
Kam za 
športom?
Aktivity na jarné prázdniny.

Neviete kam s deťmi? Koľko ro-

dičov má záujem o denný tábor? 

Cena na týždeň je 100€ vráta-

ne zabezpečenia desiaty, plno-

hodnotného obedového menu, 

olovrantu, pitného re-

žimu, ovocia a slad-

kostí. Zapojenie 

deti zamera-

ním na 

šport 

a aktivity podľa počasia od 8 do 

16 hod. v termíne od 27.2. - 3.3. 

Bližšie info: 0915 815 669. 

Robo Petro
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INZERCIA

Od 15.6.2016 konečne začala 

opäť v Banskej Štiavnici 

fungovať Lekárska služba 

prvej pomoci. (LSPP), vďaku 

tomu, že po mnohých peripe-

tiách sa nám podarilo zabez-

pečiť organizátora LSPP.

LSPP funguje v pracovné dni v po-

poludňajších a  nočných hodinách 

a počas víkendov a sviatkov nepre-

tržite 24 hodín.

V súčasnosti Ministerstvo zdravot-

níctva SR pripravuje nový návrh 

pevnej siete poskytovateľov ambu-

lantnej pohotovostnej služby, do 

ktorého Banská Štiavnica opäť ne-

bola zaradená.

Úľava na tento rok do konca 

marca!

Máte lístie, trávu, či každodenné 

zvyšky z ovocia a zeleniny a ne-

viete čo s tým?

Nebaví vás už vynášať neustále 

plné a zapáchajúce smeti?

Kompostujte! Zapojte sa do 

programu podpory domáceho 

kompostovania do konca mar-

ca a ešte aj ušetríte.

Ak bývate v rodinnom dome, mô-

žete ušetriť na poplatku za od-

pad až 10 % na každého člena 

domácnosti. Stačí len kompos-

tovať bioodpady, ktoré v  domác-

nosti každodenne vznikajú. Ak 

podáte žiadosť do konca marca 

2017, pocítite zníženie poplatku 

už v tohtoročnom výmere. Ďalším 

benefi tom bude kompost, ktorý si 

takto vyrobíte a ktorý ocení vaša 

záhrada.

O budúcnosti pohotovosti 
v Banskej Štiavnici

Chcete ušetriť na poplatku za odpad? 
Kompostujte!

LSPP v budove nemocnice  foto Ján Petrík �3.str.

�3.str.

Zimomravenie 
http://www.kultura.banskastiavnica.sk/
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17 DETSKÝ MAŠKARNÝ BÁL 
Druhý mestský

18. február 2017 
15:00 hod., Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, B. Štiavnica
Rezervácie stolov: http: //kultura.b� skastiavnica.sk

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 22. február 2017 (streda) o 

13:00 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
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primátorky

13.2.

Citát
„Ďakovať jeden druhému vedie k ob-

nove manželstva“

Gordon MacDonald

Dlhodobo sa venujem media-

lizácii Banskej Štiavnice 

v celoslovenských médiách, 

s potešením však v tejto 

súvislosti môžem konštatovať, 

že medializácia Banskej 

Štiavnice v celoslovenských 

médiách dosiahla v minulom 

týždni vrchol. 

Symptomatické pri tom bolo, že ab-

solútnu dominanciu v tomto smere 

mala naša primátorka Mgr. Nadež-

da Babiaková, keď v týchto médiách 

vystupovala naživo, alebo prinaj-

menšom boli spomínané jej pozo-

ruhodné aktivity.

Prvou, mimoriadne aktuálnou té-

mou, doslovne životne dôležitou 

pre každého občana nášho mesta 

i okresu, bola problematika budúc-

nosti zdravotníctva v  našom mes-

te, konkrétne pohotovostných, ale 

aj ďalších zdravotníckych služieb 

v  Banskej Štiavnici. Prvá obsiah-

la reportáž na túto tému odznela 

8.2.2017 v  Rádiu Regina o  17:00 

hod. v Žurnále Rádia Regina, v kto-

rej popri genéze pohotovostných 

služieb v  Banskej Štiavnici a  pred-

stavách Ministerstva zdravotníctva 

SR o  ich riešení v  SR v  budúcnos-

ti hovorili aj viacerí občania Ban-

skej Štiavnice, ale aj hovorkyňa Mi-

nisterstva zdravotníctva SR Zuzana 

Eliášová s  možnou aplikáciou na 

Banskú Štiavnicu, ako aj primátor-

ka nášho mesta o jej aktuálnych vý-

hľadoch riešenia, aj ďalších zdravot-

níckych služieb v Banskej Štiavnici.

Táto téma v rôznych modifi káciách 

bola prezentovaná aj v ďalších celo-

slovenských médiách, medzi iným 

aj 11.2. v  Rádiu Slovensko o  9:00 

hod. a 12:00 hod.

Široký priestor v  celoslovenských 

médiách mala aj ďalšia téma – prí-

prava zaradenia Banskej Štiavni-

ce do európskej historickej mapy 

UNESCO, kde by naše svetoznáme 

historické mesto, ako jediná loka-

lita zo SR, bola zastúpená v  kapi-

tole „Podzemná Európa“. Ofi ciálne 

potvrdenie v  tomto smere padne 

už budúci mesiac v Paríži, za účas-

ti primátorky nášho mesta. O tom-

to všetkom sme sa mohli dozvedieť 

z Rádia Slovensko 8.2.2017 o 15:00 

hod. a 10.2.2017 o 12:00 hod.

8.2.2017 uplynulo 390 rokov od-

vtedy, čo v banskoštiavnickom rud-

nom revíre, v  Hornej Bieberovej 

štôlni bol prvý raz na svete úspešne 

použitý pušný prach, nielen v pod-

zemí, ale aj pre mierové účely vôbec.

Slúži ku cti Slovenskému banské-

mu múzeu, že tak ako pri predchá-

dzajúcej téme, aj pri prezentovaní 

tohto svetoznámeho výročia bolo 

vidieť výraznú aktivitu tejto inšti-

túcie. Z viacerých medializácií spo-

meniem aspoň obsiahle reportáže 

v deň 390. výročia použitia pušné-

ho prachu – 8.2.2017 v relácii Žur-

nál Rádia Regina o 17:00 hod. a v 

Slovenskej televízii na Jednotke o 

19:00 hod.

Ján Novák

Mediálna dominancia 
primátorky

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné rokovanie s  riadite-

ľom Technických služieb, m. p. 

v  Banskej Štiavnici k  činnosti, 

ekonomike organizácie a k ďal-

šiemu technickému vybaveniu.

 Účasť na zasadnutí Zastupiteľ-

stva Banskobystrického samo-

správneho kraja v Banskej Bys-

trici.

14. 2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

  Pracovné stretnutie so zástup-

cami SLSP, a. s.

 Uskutočnilo sa pracovné roko-

vanie so zástupkyňou Sloven-

skej agentúry pre rozvoj investí-

cií a obchodu.

  Príprava materiálov pre Mest-

ské zastupiteľstvo v  Banskej 

Štiavnici.

15. 2.

  Pracovné stretnutie k  príprave 

osláv 800. výročia prvej písom-

nej zmienky o meste.

 Uskutočnilo sa pracovné 

stretnutie primátorky mesta 

s  ministrom zdravotníctva SR 

Tomášom Druckerom v  Brati-

slave.

17. 2.

  Práca v  meste, individuálne 

pracovné stretnutia s  občanmi 

k ich potrebám a požiadavkám.

 Občianske obrady – sobáš.

Andrea Benediktyová

V sobotu 18.2., 25.2. (okrem sviat-

kov) sú otvorené v Banskej Štiavnici 

tieto lekárne: 

Lekáreň Helios, Dolná 3, 8:00 – 

11.00 hod. 045/6922322

Pohotovostné lekárenské služby sú 

vykonávané striedavo v týždenných 

intervaloch v  lekárňach v  Banskej 

Štiavnici podľa rozpisu nasledovne:

Nedeľa a sviatok 7.30 - 10.30 hod.

Rozpis služieb február 2017

13.2. - 17.2.2017 7.týždeň Lekáreň 

Dr. Max, Bratská 17, 7:00 – 15:30

18.2. Lekáreň Helios, 8:00 – 11:00, 

045/6922322

19.2. Lekáreň Dr. Max, Bratská 17, 

7:30 – 10:30

20.2. - 24.2.2017 8. týždeň Leká-

reň Dr. Max, L. Svobodu 42, 7:30 

– 16:00

25.2.2017 Lekáreň Helios, Dolná 3, 

8:00 – 11:00, 045/6922322

26.2.2017 Lekáreň Dr. Max, L. Svo-

bodu 42, 7:30 – 10:30

27.2.2017 9. týždeň Lekáreň He-

lios, Dolná 3, 8:00 – 17:00

28.2.2017 Lekáreň Helios, Dolná 3, 

8:00 – 17:00.

Anna Florovičová, predsedníčka 

miestnej lekárnickej komory

Pohotovostné 
lekárenské služby
v okrese Banská Štiavnica

Mesto Banská 
Štiavnica 
hľadá kronikára mesta

Mesto Banská Štiavnica hľadá kro-

nikára mesta pre písanie mestskej 

kroniky. Kronikár mesta počas roka 

chronologicky zaznamenáva čo naj-

vernejšie dôležité fakty a udalosti zo 

života nášho mesta do návrhu (kon-

ceptu), ktorý predkladá na schvále-

nie mestskému zastupiteľstvu.

Kronikár musí spĺňať nasledujú-

ce požiadavky:

- písať gramaticky správne, vyhýbať 

sa dialektizmom a používať správnu 

spisovnú slovenčinu,

- o udalostiach písať pravdivo a úpl-

ne (k úplnosti patria predovšetkým 

mená osôb, presné určenia miesta, 

dátum a všetky ostatné údaje, ktoré 

robia zápis vierohodným a cenným),

- ovládať prácu s počítačom a texto-

vým editorom.

Záujemcovia o  prácu kronikára sa 

môžu hlásiť písomne na Mestský 

úrad, Radničné nám. 1, 96924 Ban-

ská Štiavnica, v termíne do 28. feb-

ruára 2017.

Bližšie info: Ing. Jaromír Piliar, 

ved. odd. organizačného, vnútor-

nej správy a  sociálnych vecí, tel.č.: 

045/6949617, 

e-mail: jaromir.piliar@banskastiav-

nica.sk.

MsÚ

Lekári
V priestoroch Medi - Farm Cen-

trum, Energetikov 1, Banská Štiav-

nica 

sídlia nasledovní lekári:

MUDr. Eva Luptáková, Vitael, s.r.o. - 

všeobecný lekár

MUDr. Oľga Ferjančíková, PlusCare, 

s.r.o. - všeobecný lekár

MUDr. Ildikó Paálová, Alergo, s.r.o. - 

imunológ a alergológ

MUDr. Slávka Urbančeková, Med-

Derm, s.r.o. - dermatovenerológ

MDDR. MUDr. Lucia Kminiaková - 

zubný lekár

MUDr. Eduard Gemza, Tegmen, 

s.r.o. – psychiatrická ambulancia

MUDr. Cvejkuš - MUDr. Cvejkušo-

vá, s.r.o., urologická ambulancia

MUDr. Martina Brosková, MB Fe-

mina, s.r.o. - gynekologická ambu-

lancia

MUDr. Štefan Kóňa, Klinikask s.r.o. 

- ortopedická a chirurgická ambu-

lancia

Hľadáme lekárov pre zdravotné 

stredisko v Banskej Štiavnici, kon-

takt: 0905 477 801. M-FC BŠ
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Už počas prípravy návr-

hu „Novej pohotovosti“ sa primátor-

ka mesta listom dňa 28. 10. 2016 

obrátila na ministra zdravotníctva 

so žiadosťou o  zaradenie Banskej 

Štiavnice ako pevného sídla am-

bulancie LSPP. V  odpovedi zo dňa 

10.11.2016 na tento list bolo kon-

štatované, že celá vec je v  štádiu 

prípravy a obavy vedenia mesta sú 

predčasné.

Ako sa neskôr ukázalo, neboli ani 

predčasné, ani vypočuté, preto sa 

dňa 10.2.2017 primátorka mesta 

opakovane listom obrátila na mi-

nistra zdravotníctva, štátnu tajom-

níčku MZ SR a generálneho riadite-

ľa Sekcie stratégie a programovania 

MZ SR, kde žiadala zachovanie sídla 

pevnej ambulancie LSPP v Banskej 

Štiavnici v nepretržitom režime.

Nesúhlasíme s návrhom MZ SR, že 

v  Banskej Štiavnici môže byť tzv. 

doplnková pohotovosť, ktorá by po-

skytovala služby od 15.00 hod. do 

22.00 hod. Takýto krok by bol kro-

kom späť v  snahe vedenia mesta 

o jeho rozvoj. Banská Štiavnica ako 

okresné mesto a mesto UNESCO, 

ktoré v súčasnej dobe usiluje o zápis 

do turistickej mapy UNESCO s cie-

ľom priviesť do Banskej Štiavnice 

ďalších zahraničných turistov, ne-

môže zostať bez dostupnej nepretr-

žitej lekárskej pomoci.

Ministerstvo zdravotníctva SR 

dňa 13.2.2017 obratom reagova-

lo na posledný list s tým, že minis-

ter zdravotníctva sa chce osobne 

stretnúť s primátorkou mesta a celú 

vec opakovane prerokovať. V  tejto 

súvislosti primátorka mesta navští-

vi dňa 15.2.2017 ministra zdravot-

níctva SR, o výsledku rokovania bu-

deme samozrejme našich čitateľov 

informovať v ŠN budúci týždeň.

Ing. Ivana Ondrejmišková, 

prednostka MsÚ

NOVINKY

1.str.

Pre získanie úľavy 

je potrebné splniť 2 hlavné pod-

mienky:

- mať funkčné kompostovisko, 

v  ktorom sú kompostované všet-

ky bioodpady z domácnosti, ktorá 

o úľavu žiada

- nehádzať bioodpad do nádoby na 

zmesový komunálny odpad

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 – funkč-

né kompostovisko a  bioodpad sa 

nenachádza v nádobe na zber zme-

sového odpadu. Ak sa tento proces 

stihne do konca marca 2017, do-

mácnosť získa úľavu 10 % už v po-

platku za tento kalendárny rok. 

Viac informácií, najmä ako správ-

ne kompostovať, celý postup zís-

kania úľavy ako aj všetky potrebné 

tlačivá nájdete na stránke odpa-

dy.banskastiavnica.sk v  odkaze 

„domáce kompostovanie“. V prípa-

de otázok vám poradíme na tel. č. 

0904 417 202, alebo na milos.ve-

verka@inter-net.sk.

Miloš Veverka, 

Technické služby, m. p. BS

1.str.

O budúcnosti pohotovosti 
v Banskej Štiavnici

Cieľom nových navrhovaných 

legislatívnych zmien týkajú-

cich sa pohotovostí je zlepšiť 

organizáciu a fungovanie 

pohotovostnej služby.

Mnohí pacienti v súčasnosti neroz-

lišujú medzi urgentnými príjmami 

nemocníc a pohotovostnými ambu-

lanciami všeobecných lekárov. Aj s 

menej závažnými problémami tak 

najmä vo väčších mestách automa-

ticky zamieria na urgentné príjmy.

Ambulantná pohotovostná služ-

ba bude slúžiť pacientom pri náhlej 

zmene zdravotného stavu, keď nie 

je bezprostredne ohrozený život. 

Bude stanovená pevná sieť posky-

tovateľov ambulantnej pohotovost-

nej služby, kde budú lekári slúžiť od 

16.00 h – 7.00 hod. nasledujúceho 

dňa a počas dní pracovného poko-

ja nepretržite. Organizátorom tejto 

služby bude dávať povolenie MZ SR 

na základe výberového konania na 

šesť rokov.

MZ SR sa snaží citlivo vnímať aj po-

treby regiónov. Organizátor, ktorý 

bude zabezpečovať pevnú pohoto-

vostnú službu, bude môcť poskyto-

vať aj doplnkovú ambulantnú služ-

bu – v čase od 16.00 hod. – 22.00 

hod. Organizátor pevnej pohoto-

vosti môže zriadiť doplnkovú po-

hotovostnú službu podľa potrieb 

a dopytu z regiónov. V regiónoch, 

kde aktuálne funguje LSPP a dané 

miesto nie je v navrhovanej pevnej 

sieti, bude automaticky zriadený 

doplnkový bod ambulantnej poho-

tovostnej služby. Táto bude zabez-

pečovať pohotovostnú službu mini-

málne 4 hodiny denne. Netreba sa 

preto obávať, že daný región o túto 

službu príde.

Rezort pripravil návrh pevnej siete 

96 bodov pohotovostných ambu-

lancií, ktorý bol prerokovaný s vyš-

šími územnými celkami. Dostup-

nosť navrhovanej novej pevnej siete 

je na 98 percent do 30 minút. To 

znamená, že 98 % obyvateľov bude 

mať pohotovostnú službu k dis-

pozícii do 30 minút. Pri zmenách 

zohľadňujeme a budeme zohľad-

ňovať potreby pacientov, návrhy 

odbornej verejnosti, ako aj vyšších 

územných celkov, nakoľko chceme, 

aby konečné riešenie bolo výsled-

kom odborného a spoločenského 

konsenzu.

Ak sa niektoré miesto v pevnej sie-

ti nenachádza, organizátor ho môže 

pokryť doplnkovou ambulantnou 

pohotovostnou službou v danom 

okrese. V regiónoch, kde aktuálne 

funguje LSPP a dané miesto nie je 

v navrhovanej pevnej sieti, bude au-

tomaticky zriadený doplnkový bod 

ambulantnej pohotovostnej služby. 

Samozrejme, v prípade akútnych, 

teda život ohrozujúcich stavov, prí-

de k pacientovi záchranka (sanit-

ka), posádka poskytne pacientovi 

potrebnú zdravotnú starostlivosť a 

prevezie do zdravotníckeho zaria-

denia, kde mu zdravotníci poskyt-

nú potrebnú pomoc.

Zuzana Eliášová,

hovorkyňa Ministerstva 

zdravotníctva SR

Stanovisko ministerstva zdravotníctva 
k LSPP pre dospelých v Banskej Štiavnici

Chcete ušetriť na poplatku za odpad? Kompostujte!

Oznámenie
Mesto Banská Štiavnica v zmysle 

§ 9a odst. 8 písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zve-

rejňuje:

- Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

2/2017 na priamy odpredaj dielu 

1 o výmere 33 m2 z pozemku parc. 

č. E KN 6761 a dielu 2 o výmere 

42 m2 z  pozemku C KN 6169/5 

v k. ú. Banská Štiavnica za kúpnu 

cenu podľa znal. posudku, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa pre 

O. Blahúta a  V. Hanzlíkovú v  ½. 

Jedná sa o priľahlý pozemok k po-

zemku kupujúcich.

- Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

3/2017 na priamy odpredaj časti 

pozemku parc. č. C KN parc. čís-

lo 5500/24, vo výmere cca 82 m2 

v k. ú. Banská Štiavnica za kúpnu 

cenu podľa znal. posudku, ako prí-

pad hodný osobitného zreteľa, pre 

Anton Antol, s.r.o. Jedná sa o pri-

ľahlý pozemok k pozemku kupu-

júceho.

- Zámer mesta Banská Štiavnica č. 

4/2017 na priamy odpredaj časti 

pozemku parc. č. C KN parc. číslo 

5982/7, vo výmere cca 277 m2 a C 

KN parc. číslo 6286/9, vo výme-

re cca 14 m2 v k. ú. Banská Štiav-

nica za kúpnu cenu podľa znal. 

posudku, ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa Pre M. Kmeťovú, 

Repište. Jedná sa o priľahlý poze-

mok k záhrade kupujúceho.

Bližšie informácie: Mestský 

úrad, oddelenie právne a  správy 

majetku, tel. 045/6949637. 

MsÚ

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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Počas mesiaca január 

prebiehala v kine Akademik 

postupná výmena podlahovej 

krytiny. 

Staré koberce, ktoré boli v  tomto 

priestore od začiatku jeho prevádz-

ky (a žiaľ, tak aj vyzerali), nahradila 

nová, kvalitná PVC krytina. Okrem 

zvýšenej estetiky prostredia si od 

tejto zmeny sľubujeme aj ľahšiu 

údržbu a komfort pre návštevníkov.

V rovnaký deň, ako ukončenie prác 

na tejto úlohe, t.j. 8.2. 2017 pre-

šiel zmenou aj web kina Akademik. 

Okrem menších zmien v grafi ke sa 

stal responzívny, t.j. lepšie sa zobra-

zujúci pre mobilné zariadenia (tele-

fóny, tablety). Keďže v  súčasnosti 

týmto spôsobom vstupuje na strán-

ku banskastiavnica.sk/kino takmer 

polovica návštevníkov, veríme, že 

túto zmenu ocenia a skvalitní im to 

ešte viac zážitok zo služieb štiavnic-

kého kina.

R. Marko, MsÚ

Kino opäť krajšie a modernejšie

8. februára 1627 tirolský vojak 

Gašpar Weindl uskutočnil 

prvý pokusný odstrel horniny 

pomocou čierneho strelného 

prachu (pušného prachu), za 

účelom získania poznatkov 

o jeho účinku.  

Stalo sa tak vo vtedajšom naj-

významnejšom banskom podni-

ku v  Banskej Štiavnici v  Hornej 

Bieber štôlni, v  prekope Daniel. 

Výsledok pokusu si prišli overiť 

aj členovia ťažiarstva a  zástupco-

via štiavnického banského súdu, 

o  čom svedčí aj záznam zhotove-

ný pri tejto príležitosti. Jednalo sa 

teda o  prvý riadny, komisiou od-

borníkov zdokumentovaný poku-

sný dostrel horniny, ktorý sa stal 

doslova revolúciou vo vtedajšej ba-

níckej technológii a táto sa z Ban-

skej Štiavnice rozšírila do celého 

sveta. 

390. výročie tejto významnej uda-

losti si Slovenské banské múze-

um v Banskej Štiavnici v spoluprá-

ci s Banskoštiavnicko-hodrušským 

baníckym spolkom pripomenu-

lo dňa 8.2.2017 o 15:00 v priesto-

roch expozície „Baníctvo na Sloven-

sku“, ktorá je umiestnená v objekte 

Kammerhof v Banskej Štiavnici, za 

účasti širokej odbornej i laickej ve-

rejnosti. V úvode podujatia odzneli 

tri prednášky k danej téme a krátka 

diskusia. Následne sa účastníci pre-

sunuli do Banského múzea v prí-

rode časť „Pracháreň“, kde si mohli 

prezrieť historickú budovu z  18. 

storočia (NKP), ktorá bola v  roku 

2015 v rámci projektu ROP revita-

lizovaná jednak v  exteriérovej tak 

i v  interiérovej časti. Táto budova 

pôvodne slúžila ako centrálny sklad 

čierneho strelného prachu a na kto-

rej bol v roku 1781 umiestnený je-

den z prvých bleskozvodov vo vte-

dajšom Uhorsku.

Ondrej Michna, SBM

Významné výročie 
svetového úspechu banskoštiavnického baníctva

Revitalizovaná historická budova Prachárne  foto Archív SBM

ponuka
práce

1. Lekár záchrannej zdravotnej 

služby, Záchranná zdravotná služ-

ba BA, Kolpašská cesta 4, B. Štiav-

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

0268206144, e-mail: vido@emer-

gency-ba.sk, VŠ 1.st., 2 VPM, ná-

stup ihneď

2. Lektor sokoliarstva s  ANJ, ZŠ 

s  MŠ M. Hella, Št. Bane 128, p. 

Michal, tel.: 0456929187, e-mail: 

zsmhella@pobox.sk, ÚSO, 1 VPM, 

nástup ihneď

3. Montážnik okien, pracovník vo 

výrobe drevených okien , p. Svetlík 

Mirador, Pletiarska 20, B. Štiavni-

ca, p. Prokešová, tel.: 0456920616, 

e-mail: l.prokesova@mirador.eu, SO, 

ÚSO, 1 VPM, aspoň 1 rok praxe, ná-

stup ihneď

4. Murár, betonár Teskont, s.r.o., 

SNP 1802/29, B. Štiavnica, p. Mi-

zera , tel.: 0905521938, SO, ZV, 1 

VPM, aspoň 2 roky praxe, nástup 

ihneď

5. Pilčík,strojník LKT, Palivo BS, 

s.r.o., B. Štiavnica, tel.: 0908283111, 

e-mail: luciakurucova7@gmail.com, 

ZV, 2 VPM, nástup ihneď

6. Plastovač , Rotobalance s.r.o., An-

tolská 2, B. Štiavnica, p. Palovičová 

, tel.: 0908501963, e-mail: marti-

na.palovicova@rotobalance.sk, SO, 

ÚSO, 1 VPM, nástup ihneď

7. Pomocná kuchárka, Penzion na 

kopci, Športová 781/8, B. Štiavnica, 

p. Dobrovičová, tel.: 0905317122, 

e-mail: dobrovicova@nakopci.sk, 1 

VPM, aspoň 1 rok praxe , nástup ih-

neď

8. Pracovník živočíšnej výroby, Agro-

com, s.r.o., Kysihýbelská 7, B. Štiav-

nica, p. Hock, tel.: 0903610735, 

e-mail: agrocom@centrum.sk, ZV, 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 neu-

vedený, CBS - BOS s.r.o., B. Štiavni-

ca, p. Karbánek , tel.: 0903456391, 

e-mail: kancelaria@cbs-bos.sk, SO, 1 

VPM, nástup ihneď

11. Stavbyvedúci pri obnove pamia-

tok, Obnova s.r.o., Námestie sv. Tro-

jice 22, B. Štiavnica, p. Mlynáriková, 

tel.: 0948900229, e-mail: mlynari-

kova@obnova.eu , SO, ÚSO, aspoň 2 

roky praxe, nástup 01.03.2017.

Spracovala: Ingrid Kosmeľová

Nová podlahová krytina  foto Michal Kríž 



5
číslo 6 • 16. február 2017

sn@banskastiavnica.sk

V dňoch 20. – 25. februára sa 

v Banskej Štiavnici uskutoční 

ďalší ročník rodinného 

festivalu Zimomravenie. 

Ako v minulosti, aj tentoraz 

nebude chýbať bohatý 

program na rôznych miestach 

centra historickej Banskej 

Štiavnice.

Už od 20. februára sú pre rodi-

ny a najmä ich najmladších členov 

pripravené rôzne akcie, ako detské 

kino (každý deň jedna projekcia no-

vého animovaného fi lmu), netra-

dičné prehliadky poľovníckej čas-

ti Múzea vo Sv. Antone so zvukmi 

zvieratiek, bádanie v  Mineralogic-

kej expozícii SBM, tradičné i  me-

nej tradičné remeslá v Dielničke, či 

kreslenie portrétov v expozícii Ba-

níctvo na Slovensku v Kammerho-

fe.

V piatok sa k programu pridá aj tra-

dičný partner Antikvariátik, ktorý 

od 15.00 hod. v  priestoroch školy 

Bakomi pripravil detský worksho-

pu ku knihe M. Vadasa Únik s ilu-

strátorkou D. Olejníkovou. V  rov-

naký deň, ako to počasia umožní, 

sa bude konať aj podujatie Veselá 

Červená studňa, na ktorom nebu-

dú chýbať žehling, sánkovanie do 

diaľky či netradičný hokej.

Hlavný sobotný program bude pat-

riť hravému Starému zámku a veľ-

kému programu v priestoroch Kul-

túrneho centra. Ten začne ako 

v minulosti od 10.00 hod. hrou po 

meste v  réžii miestnych skautov. 

Pokračovať bude v priestoroch Kul-

túrneho centra, kde na deti budú 

čakať Erik s Mirom, ale aj Paci Pac, 

majster bublinár Jan Kodeš (držiteľ 

Guinessovho rekordu), Divadlo Ju-

raja Benčíka, ale aj spoločenské hry, 

netradičné bludisko a skvelé tvori-

vé dielne. 

Celé podujatie bude mať v  tomto 

roku aj svoj malý bonus. V  dňoch 

27.2. – 3.3. 2017 budú môcť deti 

využiť priestory mestskej knižnice 

na Námestí sv. Trojice, kde sú pre 

ne nachystané od 15.30 rôzne ak-

tivity s  možnosťou získania vstu-

penky na detské fi lmové projekcie 

v uvedenom týždni.

20. – 23.2. 2017

Detské kino

Kino Akademik, Námestie sv. Tro-

jice 1, 16:30

Dávka skvelých fi lmov pre najmen-

ších. Uvedieme fi lmy Lichožrúti, 

Spievaj, Lego Batman vo fi lme a 

Bodi: Psia superstar.

21. – 24.2. 2017

Listy pod snehom

Múzeum vo Sv. Antone, vždy o 

13.00 hod.

Premietanie fi lmu o zvieratkách, 

prehliadka poľovníckej expozície 

so zvukmi zvierat, pre každé dieťa 

malý darček a pre aktívnejších milé 

prekvapenie.

22. – 25.2. 2017

Zimomravenie v múzeu

Expozície Slovenského banského 

múzea

Tvorenie v Dielničke, bádanie v 

Geobádateľni, portrétovania v 

Kammerhofe a hravý Starý zámok 

– to je fantastická ponuka Sloven-

ského banského múzea.

Tvorivé dielne v Dielničke

22. - 24.2. 2017 12:00-16:00 hod., 

25.2. 2017 9:00-14:00 hod., Diel-

nička, Kammerhofská 2, Banská 

Štiavnica

22.2.2017 streda (12,00 – 16,00) 

Smaltovanie príveskov, náušníc, 

1,5 – 4,5 €. Tvarovanie z hliny 1,5 €

Batikovanie hodvábnych šatiek a 

šálov, 3,50 - 10 €

23.2.2017 štvrtok (12,00 – 16,00) 

Smaltovanie príveskov, náušníc, 

1,5 – 4,5 €. Plstenie  brošní a náuš-

níc z ovčej vlny, 1,5 €. Tkanie na do-

štičkách, 1,5 €

24.2.2017 piatok (12,00 – 16,00) 

Pletenie košíkov z pedigu, 3-8 €

Smaltovanie príveskov, náušníc, 

1,5 – 4,5 €. Drôtovanie, 1,5 €

25.2.2017 sobota (9,00 – 14,00) 

Vlastnoručne vymiesený a upeče-

ný chlebík, 1,5 €. Smaltovanie prí-

veskov, náušníc, 1,5 – 4,5 €. Drôto-

vanie, 1,5 €

Mária Terézia a komorskí grófi  na 

portrétoch

20. – 24.2. 2017, 8:00-16:00, vstup 

vždy celú hodinu (posledný vstup o 

15:00 hod.,) Kammerhof: Baníctvo 

na Slovensku

Program pre rodiny s deťmi alebo 

pre nahlásené školské skupiny.

Hravý Starý zámok

25.2.2017, 8:00-16:00 hod., Staro-

zámocká 1

Zimná rodinná hra zameraná na 

spoznávanie Starého zámku (ďal-

šie informácie aj na na www.muze-

umbs.sk).

24.2. 2017

Veselá Červená studňa

Červená studňa, 13.00 – 17.00

„Žehling“, sánkovanie do diaľky a 

hokej pre všetky deti v aktraktív-

nom prostredí Červenej studne. Ak-

cia sa uskutoční v prípade priazni-

vých poveternostných podmienok.

24.2. 2017

Zimomravenie s Antikvariátio-

kom

Základná škola Bakomi, Akademic-

ká 15, 15.00 – 17.00

Destský workshop ku knihe M. Va-

dasa: Útek s ilustrátorkou D. Olej-

níkovou. Vstup voľný.

25.2. 2017

Veľké Zimomravenie

Kultúrne centrum, Kammerhofská 

1, od 10:00 hod.

Hlavný program podujatia. Paci 

Pac, Erik, Miro Kasprzyk, Divadlo 

Juraja Benčíka, bublinová šou 

a workshop Jana Kodeša, tvori-

vé dielne, spoločenské hry, hra po 

meste a iné.

Bonus...

27.2. – 2.3. 2017

Kniho – mravenie

Mestská knižnica, Námestie sv. 

Trojice, od 15.30

Dozvuky Zimomravenia. Tvori-

vé dielne pre šikovné deti, čítanie 

s porozumením, kreslenie a každý 

deň súťaž o dva lístky do kina.

OKŠaMK

AKTUALITY

kam v BŠ 
a okolí ?

Program pre deti v Kultúrnom centre  foto Lubo Lužina 

Zimomravenie po ôsmykrát

16.2. Balkánska fašiangová vese-

lica.

Koncert Fanfara Transilvania & 

Balkansambel. KC, 19:00. 

Do 18.2. Valentínsky týždeň 

v kaštieli. Svadobné zvyky na de-

dine, modely a prehliadka svadob-

ných šiat, svadobné prestieranie. 

Kaštieľ vo Sv. Antone, program: 

msa.sk.

17.2. Farebné workshopy: začia-

točníci. Premeňte nábytok s  far-

bami Chalk Paint. sFarbami.sk, 

13:00-16:30, 0903 766 376.

17.2. Degustácia Portské. Rezerv. 

0949 464  388. Old Men´s Cigar 

Club, 19:00.

17.2. Valentínska after party. Pra-

žovňa, 21:00.

18.2. Terra Permonia. Otvorené 

13:00-17:00.

18.2. Valentínska ochutnávka 

vína.

Rezerv. 045 692 1113. Cosmopoli-

tan-vežička, 19:00.

18.2. Detský maškarný bál. Kul-

túrne centrum, 15:00.

22.2. Stitches Bitches v Archá-

či! Dobrodružstvo očiek, 16:00-

19:00.

22.-24.2. Dielnička v Kammerho-

fe. Smaltovanie, tvarovanie z hli-

ny, batikovanie, plstenie, pletenie 

košíkov, drôtovanie. 12:00-16:00.

22.2. Besedu o vedomých vzťa-

hoch.

Čajovňa Klopačka, 18:00.

24.2. Vernisáž: Štiavnica našimi 

očami. Fotografi e Štiavnice členov 

Fotoklubu Blur. Vinocentrum, 

18:00.

24.-26.2. Zimný fi lmový seminár 

4 živly: Osud. Kino Akademik, 4zi-

vly.sk.

24.2. Oldies party v  Bowlingu. 

Cosmopolitan, 22:00.

24.-25.2. Osudový weekend s 

DJ Th omas Tracy & Dj Kinet. Art 

Cafe, od 21:00.

24.2. Eclectic Selector. Archanjel 

Cafe, 20:00-23:00.

24.2. Ilustrátorský workshop s 

Danielou Olejníkovou ku knihe 

"Útek". Antikvariátik, 15:00-17:00, 

vstup voľný.

24.2. Divadlo: Navždy alebo nik-

dy. Divadlo Pivovaru Erb, 19:00.

25.2. Hravý Starý zámok. Zimná 

rodinná hra, od 8:00.

25.2. Veľké Zimomravenie. Ro-

dinné podujatie. KC.

Zmena programu vyhradená!

Región Banská Štiavnica
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6. Zimný fi lmový seminár 

pomaly klope na dvere Kina 

Akademik – začne v piatok 24. 

februára, potrvá do nedele a 

tešiť sa môžete na rôznorodé 

fi lmy, tentoraz venované téme 

Osud. 

Akreditácie na celé podujatie si bu-

dete môcť na mieste zakúpiť za 17 €, 

samostatné lístky na jednotlivé fi lmy 

budú stáť 3,50 € a v predaji budú 15 

minút pred začiatkom fi lmu. Akredi-

tácie však môžete vyhrať aj v našej sú-

ťaži. Stačí napísať na e-mailovú adre-

su pr@4zivly.sk s predmetom „Súťaž“ 

správnu odpoveď na otázku: Aký fi lm 

premietnu 4 živly v rámci svojej akcie 

KinObývačka v jednej zo štiavnických 

domácností? Svoje odpovede môžete 

posielať do stredy, 22. februára 2017, 

11:00 hodín, kedy 4 živly vylosujú a 

budú kontaktovať dvoch výhercov 

akreditácie, oprávňujúcej na vstup na 

všetky premietania seminára.

Podrobnosti o akcii KinObývačka náj-

dete v predchádzajúcom vydaní Štiav-

nických novín, alebo na webstránke 

www.4zivly.sk. Zimný fi lmový semi-

nár vďaka KinObývačke prináša fi lmy, 

plátno aj projektor, spolu s tvorcom 

priamo do štiavnických domácností. 

Svoj záujem môžete aj tento rok hlá-

siť na adrese pr@4zivly.sk, do predme-

tu uveďte heslo „KinObývačka“!

Peter Gašparík, OZ 4živly

Program zimných 4 živlov 
a súťaž o vstupy

Piatok, 24. február 2017

17:00 Art Cafe
Ukradená galerie – vernisáž výstavy Kataríny Fre-

malovej 

17:30 Akademik Osud človeka (ZSSR, 1959, 103 min., český dabing)

19:30 Akademik
Iné vízie SK – pásmo fi lmov (46 min. min., pôvod-

né znenie)

21:00 Akademik
Hotel Úsvit (SK, 2016, 49 min., pôvodné znenie + 

anglické titulky)

23:00 Art Cafe Veľký fi lmový kvíz 

23:59 Art Cafe Osudová tancovačka (DJ Th omas Tracy)

Sobota, 25. február 2017

10:30 Akademik
Náhoda (PL, 1987, 122 min., pôvodné znenie + slo-

venské titulky)

13:00 Akademik
Taký je život (CS, 1929, 63 min., české medzititul-

ky, anglické titulky)

14:30 Akademik
Čo je komu súdené? - Pásmo archívnych krátkych 

fi lmov (CS, 86 min., pôvodné znenie)

16:30 Akademik
Osudový kruh (FR/IT, 1970, 140 min., pôvodné 

znenie + anglické titulky)

19:30 Akademik
Pred dažďom (MK/FR/UK, 1994, 113 min., pôvod-

né znenie + české titulky)

22:00 Akademik
Ty kokso! (DE, 2012, 86 min., pôvodné znenie + an-

glické titulky)

23:30 Art Cafe Postman – koncert ukrajinského pesničkára

23:59 Art Cafe Osudová tancovačka (DJ Kinet) 

Nedeľa, 26. február 2017

11:00 Art Cafe
Raňajky s Martinom Kollárom (prednáška sve-

toznámeho fotografa)

13:00 Akademik
Kainove deti (FR/HU, 2014, 99 min., pôvodné zne-

nie + slovenské titulky)

15:00 Akademik
322 (CS, 1969, 95 min., pôvodné znenie + anglic-

ké titulky)

Mestskú plynáreň postavila 

berlínska fi rma v rokoch 1871-

1874. Plynáreň bola uvedená 

do prevádzky po ukončení 

výstavby a sprevádzkovaní 

úzkokoľajnej železničnej trate 

z Hronskej Breznice do Banskej 

Štiavnice, ktorou začali 

dovážať z Ostravska koks na 

výrobu plynu. 

V roku 1876 sa zaviedlo plynové 

osvetlenie ulíc v meste, kde bolo po-

stavených 106 plynových svietidiel 

namiesto dovtedajších petrolejo-

vých svietidiel. Dňom 1. decembra 

1926 zastavila plynáreň dodáva-

nie plynu, nakoľko mesto už bolo 

elektrifi kované. Presne polstoro-

čie mala tak Banská Štiavnica ako 

tretia na Slovensku pre osvetlenie 

mesta k  dispozícii plyn, vyrábaný 

vo vlastnej plynárni. Na plynofi ko-

vanie čakalo mesto ďalšie polsto-

ročie. Hlavným zdrojom zemného 

plynu pre územie Banskej Štiavnice 

sa stal medzištátny plynovod Brat-

stvo. Z neho sú vedené distribučné 

plynovody. Od roku 1977 je mesto 

zásobované z vysokotlakového ply-

novodu Hronská Breznica–Ban-

ská Štiavnica. Plynofi kácia sa reali-

zovala v  investorstve Slovenského 

plynárenského priemyslu, š.p. a in-

vestorstve mesta. 

Ivan Herčko

Mestská plynáreň

Hajnál
Február sa pod fúz smeje,

čo sa v tom Antone deje.

Po roku, no v inom čase

Hajnál,je na rade zase.

Fašiangy sa v plnom prúde.

Éj veselo zase bude.

Maškary sa vyškierajú,

aj pálenô si doprajú. 

Na triezvo ísť sa nepatrí

snáď nalejú aspoň za tri.

Kým sa hore vytargáme 

aj pod zub si niečo dáme.

Pampúchy, či mastný chleba

aj cibuľka je naň treba.

No tak, milé dámy, páni,

nech vás je viac, ako vlani.

Raz v roku sa vybláznite

a na zdravie si aj pripite.

Pri muzike, vždy veselo.

Nech sa páči! Tak len smelo.

Neseďte doma na zadku,

lebo to nie je v poriadku.

Muzikanti rezkú hrajú,

do pohybu nôžky dajú.

Od pivára až na Rínok

tam dávajú dobrý trúnok.

Hasiči sa vždy pochlapia,

dáke prasiatko ulapia.

No živé je nanič asi,

tak z neho spravia klobásy.

Jaterničky k tomu ešte.

Milí moji tak sa tešte.

A po všetkej tej paráde

zábava je už na rade.

Muzikanti rezko hrajú,

nikomu sedieť nedajú.

A keď sa blíži k polnoci,

base už niet ver pomoci.

Za všetko zlé pykať bude

na tom naj...najvyššom súde.

Hriechy sa z nej vysypali,

ktoré struny ukrývali.

Toľko ich v nej bolo veru

že spravili do nej dieru.

Prišiel čas, keď smrtka rečie,

„Už mi basa neutečieš.“

Svoje kosti nad ňou skloní.

Umieračik base zvoní...

Alica Gajanová

Mestská plynáreň  foto Archív autora

TOP 10 
Kina Akademik

Najnavštevovanejšie fi lmy za po-

sledné 3 mesiace:

1. Všetko alebo nič

2. Fantastické zvery a ich výskyt

3. Spievaj

4. Vaiana

5. Trollovia

6. Anjel pána 2

7. Assassin's Creed

8. Prvý kontakt

9. Psia Duša

10. Lichožrúti                       OKŠaMK
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oznamy, pozvánky
spomienky

OZNAMY

Spomienka

Dni plynú ako 

rieky prúd, len 

smútok v srdci 

zostáva a nedá 

zabudnúť. Dňa 15.2.2017 

sme si pripomenuli 1. výro-

čie smrti nášho milovaného 

Stanislava Labudu. S úc-

tou a láskou spomínajú 

manželka, dcéra Andrea 

s manželom a vnuci Erik 

a Patrik

Pozvánka
Milí priatelia,

Dobrovoľný Hasičský zbor Banská 

Štiavnica – Štefultov Vás srdečne 

pozýva na Pravú Fajermanskú za-

bíjačku s ukážkou výroby tradič-

ných zabíjačkových špecialít ako 

jaternice, klobásky, tlačenka, ka-

pustnica, oškvarky, pečené mäsko 

a  iné dobroty. Všetko v  sprievo-

de dobrej nálady, vareného vínka, 

domácej pálenočky a heligónky.

Dňa 25.2.2017 na Hasičskej 

zbrojnici v Štefultove so začiat-

kom prác od 8:00 hod.  a ochut-

návkou výrobkov od 13:00 hod. 

“Bufet samozrejme k dispozícií“.

Tešíme sa na Vás s našimi dobro-

tami! 

DHZ BŠ - Štefultov

Každoročne v závere mesiaca 

februára spomeniem si na 

čas, teraz už spred 40. rokov, 

keď v pomerne ešte v snežnej 

a tuhej zime nás poriadne 

vystrašila a vytrápila voda. 

Voda, ktorej sme ako pitnej v  tej 

dobe, ale aj neskoršie, mali nedo-

statok, ale vtedy nám nepitná tiekla 

aj do gumákov.

V stredu 23. februára 1977, tak ako 

každú inú stredu sme na Mestskom 

národnom výbore /MsNV/ praco-

vali do 18,00 hodiny. Asi pol hodi-

ny pred koncom pracovnej doby na-

hlásili občania, že z  jazera Klinger 

sa hrádzou prelieva voda. Po tomto 

oznámení sme okamžite s podpred-

sedom Vaškom Pavlíkom odišli pod 

jazero, bola tma, nič sme nevide-

li, len počuli také šuchotavé zvuky 

vodou splavovaného snehu z  ná-

veternej strany hrádze a  postupné 

odtekanie vody spod jazera do do-

liny Zigmundšachty. Riešiť situáciu 

by sa bolo dalo otvorením dnového 

výpustu jazera. Nikto však nevedel 

kto má potrebné kľúče a kto môže 

s nimi manipulovať, hoci jazero bolo 

v  majetku MsNV. Mohli sme teda 

len upozorňovať obyvateľov býva-

júcich v ohrozenom prostredí a pre-

vádzky Okresného priemyselného 

podniku /OPP/ a Tabakovej továrne 

/ČSTP/, na možné nebezpečenstvá. 

Súčasne našou povinnosťou bolo 

oznámiť situáciu nadriadeným, naj-

mä Okresnému národnému výboru 

/ONV/ a žiadať , ak bude treba po-

moc. Viac v noci nebolo možné ko-

nať, len dúfajúc, že to vydrží, počkať 

do svitania. Na naše prekvapenie 

okolo pol noci už sa telefonicky in-

formoval o stave ohrozenia prvý ta-

jomník ÚV KSS J. Lenárt a súčasne 

prisľúbil pomoc.

Až v ranných hodinách sa nám po-

darilo získať kľúč od OPP, lebo ich 

podnik spoločne s  ČSTP manipu-

lovali a odoberali z jazera úžitkovú 

vodu. Ale ani otvorenie dnového vý-

pustu extra nepomáhalo znižovať 

hladinu vody jazera. S prekvapením 

sme zistili, že havarijný prepad, kto-

rý mal odvádzať prebytočnú vodu 

z  jazera je nefunkčný – zavalený 

a  aj neďaleký priepust pod prístu-

povým schodíkom je zabetónova-

ný. Uvoľnenie týchto prekážok bolo 

prvotné. K  ich uvoľneniu bolo tre-

ba schopných pracovníkov. Obrátil 

som sa preto na pomoc k riaditeľovi 

Rudných baní. Odmietol pomoc, že 

prvoradý pred ním je plnenie štát-

neho plánu. Až na zásah predsedu 

ONV, hrozbou kádrových násled-

kov, nastúpili zamestnanci k  zása-

hu. Aby si niekto vedel spraviť obraz 

o množstve pretekajúcej vody, uve-

diem, že pri pochôdzke na korune 

hrádze, ak sa človek začal pohybo-

vať rýchlejšie, vtekala mu  voda cez 

sáry do čižiem.

Nástupom chlapov - baníkov a mi-

licionárov z Plety, ako aj ostatných 

dobrovoľníkov občanov, za hrdin-

ského pričinenia podarilo sa ha-

varijný prepad zfunkčniť, a  tak 

umožniť postupné znižovanie hla-

diny vody. Využiť mohutnú čer-

paciu techniku, ktorá ako pomoc 

prišla z  Bratislavy nebolo možné 

použiť, aby ona sama svojim chve-

ním nenarušila celistvosť hrádze. 

Odtekajúca voda havarijným pre-

padom začala však robiť skazu pod 

hrádzou na bytových domoch, diaľ-

kovom kábli, ceste, podzemí Slo-

venského banského múzea a  zig-

mundšachtovskej doliny. Zamedziť 

veľkým prítokom vody z taviaceho 

sa snehu do jazera sa vykonávalo aj 

odklonom odtekania vody na Pra-

cháreň inštalovaním drevených žľa-

bov z dosák, ktoré dodala Preglejka. 

Postupne sa situácia zmiernila. Ná-

sledky sa potom odstraňovali po-

stupne dlhšiu dobu 

Mysliac si, že si trochu oddýchne-

me, ako by to nestačilo, v piatok 25. 

2. 1977 ráno vznikol taký istý stav 

na jazere Veľká vodárenská, ktorá 

bola majetkom Stredoslovenských 

vodární a kanalizácií /STVaK/ a slú-

žila ako rezervoár pitnej vody pre 

mesto. Aj tam bol znefunkčnený 

havarijný prepad a  voda pretekala 

korunou hrádze. Tam práce orga-

nizoval a  viedol z  väčšej časti ma-

jiteľ STVaK za našej pomoci a  po-

moci mnohých iných zúčastnených 

organizácií a  občanov. Našou úlo-

hou bolo viacej sa starať o ochranu 

mesta, pamiatok, občanov v prvom 

rade. Preto nehľadiac na možné ne-

bezpečenstvo a  ohrozenie, všetci 

zamestnanci MsNV osobne navští-

vili všetky domy a byty a informo-

vali ľudí o nebezpečenstve. Pod ja-

zerom sa vypílili 

mohutné stromy, 

aby sa vytvorila pre-

kážka možnému 

úniku vody a  zemi-

ny na námestie a do 

ulíc mesta. Veľkú 

pomoc poskytovali 

dobrovoľné požiar-

ne družstvá z  mes-

ta a  okolitých obcí 

zo svojou techni-

kou pri odčerpáva-

ní vody. Zo strany 

nášho MsNV okrem 

iného sme zabezpe-

čovali aj trvalé zá-

sobovanie týchto 

strojov benzínom dopravovaným 

v  oceľových bandaskách. Doteraz 

neviem pochopiť., ako popri urput-

nom a hrdinskom nasadení síl mno-

hých zúčastnených , sa mohli priži-

viť pri takomto nešťastí aj „straky“, 

ktorí prišli tam preto, aby si roz-

kradli prázdne benzínové bandasky.

V  oboch spomenutých prípadoch 

neoceniteľnú službu poskytol mest-

ský rozhlas. Prostredníctvom neho 

sa dalo informovať obyvateľstvo 

tak, ako to okamžitá situácia vyža-

dovala. Preto by sme na túto skú-

senosť nemali zabúdať pri jeho 

údržbe a funkcii aj dnes, lebo nevie-

me, kedy ho budeme potrebovať.

Aj s veľkým odstupom času od popí-

saných udalostí, spomínam a sklá-

ňam sa pred účasťou a  hrdinstva-

mi mnohých zúčastnených, dnes už 

mnohých aj neživých, ktorí nezišt-

ne, keď bolo treba, nehľadiac na 

seba, pomáhali. Súčasne som uiste-

ný, že neradno nič, čo môže byť ne-

bezpečné a ohrozovať seba a iných., 

nesmie sa zanedbať. Oceňujem tiež, 

že po mnohých rokoch  sa vyrieši-

li problémy vlastníctva jazier v mes-

te a jeho okolí a vďačím súčasnému 

vlastníkovi Slovenskému vodohos-

podárskemu podniku za vzornú 

starostlivosť o ne..

Foto: Ivan Herčko

Ján Petrík, 

bývalý predseda MsNV

Neblahé výročie

Ponuka práce
Technické služby, mestský pod-

nik Banská Štiavnica hľadá na 

TPP  spoľahlivého a pracovité-

ho ekonóma/účtovníka s praxou. 

Bližšie info na tel.č.: 0911 523 404 

- Ing. Benková, alebo osobne.

Mestská 
knižnica
v priestoroch Rubigallu

Otváracie hodiny:

Po, Ut, St, Pi: 8:00 – 17:00

Štvrtok: 13:00 – 17:00

Kontakt: 045/6949658

Obedňajšia prestávka: 

11:30 – 12:00

email: kniznica@banskastiavnica.sk

MsK
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Výročnú členskú schôdzu 

otvoril vrch. inšp. Vladimír 

Poprac, predseda Dobrovoľ-

ného hasičského zboru a 

privítal členky a členov DHZ.

Výbor DHZ v  roku 2016 pracoval 

v  zložení: Vladimír Poprac, Patrik 

Dobrota, Miroslava Varecová, Pavol 

Poprac, Tomáš Zábudlý, Ing. Vladimír 

Kotilla, Júlia Popracová, Dana Ozan-

ková. Revízorka DHZ Soňa Ivaničová.

Ku dňu 7. februára 2017 máme 53 

členov z toho 19 žien a činných čle-

nov je 19. Jedno družstvo mužov, ve-

liteľom P.Dobrota. Jedno družstvo 

mladých hasičov od 8 do 15 rokov, 

vedúcou J.Popracová a  zástupkyňa 

M.Varecová. Jedno družstvo doras-

tencov, veliteľkou družstva Alžbeta 

Kremlová. Výsledok našej dlhoročnej 

práce s mládežou je, že sme vychovali 

z radov mládeže 8 hasičov z povolania 

(HaZZ), jedna naša členka úspešne 

ukončila VŠ požiarnej vo Zvolene a te-

raz nám študujú 3 členovia na stred-

nej škole požiarnej vo Zvolene. V 

roku 2016 sme prijali 3 nových čle-

nov DHZ: Alžbetu Kremlovú, Ľudo-

víta Lacha a Davida Varecu. Za nové-

ho veliteľa DHZ pre roky 2017-2020 

bol zvolený M.Krkoška. Dobrovoľný 

hasičský zbor mesta Banská Štiavni-

ca, zvolený poslancami MsZ. Veliteľ 

Anton Golian. Vodiči AVIE 31: M.Kr-

koška, P.Dobrota, Z.Soldát st. Členo-

via DHZM družstvo č. 1: M.Bokroš, 

P.Pivarči, T.Zábudlý, M.Zábudlý a č.2: 

M.Komorník, Ľ.Lach, Z.Soldán ml., 

V.Kotilla Ing. Minútou ticha sme si 

uctili 7 členov nášho zboru, ktorí nás 

v roku 2016 navždy opustili. 8.janu-

ára bola posledná rozlúčka s našou 

členkou DHZ Rozáliou Novákovou 

rod. Zacharidesovou. 7.marca sme sa 

rozlúčili s naším členom DHZ Ľubo-

mírom Kalabom, 28.apríla s naším dl-

horočným veliteľom DHZ Matejom 

Havranom, 5.mája s  naším dlhoroč-

ným preventivárom DHZ Imrichom 

Ozankom, 15. októbra s  našim naj-

starším členom od r. 1951 DHZ Ri-

chardom Venom, 23.novembra 

s dlhoročným veliteľom Milanom Iva-

ničom a 30. decembra s naším členom 

Mikulášom Vokurkom.

V rokoch 2013-2016 z fi nančného 

príspevku MV SR Bratislava bola 

zakúpená výstroj a  výzbroj v  cel-

kovej sume 7 800 EUR.

Zásahy členov DHZM za rok 2016. 

2.1.: Členovia DHZM: M.Krkoška, 

P.Pivarči, M.Komorník, T.Zábudlý, 

Z.Soldán ml. Výjazd na požiar chaty 

na Dolnej Resle – horelo podkrovie, 

kde členovia spolupracovali s HaZZ 

Banská Štiavnica – Banská Bystrica 

a Žiar nad Hronom. Po odchode jed-

notiek HaZZ, členovia DHZM Ban-

ská Štiavnica, 2 hod. monitorova-

li požiarovisko. 6.7.: Technický zásah 

pred Mestskou radnicou v B.Štiavni-

ci, kde sa preplachovali zvody dažďo-

vej vody – M.Krkoška a  M.Bokroš. 

1.8.: Požiar píla časť Šobov. Horeli šat-

ne, ktoré sa vznietili od pece na pev-

né palivo – M.Krkoška, Z.Soldán ml., 

M.Bokroš, M.Komorník a P.Pivarči. 

18.9.: Uskutočnené taktické cvičenie 

zamerané na protipovodňovú ochra-

nu občana. Cvičenie sa uskutočnilo 

na hrádze vodnej nádrže v Banskom 

Studenci. 19.9.: Privolaní k  požiaru 

strechy na Nám. sv. Trojice. Horela 

strecha hospodárskej budovy – M.Kr-

koška, P.Pivarči,T.Zábudlý, M.Zábudlý 

a M.Bokroš.

7.mája sa konalo školenie preven-

tivárov v  zasadačke DHZ spojené 

s  oslavou nášho hasičského sviatku 

sv. Floriána. Nasledovalo spoločen-

ské posedenie pri guláši, ktorý uva-

rili P.Pivarči a M.Krkoška.  22.júna o 

11:00 hod. konala sa návšteva  žia-

kov s p. učiteľom-kami zo ŠZŠ Banská 

Štiavnica na HZ v B.Štiavnici. Histó-

riu nášho hasičského zboru komento-

vala pani J.Popracová a praktickú časť 

Ing. V.Kotilla. 5.júla: Brigáda v hasič-

skej zbrojnici: V.Poprac. Z.Baláž a Va-

recovci. Na štadióne brigádovali naši 

členovia: J.Popracová, M.Varecová, V.

Varecová, P.Vareca a  T.Vareca natie-

rali prístrešky a stožiare. 8.júla 2016: 

V.Poprac, J.Popracová a P.Poprac jr., 

pripravili hasičskú výstavu Pod Galé-

riou pre hostí DPO SR a Maďarskej re-

publiky.

9.júla 2016 šéfka mládeže J.Popra-

cová, P.Vareca, M.Krkoška, V.Poprac, 

M.Bokroš sa s  družstvom mladých 

hasičov zúčastnili Národného kola 

Plameň 2016 na štadióne v  B.Štiav-

nici.

Dňa 15.augusta 2016 členovia DHZ 

Banská Štiavnica v spolupráci s 

Mestom Banská Štiavnica usporia-

dali 5.ročník Šmintorínskej púte na 

Hornej Resle. Asistenčné služby: Sa-

lamandrové dni, september, október, 

november 2016. Výmena dvoch ga-

rážových dverí na hasičskej zbrojni-

ci Sládkovičova č.15 (garážové dvere 

boli zakúpené v roku 1986) a stava-

nie priečky v  hasičskej garáži. Naši 

brigádnici – členovia:  M.Krkoška, 

T.Zábudlý, M.Bokroš, P.Poprac. Du-

šan Kováč - sponzorské zváranie. Po-

pri našej hasičskej práci sa zúčastňuje-

me aj inej prospešnej práce ako napr. 

pri skrášľovaní našich tajchov. V osve-

tovej činnosti prispievame článkami 

v Štiavnických novinách, v mestskom 

rozhlase, ako aj v našom mesačníku 

Požiarnik. Vedieme si pravidelne kro-

niku DHZ od roku 1873, ako aj kroni-

ku mladých hasičov od roku 1967. Od 

roku 2011 náš Dobrovoľný hasičský 

zbor má svoju internetovú stránku 

www.dhzbanskastiavnica.estranky.

sk, do ktorej pravidelne dávame aktu-

álne príspevky o dianí v našej organi-

zácií, takisto na tejto stránke je aj fo-

toalbum, či už zo súťaží, námetových 

cvičení, požiarov a pod.  Niektoré his-

torické, ale aj aktuálne príspevky s fo-

tografi ami dávam na Facebook, kde je 

na to veľmi dobrá odozva zo Sloven-

ska, ale aj zo zahraničia napr. z Kana-

dy, Nemecka, Rakúska, Austrálie, Ír-

ska, kde žijú Slováci a medzi nimi aj 

Štiavničania. I to je jedna z možností 

ako prezentovať náš zbor, ale aj naše 

mesto a okolie. Na záver predseda po-

ďakoval všetkým za vykonanú prácu a 

rokovanie ukončil.

Vladimír Poprac

Banskoštiavnickí dobrovoľní hasiči 
bilancovali rok 2016

Členovia DHZ Banská Štiavnica  foto Archív autora

Slnovratka
Zima prestiera biele gobelíny,

striebrom a zlatom vyšíva 

alabastrové ticho.

Maľujem srdcia do snehu,

len tak, bez príčiny,

pre tých, čo pôjdu okolo,

kým zavanie ich víchor.

Smeješ sa, že som ako dieťa

a možno tušíš, že ním v hĺbke som,

veď kto by svoj lúč detstva preťal,

márne by kráčal za svetlom.

Zima prestiera biele gobelíny,

striebrom a zlatom vyšíva 

alabastrové ticho.

V závejoch času nachádzam

rozprávok páperové rýmy

a roztápam srieň na duši

láskyplným dychom.

Janka Bernáthová

Poďakovanie
V  čase, keď sa po náročnej zime 

technické služby stretávajú skôr 

s  kritikou, chceli by sme vyslo-

viť veľké poďakovanie vodičovi 

a obsluhe „kukavozu“, ktorí sa po-

pri sťaženom výkone svojej práce 

museli v sobotu 4. februára 2017 

pred 56 bytovkou na Dolnej ulici 

vysporiadať aj s agresívnym oby-

vateľom tejto bytovky, ktorý im 

svojim autom a  aj vlastným te-

lom bránil v  prejazde a  prinútil 

ich, aby preplnené „kukanádoby“ 

na labilných a x krát priváraných 

kolieskach tlačili ručne celou uli-

cou v snehu k odstavenému vozid-

lu a späť.

Vďační obyvatelia 56 bytovky

PS: Odkaz pre pána obyvateľa, 

ktorý chcel na vodiča technických 

služieb volať políciu: „vo výnimoč-

ných prípadoch môžu vozidlá zabez-

pečujúce práce vo verejnom záujme /

pluhy, sanitky a pod./ vojsť aj do pro-

tismeru, ak neohrozujú životy a maje-

tok.“ V tomto prípade neohrozova-

li nikoho, hrozbou ste boli Vy.

Mestská knižnica

Pobočka Drieňová

Oddelenie pre deti a mládež v 

priestoroch Základnej školy Jozefa 

Kollára na 1. posch. Otváracie hodi-

ny: Po: 8:00 - 12:00, St: 8:00 – 12:00

Kontakt: 045/694 96 58

Email: kniznica@banskastiavnica.

sk                                                      MsK
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Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka Krížovka

Aktuálne fi lmy v kine Akademik

Piatok 17.2. o 18:30 hod.Piatok 17.2. o 18:30 hod.

PÄťdesiAT odTieňov PÄťdesiAT odTieňov 

TeMNoTYTeMNoTY

Dráma/Romantický/Erotický, USA, Dráma/Romantický/Erotický, USA, 
2017, 117 min., MP:15. Vstupné: 4€2017, 117 min., MP:15. Vstupné: 4€

Sobota 18.2. o 18:30 hod.Sobota 18.2. o 18:30 hod.
Streda 22.2. o 18:30 hod.Streda 22.2. o 18:30 hod.

LioNLioN

Dráma, Austrália/Veľká Británia/Dráma, Austrália/Veľká Británia/
USA, 2016, 129 min., MP. Vstup-USA, 2016, 129 min., MP. Vstup-
né: 4€. /ČSFD 79%/ Päťročný Sarú né: 4€. /ČSFD 79%/ Päťročný Sarú 
sa stratí vo vlaku uháňajúcom preč sa stratí vo vlaku uháňajúcom preč 
od jeho domova a rodiny. Vydesený a od jeho domova a rodiny. Vydesený a 
zmätený vystúpi v Kalkate plnej ľudí zmätený vystúpi v Kalkate plnej ľudí 
a chaosu, tisícky kilometrov od domo-a chaosu, tisícky kilometrov od domo-
va. nakoniec sa dostane do sirotinca, va. nakoniec sa dostane do sirotinca, 
ktorý takisto nie je práve bezpečným ktorý takisto nie je práve bezpečným 
prístavom. Napokon si Sarúa osvojí prístavom. Napokon si Sarúa osvojí 
austrálsky pár z mesta Hobart a zahr-austrálsky pár z mesta Hobart a zahr-
nie ho láskou a bezpečím. Keďže nech-nie ho láskou a bezpečím. Keďže nech-
ce zraniť svojich adoptívnych rodičov, ce zraniť svojich adoptívnych rodičov, 
dospievajúci Sarú potláča svoju minu-dospievajúci Sarú potláča svoju minu-
losť. No náhodné stretnutie so skupi-losť. No náhodné stretnutie so skupi-
nou Indov v ňom prebudí hlboko spia-nou Indov v ňom prebudí hlboko spia-
cu túžbu po domove. cu túžbu po domove. 

Nedeľa 19.2. o 16:00 hod.Nedeľa 19.2. o 16:00 hod.
Streda 22.2. o 16:30 hod.Streda 22.2. o 16:30 hod.

The Lego BATMAN The Lego BATMAN 

MovieMovie

Animovaný/Akčný/Dobrodružný/Animovaný/Akčný/Dobrodružný/
Komédia/Rodinný/Fantasy, USA, Komédia/Rodinný/Fantasy, USA, 
2017, 104 min., MP. Vstupné: 4€2017, 104 min., MP. Vstupné: 4€

Nedeľa 19.2. o 18:30 hod.Nedeľa 19.2. o 18:30 hod.

TrAiNspoTTiNg 2TrAiNspoTTiNg 2

Dráma/Krimi, Veľká Británia, 2017, Dráma/Krimi, Veľká Británia, 2017, 
109 min., MP:15. Vstupné: 4€ 109 min., MP:15. Vstupné: 4€ 

Pondelok 20.2. o 16:30 hod.Pondelok 20.2. o 16:30 hod.

LichožrúTiLichožrúTi

Animovaný, ČR, MP. VstupAnimovaný, ČR, MP. Vstupné: 4€né: 4€

Utorok 21.2. o 16:30 hod.Utorok 21.2. o 16:30 hod.

SpievAjSpievAj
Vstupné: 4€.  Vstupné: 4€.  

Utorok 21.2. o 18:30 hod.Utorok 21.2. o 18:30 hod.

MlčANieMlčANie

Dráma/Historický, Mexiko/Tchaj-Dráma/Historický, Mexiko/Tchaj-

wan/USA, 2016, 159 min., MP:12. wan/USA, 2016, 159 min., MP:12. 
Vstupné: 4€ /ČSFD 70%/ V 17. sto-Vstupné: 4€ /ČSFD 70%/ V 17. sto-
ročí sa dvaja jezuitskí mnísi vydáva-ročí sa dvaja jezuitskí mnísi vydáva-
jú do zeme vychádzajúceho slnka šíriť jú do zeme vychádzajúceho slnka šíriť 
kresťanskú vieru. Netušia, že do Ja-kresťanskú vieru. Netušia, že do Ja-
ponska prichádzajú práve uprostred ponska prichádzajú práve uprostred 
krvavého prenasledovania a vraždenia krvavého prenasledovania a vraždenia 
kresťanov kresťanov 

Štvrtok 23.2. o 16:30 hod.Štvrtok 23.2. o 16:30 hod.

Bodi: PsiA sUpersTArBodi: PsiA sUpersTAr

Animovaný/komédia, VstupAnimovaný/komédia, Vstupné: 4€né: 4€

Štvrtok 23.2. o 18:30 hod.Štvrtok 23.2. o 18:30 hod.

MUzzikANTiMUzzikANTi

Romantický/hudobný/muzikál, ČR, Romantický/hudobný/muzikál, ČR, 
109 min., MP:12. Vstupné: 4€. Herec 109 min., MP:12. Vstupné: 4€. Herec 
Pavel Kříž, vo fi lme stvárňuje drsné-Pavel Kříž, vo fi lme stvárňuje drsné-
ho rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje ho rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje 
horský kemp. Do úlohy jeho priateľ-horský kemp. Do úlohy jeho priateľ-
ky obsadili poľskú herečku Michalinu ky obsadili poľskú herečku Michalinu 
Olszańskú. Pokojný život dvojice však Olszańskú. Pokojný život dvojice však 
naruší príchod partie hudobníkov z naruší príchod partie hudobníkov z 
Prahy. V jej čele stojí Martin Dejdar, Prahy. V jej čele stojí Martin Dejdar, 
ako hasnúca popová hviezda a Maroš ako hasnúca popová hviezda a Maroš 
Kramár ako hudobný producent. Kramár ako hudobný producent. 

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.4/2017: „Teles-

nou chybou sa duša nezohaví, ale krá-

sou duše sa ozdobí aj telo.“ Výhercom 

sa stáva Tibor Čakloš, L. Svobo-

du 13, Banská Štiavnica. Srdeč-

ne blahoželáme! Tento týždeň hrá-

me o poukážku na konzumáciu v 

hodnote 10,-eur v pizzérii, reštau-

rácii 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 27.2.2017.

V tajničke sa ukrýva výrok René 

Descart:

A., Otep, dielo Ravela, meno roz-

právkovej včielky,

B., Začiatok tajničky, mazľavá te-

kutina,

C., Predložka 2. pád, zvýšený tón A, 

radca Mohameda, mrázik, meter,

D., Olovo, dielo Fraňa Kráľa, v po-

riadku, používa sa na štiepanie dre-

va, ruský súhlas,

E., Opak, biograf, rodič, chumáč 

trávy,

F., Moslimský Boh, špina vo vode, 

polovica, dul,

G., Nariasená látka, pripravuj cesto, 

Silvester,

H., Demokratický strana, doloval 

sa v Jáchymove, Nový čas, škodlivý 

motýľ, dvojhláska,

I., Seriálová postava, dravý vták, 

moc, zodieraj,

J., Srnka, zisťoval pravdu, dotiera-

vý hmyz,

K., Koniec tajničky.

1., Slovenský policajný zbor, 2. časť 

tajničky, spoluhlásky v slove soľ,

2., Áno, dalo na nohy topánky, Slo-

venská národná rada, urán,

3., Vážne, meno medveďa, stred 

slova panda,

4., Pník, vlasy, akciová spoločnosť,

5., Poet, právo,

6., Koncovka ženských priezvisk, 

inam, nie staré,

7., Hrubý povraz, patriaci Ole, ľah 

česky,

8., Kane odzadu, poopekaj, druh 

podnikania,

9., Výkres, ktosi banícky, 1498 

v Ríme,

10., Oersted, drobil mlynčekom, 

solmizačná slabika, lutécium,

11., Meno Beňovského, honosný 

dom, povzdych,

12., Vyhynutý kočovník, Matilda 

dom., dvojka,

13., 3. časť tajničky, zn. kozmeti-

ky,

14., Tiež, produkt zo smotany, žin-

čica.

Pomôcky: Sro, Dva, Tila, Urda, 

Alán, Anas, Bolero.

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
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H

I

J

K

Kupón č. 6
Krížovka
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Pozývame milovníkov 

výtvarného umenia na nekon-

venčnú výstavu pedagóga 

SPŠ Samuela Mikovíniho Mgr. 

art. Ivana Slovenčáka „Plán 

B“. Výstava v Galérii Jozefa 

Kollára potrvá od 27. 1. – do 25. 

3. 2017.

Gemerský rodák Ivan Slovenčák 

debutoval samostatnou výstavou 

„Džukel čávo“ vo svojom rodnom 

meste v  Rimavskej Sobote roku 

2009. Odvtedy vystavoval na rôz-

nych skupinových  projektoch.

Hravého chalana, ktorého bavilo 

kreslenie, privial osud do Banskej 

Štiavnice na SPŠ Samuela Stanko-

vianskeho, ktorá práve rozbieha-

la jedinečný výtvarný odbor Kon-

zervovanie a reštaurovanie papiera. 

Ivan Slovenčák patrí k  jeho prvým 

a veľmi úspešným absolventom. Po 

maturite študoval na Katedre maľ-

by AVU v  B. Bystrici. Po krátkom 

pôsobení na „Šupke“ v Kremnici sa 

vrátil na domovskú strednú školu, 

kde vyučuje technológiu, navrhova-

nie a prax. Popri pedagogickej práci 

absolvoval viaceré rezidenčné poby-

ty a stáže, ako lektor maľby pôsobil 

na letných dielňach Letavy.

„Výstava „Plán B“ predstavuje výber 

autorových aktuálnych kresebných 

a maliarskych cyklov posledných dvoch 

rokov. Kresby, kde pracuje s géniom loci 

Banskej Štiavnice, vyjadrujú jeho blíz-

ky vzťah k  mestu. Známe dominan-

ty a mestské zátišia sú pre Ivana  Slo-

venčáka kulisami, v  ktorých inscenuje 

svoje komorné, často absurdné hry. Au-

torovým poznávacím znamením je Igrá-

čik, prostredníctvom ktorého sa túla re-

alitou. Živá maľba v  plenéri mapuje 

atmosféru periférných zákutí B. Štiav-

nice. Bizarné situácie vo svojich atelié-

rových zátišiach stavia ako parafrázy 

rituálov ľudskej každodennosti.“

(Voľná citácia z pera pani Ivety Cho-

vanovej – kurátorky výstavy).

Beata Chrienová

Ivan Slovenčák „Plán B“

Gemerský rodák Ivan Slovenčák  foto Archív autora

Dňa13. februára 2017 sa v 

Reštaurácii Gallery usku-

točnilo milé predvalenínske 

podujatie, venované 

najkrajšej zo všetkých múz, 

Láske. 

Vyznania v piesňach, veršoch, spo-

mienkach, poviedkach, darčekoch, 

i chuťové poháriky pohládzajúce 

,,pampúchy lásky“, to všetko veselo i 

vážne v dokonalom spojení prispe-

lo k prežitiu kúzelného podvečera.

Sviežim úvodom v podobe poetic-

kého kvízu prekvapila publikum ne-

menej svieža a vtipná  moderátorka, 

Renáta Taligová. Pozvanie prijali a k 

obohateniu programu prispeli hos-

tia z Literárneho klubu Dúha v Le-

viciach, Anna Medzihradská, Juraj 

Cintula, Štefan Púchovský a Kris-

tián Baláž. Svojou prítomnosťou a 

ukážkami z tvorby nás potešil Ma-

rián Číž z klubu Salamandra a ban-

skobystrický klub Poeticum novum 

sprítomnila Eva Hančáková, kto-

rá je takmer rok aj členkou A-klu-

bu v Banskej Štiavnici. Pri mikro-

fóne sa vystriedali členovia A-klubu 

Naďka Kvaková, Zdenka Turáneko-

vá, Odo Kolembus, Evka Kolembu-

sová, Marika Petrová a autorka toh-

to článku. Julka Popracová a Idka 

Hradilová obohatili program pred-

nesom obľúbených básní o láske z 

pera známych autorov. Hovorené 

slovo umocňovali nádherné piesne 

s gitarou v podaní Lubomíra Šten-

gera, ktorému zároveň ďakujeme 

za kvalitné ozvučenie podujatia. O 

nádherné fotospomienky sa posta-

ral fotograf  Lubomír Lužina. Vý-

tvarníčky Oľga Kuchtová a Danica 

Košiarová darovali svoje originál-

ne diela dvom šťastným výhercom, 

inak bohatej, krásnej i veselej tom-

boly.

Podujatie organizačne pripravili: 

BBSK - Pohronské osvetové stre-

disko Žiar nad Hronom-Pracovisko 

Banská Štiavnica, Autorský klub li-

terátov, hudobníkov a výtvarníkov 

v Banskej Štiavnici a Mesto Banská 

Štiavnica. Srdečná vďaka patrí lás-

kavým sponzorom, ktorými boli:  

Reštaurácia Gallery - Lubomír Ba-

rák, Prospect - Ladislav Doletina, 

Potraviny Ernek - Peter Ernek, Giz-

ka - Gizela Blahútová, Poisťovňa Al-

lianz, p. Ingrid Kosmeľová a jednot-

liví členovia A-klubu. Ďakujeme.

Janka Bernáthová

Sneží nám láska do spomienok

Členovia a hostia A-klubu  foto Lubo Lužina

Celoslovenská 
výtvarná a spevácka súťaž 

„Duchovný a  umelecký odkaz bansko-

štiavnickej kalvárie 2017“. Propozície

Organizátor súťaže: ZUŠ Ban-

ská Štiavnica. Spoluorganizátor: 

Kalvársky fond, OZ Priatelia ban-

skoštiavnickej ZUŠ, OZ Fotoklub 

Blur, Mesto Banská Štiavnica, Far-

nosť Banská Štiavnica. Uzávier-

ka prijímania výtvarných prác, 

fotografi í a  prihlášok: 1. marec 

2017. Termín a čas vernisáže: 

otvorenie výstavy 15. marec 2017 

o 15.00 hod. Trvanie výstavy: do 

konca letnej sezóny 2017. Termín 

a  čas speváckej súťaže: 15. ma-

rec 2017 v ZUŠ (8.00 až 9.00 pre-

zentácia). Miesto konania spevác-

kej súťaže: ZUŠ Banská Štiavnica, 

Námestie sv. Trojice č. 4, 96901 

Banská Štiavnica. Miesto vyhod-

notenia výtvarnej a  speváckej 

súťaže: „Návštevnícke centrum Kal-

várie“ Pod Kalváriou č. 1, 96901 

Banská Štiavnica. 

Kategórie:vo výtvarnej súťaži:

Odborná porota navrhne práce na 

ocenenie v:

1. kat.- žiaci ZŠ a ŠŠ 1. – 3. ročník 

2. kat. - žiaci ZŠ a ŠŠ 4. – 6. ročník

3. kat. - žiaci ZŠ a ŠŠ 7.- 9 . ročník

4. kat. - žiaci ZUŠ (1.- 3. v ZŠ)

5. kat. - žiaci ZUŠ (4.- 6. v ZŠ)

6. kat. - žiaci ZUŠ (7.-9. v ZŠ)

7. kat. – žiaci ZUŠ II.stupeň a žiaci 

SŠ umeleckého zamerania

Špeciálna kategória:

Kalvária vo fotografi i - vekovo ne-

obmedzené. Fotografi e prosí-

me zasielať na mailovú adresu: 

zus.bs.kalvaria@gmail.com. (víťaz-

né práce budú ohodnotené pod od-

borným vedením predsedu OZ Fo-

toklub Blur Jána Petríka)

Kategórie súťažné podmienky v 

speváckej súťaži:

Odborná porota navrhne práce na 

ocenenie v:

1. kategórii - žiaci ZUŠ do 9 rokov 

veku

2. kategórii - žiaci ZUŠ do 12 rokov 

veku 

3. kategórii - žiaci ZUŠ do 15 rokov 

veku

4. kategórii  - žiaci  ZUŠ nad 15 ro-

kov veku

Výtvarné práce je nutné označiť 

a poslať do 1. marca 2017 na adresu:

ZUŠ Banská Štiavnica, Námestie sv. 

Trojice č. 4, 96901 Banská Štiavnica

Bližšie info: Mgr. Irena Chovano-

vá, 0911 435 729, Mgr. Miroslava 

Knezovičová, 0911 435 728, e-mail: 

zus.bs.kalvaria@gmail.com.

ZUŠ
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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 Banská Štiav-

nica

Bytová správa, BS

Pomoc pre 
zvieratká
OZ Senior Lilien pomáha opuste-

ným a týraným zvieratkám (psí-

kom a mačkám) v núdzi. Ak aj vy 

patríte k tým, ktorí by ste chceli 

pomôcť, či už materiálne alebo fi -

nančne, stačí ak sa obrátite na nás 

na tel.č.: 0904 151 820, 0905 463 

058 a 0910 903 947, príp. pošle-

te hotovosť na č. účtu: SK29 0200 

0000 0037 5445 4459 (VÚB). 

Bližšie info na: www.ozseniorli-

lien.sk. Ďakujeme! 

OZ Senior Lilien

Ako si iste mnohí z vás všimli, 

11.2.2017 o 14:00 hod. to na 

Klingeri ožilo. 63 otužilcov a 

priateľov zimného plávania sa 

s radosťou stretlo, zaspievalo 

si hymnu Ľadových medveďov 

a išlo sa kúpať. 

Prišlo nás podporiť 63 otužilcov z: 

Oravy, Bratislavy, Trenčína, Prie-

vidze, Žiaru nad Hronom, Štiavnic-

kých Baní a nás, Štiavničanov. Ná-

lada bola úžasná, rekord v dĺžke v 

pobyte v ľadovej vode bol 15.min. 

Pre informáciu voda mala približne 

0,5 stupňa a vzduch 3 stupne Celzia. 

Za veľkú česť pokladáme to, že nás 

prišiel podporiť aj človek, ktorý pre-

plával kanál La Manche - Ivan Gaz-

dík. Aby sme mohli takúto akciu 

pripraviť, potrebovali sme pomoc 

od sponzorov. Týmto ďakujeme za 

podporu Mestu Banská Štiavnica - 

p. primátorke Nadežde Babiakovej, 

pani Slávke Podobnej - Špeciality u 

Paľa, pani Ľudke Blaškovej – Svetro, 

s.r.o., pani Bibke Neuschlovej. Veľ-

ké ďakujem patrí aj rodine p. Joze-

fa a jeho manželky z Klingera, kto-

rí nezištne pripravili pohostenie pre 

otužilcov. V dnešnej dobe je to na-

ozaj krásne gesto! Po okúpaní sme 

sa prepravili autobusom do reštau-

rácie BlackM, kde nás čakala chut-

ná kapustnica, horúci čaj a pizzov-

níky. Spokojní sme sa rozišli domov 

s tým, že o rok sa skúsime zno-

vu stretnúť už na druhom roční-

ku zimného plávania. Milí priatelia 

otužilci, je nás v Štiavnici dosť, stre-

távame sa na tréningoch každú ne-

deľu o 13.00 na Klingeri, kto má zá-

ujem, pridajte sa! Za organizátorov:

Zuzana Švidroňová

Čarovný Klinger

Ľadové medvede v tajchu Klinger  foto Lubo Lužina 

Otužilci z celého Slovenska  foto Lubo Lužina

Mužstvo dospelých začalo 

zimnú prípravu prípravným 

zápasom 28. januára 2017 

na umelej tráve v Žiari nad 

Hronom.

FK Sitno Banská Štiavnica - TJ Tat-

ran Pukanec - 3:1 (1:0). (Góly: A. 

Hanzlík, P. Nedoroščík, P. Číž). V zá-

pase hranom hlavne medzi šest-

nástkami sa podarilo presadiť ako 

prvému A. Hanzlíkovi po centri Ne-

doroščíka. V druhom polčase pokra-

čoval zápas v podobnom duchu a 

tímu Pukanca sa po skrumáži v po-

kutovom území podarilo skórovať a 

vyrovnať. Avšak po tomto momente 

začali naši chlapci dobíjať bránku sú-

pera,čo sa im podarilo,keď najprv po 

nezištnej prihrávke Nina Baráka skó-

roval do odkrytej brány Peter Nedo-

roščík a v závere na konečných 3:1 

upravil po kombinácii Nina Baráka a 

peknej prihrávke Tomáša Beňadika, 

gólom akciu Peter Číž. Naše mužstvo 

tak začalo prípravu víťazne.

O týždeň v nedeľu 5.februára 2017 

z ZH na umelej tráve sa naše muž-

stvo stretlo s mužstvom TJ Sokol 

Repište - FK Sitno Banská Štiavni-

ca 6:4 (1:2). (Góly: A. Hanzlík, 3x D. 

Budinský). V druhom prípravnom 

zápase prišla prvá prehra. Celý zá-

pas bol sprevádzaný nepresnosťami 

a individuálnymi chybami na oboch 

stranách, z čoho pramenili šance 

a samotné góly. Za FK Sitno sa tri-

krát trafi l Dávid Budinský a raz An-

drej Hanzlík.

Tretí zápas sa hral opäť v ZH na ume-

lej tráve medzi mužstvami FK Sitno 

Banská Štiavnica - OŠK Hodruša 

Hámre 8:1 (4:1). Góly (4x Nino Ba-

rák, 2 x J. Arvaj, 2 x P. Číž) V treťom 

zápase prípravy sme nastúpili pro-

ti ambicióznemu mužstvu z Hodu-

še-Hámrov. Zápas však mal nako-

niec jednoznačný priebeh a už po 

niekoľkých minútach sa naši chlap-

ci dostávali do šancí, pričom pri jed-

nej z nich bol faulovaný Číž a naria-

dený pokutový kop premenil Nino 

Barák. Súper však rýchlo vyrovnal 

po skrumáži v šestnástke. Násled-

ne sa ujala kolmica na Jozefa Arvaja 

a ten opäť poslal našich do vedenia 

na 2:1. Na 3:1 upravoval po pek-

nej kolmici Nino Barák a tesne pred 

prestávkou strelil aj svoj tretí gól po 

nezištnej prihrávke Arvaja. Po zme-

ne strán, po pekných akciách, prida-

li svoje góly Arvaj, dvakrát sa trafi l 

Číž a svoj štvrtý gól dal Nino Barák. 

Výborný kombinačný výkon podali 

všetci chalani – Pažout, Kuma, Han-

zlík Andrej a Palo, Necpal, Kušion, 

Kmeť, Arvaj, Barák Ľ., Adamov, Číž, 

Barák Nino.

FK Sitno BŠ

Prípravné futbalové zápasy

Banskobystrický 
pohár v plávaní

V sobotu 11.2. sa v Banskej Štiav-

nici uskutočnilo prvé kolo tých-

to – majstrovstiev súťaže. O stále 

viac zaujímavejšia súťaž prilákala 

až 170 pretekárov z Brezna, Ban-

skej Bystrice, Handlovej, Žiaru 

nad Hronom, Veľkého Krtíša, Ri-

mavskej Soboty a samozrejme do-

máci plavci.

Plavecký oddiel Sitno reprezento-

vala Alexandra Nemčoková. Tento 

rok už postúpila do vyššej kategó-

rie, kde súťažila aj so staršími pre-

tekárkami. Vo svojich obľúbených 

motýlkarskych disciplínach, ktoré 

sú prvoradé, sa dokázala presadiť 

a obsadila medailové miesta.

Výsledky:

Žiačky „A“ r. 2003-2004

A. Nemčoková:

1. 200m M - 3:01,1; 2. 50m M - 

0:33,58,

7. 50m P - 0:42,0; 7. 50m K - 

0:32,7

9. 100m K - 1:16,0; 8. 200m PP - 

3:04,7

Druhé kolo súťaže sa uskutoční 

18.3 vo Veľkom Krtíši.

Vlado Nemčok, POSiBŠ
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služby

inzercia

  Prenajmem zariadenú izbu v Š. 

Baniach, tel.č.: 0915 169 422

  Prenajmem veľký 2-izbový byt 

Pod Kalváriou za 300€ + energie. 

Bližšie info na: 0905 360 307

 Predám v BŠ časť Štefultov slnečný 

pozemok 5200m2, tel.č.: 0940 870 762

 Hľadáme spoľahlivú osobu na 

upratovanie penziónu a práce okolo 

domu. Požadujeme samostatnosť, 

predošlé skúsenosti výhodou. Kon-

takt: 0915 779 620

  Podkrovia, izolácie, drevené 

vikiere, stauplodne, podlahy, garan-

cia vysokej kvality a ľudovej ceny! 

Kontakt: 0902 147 715

 Klietky pre chov prepelíc, králiky, 

činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na 

vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmít-

ka a napájačky, robíme rozvoz po ce-

lom Slovensku, viac na www.123na-

kup.eu , tel.č.: 0907 181 800

 Predám rozkladaciu rohovú gaučo-

vú súpravu + 1 fotel, cena 100,-Eur, 

kontakt: 0917 047 275

reality

prácappppppppppppp

 Hľadám príjemnú, spoľahlivú oso-

bu na pomoc pri opatrovaní pani na 

invalidnom vozíku v obci ILIJA. Pon-

delok až Piatok od 8:30 do 13:00, 

možnosť dohodnúť sa na zmene ho-

dín. Info na tel.č.: 0911 832 903, 

0908 924 595

  Som na invalidnom vozíku a hľa-

dám opatrovateľku na nedeľu (dô-

chodkyňu aj invalidnú). Práca na 

celý deň. Info na tel.č.: 0904 110 869

Tu môže byť 
práve váš 

inzerát

0940 747 999
TAXI

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

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

Od 01.03.2017 na prenájom 3-izbový 
byt s balkónom (80 m) na Ul. energetikov 

sídl. Drieňová, komplet prerobený a 
zariadený. Preplatky po úspore energií 

zostávajú nájomcovi, ďalej v cene nájmu 
je aj káblová TV a vlastné parkovacie 

miesto, ktoré je monitorované 
kamerovým systémom. Záujemcovia sa 
môžu informovať od 9:00 – 20:00 na tel. 
čísle: 0907 854 849, 0917 308 983.

Spoločnosť Účtovanie, s.r.o. 

Vám ponúka komplexné účtovné, 
poradenské a ekonomické služby 

pre právnické osoby. 

Viac info: www.uctovaniesro.sk; 
info@uctovaniesro.sk; 

0907 991 556.


