekoch tejto súťaže sme zví-

ťazili 124-krát, 82-krát sme vybojo-

vali 2. miesto a 95-krát 3. miesto, čo 

bolo najviac zo všetkých zúčastne-

ných klubov.

Na úrovni Stredoslovenskej oblas-

ti (kraj Banská Bystrica, Žilina a časť 

Trenčín) sme získali celkom 24-krát 

1.miesto, 27-krát 2. miesto a 30-krát 

3. miesto. Titul Majster Stredoslo-

venskej oblasti získali:

9-krát Timea Potančoková

4-krát Ján Mojička

3-krát Andrej Berlanský

2-krát Matej Ernek

2-krát Patrik Maruniak

1-krát Lára Melicherčíková, Niko-

la Domaníková, Marek Konečný 

a Martin Borguľa.

Úspešní boli plavci nášho klubu aj 

na Majstrovstvách Slovenska, keď 

získali 27 umiestnení do 10 miesta. 

Najúspešnejší bol Martin Borguľa, 

ktorý v kategórii žiakov C v disciplí-

ne 50 m prsia získal 3. miesto a tým 

aj bronzovú medajlu. Celkom 8 plav-

cov nášho klubu malo na Majstrov-

stvách Slovenska umiestnenie do 

10. miesta, a to:

-Matej Ernek 3-krát 4.miesto, 2-krát 

5.miesto a 1-krát 7.miesto

-Šimon Ernek 1-krát 7.miesto,2-krát 

8.miesto, 1-krát 9. miesto a  1-krát 

10.miesto

-Timea Potančoková 1-krát 8.miesto, 

2-krát 9. miesto a 3-krát 10.miesto

-Martin Borguľa 1-krát 3.miesto, 

1-krát 8.miesto

-Patrik Maruniak 1-krát 5.miesto, 

1-krát 6.miesto a 1-krát 7.miesto

-Nikola Domaníková 1-krát 5.miesto 

a 1-krát 9.miesto

-Andrej Berlanský 1-krát 6.miesto 

a 1-krát 9. miesto

-Samuel Macharík 1-krát 9. miesto.

Najvýkonnejší plavci klubu sa zú-

častnili pretekov v júli v  Slovinsku 

v Kamniku, kde Matej Ernek zvíťa-

zil na 100m motýlik, na 50m mo-

týlik bol na 2. mieste a  na 100m 

voľný spôsob na 3.mieste. Šimon Er-

nek skončil na 3.mieste v  disciplí-

ne 100m znak. Timea Potančoko-

vá sa umiestnila v  druhej desiatke 

pretekárok. V  novembri na prete-

koch v Zlíne v Čechách sa naši plav-

ci umiestnili len v  druhej desiatke 

pretekárov a  do fi nále nepostúpili 

v žiadnej disciplíne.

Chcem sa poďakovať všetkým spon-

zorom, ktorí podporujú činnosť 

nášho klubu, a bez ktorých by sme 

nedosiahli také výsledky aké sa do-

siahli v roku 2015. Je to predovšet-

kým Mesto Banská Štiavnica, fi rma 

Simkor, podnikatelia p.Pivko, Ing. 

Martin Lupták, Janka Tinkovan, 

Ing. Ján Čamaj ml., a mnohí ďalší, ak 

som ich nespomenul, nech mi pre-

páčia.

V závere roka 2015 postihla náš klub 

tragická udalosť, keď nás navždy 

opustil jeden z  našich mladých ta-

lentov, 4.násobný majster Stredo-

slovenskej oblasti Ján Mojička. Jeho 

pamiatka zostane navždy v  našich 

srdciach.

Za Plavecký klub Banská Štiavnica 

stručne vyhodnotil sezónu 2015

Ján Čamaj 

tréner a konateľ PKBS

Plavecký klub Banská Štiavnica
Vyhodnotenie sezóny 2015

Jedenástka 
roku 2015
Koncom januára bola vo Vyhniach 

vyhlásená jedenástka roka 2015 

Oblastného futbalového zväzu 

Žiar nad Hronom. Je potešiteľ-

né, že medzi ocenenými mal za-

stúpenie i náš klub FK Sitno, a to 

hráčom Barákom Ninom, ktoré-

ho vybrali tréneri. Pri príležitos-

ti životného jubilea 50 rokov bol 

ocenený i Barák Ľubomír. Obom v 

mene FK Sitno a všetkých fanúši-

kov srdečne blahoželáme! 

Ivan JavorskýPlavecké nádeje PK Banská Štiavnica  foto Janka Potančoková
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  Prenajmem garáž na starom ih-

risku, tel.č.: 0907 090 084

 Na prenájom 2-izbový kompletne 

zariadený byt v úplnom centre mes-

ta. Tel.č.: 0903 255 677, volať pro-

sím po 19.00 hod.

  Predám v BŠ časť Štefultov poze-

mok na výstavbu RD alebo chaty, 

cena dohodou, tel.č.: 0940 870 762

reality

prácapppppppppppp

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľky na soboty a ne-

dele. Práca na celý deň. Info na te-

l.č.: 0904 110 869 

Potrebujete upraviť záhradu?Potrebujete upraviť záhradu?
Robíme odborný rez ovocných a okras-Robíme odborný rez ovocných a okras-
ných stromkov a drevín, kríkov, celoroč-ných stromkov a drevín, kríkov, celoroč-
nú ochranu stromov a kríkov, kosenie nú ochranu stromov a kríkov, kosenie 

trávnatých plôch, celoročná údržba zá-trávnatých plôch, celoročná údržba zá-
hrad, zabezpečujeme zdravý a kvalitný hrad, zabezpečujeme zdravý a kvalitný 
výsadbový materiál, návrh a výsadbu s výsadbový materiál, návrh a výsadbu s 

úpravou záhrad, spilujeme veľké stromy úpravou záhrad, spilujeme veľké stromy 
rôzneho typu a úpravy živých plotov, lik-rôzneho typu a úpravy živých plotov, lik-
vidujeme nežiadúce porasty v záhradáchvidujeme nežiadúce porasty v záhradách
Info: 0902 207 700, 0904 023 001Info: 0902 207 700, 0904 023 001

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 2,50 €2,50 € 

a denné menu od a denné menu od 2,80 €.2,80 €. 
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

Inzerujte aj vy v 
Š  avnických
novinách

K
A
POISTENIE

0904 552 031

Hlasuj za detské ihrisko 
v Banskej Štiavnici

V lete vyrastie na Slovensku desať detských ihrísk Žihadielok. 
Získajme jedno z nich hlasovaním na:

www.zihadielko.sk

Hlas pre Štiavnicu je radosťou pre naše deti!

21.1. - 29.2.2016

Štiavnica
deťom


